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V druhú májovú nedeľu sa zišli v kultúrnom dome naše mamy a staré mamy, aby spoločne oslávili svoj sviatok.
V programe, v ktorom vystúpili deti z MŠ, žiaci ZŠ, SZUŠ Jánoš a folklórny súbor, sa všetkým mamám poďakovali za lásku, ktorú im dávajú. Na záver sa prítomným prihovoril starosta obce Mgr. František Škapec, ktorý
všetky mamy obdaroval sladkosťou.

Q

Dňa 21. 5. 2016 sa uskutočnilo v Lieseku Celooravské
kolo hry Plameň, na ktorom sa zúčastnili mladí hasiči
z Vaňovky. V kategórii chlapci sa spomedzi 27 zúčastnených družstiev z celej Oravy umiestnili na výbornom
7. mieste. DHZ Vaňovka chce poďakovať Martine Mišánikovej, Jozefovi Snovákovi a Štefanovi Sedlárovi za
prípravu mladých hasičov. Taktiež ďakuje Jozefovi Mišánikovi, Jozefovi Snovákovi a Dominikovi Mišánikovi za
zabezpečenie dopravy na vlastných autách.
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Máme veľa priateľov, keď ich počítame, ale máme ich veľmi málo, keď s nimi skutočne rátame.
(J.Kudla)

„Studený máj, v stodole raj“ sa tento rok
naplnil do bodky. To,
či sa skutočne pranostika aj naplní, si budeme
musieť počkať.

2/ Pracovníci obce urobili celkovú rekonštrukciu
kuchyne
v KD. Boli urobené
nové rozvody elektriky, položená nová dlažba, obklady a kuchyňa bola vymaľovaná. Do kuchyne bolo namontované nové kuchynské zariadenie a digestor. Rekonštrukcia a vybavenie vyšlo na
30.000 €.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac máj:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach
počas celého mesiaca robili vysprávky po miestnych komunikáciách, čistili rigoly, navážali na
miestne komunikácie frézovaný
asfalt a makadam pred asfaltovaním.

3/ Obec vypracovala a podala žiadosť na zberný dvor komunálneho odpadu na Ministerstvo životného prostredia, cez eurofondy.
4/ Pracovníci obce a pán. J. Haluška ml. s technikou nám urobili zvody povrchovej vody na ulici Kút,
Výhon a Radzovka.
5/ Pracovníci OVS a. s. Dolný Kubín
pokračovali v prácach na kanalizácii. Opravovali poruchy a dvíhali
kanalizačné poklopy pred asfaltovaním.
6/ Cestné stavby a. s. Liptovský Mikuláš nám zaasfaltovali miestne
komunikácie po kanalizácii.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Mgr. František Škapec
starosta obce

JUBILANTI
v mesiaci JÚN 2016
80 rokov
Snováková Helena
75 rokov
Zemenčíková Bernardína
Hojová Mária
Hutira Vavrinec
70 rokov
Snováková Margita
65 rokov
Žilincová Mária
60 rokov
Martvoňová Mária
Kapráliková Mária
Vlžák Ľudovít
Matečková Anna
Očkaják Ján
55 rokov
Gáborová Marta
Martvoň Milan
Joštiak Ján
Šinál Ján
Dopaterová Mária
Kubiritová Zuzana
50 rokov
Halušková Viera

Uzavreli manželstvo:
Tibor Kazimier
a Kristína Bugajová
Dušan Kazimier
a Michaela Ordančíková
Gabriel Kovács
a Silvia Gočalová

25. výročie sobáša:
Pavol Krivačka
a manželka Irena
Štefan Krivačka
a manželka Valéria

60. výročie sobáša:
Štefan Časo
a manželka Helena

Prišli medzi nás:
Sabina Matečková

Odišli od nás:
Jozef Časo, 63 rokov
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3 najčastejšie ?
K téme sociálnych sietí
a ich zneužívania na rôzne činnosti,
ktoré sú kvalifikovateľné
ako protispoločenské, nemorálne, či dokonca trestné odznelo
pár zaujímavých myšlienok a otázok.
Sociálne siete sú dnes využívané nie
len na pracovné/študijné účely, ale
často aj k zverejňovaniu rôznych informácií smerujúcich k poškodeniu
mena či povesti jednotlivca.
Uvažujúc nad tým aké sú najčastejšie otázky kladené k danej problematike, vybral som tri najfrekventovanejšie a v nasledujúcom období im
budem venovať osobitné príspevky,
ktoré dajú širšiu odpoveď na danú
problematiku.

diskusie) a jednak ide často súbežné formy t.j. nie je možné danú aktivitu jednoznačne zaradiť do konkrétnej skupiny.

Otázka 1: Je takéto konanie na
internete anonymné a nevystopovateľné?
Každá aktivita vykonávaná v digitálnom svete zanecháva po sebe tzv.
digitálne stopy, ktoré je možné pomocou špeciálnych techník a postupov
nazývaných aj forenzné analytické
metódy z počítačov a pamäťových
jednotiek/médií vyťažiť, rekonštruovať
a následne použiť pre identifikáciu
zdroja takejto aktivity. Tieto informácie následne môžu byť použité ako
exaktný dôkaz vykonávanej činnosti
a slúžiť ako doplnok k ďalším informáciám poukazujúcim na osobu, ktorá takéto aktivity vykonala. Odpoveď
na otázku je teda pomerne jednoduchá – pocit bezbrehej anonymity je
falošným pocitom a je často prekvapením pre dotknutú osobu.

Otázka 3: Ako správne postupovať, ak sa ma takéto konanie týka,
ak som obeťou takéhoto konania?
Snažte sa minimalizovať objem
súkromných informácií, ktoré zverejňujete na sociálnych sieťach resp.
ktoré posielate v nezabezpečenej forme prostredníctvom internetu. Každý
zverejnený údaj, fotografia či akákoľvek forma vizualizácie osobných údajov sa v okamihu jej zverejnenia stáva nekontrolovateľným prvkom o ktorého kolovanie v celosvetovej sieti
a ďalšie využitie nedokážete monitorovať a už vôbec nie ovplyvniť. Preto
veľmi pozorne zvažujte čo zverejníte
– skúste v digitálnom svete uvažovať
rovnako ako v reálnom a zverejňujte
o svojej osobe len informácie ktoré
ste ochotní zverejniť aj fyzicky napr.
vyvesením na nástenku v škole, plagát na výveske pre panelákom. Určite nezverejňujte informácie intímneho charakteru, informácie poukazujúce na Vaše majetkové pomery.

Otázka 2: Aké sú najčastejšie
prípady, ktoré sa u nás a vo svete
vyskytujú?
Jednoznačne sa na takto formulovanú otázku nedá odpovedať a to
z dvoch základných dôvodov – jednak nie sú k dispozícií relevantné
a hodnoverné štatistiky (často jediným vodítkom pre približné zorientovanie sa v téme sú rôzne „na zakázku“ prieskumy o ktorých relevantosti
by sa niekedy dali viesť zaujímavé

Spomeňme aspoň niekoľko kategórií:
O

ohováranie

O

vyhrážanie

O

O

zneužívanie identity (napr. vytvorenie profilu páchateľa s použitím
cudzích osobných údajov)
zverejňovanie názorov a symbolov
propagujúcich hnutia smerujúce
k potláčaniu ľudských slobôd, rasových a etnických

O

a rad ďalších

Problém tohto typu sa nevyrieši
sám od seba
O

O

zverejňovanie dôverných údajov,
fotografií a videozáznamov bez súhlasu ich nositeľa

O

O

kde je možné komentovať príspevky resp. na chatových portáloch)
a požiadajte ho odstránenie zverejnených údajov

obráťte sa na prevádzkovateľa
web-stránky na ktorej došlo k zverejneniu (často sa podobné problémy nevyskytujú na sociálnych
sieťach, ale na bežných stránkach

O

pokiaľ zvažujete vec riešiť na úrovni trestného práva – nezabudnite
podniknúť kroky smerujúce k preukaznému zadokumentovaniu danej situácie – a to ešte pred tým,
než požiadate prevádzkovateľa
o zablokovanie resp.odstránenie
príspevkov o ich odstránenie –
možností je viacero – rovnakú účel
splní zadokumentovanie tohto stavu súdnym znalcom formou znaleckého posudku alebo notárom
formou notárskej zápisnice
poraďte sa s právnikom – často to,
čo sa Vám z osobného hľadiska
môže zdať nekonečnou krivdou
a poškodením Vašich práv nemusí byť za hranicou zákona a teda
ďalšie snaženie by bolo relatívne
zbytočné
následne podajte trestné oznámenie

Na záver malá myšlienka pre rodičov. Dieťa v rodine je radosť o tom
niet pochýb a nadšenie pochváliť sa
krásnymi okamihmi v jeho živote je
lákavá. Než však zavesíte na internet akúkoľvek fotografiu svojho potomka zvážte tri zásadné myšlienky:
1. kde skončia fotografie a pre koho
by mohli byť potenciálnym lákadlom?
2. s akými ďalšími informáciami je
daná fotografia spojiteľná – či náhodou spolu s fotografiou nádhernej modrookej dcérky nezdieľate aj
informácie o tom, kde bývate, do
ktorej školy chodí a podobne?
3. či Vaše nadšenie s danou fotografiou bude zdieľať o pár rokov aj ono
dieťa – ruku na srdce koľkí z tých
čo zavesia fotografiu dieťaťa na internet sa ich pýtajú, či túto fotku
by chceli zverejniť?
Autor: J.Oster, http://preventista.sk/info/3-najcastejsie-otazky/
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
5. 5. – Pri príležitosti Dňa Zeme zavítali do našej ZŠ
Výhon lesníci Ing. Ľ. Martvoň a Ing. J. Rabčan. Žiakom
4.AB sprostredkovali poznatky, zážitky a skúsenosti z potuliek prírodou. Žiaci 4. ročníka si so záujmom vypočuli
ich rozprávanie, prezreli si trofeje a v závere sa dozvedeli odpovede na to, čo ich najviac zaujímalo.

2.–6. 5. – opäť zavítal do našej školy Američan Ray
Sikorski a uskutočnil kurz anglického jazyka - one-week
English. Deti si obohatili svoje vedomosti o komunikáciu
s anglicky hovoriacim učiteľom.
Exkurzie – 17. 5. 2016 sa deviataci zúčastnili exkurzie
v Španej Doline a v Banskej Bystrici. Pozreli si múzeum
medi i Múzeum SNP. 26. 5. sa prváci zúčastnili exkurzie
v Trstenej (hrnčiarska dielňa).
Kultúra – Dňa 15. 5. sa konal „DEŇ MATIEK“ v kultúrnom dome, v programe vystúpili aj naši tretiaci, ktorí mamkám a babkám zaspievali, zatancovali.

MÁJ 2016

26. 5. – sa ôsmaci zúčastnili divadelného predstavenia
„Vyskočiť z kože“ v Mestskom divadle Žilina.

Súťaže
13. 05. – sa v Námestove uskutočnilo
okresné kolo XXX.
ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.
Zúčastnili sa ho aj
naše žiačky Lucia Radzová (6.B) a Romana Kubicová (8.B),
ktorá vo svojej II. kategórii
obsadila
2. miesto. Blahoželáme! Pripravovala
p. uč. Martvoňová.
Matematický klokan – 65 žiakov sa
zapojilo do tejto medzinárodnej súťaže, v rámci ktorej otestovali svoje matematické schopnosti, logické myslenie a čítanie s porozumením. Po zverejnení výsledkov sa úspešnými riešiteľmi
stali: Maťko Žilinec, Nelka Martvoňová, Jožko Firic (I. ročník), Miška Jurčigová (II. roč.), Jakub Korytiak, Bibka Snováková, Adam Martvoň a Samko Teťák (III. ročník), Rastislav Kupčulák (IV.roč), Júlia Gáborová a Matúš Kopilec
(VIII. roč.). Školským šampiónom je Bibka Snováková
z 3.A. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

5

5. 5. sa pred budovou MKS v Dolnom Kubíne uskutočnila súťaž družstiev ml. zdravotníkov. Z 23 družstiev
z celej Oravy sa naše deviatačky umiestnili na 2. mieste!
Blahoželáme! ZŠ Hruštín reprezentovali: Natália Bražinová, Jana Jurkyová, Stela Kubicová, Daniela Martvoňová (všetky 9.A) a Natália Očkajáková (9.B). Dievčatá
pripravovala p. uč. Viera Vlžáková.
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Atletika
V areáli ZŠ Rabča sa 30. 5. konalo okresné kolo v atletike st. žiakov – družstiev. Mali sme tam svoje zastúpenie
– žiačky Z. Firicovú, A. Hojovú, K. Ilievovú, žiakov
D. Šmihľa, A. Kľusku a R. Fendeka. Umiestnenia
D. Šmiheľ – 3. miesto v behu na 1000 m, A. Kľuska –
3. miesto v hode kriketkou. Pripravoval p.uč. Bomba. Medailistom blahoželáme
a všetkým ďakujeme
za reprezentáciu školy.

Futbal
– medzitriedny futbalový turnaj žiakov 4.-6.
ročníka, ktorý sa odohral od 14. 5. 2016 do
21. 5. 2016 priniesol
toto umiestnenie:
1. miesto: 6.B;
2. miesto: 6.A;
3. miesto: 5.B;
4. miesto: 5.A;
5. miesto 4.AB.
Najlepšími strelcami
turnaja sa stali Andrej
Jurovčík (6.A) a Štefan
Škombár (6.A) s 8 gólmi.
–
medzitriedny futbalový turnaj žiakov
7.-9. ročníka priniesol
tieto
výsledky:
1. miesto: 9.A; 2. miesto: 9.B, 3. miesto: 8.B, 4. miesto:
8.A, 5. miesto: 7.AB. Najlepším strelcom sa stal Jozef
Kytaš (9.A) s 9 gólmi.
– Oficiálne výsledky Testovania 9 v našej škole:
9.A - MAT - 66,84 % priemer v SR - 52,8 % rozdiel:
+ 14,0 % !!! pripravovala: Mgr. Červeňová 9.B - MAT –
67,11 % rozdiel: + 14,3 % pripravovala: Mgr. Červeňová ZŠ Hruštín - 67,0 % ( SR 52,8 %) - rozdiel + 14,2 %
9.A - SJL - 67,37 % priemer v SR - 62,6 % rozdiel:
+ 4,8 % pripravovala: Mgr. Kubániová 9.B - SJL –
62,32 % rozdiel: - 0,28 % pripravovala: PhDr. Martvoňová ZŠ Hruštín - 64,8 % ( SR 62,6 %) - rozdiel
+ 2,2 %
28.5. – v škole sa po 50 rokoch stretli bývalí žiaci 9.A
a 9.B triedy (roč. 1951, tr. uč. p. Jozef Mesík). Zapísali sa
do kroniky, pozreli si školu v Zamoste, prezentáciu fotografií a potom si v pizzérii porozprávali a pospomínali na
školské zážitky.
Informácia pre rodičov: Po ukončení kanalizácie a položení nového asfaltového koberca na hlavnú i vedľajšie
cesty v našej obci sa na uliciach objavil zvýšený počet
cyklistov i korčuliarov. Sme radi zvýšenej telesnej aktivite našich žiakov, avšak upozorňujeme na potrebu dodržiavania zákona – cyklisti do 15 rokov musia používať
prilbu aj v obci! Pre korčuliarov sú tiež vhodné prilby, resp.
chrániče kolien a lakťov. Množia sa prípady, že žiaci prichádzajú do školy zranení, doudieraní. Sú to vaše deti,
nestoja vám za to, aby ste im zaistili vyššiu bezpečnosť?
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
04. 05. 2016 – Našu materskú školu poctil svojou
návštevou člen PZ kap. Mgr. Tibor Šándor, s ktorým
sme strávili čas pri besede s názvom „Maj rád druhého ako hudbu.“

via lesníci nám porozprávali o našom lese, stromoch
a zvieratách, ktoré v lese žijú. Odpovedali na mnoho
zvedavých otázok našich škôlkarov a predviedli im aj
rôzne pomôcky pravých poľovníkov. Mnohí mali možnosť si zatrúbiť na rohu alebo píšťalkevábničke. Najviac nás však potešili
ukážky trofejí, ktoré nám priniesli ukázať.
Už vieme ako sa správať v lese, čo
doň patrí a čo nie a najmä…čo robiť ak
stretneme medveďa...
11. 05. 2016 – „Mamka moja drahá,
drahá mamička, tebe patrí táto skromná kytička….”
Svojím krásnym programom potešili
svoje mamičky deti v MŠ.
Ukázali, čo sa z lásky k mamičkám
naučili…či už to boli básničky, piesne,
alebo tančeky. Veríme, že dostatočne
potešili každé srdce prítomnej mamky.
Na záver obdarovali mamičky malým
darčekom v podobe prekvapenia, sladkého bozku a objatia…

Najskôr nám porozprával o rôznych nebezpečenstvách, ktoré na
nás každý deň číhajú na ulici a ceste. Pripomenul, čo je potrebné dodržiavať, a tak sa vyhnúť nebezpečenstvám.
Po peknej náučnej diskusii nasledovalo krásne hudobné predstavenie na ľudovú nôtu. Ujo policajt nám
na akordeóne spolu s kolegom huslistom zahral množstvo známych
piesní…
Deti si zaspievali, zatancovali
a prežili naozaj krásne náučné
predpoludnie.
05. 05. 2016 – Opäť sme mali
vzácnu návštevu, ale z lesa. Ujo12. 05. 2016 – Našu MŠ navštívili
skvelí herci z divadla PRÍBEH zo Žiliny.
Ako každý rok, ani teraz nás nesklamali svojím skvelým prevedením rozprávky
„Ako babka s dedkom dobre nažívali“. Predviedli nám, že aj napriek
chudobe sa dá pekne žiť, treba sa len
vedieť dohodnúť, navzájom potešiť
a poradiť si.
Deti sa vystúpeniu potešili a dokonca ochotne pomohli svojim spevom
sprevádzať dej rozprávky.
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15. 05. 2016 – Niekoľko detí predškolského veku sa
prezentovalo svojim programom v KD pri príležitosti
obecnej slávnosti „Dňa matiek“. Potešili tak spevom
a tancom nielen svoje mamky, ale i babky a mamky
celej obce.

06/2016

27. 05. 2016 – Keďže sme tento mesiac venovali aj
doprave a dôležitým pravidlám cestnej premávky, strávili sme deň na dopravnom ihrisku pri ZŠ Výhon. Zopakovali sme si tak dopravné značky, zahrali sa na
dopravného sprievodcu a zajazdili si ako rôzne dopravné prostriedky. Ďakujeme rodinnému centru
„Motýlik“ a pani Snovákovej a Calovej za sprostredkovanie, prípravu a taktiež
svieže občerstvenie.
Naša MŠ sa zapojila do
výtvarnej súťaže KMČ Albatros, kde poslala pekné
práce detí na tému „Rozprávkové bytosti“. Deti
podľa svojich predstáv
kreslili postavy ako sú víla
Jazmínka, škriatok Vendelín a ježibaba Anastázia.
Celá naša obec sa teší
úpravám ciest, ktoré sa
v tomto období realizovali. Tiež sme nadšení, pretože máme zrenovovanú
cestu k MŠ. Z každej novej veci je človek nadše-
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ný a musí sa o ňu starať, ak chce, aby mu poslúžila čo
najdlhšie. Máme pri MŠ novú cestu, opravené schody, nové preliezky...ďakujeme kompetentným a chcem
týmto osloviť predovšetkým školákov a mladých, ktorých láka toto prostredie...
– preliezky a hojdačky sú určené pre deti MŠ a deti,
ktoré prídu s dozorom rodičov, alebo inej dospelej
osoby,

Hurá, skončila sa škola!!! Tak sme sa pred 50 rokmi vytešovali, keď sme skončili povinnú školskú dochádzku. A o 50 rokov, dňa 28.5.2016 sme sa stretli a tiež sa tešili, že sa môžeme navzájom spoznávať, porozprávať a zhodnotiť uplynulých 50 rokov
nášho života. Veru bolo aj o čom rozprávať, veď
s niektorými sme sa stretávali pravidelne, no mnohých sme nevideli celé roky, alebo vôbec sme sa
za 50 rokov nestretli. Bolo úsmevné na začiatku
pozorovať reakcie, ako každý lovil v pamäti a hádal, že kto by to asi mohol byť. Na stretnutie sme
pozvali 65 spolužiakov z Hruštína, Babína a Vaňovky. Stretli sme sa 29. Piati sa ospravedlnili pre cho-

– smeti, odpadky a papiere patria do koša, ktorý je na
to určený, do koša s nadpisom „PAPIER“ patrí výhradne len papier, nie odpad iného druhu.
Ďakujem za pochopenie a ústretovosť...
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

robu, alebo nejakú rodinnú či osobnú udalosť. Ostatní
si nedokázali nájsť čas, aby sa tohto stretnutia zúčastnili, alebo možno tí spolužiaci im nestáli zato.
Žiaľ, 12 sa tohto stretnutia nedožili. Účastný na stretnutí bol náš triedny, pán učiteľ J. Mesík a v škole
nás prijal Mgr. J. Kubáni, riaditeľ školy, ktorý nám
premietol zachovanú fotodokumentáciu z našich
školských čias a urobil nám exkurziu po škole. Potom už nasledovalo posedenie s občerstvením v pizzerii.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnili a obetovali svoj čas na pár pekných
spomienok. Poďakovanie patrí p. riaditeľovi ZŠ,
p. Mesíkovi, personálu pizzerie a v neposlednom
rade našim kňazom, za odslúženie sv. omše. Bolo
to podujatie, na ktoré budeme všetci účastníci radi
spomínať.
Za prípravný výbor J. K.
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Ovplyvňujú náš život čierne skládky?
Čo je čierna skládka? Čierna skládka je miesto, kde sa
nachádza nezákonne umiestnený odpad. Čiernej skládke sa
bežne hovorí aj neriadená skládka. Tento typ skládok nám
vznikal v minulosti, najviac v okolí vodných tokov (veď príde
väčšia voda a odpad zoberie). Najsmutnejšie je, že tento typ
skládok stále pretrváva v ľudských hlavách a obyvatelia vyhadzujú odpad hlava nehlava - kade tade po prírode, po potokoch, po lese, po riekach bez úcty k prírode a životnému
prostrediu. Tieto skládky sú voľne prístupné pre deti a pre
živočíchov, čo predstavuje veľké nebezpečenstvo, pretože
na týchto skládkach sa nájde často aj nebezpečný odpad.
Spojenie nebezpečného odpadu s odpadom ostatným a biologickým odpadom sa stáva nebezpečné. Znečisťujú sa povrchové a podpovrchové vody, môže dôjsť k šíreniu rôznych
druhov chorôb, rozmnožovanie parazitov a šírenie inváznych
druhov rastlín. Pri vysokom výskyte biologického odpadu
môže dochádzať k samovznieteniu a zapáleniu a následne
k šíreniu nepríjemného zapáchajúceho dymu, ktorý je škodlivý pre človeka ale aj živočíchov.
Odstraňovanie takýchto skládok je veľmi problémové, pretože odstránenie takejto skládky je finančne náročné. Taktiež v našej krajine pretrváva veľká neochota ľudí poukázať
na spoluobčanov, ktorí znečisťujú životné prostredie týmto
spôsobom. Environmentálne povedomie občanov našej krajiny je veľmi nízke. Veľmi často sa stáva, že po zlikvidovaní
čiernej skládky ju občania opätovne začnú vytvárať.
Je na zamyslenie každého z nás, v akej krajine chceme
žiť. Či v čistej, peknej a hlavne zdravej krajine alebo v špinavej, chorej a bezohľadnej! Je to v každom z nás. Spoločne
dokážeme veľké veci, len musí byť vôľa. Vždy je to o rozhod-

nutí. Ak aj chcete žiť v špinavom a chorom prostredí myslite
na svoje deti a na generácie, ktoré prídu po nás – aký obraz
im zanecháme. A ak si niekto myslí, že čierna skládka pri
otoku ho neovplyvňuje, tak sa veľmi mýli. Pretože každému
sa to vráti v inej a ešte horšej podobe, napr. v znečistenej
vode vo vlastnej studni, alebo znečisteným ovzduším –
vzduch musí dýchať každý a stále, rôzne alergie u detí ale aj
u dospelých....

A aby toho nebolo málo, tak pokuty v novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. určujú, že za nezákonne umiestnený odpad – čiernu skládku – obec zaplatí od 4000 € do
350 000 €. Chcete v obci radšej nový chodník, ihrisko, alebo
čiernu skládku a platiť pokuty?
Spracovala: Ing. Ďurišová

S t re l c i
Na strelnici v Krivej sa konal ďalší ročník Krivskej
100 -vky. Súťažilo sa v streľbe z veľkorážnej pištole na
25 metrov a v polohovej streľbe zo samopalu na 100 metrov. Súťaže sa zúčastnili Jozef Jancek, Jozef Očkaják, Ľu-

dovít Vlžák starší a Ľudovít Vlžák ml. V súťaži družstiev
zvíťazilo družstvo Hruštína a v súťaži jednotlivcov suverénne
Jozef Jancek.
Dňa 14. a 15. mája sa na strelnici v Príbelciach pri Veľkom Krtíši konali kvalifikačné preteky o postup
na Majstrovstvá Slovenska v streleckom viacboji. Táto súťaž pozostáva z piatich disciplín:
mierená streľba z veľkorážnej pištole, trojpolohovej streľby zo samopalu, hod granátom na
cieľ, z bojovej pištole (beh a streľba na kovové
terče na čas) a malorážkového súboja. Družstvo z Hruštína v zložení Jozef Jancek, Marián
Kompan a Marián Slaničan skončilo v prvý deň
na výbornom druhom mieste a v nedeľu boli
štvrtí. Veľmi dobré výsledky podal aj Jozef Očkaják, ktorý súťažil ako jednotlivec.
O týždeň neskôr 21. mája sa v Turanoch konalo ďalšie kolo streleckého viacboja. Do nominácie sa počítajú tri najlepšie výsledky. Naši
strelci na Záhorí neboli, do Prešove a Michaloviec nepocestujú - majú totiž výkonnosť, ktorú potvrdili v Turanoch tretím výsledkom a medzi 14 najlepších družstiev na Slovensku sa
s prehľadom dostanú.
ZOTŠ Hruštín
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P O Z VÁ N K Y
Milí priatelia športu a vyznávači pohybu!
Dňa 28. 8. 2016 organizujeme v spolupráci s našimi partnermi a sponzormi 0. ročník benefičného podujatia behu a kondičnej chôdze Na Zábavu. Výťažok podujatia zo štartovného bude venovaný pre potreby starých a chorých ľudí v obci. Okrem hlavného bežeckého podujatia (beh na
5 a 12 km), sme pripravili pre tých, ktorí nedokážu, alebo si netrúfajú behať, kondičnú chôdzu (na
pešo), alebo pomocou NW paličiek. Štartovné 3 € platia len muži a juniori v kategórii 5 a 12 km.
Ostatní vstup zdarma.
www.facebook.com/Beh na Zábavu
na.zabavu@centrum.sk

Koľko zeme potrebuje človek...
Na chudobného sedliaka, ktorý mal len to najpotrebnejšie pre život, sa usmialo veľké šťastie. Bohatý statkár mu
dovolil vziať si toľko zeme, koľko pešo prejde od východu
slnka, až po jeho západ. Mal jedinú podmienku: Pred západom slnka musí byť presne na tom mieste, z ktorého
vyšiel.
Chudobný sedliak bol nesmierne šťastným, lebo sa nazdával, že ani zďaleka nebude potrebovať celý deň nato,
aby prešiel taký kus zeme, čo ho uživí. Tak vykročil v dobrej nálade, bez náhlenia a pokojným krokom si šiel svojou
cestou. Ale potom mu prišlo na um, žeby mal túto jedinečnú príležitosť lepšie využiť a získať čo najviac pôdy. Už sní-

val o tom, ako s celým tým bohatstvom naloží. Zrýchlil krok
a dával pozor na slnko, aby nezmeškal čas, keď sa musí
obrátiť. Ešte tamto, ešte ten rybník, tú šťavnatú lúku a za
ňou malý lesík. Zrýchľoval krok, dychčal, potil sa námahou aj strachom, že to nestihne.
Nakoniec z posledných síl prišiel do cieľa. S posledným
lúčom zapadajúceho slnka dorazil na miesto z ktorého vyšiel - a celý ten veľký kus zeme je jeho! Ale v tom momente spadol od vysilenia na zem a ostal ležať. Srdce mu nevydržalo tú nesmiernu záťaž. Stačil mu maličký kúsok
zeme, do ktorej ho pochovali...
(M. Richterová: Mozaika radosti)

Výbor členskej základne chce zablahoželať jubilujúcim členom našej organizácie, ktorí sa okrúhleho životného jubilea dožívajú v II. Q 2016. Všetkým
jubilantom želáme od najbližších kvetov plnú náruč, ktorú k ich sviatku
každý chce dať, veľa šťastia, zdravia a lásky k tomu, chceme všetci priať.
Toto želanie patrí nasledovným jubilantom: Š. Kupčuľák, J. Kravčíková,
M. Hutirová, V. Michnová, M. Šeligová, J. Hutira, V. Maretta, M. Piňáková,
M. Jurčigová, M. Hojová, M. Žilincová, Z. Snováková, A. Matečková, M. Gáborová, M. Dopaterová a V. Halušková.
Zároveň pripomíname členom a zákazníkom, držiteľom nákupnej karty, aby nezabudli do konca mesiaca
jún uplatniť si zľavu z nákupu za I. polrok 2016, ak tak doteraz neurobili.
J. Kravčíková
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Rodičovské združenie
pri ZŠ Hruštín sa zapojilo do grantového programu Raiffeisen banky,
projekt bol vybratý medzi tri najlepšie. Prosíme HLASUJTE v pobočke Raiffeisen banky v Námestove za projekt
RZ pri ZŠ Hruštín „Za bránou školy“ pomôžete tak získať až 1000 € na nákup školských pomôcok pre vyučovanie v exteriéri. Hlasovať treba osobne v pobočke Raiffeisen banky v Námestove do 30. 6. 2016 a hlasovať môže
každý kto dovŕšil 18r. Zároveň získate malý darček a budete zaradený do zlosovania o rodinný víkend na zámku
Topoľčianky. Ďakujeme.
OŠK Hruštín sa zapojil do súťaže o projekt SLSP – FUTBAL
TO JE HRA (zavlažovací systém), aby sme financovanie projektu získali, musíme nazbierať
čo najviac hlasov, preto Vás milí kolegovia, známi, priatelia prosím a zároveň žiadam o hlas za náš projekt „Zelená je tráva“, viď link nižšie. Hlasovanie je jednoduché,
kliknite na link, napíšte číslo mobilu, príde heslo, to sa
následne zadá a odošle. Ak máte viac mobilov, môžete
hlasovať z viacerých mobilov. SMS je bezplatná.
Tí, čo poznajú podmienky ihriska v Hruštíne, viete, že
zavlažovací systém potrebujeme ako soľ, preto vás prosím o zdieľanie tohto odkazu aj na vašich blízkych a priateľov a za každý hlas vopred ĎAKUJEME!
http://www.pomahajtesnami.sk/projekt/387

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci jún 2016
4.6.
11.6.
15.6.
18.6.
22.6.
25.6.
28.6.
29.6.

Svadobná veselica
Svadobná veselica
Predaj LANTASTIK
Koncert Vlžáková
Predaj BLAŽEK
Svadobná veselica
Koncert SZUŠ Jánoš
Predaj ALADIN
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Agrohotel prijme pracovnú silu na pomocné práce
do kuchyne + upratovanie.
Tel.: 0911 631 992

O

Prenajmem nebytový priestor v centre obce, bývalý
bar Ponorka, vhodný na podnikanie v službách. Výmera 55 m2. Kontakt 0911 776 670

O

Ponúkam zamestnanie pre montéra, zámočníka,
zvárača, výkon práce v Ostrave, ubytovanie a doprava zabezpečené, všeobecne dobré podmienky.
Info. 0911 776 670

O

Hľadáme šikovného skladníka/šoféra na nákladné
auto. Podmienka VP skupiny C, karta vodiča. Viac
informácií na tel. čísle 0907 177 072

O

Súkromný podnikateľ z Hruštína ponúka poľnohospodárke služby: kosenie, zhrabúvanie a lisovanie
sena. Bližšie info na tel.čísle 0903 423 359, alebo
v syrárskej výrobe Hruštín.

O

Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157

O

Predám peknú kuchyňu Eufória – tmavý orech. Vrchné skrinky 2,60 m, spodná časť 3 m – vrátane digestora a umývadla. Cena dohodou.
Kontakt: 0905 788 675

O

Predám kvalitnú kovovú posteľ 200 x 200 + rošty +
matrace obojstranné s poťahom, ktorý sa dá oprať.
Cena 245 €. Tel.: 0907 651 858.

O

Kúpim stavebný pozemok. Tel.: 0904 130 857

O

Prevádzam brúsenie kotúčových píl priemeru od
25 do 100 cm. A píl s SK plátkami so zubami rovnými, šikmými a trapézovými. Cena dohodou. Kontakt:
0907 310 570.

O

Predám stavebný pozemok v lokalite Dielnice o výmere 900 m2.V prípade záujmu volajte 0907 834 462.
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Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.
Tel.: 0905 433 836
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