
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 10 December 2015

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,

tak nádherné a tajomné prajeme Vianoce.

V piatok 27. decembra sa v Kultúrnom dome uskutočnilo najroz-
právkovejšie a najtanečnejšie predstavenie od chrobáčikov Smejka
čmelka a lienky Tanculienky. Pesničky naživo s gitarou deti roztanco-
vali, zapojili do hry a ukázali prekrásny svet fantázie. Herci vytvorili
úžasnú atmosféru pre 200 divákov. Predstavenie pripravilo Rodinné centrum Motýlik a poďakovanie patrí aj obci
za priestory.                                                                                                                                                                     (ks)

Podmienky súťaže:

súťaží sa v dvoch kategóriách: autori do 15 rokov
a nad 15 rokov
fotku s Vaším menom a rokom narodenia pošlite na
email: fotosutaz.hrustin@gmail.com
súťažnú fotografiu pošlite do 6. januára 2016
po tomto termíne budú fotky zverejnené na webe, kde

bude možné o nich anonymne hlasovať do 30. januára
2016
vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční
na OcÚ Hruštín v mesiaci február 2016

Vianoce majú svoje čaro. Inšpirujte a podeľte sa o kúsok
tejto vianočnej atmosféry s ostatnými.

Obec Hruštín vyhlasuje vianočnú súťaž
o „Najkrajšiu fotografiu s vianočnou tematikou“

(stromček, príroda, tradície, rodina, podujatie...).



12/20152

Očami
starostu

Posledné sychravé dni
nám čoraz viacej pripo-
mínajú prichádzajúcu
zimu s jej všetkými
zimnými vrtochmi, ktoré
nám neraz komplikujú život.

Činnosť za mesiac november:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-

cujúci na obecných prácach vyčistili
divoké skládky odpadu v katastri
obce.

2/ Obec na základe projektu na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia vo Va-
ňovke, získala dotáciu z Ministerstva
hospodárstva – 35 260 €.

3/ Geodetická firma pána J. Kupčuláka
ukončila malé pozemkové úpravy
v časti Kutina a Dielnice, rozdelením
stavebných pozemkov.

4/ Oravská vodárenská spoločnosť po-
kračovala v prácach na kanalizácii
v ulici Potok a za telocvičňou. Na uli-
ci Veterná robila pretlak kanalizač-
ného potrubia popod hlavnú cestu
a tak prepojila kanalizáciu z obidvoch

Plán práce Obce Hruštín na rok 2016
Úlohy Obce Hruštín na rok 2016

Oblasť výstavby a údržby:

„Betlehemské Dieťa udeľuje svoj pokoj všetkým ľuďom, dobrej vôle.“
(J. Tomko)

strán ulíc. Na ulici pod
Uhliskom pracovníci
OVS robili ďalšie nové
vodovodné prípojky.
Všetkým, ktorí sa po-

dieľali na uvedených prá-
cach veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Neúprosne plynúci čas nás opäť po-

sunul pred prah najkrajšieho obdobia
roka – Vianoc.

Pre každého človeka pocit šťastia,
pokoja a lásky uprostred svojej rodiny.
Aj tento rok sa pokúsme vytvoriť v na-
šich rodinách v tomto posvätnom čase
atmosféru porozumenia, odpustenia
a hlavne radosti z narodeného Betle-
hemského Dieťaťa. Všetkým občanom
prajem požehnané Vianočné sviatky
a zároveň do nadchádzajúceho nové-
ho roka všetkým želám veľa Božieho
požehnania, zdravia, lásky, osobných
a pracovných úspechov.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Prosíme majiteľov psov, aby
si svojich domácich miláči-
kov zatvárali.
Voľne pobehujúcich psov sa
boja hlavne deti. Ďakujeme.

1. Bežná údržba MK a rigolov:
– rekonštrukcia miestnych ko-

munikácií v obci Hruštín po ka-
nalizácii

– oprava dopravných značiek
na MK (tabuľa Hrnčiarka)

2. Výstavba nových miestnych komu-
nikácií.

3. Výstavba chodníka v ulici Dedina
popri ceste I/78.

4. Vybudovanie vodovodu v m. č. Va-
ňovka – Hrady (po obdržaní dotá-
cie z Environmentálneho fondu).

5. Vybudovanie vodovodu Hruštín –
Pod Uhliskom (po obdržaní dotá-
cie z Environmentálneho fondu).

6. Ošetrovanie a ochrana obecného
lesa.

7. Rozšírenie verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu na nových
miestnych komunikáciách v Hruš-
tíne a vo Vaňovke.

8. Rekonštrukcia a nákup nového vy-
bavenia kuchyne v Hruštíne.

9. Výstavba ihriska pri ZŠ Hruštín (po
obdržaní dotácie).

10. Zateplenie fasády MŠ Hruštín –
druhá budova.

11. Projekt miestnych komunikácií.
12. Malé pozemkové úpravy – Vaňov-

ka.

Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude
sledované počas celého roka 2016.

1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri

OcÚ na rok 2016.
3. Realizácia úloh na úseku CO oby-

vateľov obce na rok 2016.
4. Realizácia úloh na úseku hasič-

skej ochrany na rok 2016.

Plán zasadnutí OZ na rok 2016:
– február 2016
– máj 2016
– august 2016
– november 2016

80 rokov
Vlžáková Mária
Chupek Viktor

70 rokov
Snovák Štefan

65 rokov
Kampoš Štefan

60 rokov
Haluška Štefan
Radzová Mária
Gemeľa František
Rabčanová Mária

55 rokov
Snováková Mária
Rončák Anton
Sedlárová Helena
Mišániková Helena
Slaničanová Rozália
Očkaják Štefan
Snováková Mária
Macák Václav, Ing.

50 rokov
Škapcová Mária
Tomulcová Mária
Hojo Ján

Prišli medzi nás:
Dávid Haluška
Richard Turňa
Júlia Kompanová
Jakub Snovák

Uzavreli manželstvo:
Ing. Michal Škapec

a Helena Jurčigová

  Odišli od nás:
Jozef Bieľ, 74 rokov
Vincent Škapec, 92 rokov
Terézia Diškancová, 83 rokov
Ľudovít Šeliga, 85 rokov
Anna Perháčová, 71 rokov
Zuzana Očkajáková, 77 rokov
Miroslav Martvoň, 46 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci december 2015

Milí Hruštínčania.

Chcem sa s Vami podeliť o jednu nepríjemnú skúsenosť. Stalo sa to 10.11.2015. Mám záhradu (s listom
vlastníctva), o ktorú sa starám a snažím sa čo to dopestovať. Na jej konci som mal nasadené spolu so suse-
dom vŕby. Slúžili ako oplotok i ako vetrolamy. No a jeden náš spoluobčan to spílil a zobral. No nehorázna
drzosť! Že sa to robí okolo potokov a záhumienok, tak dobre. Ale v záhradách?! Mám tam ešte vŕby po dĺžke,
bučky, jablone, orechy i sosny. Teraz mám čakať, že pred vianocami si príde niekto spíliť sosničku?

Váš spoluobčan
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Uznesenie č. 49/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 1: Otvorenie.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 11.

B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky
s doplnením bodu č. 4 (Zmena Roz-
počtu ZŠ Hruštín, zmena Rozpočtu
MŠ Hruštín) a presunutie bodu
č. 6 (Prejednanie žiadostí) za bod č. 2.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 50/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 2: Prejednanie predchádza-
júceho uznesenia OZ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o kontrole

plnenia uznesení z predchádzajúce-
ho zasadnutia Obec. zastupiteľstva
v Hruštíne konaného dňa 28.8. 2015.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 51/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 3: Prejednanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

pre:
a/ Rodičovské združenie pri Základ-

nej škole Hruštín, 029 52 Hruštín
55, vo výške 3.000,- Eur

b/ Základnú organizáciu technických
športov Hruštín, 029 52 Hruštín
203, vo výške 1.500,- Eur

c/ Rodinné centrum MOTÝLIK,
Črchľa 451/44, 029 52 Hruštín, vo
výške 2.000,- Eur

d/ Poľovnícky spolok Hruštín, Dedi-
na 33/42, 029 52 Hruštín, vo výš-
ke 300,- Eur

e/ Obecný športový klub Hruštín vo
výške 13.000,- Eur.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 52/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 4: Informácia starostu
obce o plnení Rozpočtu Obce Hruš-
tín za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o plnení
Rozpočtu Obce Hruštín za rok 2015.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 53/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 5: Zmena Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2015, zmena Rozpoč-
tu ZŠ Hruštín na rok 2015 a zmena
Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
1. Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na

rok 2015 v nasledovných položkách:
2. Zmenu Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok

2015 v nasledovných položkách:
3. Zmenu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok

2015 v nasledovných položkách:
Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 54/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 6: Návrh Plánu práce
Obce Hruštín na rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Plán práce Obce Hruštín na rok 2016.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 55/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 7: Návrh Rozpočtu MŠ
Hruštín na rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
 Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2016.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 56/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 8: Návrh Rozpočtu ZŠ
Hruštín na rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
 Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2016.

Mgr. František Škapec, starosta obce

 Uznesenie č. 57/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 9: Návrh Rozpočtu Obce
Hruštín na roky 2016 až 2018 a ná-

vrh Programového rozpočtu Obce
Hruštín na roky 2016 až 2018.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
1. Stanovisko Hlavného kontrolóra

Obce Hruštín k návrhu viacročného
Rozpočtu Obce Hruštín na roky 2017
– 2018 a k návrhu Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2016 a k návrhu
Programového rozpočtu na rok 2016
a na roky 2017 – 2018.

2. Rozpočet Obce Hruštín na roky 2017
– 2018.

3. Programový rozpočet Obce Hruštín
na rok 2017 – 2018.

B/ Schvaľuje:
1. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2016.
2. Programový rozpočet Obce Hruštín

na rok 2016.
 Mgr. František Škapec, starosta obce

 Uznesenie č. 58/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 10: Dodatok č. 2/2015
k VZN č. 1/2000 a Dodatku č. 1/2010,
ktorým sa upravujú náležitosti ozná-
menia a ďalšie podrobnosti vo veci
poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
 Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 1/2000
a Dodatku č. 1/2010, ktorým sa upra-
vujú náležitosti oznámenia a ďalšie
podrobnosti vo veci poplatku za znečis-
ťovanie ovzdušia malými zdrojmi zne-
čisťovania.

 Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 59/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 11: Návrh Plánu práce
kontrolóra Obce Hruštín na rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra Obce Hruštín na 1. polrok
2016.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 60/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.11.2015

K bodu č. 11: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo

A/ Zvoláva:
 Verejné zhromaždenie občanov na
mesiace január – február 2016.

 Mgr. František Škapec, starosta obce
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Vianoce v Roku milosrdenstva
Sv. otec František čas od 8. 12. 2015 (Nepoškvrnené

počatie) do 20. 11. 2016 (Krista Kráľa) vyhlásil za Rok
milosrdenstva. A tak aj tohoročné vianočné sviatky máme

zvlášť prežiť
v atmosfére mi-
losrdenstva. Ale
každoročné Via-
noce svojou po-
vahou sú sviat-
kom a oslavou
milosrdenstva,
najmä Božieho.
Veď pred prvými
historickými Via-
nocami ľudstvo
sa nachádzalo
v čase večnej
záhuby. Samo
sebe nemohlo
pomôcť k seba-
záchrane. Na
svoju záchranu
potrebovalo mi-
losrdný č in

Boha, ktorého človek predtým zranil a tak sa vystavil vlast-
nej záhube. A Boh, ktorý je sama láska, svoj milosrdný
čin na záchranu ľudstva uskutočnil mimoriadnym spôso-
bom, keď k nám poslal svojho Syna, Ježiša.

Apoštolka Božieho milosrdenstva v našich časoch,
sv. Faustína vo svojom Denníčku popisuje, ako by sme
mali vnímať vianočné sviatky: Srdce sa mi chveje od ra-
dosti, keď vidím, aký je Boh dobrý voči nám ľuďom, ta-
kým úbohým a nevďačným. Dôkazom jeho lásky je ne-
pochopiteľný dar, ktorý nám dáva, teda samého seba
v osobe svojho Syna (Den. 1584).

Sv. Písmo Božie Dieťa prichádzajúce k nám ľuďom na
túto zem výstižne pomenúva ako Emanuela, čo zname-
ná: Boh s nami. Dovtedy bol Bohom nad nami alebo Bo-
hom pred nami. Dnes je však Emanuelom. Dnes je Bo-
hom s nami v našej ľudskej prirodzenosti, v našom člo-
večenstve. Je s nami i keď sme dobrí, ale ostáva pri nás
i v našej slabosti, aby nám svojou milosťou pomáhal. Je
s nami v našich rodinných vzťahoch, na pracoviskách, vo
farnosti a obciach. Je s nami v našej bolesti tela i srdca,
veď koľkí sa vtedy opierame o neho a cítime, že nám to
pomáha. Chce byť s nami i pri svetových problémoch. Je
s ľuďmi chudobnými, hladnými a v každej inej núdzi. Je
s nami všade tam, kde cítime lásku, citlivosť, pokoj, dob-
ro, pravdu, spravodlivosť, odpustenie, zmierenie, všade,
kde nám akoby kameň spadol zo srdca. A naopak, tam,
kde tieto skutočnosti chýbajú, tam Boh nie je prítomný a
nad tým sa treba vážne zamyslieť! Potom treba zostúpiť
zo svojej pýchy, pokoriť sa a pred svojimi tvrdohlavými
myšlienkami, nepremyslenými slovami a pomýlenými po-
stojmi dať aj vo svojom živote prednosť milosrdnému
Bohu. Veď čo zmôžeme sami bez Boha? Na spoznanie
toho stačí napr. príchod choroby do nášho života. Ne-
známy muž z 12. stor. Aelred z Rievaulx o tom napísal:

Neboli sme schopní vyliezť na nebesia, aby sme boli
s Bohom. A tak Boh zostupuje z neba, aby bol Emanue-
lom… Malý ako ja, slabý ako ja, nahý ako ja, úbohý ako
ja. Vo všetkom sa mi stal podobným. Berie to, čo je moje
a dáva mi to, čo je jeho… Buď ako Boh! Staň sa člove-
kom…
Človekom sme naplno a aj ako Boh sme vtedy, keď

vieme pokorme a s uznaním milosrdenstvo od Boha prijí-
mať a potom veľkodušne a bez podmienok ho rozdávať
ľuďom, najmä tým, ktorí sú na to odkázaní. Preukazova-
nie milosrdenstva bl. Matka Tereza stotožňuje s Viano-
cami: …keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha
a v ňom všetkých ľudí – vtedy sú Vianoce. Keď sa usilu-
ješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce.
Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozu-
menie pre iných – vtedy sú Vianoce. Keď si nájdeš čas
vypočuť iných – vtedy sú Via-
noce. Keď sa včas spamä-
táš, aby si zadržal ne-
vľúdne slovo, nepriaz-
nivú poznámku – vte-
dy sú Vianoce
v Tvojom srdci. Ke-
dykoľvek počuješ
volanie Pána, ktorý
potrebuje pomoc
v trpiacich, chorých,
opustených – jasaj
od radosti, lebo pre-
žívaš Vianoce. Keď
sa zriekneš svojej
vôle, svojho názoru,
nájdeš dieťa zavinu-
té do plienok a jeho
Matku, prežívaš
s nimi Vianoce. Kedy-
koľvek som človekom, ke-
dykoľvek preukážem milosr-
denstvo – vtedy sú Vianoce…

Jedna z prvých vianočných povinností kresťana – kato-
líka, s ktorou je Božie milosrdenstvo zvlášť úzko spojené,
je vianočná sv. spoveď. Ako povzbudenie ku dobrej via-
nočnej sv. spovedi v Roku milosrdenstva prijmime myš-
lienku od sv. sestry Faustíny: Moje milosrdenstvo je väč-
šie ako tvoja úbohosť a úbohosť celého sveta. Kto môže
zmerať moju dobrotu? Kvôli tebe som zostúpil z neba na
zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli
tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce
a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Skrúšené srdce
nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti
môjho milosrdenstva. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš
všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním
pokladmi milostí. Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo
ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to pro-
síš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1485).

Skúsenosť toho, že Boh nás nemôže nemilovať, pokoj-
né a požehnané vianočné dni Vám pri jasličkách budú
vyprosovať p. kaplán a p. farár.
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Krstné a sobášne náuky v roku 2015

Dátumy teoretickej krstnej náuky v roku 2016 – prvá sobota v mesiaci:
2.1.; 6.2.; 5.3.; 2.4.; 7.5.; 4.6.; 2.7; 6.8.; 3.9.; 8.10.; 5.11.; 3.12.
Dátumy praktickej krstnej náuky v roku 2016 – druhý piatok v mesiaci:
8.1.; 12.2.; 11.3.; 8.4.; 13.5.; 10.6.; 8.7.; 12.8.; 9.9.; 14.10.; 11.11.; 9.12.
Dátumy druhej sobášnej náuky o viere a mravoch v roku 2016 – druhá sobota v mesiaci:
9.1.; 13.2.; 9.4.; 14.5.; 11.6., 9.7.; 13.8.; 10.9.; 15.10.; 12.11.
Dátumy tretej sobášnej náuky o sviatostiach, duchovnom, manželskom a rodinnom živote v roku 2016 – tretia
sobota v mesiaci: 16.1.; 20.2.; 16.4.; 21.5.; 18.6; 16.7.; 20.8.; 17.9.; 22.10.; 19.11.

Vianočný program v kostole

Výbor členskej základne COOP Jednota SD Námestovo
v našej obci srdečne blahoželá svojim členom, ktorí sa
v IV. Q. 2015 dožili okrúhleho životného jubilea. Blahožela-
nie patrí nasledovným členom Jednoty: V. Macákovi, M. Ju-
rovčíkovej, H. Melekovej, R. Kupčuľákovej, Mgr. I. Halme-

šovi, M. Červeňovej, H. Haluškovej, J. Kotúľovi, M. Slameníkovej, J. Kupčuľá-
kovi a Š. Haluškovi.

Milí jubilanti a na záver len vinš malý, ktorý ale vraví, žite nám dlho a v dob-
rom zdraví. Zároveň všetkým členom a zákazníkom Jednoty želáme požehna-
né vianočné sviatky.                                        J. Kravčíková

Podujatia v mesiaci
december 2015

4.12. Mikuláš škola
11.12. Vianočné trhy
12.12. Rodinná oslava
21.12. Vianočná besiedka MŠ
26.12. Štefanská zábava

MKS pri OcÚ Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY NOVEMBER 2015

2.11. – dostali žiaci našej školy sponzorský dar od Nadácie
JEDNOTA COOP – 16 ks futbalových lôpt. Veľmi pekne ďakuje-
me Nadácii Jednota COOP i partnerom projektu: COOP Jednota
Slovensko spotrebné družstvo, RAJO, a.s., Unilever Slovensko,
spol. s r.o., HENKEL Slovensko, s.r.o.

6.11. –  využili žiaci z turistického krúžku na spoznávanie oko-
lia Hruštína. Od školy sa vybrali k pekárni a cez Teplicu až
k svätej Trojici na Príslope.

12. 11. –  sa prváci stretli v knižnici na Výhone s tetou Alou –
knihovníčkou z Oravskej knižnice A. Habovštiaka v D. Kubíne.

15.11. –  sa v Babíne uskutočnilo spevácke talentárium. Súťa-
žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. Každý vystupujúci bol od-
menený, víťazi dostali navyše aj diplomy. V 2.kategórii sa na
1. mieste umiestnila Stela Kubicová (9.A). Blahoželáme!

16. a 18. 11. –  absolvovali žiaci 6.AB netradičnú hodinu ob-
čianskej náuky. Navštívili Obecný úrad, kde od pána starostu
a zamestnancov získali nové informácie o fungovaní samosprá-
vy. Ďakujeme za prijatie i pohostenie.

Žiaci 3.A a 3.B – sa v priebehu októbra a novembra zapojili
do súťaže z anglického jazyka s názvom „EnglishOne“. Každý
žiak riešil desať úloh, ktoré im zaslali ich triedne pani učiteľky.
Kto vyriešil úlohu správne, získal nálepku do svojej súťažnej kar-
ty. Vyžrebovanými výhercami spomedzi 20 tis. žiakov sa stali
František Šnajder z 3.A a Erik Kampoš z 3.B, obidvaja získali
rovnakú cenu – slúchadlá.

16.- 20.11. –  absolvovalo 66 žiakov z 3. a 4. ročníka plavecký
výcvik. Viedli ho skúsení inštruktori, ktorí deti pochválili za ich
snahu a odvahu. Na konci každý získal „Mokré vysvedčenie“,
voľnú vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín a sladkú odmenu.

18.11. –  sa v ZŠ Rabčice konali majstrovstvá okresu v streľbe
zo vzduchovky. Nepodarilo sa nám obhájiť vlaňajší titul, obsadili
sme 4. miesto. Medzi jednotlivcami bola Júlia Gáborová (8.A)
tretia nástrelom 180 bodov. Okrem nej tvorili družstvo Zuzka Gá-
borová a Marianna Katreníková. Žiakov pripravoval na strelec-
kom krúžku p. Jozef Jancek

19.11. –  Svojou účasťou na akcii Deň zdravia – Učiteľská kvap-
ka krvi sme vyjadrili podporu Slovenskej komore učiteľov a ini-
ciatíve bratislavských a žilinských učiteľov.

20.11. – bola v našej škole vykonaná kontrola dodržiavania
hygieny. Vykonali ju pracovníčky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Dol. Kubíne.

20.11.  – sme sa zúčastnili matematicko – fyzikálnej súťaže
Junior Náboj v Námestove. Skončili sme na 8. mieste z 11 druž-
stiev. Reprezentovali nás: Matúš Drígeľ, Matúš Kopilec, Ľudovít
Drígeľ, Roman Fendek – všetci z 8. B.

23.11. – prváci a deviataci absolvovali fotografovanie (so šla-
bikárom a na deviatacke tablo)

23.11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada.
- Týždeň boja proti drogám sme spolu so žiakmi prežili prostred-

níctvom voľno-časových aktivít. Prváci besedovali o knihách, dru-
háci si svoje zručnosti prehlbovali prostredníctvom psychomoto-
rických činností, tretiaci zažili zábavno-hravé popoludnie a štvr-
táci sa zdokonalili vo florbale a zasúťažili si v krúžení kruhmi.

24.11. – v našej obci v KD
sa uskutočnilo vystúpenie
hercov Divadla Maska zo
Zvolena s klasickou roz-
právkou Kráľ Drozdia bra-
da. Žiaci 1.-7.ročníka vyu-
žili posledné kultúrne pou-
kazy a hercom za ich výko-
ny zatlieskali.

10.-19.11. –  medzitried-
ny florbalový turnaj MŽ. Hra-
lo 5 družstiev systémom každý s každým. Výsledky: 1. miesto
6.B, 2. miesto 5.B, 3. miesto 6.A, 4. miesto 5.A a 5. miesto 4AB.
Najlepší strelec: Timotej Zemenčík (6.B) 9 gólov. Víťazné triedy
i najlepší strelec boli odmenení diplomami, medailami, pohárom
i sladkosťami. Ďakujeme Združeniu rodičov za poskytnuté ceny.

25.11. – konalo sa prvé celoslovenské testovanie piatakov zo
Sj a M – T-5. Našich 35 piatakov sa dozvie výsledky až v januári.

26.11. – 11 našich žiakov sa zúčastnilo Dňa otvorených dverí
na Strednej polytechnickej škole v DK – Kňažej. Navštívili závo-
dy MIBA a OFZ v Širokej

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
4.11.2015 – ,,Máme veru peknú škôlku,

radi tu my chodíme,
zoberieme si hrabličky a lístie pohrabeme...“

Týmito slovami sme začali a spoločne oslávili celoslovenský
„Deň materských škôl“.

Našu MŠ sme si uctili upratovaním jej okolia: hrabali sme lístie,
zametali parkovisko a chodník, zbierali smeti... Každý bol za svoju
námahu odmenený maškrtou a džúsom.

5.11.2015 – predpoludnie nám spríjemnil veselý ujo muzikant
s elektrickou gitarou, ktorý k nám prišiel s „Rozprávkovým bu-
fetom“. Deti si v ňom našli veľa pekných piesní, hádaniek a roz-
právku O troch prasiatkach. Za svoju aktivitu ich čakala lízatko-
vá odmena.

24.11.2015 – deti predškolského veku sa zúčastnili divadelné-
ho predstavenia v KD. Sledovali klasickú slovenskú rozprávku,
v ktorej spoznali „Kráľa Drozdiu bradu“. Potešení šašovými
šibalstvami a s dobrým pocitom, že dobro víťazí nad zlom mali aj
možnosť sa s hlavnými hrdinami predstavenia odfotiť.

25.11.2015 – v mesiaci november bol svetový deň prevencie
zneužívania a týrania detí pod názvom „Chráňme deti pred ná-
silím“. Hlavným cieľom bolo upriamiť pozornosť detí a dospe-
lých na rôzne formy násilia páchaného na deťoch. Zapojili sme
sa tak do kampane „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“.
Logom kampane je hradná veža ako symbol ochrany a bezpe-
čia. Takúto vežu sme si postavili z rôznych skladačiek, nakreslili
a dali sme o sebe vedieť hlasným bubnovaním...

Na známosť sa všetkým dáva
jedna veľmi veľká správa...
Že z celého nášho sveta,
nesmie trpieť žiadne dieťa!
My sme deti z Hruštína,
sme tu celá dedina.
Spolu dnes bubnujeme,
detský život žijeme...

Rôzne:
zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Dúhový
kolotoč“, kde sme poslali prácu Elenky Šmihlovej s názvom
„Čarodejka jeseň“
do časopisu Vrabček sme poslali práce s názvom „Najkraj-
šie povolanie“
deti strednej vekovej skupiny a predškolského veku majú mož-
nosť každý piatok navštíviť telocvičňu.
Ďakujeme p. riaditeľovi ZŠ Mgr. Kubániovi
– na základe spolupráce sprostredkovanej eTwinning strán-

kou (medzinárodná spolupráca škôl), máme nadviazaný kontakt
s deťmi z Turecka (Adana, Kozaň). Kamaráti nám poslali svoje
práce a tiež práce vytvorené tureckým národným umením „Ebru”.

Naše deti s nadšením tiež posielajú do Turecka pozdrav vo
forme nakreslených obrázkov a vytvorených záložiek.

Žijeme v ťažkej, zvláštnej dobe, ale deti medzi sebou rozdiely
nevnímajú…môžeme im závidieť ich detskú nevinnú nevedomosť,
ktorou nevnímajú u kamarátov odlišnosť vo farbe pleti, v rase,
postavení či náboženstve…

– okrem toho je MŠ zapojená v projektoch: Drawing of poppet
(Kreslenie chrobáčikov) kde ide o vzájomné prezentovanie rôz-
nych prác detí

Christmas yesterday and today (Vianoce včera a dnes) výme-
na informácií o vianočných sviatkoch, tradíciách, zvykoch a prác.

Hoci je to spolupráca s deťmi z iných krajín, deti tu komunikujú
svojimi prácami, činnosťami, hrami a piesňami. Majú možnosť
poznávať iné krajiny, ich kultúry a reč.

Pre deti je teraz krásne obdobie... po jeseni k nám prišla pani
Zima, ktorá priniesla túžobne očakávaný sneh, radovánky s ním
spojené a pravdaže väčšie riziko nebezpečenstva. Keď využíva-
te schody od MŠ k pošte, tak na vlastné riziko.

Milí rodičia, ešte jedna prosba ohľadom príchodu do MŠ:
„Na čas nám tu pekne choďte, prosíme vás vrele...
Pretože my už o ôsmej zamykáme dvere!“
MŠ sa zamyká z dôvodu bezpečnosti vašich detí a celej MŠ,

o 8.00 hod. sa nahlasuje počet detí vedúcej jedálne, a učiteľka
z triedy nesmie odísť – aby odomykala dvere.
Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.
21.12.2015 – pozývame vás, milí rodičia a priatelia našej MŠ

na „Posedenie pri stromčeku“, ktoré sa uskutoční o 15:30 hod
v KD. Máme pre vás pripravený program plný piesní a básničiek,
aby sme vám tak spríjemnili predvianočné obdobie.

Bc. Marcela Očkajáková, zastupujúca riaditeľka MŠ
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V minulom čísle sme popisovali účin-
kovanie futbalových družstiev OŠK
Hruštín v súťažiach. Dnes sa chceme
zamerať na účinkovanie našich stolno-
tenisových družstiev, ktoré v predošlej
sezóne zaznamenali úspechy, činnosť
OŠK v roku 2015 a čerpanie dotácie od
obce, ktorá bola pre rok 2015 schvále-
ná na 10 000 eur.

Stolnotenisové družstvo Hruštín „A“
postúpilo zo 6. do 5. ligy, čo je oravská
najvyššia súťaž. Naše „B“ družstvo po-
stúpilo z 8. do 7. ligy. Obe družstvá si
v prebiehajúcej sezóne počínajú celkom
slušne, keď sa nachádzajú v strede ta-
buľky. Rovnako sa pracuje aj so žiakmi
a do budúcna je predpoklad, že budú
aj prihlásení do súťaže, aby sa mohli po-
rovnávať aj s rovesníkmi z iných oddie-
lov.

V uplynulom roku sa OŠK Hruštín po-
dieľalo, resp. samo organizovalo nasle-
dujúce podujatia, ktoré sa tešia aj me-
dzi verejnosťou veľkej obľube:

Stolnotenisový novoročný turnaj pre
neregistrovaných hráčov (zúčastne-
ných viac ako 50 štartujúcich, z toho
15 hráčov mladších ako 15 rokov)
Stolnotenisová miniliga
Lyžiarsky prechod piatimi hoľami
Lyžiarsky prechod Vaňovským cho-
tárom
Letná futbalová miniliga
Exhibičný zápas starých pánov proti
hasičom z Hruštína
Dni obce Hruštín (nedeľa – športový
deň)
Zimná futsalová miniliga
Štefanský turnaj o pohár starostu
obce

Paralelne s týmito akciami OŠK štar-
tuje v majstrovských futbalových a stol-
notenisových súťažiach. Ako už bolo
spomenuté, máme štyri futbalové druž-
stvá: muži (v r. 2015 nastúpilo za Hruš-
tín 27 hráčov), dorast (21 hráčov), star-
ší žiaci (23 hráčov), mladší žiaci (20 hrá-
čov). Už z týchto počtov je vidieť, že
o šport a futbal je v Hruštíne záujem
a našou úlohou je vyhovieť tejto požia-
davke. Veď väčšina z hráčov OŠK sú
deti a mládež, ktorá je našou prioritou
a tréneri Plančo (mladší žiaci), Teťák
(starší žiaci) a Štiblár (dorast) pracujú
poctivo na rozvíjaní talentovaných
chlapcov (i dievčat), často na úkor vlast-
ného času a času s rodinou. Treba si
tiež uvedomiť, že tréningy neprebieha-
jú len počas súťaže, t.j. v priebehu 3 me-
siacov (polsezóny), ale samotná prípra-
va pri žiakoch je celoročná, pri doraste
a mužoch trvá 9 mesiacov v roku. Ne-
smieme zabúdať ani na ostatných ľudí,
ktorí sa snažia zabezpečiť plynulý chod
súťaží. Sú to vedúci družstiev, usporia-
dateľská služba, všetci hráči, ale aj ma-
nažér klubu F. Martvoň, ktorý zabezpe-
čuje nielen dopravu, ale aj spravuje náš
klub cez systém ISSF, čo je jednou
z podmienok fungovania klubu. V stol-
notenisovom oddiele máme dve druž-

stvá dospelých – Hruštín „A“ a Hruštín
„B“. V oboch družstvách štartuje 20 hrá-
čov a už vyššie sme vám predstavili ví-
ziu prihlásenia žiakov do súťaže, ktoré
by sa malo zrealizovať už v r. 2016.

Samozrejme, že všetka táto činnosť
by nebola možná bez ochoty, oddanosti
ľudí pracujúcich v prospech športu
v Hruštíne, bez ochoty rodičov, ktorí vy-
stroja deti na tréning a zápasy a hlavne
bez finančnej dotácie od obce.

Množia sa pochybnosti o tom, či sú
vynaložené prostriedky z dotácie od
obce naozaj účelne vynaložené. Preto
predkladám aj jednotlivo rozpísané po-
ložky:

Stolný tenis – 1700 eur (cestovné,
nájom telocvične, materiál, občerstve-
nie (1euro/osoba/zápas)

Futbal – rozhodcovia (1400 eur), pra-
nie dresov (800 eur), príprava ihriska
(700 eur), cestovné (3000 eur), zberné
faktúry z oravského futbalového zväzu
(1000 eur), telocvičňa (400 eur), inter-

OŠK Hruštín

Dňa 14.novembra sa v Nitre začala zimná sezóna v streleckom trojboji. Zú-
častnili sa jej aj strelci z Hruštína – Jozef Jancek, Marián Slaničan, Marián Kom-
pan, Jozef Očkaják a Jaroslav Jancek. V disciplíne veľkorážny pištoľ zvíťazil
Marián Kompan a druhý skončil Marián Slaničan. V disciplíne veľkorážny revol-
ver na treťom mieste skončil Jozef Jancek.

V Istebnom sa 15. novembra
konal netradičný trojboj. Zú-
častnili sa ho Jozef Jancek
a Jozef Očkaják. V malorážko-
vom pištoli zvíťazil Jozef Jan-
cek, druhý bol Peter Sekerka
z Dolného Kubína a tretí Du-
šan Záň zo Žaškova. V revol-
veri prvý skončil Jozef Očka-
ják a druhý Jozef Jancek.
V disciplíne veľkorážny pištoľ
zvíťazil Jozef Jancek, druhý
skončil Peter Sekerka a tretí
Jozef Očkaják.                     (jj)

net (150 eur), nákup materiálu
(260 eur), lopty (290 eur), tráva a farba
na čiary (300 eur), všetky ostatné ná-
klady sme čiastočne pokryli vďaka
sponzorským príspevkom.

Toto sú nevyhnutné náklady, ktoré je
potrebné uhradiť preto, aby mohol klub
normálne fungovať. Zostáva však ešte
stále viacero položiek, ktoré nie sú uhra-
dené (natáčanie domácich zápasov, tré-
neri, časť dopravy, občerstvenie...) Ve-
ríme, že spoločnými silami sa nám po-
darí aj týmto príspevkom presvedčiť vás
o relevantnosti poskytnutej dotácie na
nasledujúci rok, ktorá bola navýšená
a ubezpečiť vás, že nedochádza k mr-
haniu vašimi peniazmi.

Aj touto cestou by sme chceli ešte raz
poďakovať priaznivcom a obecnému
zastupiteľstvu za podporu, a všetkým
zapriať nikým a ničím nerušené prežitie
Vianočných sviatkov a do nového roka
veľa úspechov a zdravia.

Mgr. Peter Teťák

Strelci



12/20159

Keď si Verona brala Michala za man-
žela, bolo to z veľkej lásky. V tom čase
však bolo ich manželstvo viac-menej vý-
nimkou. Pred päťdesiatimi rokmi ešte
bolo v móde spájať majetky prostred-
níctvom manželstva. Aj Veronu čakal
podobný osud, keď jej bohatí rodičia
vybrali za muža nafúkaného a rozma-
nitého boháča len kvôli tomu, aby sa
stala ešte bohatšou.

O čo milší jej bol Michal, syn chudob-
ných rodičov, ale rozvážny, dobrý a cit-
livý muž, ktorý sa pre svoju prílišnú
skromnosť ostýchal Verone prihovoriť,
aj keď z nej v kostole nemohol oči spus-
tiť.

Verona vedela, že prvý krok musí uro-
biť ona, lebo Michal by sa nikdy neod-
vážil navrhnúť jej stretnutie. Ešte si pa-
mätá, ako mu šťastím žiarili oči, keď sa
dlho do noci prechádzali ruka v ruke roz-
kvitnutým sadom a svoju lásku museli
pred všetkými ukrývať.

Lenže na dedine sa nič dlho neutají
a po čase to predsa len vyšlo najavo.
Vtedy otec Veronu zbil a zakázal jej stre-
távať s Michalom. No Michal bol vyna-
liezavý a vždy niečo vymyslel, aby mo-
hol Veronu vidieť.

Dva roky Verona bojovala s otcom
o svoju lásku, až nakoniec zvíťazila.
S Michalom sa tajne zosobášili v ma-
lom kostolíku pod lesom, bez svadob-
ných hostí, len s dvoma svedkami. Otec
za to Veronu vydedil. Po svadbe mla-
domanželia odišli bývať do neďalekého
mesta.

Verona nikdy neľutovala, že sa vzda-
la pohodlného života bohatej ženy. Aj
keď jej veľa ráz čo-to chýbalo, nesťa-
žovala sa. Michal sa o rodinu staral, ako
najlepšie vedel, a nikdy jej nepovedal
krivého slova. Museli žiť skromne a čosi
aj ušetriť pre dorastajúce deti.

Našťastie, deti sa im vydarili. Syno-
via vyštudovali a založili si rodiny. Dcé-
ra sa vydala a hoci nemala deti, žila
v pokojnom a šťastnom manželstve.

Michal neskôr kúpil dom na dedine
a s Veronou sa tam presťahovali. Život
na dedine mal pre nich zvláštne čaro.
Pripomínal im mladosť. Tešili sa zo svo-
jich vnúčat a jeden z druhého.

Ostatné dva roky mal Michal občas
starosti so srdcom a Verona sa o neho
vždy veľmi bála. Bez svojho muža by si
život nevedela predstaviť.

Veroninou veľkou záľubou boli kvety
a Michalovou jabloňový sad. Susedia
vždy obdivovali, s akou radosťou Vero-
na vysádza a pestuje kvety okolo domu.
Mala zvláštny cit pre harmóniu tvarov
a farieb, a tak ich záhrada bola najkraj-
šia v širokom okolí.

VERNOSŤ – VIANOČNÝ PRÍBEH
Michal sa zasa pýšil svojou vlastnou

odrodou jabĺk, ktorú sa mu podarilo vy-
šľachtiť. Dokonca jeho jablká získali na
nejednej záhradkárskej výstave naj-
vyššie ocenenia.

Veronin a Michalov život plynul pokoj-
ne, podľa ustálených zvyklostí. Občas
tento pokoj prerušili vnúčatá, ktoré v lete
prišli na prázdniny. To potom dni leteli
rýchlo a všetko sa točilo len okolo nich.
Verona im vyvárala dobroty od výmys-
lu sveta, rozprávala rozprávky, učila ich
pestovať kvety a poznávať prírodu. Mi-
chal ich brával na vychádzky do sadu
a k rieke. Nezriedka zašli aj do lesa po-
zorovať srnky.

Keď vnúčatá odišli, Michal s Veronou
po večeroch s láskou spomínali na ve-
selé príhody, ktoré s nimi zažili, a už sa
tešili na Vianoce, keď sa u nich zakaž-
dým zišla celá rodina.

Toho roku sa Michal chystal sláviť svo-
je sedemdesiate piate narodeniny. Zvy-
kol oslavovať vždy na Vianoce, aj keď
sa vlastne narodil ešte pred Vianoca-
mi, šestnásteho decembra.

Verona aj tento raz chystala narode-
ninovú hostinu. Tešila sa, že všetci prí-
du a celá rodina bude znovu aspoň na
pár dní pohromade. Aj Michal sa veľmi
tešil, hoci v poslednom čase sa akosi
necítil dobre. V hrudi ho pobolievalo
a občas sa mu ťažko dýchalo. Nesťa-
žoval si však, lebo nechcel, aby sa Ve-
rona o neho bála.

Stále ju mal rád ako za mladých čias.
Celý život sa snažil o to, aby nikdy ne-
ľutovala, že kvôli nemu opustila svoju
bohatú rodinu a žila v skromnosti. Bol
jej vďačný za to, ako dokázala znášať
všetky útrapy, čo im život priniesol a pre-
dovšetkým za to, ako dobre vychovala
ich tri deti. Miloval ju z hĺbky svojho srd-
ca a blahorečil Bohu za toto veľké
šťastie, ktoré ho v živote stretlo.

Deň pred Vianocami vošiel Michal do
pivnice po jabĺčka. Nabral plný košík
a kráčal hore schodmi. Zrazu mu zišlo
na um, že vezme ešte dve fľašky čer-
veného vína, nech sa nemusí toľkokrát
motať po schodoch.

Verona práve v kuchyni piekla zá-
kusky. Nádherná vôňa sa šírila po ce-
lom dome a Michal ju zacítil aj na scho-
doch pivnice. Vrátil sa dolu a do jednej
ruky vzal fľaše s vínom a do druhej ko-
šík s jablkami. Odrazu sa mu po scho-
doch kráčalo akosi ťažšie, ledva lapal
dych. Už bol takmer na poslednom
schodíku, keď pocítil prudkú bolesť
v hrudi. Pred očami sa mu zahmlilo
a košík s jablkami mu vykĺzol z ruky. Kľa-
kol si na kolená, položil fľašky na zem
a rozopol si sveter, aby sa lepšie nadý-

chol. Bolesť v hrudi sa stupňovala.
„Veronka! Veronka!“ skúsil kričať na

svoju ženu.
Verona mala v kuchyni zapnuté rádio,

a tak nepočula jeho volanie. Keď vylia-
la čokoládovú polevu na Michalov ob-
ľúbený zákusok, položila hrnček od čo-
kolády do umývadla. Zadívala sa naň
a zrazu ju až do špiku kosti prenikol
pocit nečakanej úzkosti. Prekvapene
zastala a začala premýšľať. Uvedomila
si, že Michal je v pivnici už akosi pridl-
ho. Vybehla z kuchyne a otvorila dvere
do pivnice. Strnula hrôzou, keď uvide-
la, že Michal leží na schodoch dolu tvá-
rou a okolo neho sú rozkotúľané jabl-
ká.

 „Michal.....Miško môj! Čo sa ti stalo?“
vykríkla. Sklonila sa k svojmu mužovi.
Michal bol v bezvedomí a nejavil žiad-
ne známky života. Veronu schytila pa-
nika. Začala nariekať. Vytiahla Michala
na plošinku pred dverami pivnice a za-
čala ho oživovať. Nič nepomáhalo.
S plačom utekala k telefónu, ale bola
taká rozrušená, že si nemohla spome-
núť na telefónne číslo rýchlej pomoci.
Utekala teda k susedom.

Privolaný lekár už nemohol pre jeho
muža nič urobiť. Michal bol mŕtvy. A tak
vypísal úmrtný list a vpichol Verone se-
datívum.

Suseda obtelefonovala Veronine deti
a pomohla obliecť Michala do sviatoč-
ných šiat.

Verona chodila po dome ako bez
duše. Krutá bolesť, ktorú cítila, jej trha-
la srdce. Chcelo sa jej kričať, ako rane-
nému zvieraťu. Sedatíva však pomaly
a isto začali účinkovať a otupovali Ve-
roninu bolesť aj myseľ.

Keď suseda odišla na chvíľu domov,
Verona si sadla na okraj postele k svoj-
mu Michalovi. Hladila ho po tvári a než-
ne sa mu prihovárala:

„Miško môj drahý, prečo si mi to len
urobil? Čo si ja nešťastná bez teba
počnem? Nenechávaj ma tu samotnú!
Chcem byť s tebou!“

Bolesť, ktorú cítila v srdci, bola neko-
nečná. Verona pevne objala svojho
muža a naposledy si položila hlavu na
jeho hruď. V mysli sa jej premietol celý
život a všetky krásne chvíle, ktoré
s Michalom prežila.

„Ľúbim ťa, Michal ľúbim! Celý život
som ťa verne ľúbila! Všade som išla
s tebou, aj teraz pôjdem! Si mužom môj-
ho života!

Keď prišli Veronine deti, našli matku
spolu s otcom. Odišla s ním. Ticho
a pokojne, tak, ako plynul ich život.

 (Text z knihy „Vianočné príbehy“ od
R. Smatanovej)
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Akcia za mesiac november: eRko
olympiáda sa konala 14.11.2015 od
13:00-15:30 a zúčastnilo sa jej 6 druž-
stiev chlapcov, ktorí si zahrali futbalový
turnaj (najmladších chlapcov sme roz-
delili k starším chlapcom). Po vyhodno-
tení dostali chalani sladké odmeny. Za-
tiaľ sa dievčatá hrali rôzne hry, kde si
mohli zasúťažiť a získať rôzne dobroty.
Celkovo sa zúčastnilo 70 detí. Chcela
by som sa veľmi poďakovať i všetkým
mojim animátorom, že mi s touto akciou
pomohli. Osobitne by som sa chcela
poďakovať nášmu rozhodcovi Matúšo-
vi Jagelkovi, ktorý nemal ľahké obhajo-
vať si svoje rozhodnutia, ale vydržal to
statočne. ĎAKUJEM.

Mesiac december je pre nás eRká-
rov najrušnejším mesiacom roka. Hlav-
ne pre množstvo akcií, do ktorých sa
vždy zapojíme.
V mesiaci december plánujeme na-
sledovné:

11. alebo 18. 12 – zavíta do našej
farnosti dobrovoľník, ktorý bol v Afrike

vďaka Dobrej novine. Porozpráva nám
o svojich zážitkoch, postrehoch – po s
v. omši v piatok.

11-12.12. – plánujeme s deťmi Noco-
vačku (pripravený zaujímavý program)-
hlavne deti, ktoré chodia pravidelne na
stretká + deti, ktoré sa zapoja do kole-
dovania Dobrej noviny 2015. Ak sa po-
darí program by mal byť : 11.12. – Dol-
ný Kubín Aquapark a 12.12 – Vysielač-
ka koledníkov Dobrej noviny v Ružom-
berku. Predpokladané náklady 6 €. Bliž-
šie informácie na eRko stretkách.

 12.12. – Vysielačka – Vysielanie ko-
ledníkov Dobrej noviny. Tento rok sa to
bude konať v Ružomberku. Začína sa
to sv. omšou, ktorá bude v kostole
sv. Ondreja a bude to pokračovať
programom v Gymnáziu sv. Andreja
v Ružomberku, vedľa kostola. Pôjde sa
objednaným autobusom, ale čas ešte
upresním. Kto by mal záujem sa prihlá-
siť, tak treba prísť na eRko stretko (so-
boty od 16:00). Cena cestovného +
programu približne 4 €. Zúčastniť sa
môžu všetky deti, ktoré sa chcú zúčast-
niť koledovania Dobrej Noviny (najlep-
šie by bolo keby boli od 3. – 9 . roční-
ka).

26.12. – Koledovanie DOBREJ NO-
VINY. Koledovanie bude tradične
26.12.2015 od 12:30. Pôjde ulicami:
Dedina – Dielnice – Lán – Radzovka –
Črchľa – Zamost. Ak by ste chceli prijať

koledníkov Dobrej noviny, v kostole
budú od 13.12.–23.12. lístky. Tie treba
vypísať a hodiť do krabičky. Výťažok tej-
to zbierky je určený chudobným afric-
kým krajinám na ich rozvoj, vzdelanie,
zdravotníctvo. Pri koledovaní navštívi-
me domy, ktoré sa prihlásili, zaspieva-
me, zarecitujeme a zvestujeme narode-
nie Krista v našich rodinách.

V súčasnosti je veľký problém s ne-
dostatkom finančných možností i v na-
šich rodinách. Avšak pri čítaní sv. pís-
ma sme určite čítali v evanjeliu podľa
Lukáša i o dare chudobnej vdovy: „Je-
žiš pozoroval, ako zámožní ľudia vha-
dzujú peniaze do chrámovej pokladni-
ce. Videl aj jednu chudobnú vdovu, ako
tam vhodila dve drobné mince. Ježiš na
to poznamenal: Táto chudobná vdova
dala vlastne viac ako ostatní. Lebo tí
darovali iba to, čo im zvyšovalo, ale táto
žena dala všetko, čo mala.“ Koledova-
nie Dobrej noviny, nie je o veľkých fi-
nančných daroch, ale i o prezentácii
vašich detí, vnúčat. Nie sú to peniaze
pre nás, ale pre deti, ktoré majú právo
na vzdelanie, pitnú vodu, zdravotnú sta-
rostlivosť. Nevybrali si, že sa narodia do
chudobných afrických rodín, avšak vá-
žia si VAŠU pomoc. Viac si môžete pre-
čítať na : www.dobranovina.sk

Kristína Michalčíková,
vedúca eRka

Vážení spotrebitelia, blíži sa čas Via-
noc, s ktorým sa mimo iného spájajú
aj väčšie nákupy či už darčekov pre
blízkych, alebo rôznych tovarov na za-
bezpečenie dostatku na vianočnom
stole. V tomto období predávajúci lá-
kajú spotrebiteľov na rôzne akcie
a výhodné ponuky, predbiehajú sa po-
nukou množstva tovaru, pričom v dô-
sledku takejto rozsiahlej ponuky spot-
rebiteľ stráca ostražitosť a zvyšuje sa
tak riziko vzniku jeho poškodenia. Cie-
ľom tohto článku je v skratke podať
niekoľko užitočných tipov tak, aby sme
tomuto mohli predísť:
– V prvom rade je vhodné dopredu

uvážiť, aký výrobok, v akej veľkosti,
akým spôsobom a za približne akú
cenu chcete kúpiť, resp. ešte pred
kúpou výrobku si s chladnou hla-
vou vykonať prieskum trhu a nena-
kupovať „živelne“. Pre minimalizá-
ciu negatívnych vplyvov na rozho-
dovanie spotrebiteľa je ideálny je
stav, kedy pri návšteve predajne už
máte vytvorenú predstavu o tom, čo
budete nakupovať. Pokiaľ výrobok

kupujete v bežnej „kamennej“ predaj-
ni, spravidla nemáte možnosť ho bez-
dôvodne vrátiť, nakoľko predávajúce-
mu takúto povinnosť zákon neukla-
dá a pokiaľ Vám aj vyhovie, nie je to
pravidlo a koná vo Váš prospech nad
rámec zákona. Takisto je potrebné
zdôrazniť, že nevhodne zvolená veľ-
kosť či farba výrobku nie je vadou
výrobku.

– Je potrebné zdôrazniť, že nie vždy
je výrobok zaradený do akcie skutoč-
ne výhodný. Zvažujte jednotlivé ak-
ciové ponuky a neriaďte sa len zara-
dením výrobku do akcie, nakoľko nie
je pravidlom, že všetko čo je ozna-
čené ako akciový tovar je skutočne
výhodné. Aj v prípade, že kupujete
výrobky v akcii, prípadne s „vianoč-
nými“ zľavami, odložte si doklad
o kúpe. Bez ohľadu na tvrdenia
niektorých predávajúcich, aj takéto
výrobky majú plnú záruku a sú re-
klamovateľné.

– Pokiaľ uvažujete o nákupe výrobkov
na splátky, teda spravidla s využitím
spotrebiteľského úveru, zaujímajte

sa o podmienky úveru, porovnávaj-
te ponuky rôznych veriteľov a po-
rovnávajte najmä sumu, ktorú si
požičiavate so sumou, ktorú bude-
te musieť vrátiť. Údaj o RPMN je
síce vodítkom, ako porovnať výhod-
nosť spotrebiteľského úveru, ale
najspoľahlivejšia cesta pre posú-
denie výhodnosti kúpy výrobkov na
splátky je práve zistenie sumy,
o ktorú výrobok preplatíte. Pokiaľ
sú Vám pri uzatváraní zmluvy úst-
ne podávané lákavé informácie,
vždy žiadajte, aby Vám tieto infor-
mácie boli ukázané aj priamo v tex-
te zmluvy. Nenechajte sa tlačiť „ča-
sovým stresom“ a zmluvu si riad-
ne preštudujte.

– Overujte dátum spotreby výrobkov
ešte pred ich kúpou. Výrobky, kto-
rým uplynula doba spotreby musia
byť stiahnuté predávajúcim z trhu,
avšak v záplave tovaru pred Via-
nocami môže dôjsť k zanedbaniu
tejto povinnosti.

JUDr. Ján Macík

Predvianočné nákupy
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POZVÁNKY

Združenie rodičov
pri ZŠ Hruštín

Vás pozýva na

RODIČOVSKÝ PLES,
ktorý sa uskutoční

v sobotu 30.1.2016
v KD Hruštín.

Po dvoch rokoch pauzy chce ZRPŠ
nadviazať na tradíciu a pripraviť ples,
na ktorom sa budú dobre cítiť nielen

rodičia, ale všetci, ktorí sa chcú
dobre zabaviť.

Čaká na Vás kultúrny program, dobrá
hudba, tombola i občerstvenie.

Ples sa uskutoční bez
ohľadu na počet

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

Predám Fiat Ulysse, 2,1, 80 kw, r. v. 99, 8 miestne, ťažné,
STK a EK do 2016, cena 1400,- € príp. dohoda. Info Hruštín
697, tel. 0918 346 554.
Kúpim stavebný pozemok v Hruštíne (aj na Dielniciach).
Platba v hotovosti. Kontakt: 0944 176  632
Predám 250 kg domáce prasa na zabitie.
Cena 1,70 €/ kg. Tel.: 0902 896 657

Obec Hruštín ponúka na predaj

lyžiarsky vlek OEV 300
+ ďalší na náhradné diely

Cena dohodou.
Bližšie info na tel.: 0905 213 503

Potraviny YOVOX ponúkajú
tovar v akciových cenách:

Koniferum 0,7l – 5,69 €
Vodka Nicolaus 0,7l – 6,35 €
Spišska borovička 0,7l – 5,99 €
Fernet stock 1l – 10,50 €
Fernet stock 1l – 5,60 €
Hruška Vanapo 0,7l – 6,89 €
Víno 1l – 1,39 €
Vajcia L – 0,11 €
Slneč. olej 1l – 1,29 €
Med 950g – 4,19 €
Káva Poprad 250g – 2,59 €
Jihlavanka 1kg – 5,19 €

Miroslav Gábor
AUTOMATICKÉ BRÁNOVÉ SYSTÉMY

dodávka, montáž, záručný a pozáručný servis

– elektronické pohony
– sekcionálne brány
– brány, bránky, ploty, zábradlia, prístrešky
– zámočnícka výroba

Kontakt: Mobil: 0903 646 672
E – mail: miro@migass.sk

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Nech peniaze Vám dajú slobodu
a láska domácu pohodu.

Zdravie, radosť zo života,
šťastie nech sa pri Vás motá.
Na Vianoce mnoho radosti,

v novom roku žiadne starosti.
To Vám všetkým praje

Mgr. Ľubomír Jurovčík,
konateľ Naše poistenie, s.r.o

Občanom Hruštína a miestnej časti Vaňovka
prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov

a veľa šťastia, zdravia a úspechov
v novom roku 2016!

JUDr. Ján Macík,
poslanec OZ Hruštín


