
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 11 Október 2016
z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Bola to veľká láska, ktorá sa skončila svadbou. Celá rodi-
na priala novomanželom krásny spoločný život.

Otec im daroval všetko čo mal, dom, krásnu záhradu
i peniaze. Poučil ich, ako majú žiť, ako spravovať majetok
a ponúkol im pomoc aj naďalej.

V nedeľu 11. septembra
sa v kultúrnom dome stre-
tlo 490 priaznivcov dobrej
hudby, aby sa zúčastnili
koncertu Kollárovcov.
V programe zazneli piesne
nielen z doterajších vyda-
ných CD, ale aj pripravo-
vaného albumu.

Nepotrebujeme ťa...
Mladomanželom však otec začal prekážať. Syn chytil otca

pod krk a vyhodil ho von so slovami: „Nechceme tvoje múdre
rady. Choď preč! Nepotrebujeme ťa. Máme dosť svojho rozu-
mu.“

Otec zosmutnel. Utrel si slzu z oka, ale rešpektoval vôľu
detí. O krátky čas dom začal chátrať. Mladí to nezvládli. Ich
zákony prestali fungovať aj v manželstve, ktoré sa zakrátko
rozpadlo.

Poučenie zo Sv. písma:

„Kto si ctí matku, počína si tak,
ako keby si zhromažďoval poklady.
Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch
a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.
Kto si ctí otca, bude dlho žiť,
kto poslúcha otca, potešuje matku.“ (Kniha Sir.3,5-7)

 (autor: J. Luscoň)
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Očami
starostu

„Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel.“
 (Talmud)

Nádherné septembrové počasie pria-
lo všetkým tým, ktorí zberali úrodu,
všetkým nadšencom turistiky a v koneč-
nom dôsledku všetkým nám, ktorí
máme radi teplé slnečné lúče.

Činnosť za mesiac september:
1/ Pracovníci stavebnej firmy Žibek

nám v celom úseku nového chodní-
ka v ulici Dedina položili rúry a prí-
pojky na zvody povrchovej vody zo
dvorov a cesty. Taktiež boli vyčiste-
né a sfunkčnené priepusty cez ces-
tu. V hornej časti chodníka boli osa-
dené obrubníky do betónu a pracov-
níci začali klásť zámkovú dlažbu.
O realizáciu chodníka malo záujem
6 firiem, aj firmy z Hruštína, ktoré sa
oboznámili s projektami chodníka
a jeho náročnosťou (to nie je klade-
nie dlažby, ako na rovnom dvore). Vo

verejnom obstarávaní vyhrala firma
s najnižšou ponukou.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach vykosili
areál MŠ, centrum obce a cintorín vo
Vaňovke.

3/ Pracovníci OHL pokračovali pre
OVS. A.s. Dolný Kubín v odstraňo-
vaní porúch na kanalizácii.

4/ Pracovníci firmy Ing. J. Janču z Dol-
ného Kubína zaasfaltovali výtlky po
miestnych komunikáciách vo Vaňov-
ke.

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

Uznesenie č. 45/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 25. 09. 2016

K bodu č. 1: Otvorenie.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9.

B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky s doplnením nového
bodu č. 3 (Zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok 2016)
a č. 4 (Schválenie Zmluvy so Združením Biela Orava)
a ostatné body sa posunú na bod č. 5 (Informácia o po-
kračovaní prác na výstavbe chodníka popri ceste I/78),
bod č. 6 (Rôzne) a bod č. 7 (Záver).

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Uznesenie č. 46/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 25. 09. 2016

K bodu č. 2: Prejednanie IBV – inžinierske siete Hruštín
Kutina – Dielnice.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s Ing. Františkom Kri-
vačkom a Jankou Krivačkovou, obaja bytom Kutina 8/25,
029 52 Hruštín, na odkúpenie pozemkov CKN parc.
č. 1866/1, 1866/2 a 1867 do vlastníctva Obce Hruštín na
vybudovanie inžinierskych sietí v IBV Hruštín – Kutina,
Dielnice.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Uznesenie č. 47/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 25. 09. 2016

K bodu č. 3: Zmena Rozpočtu obce Hruštín na rok 2016.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu obce Hruštín na rok 2016 v nasledov-
ných položkách:

schválený rozdiel upravený
717 002 Rekonštrukcia MK 201.054 - 1.000 200.054
711 001 Nákup pozemkov 2.000 +1.000  3.000

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 48/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 25. 09. 2016

K bodu č. 4: Schválenie Zmluvy so Združením Biela Orava

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi medzi Ob-
cou Hruštín a Združením Biela Orava na úpravu práv
a povinností zmluvných strán pri nakladaní s komunálny-
mi odpadmi.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 49/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 25. 09. 2016

K bodu č. 5: Informácia o pokračovaní prác na výstavbe
chodníka popri ceste I/78.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o pokračovaní prác na výstavbe
chodníka popri ceste I/78.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Vážení občania.
Októbrový mesiac sa spája nielen

s jesenným ročným obdobím, ale aj
s jeseňou života, kedy prejavujeme úctu
našim rodičom a starým rodičom. Viac
ako inokedy chceme im poďakovať za
všetko, čo pre nás urobili, alebo ešte
robia. Sú nenahraditeľní pri výchove na-
šich detí alebo vnúčat. Neraz v každo-
dennom zhone zabúdame na ich prácu
v prospech našich rodín. Z tejto príleži-
tosti aj sa chcem poďakovať všetkým
starostlivým starým rodičom, ktorí zmys-
luplne vypĺňajú svoj čas v prospech vý-
pomoci svojim deťom či vnúčatám a pra-
jem im pri tejto obetavej práci veľa zdra-
via a Božieho požehnania.

Mgr. František Škapec
starosta obce
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Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii
      ružencovej. Pripomíname si dôležitosť modlitby sv. ru-
ženca a častejšie ho berieme do rúk. Pre niektorých je táto
modlitba nudná, únavná alebo nepochopená. Teraz však
máme možnosť nanovo objaviť krásu tejto modlitby.

Pri jednej popoludňajšej modlitbe Anjel Pána vo Vatiká-
ne Svätý Otec František spropagoval modlitbu ruženca ako
liek na srdce. Tí, ktorí prišli na Námestie sv. Petra, dostali
pri odchode ako pozornosť škatuľku ponášajúcu sa na obal
nového lieku. V škatuľke s názvom „Misericordin“ a vyob-
razeným emblémom srdca si každý našiel ruženec, obrá-
zok Božieho milosrdenstva podľa videnia sv. Faustíny Ko-
walskej a návod na „užívanie lieku“. Ten predstavuje popis
modlitby spolu s odporúčaniami, v akých situáciách
a s akými úmyslami sa modlitba odporúča. Tento darček
pápež predstavil nasledovne: „Chcel by som vám teraz ešte
poradiť jeden liek. Zaiste si niekto pomyslí: Pápež robí od-
razu lekárnika... Je to špeciálny liek. Liek s 59 pilulkami na
srdce. Ide o „duchovný liek“, ktorý sa volá Misericordin. Ba-
lenie s 59 zrnkami na srdce, tento liek vám budú dobrovoľ-

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V Hruš-
tíne je najstarším mužom František Paško, ktorý má
97 rokov a najstaršou ženou je Terézia Ťasnochová,
ktorá má 97 rokov. Vo Vaňovke je to Silvester Zemen-
čík, ktorý má 84 rokov a Agneša Hurtalová, ktorá má
90 rokov.

níci rozdávať pri odchode z námestia. Vezmite si ho! Je to
ruženec! Je to duchovná pomoc pre našu dušu a na vše-
obecné rozširovanie lásky, odpustenia a bratstva. Neza-
budnite si ho vziať, urobí vám dobre! Pomáha na srdce, na
dušu a na celý život!

Tak isto aj pápež Benedikt o svojom osobnom vzťahu
k modlitbe ruženca napísal, že táto „ľudová zbožná úcta“
je základným prameňom pre dušu, ktorá z neho čerpá vnú-
torný pokoj a tichosť. Ďalej hovorí: Rytmické opakovanie
Zdravasov ukolíše dušu, prenáša na ňu pokoj, kým sústre-
denie sa na slová, najmä na Máriinu postavu a na obrazy
Krista, ktoré sa postupne otvárajú pred našimi očami, zba-
vujú dušu starostí a umožňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu.
Ruženec nám v skutočnosti vracia pôvodnú múdrosť, ktorá
dobre vie, že opakovanie je dôležitý komponent modlitby
a meditácie. Tento rovnaký rytmus nás ukolíše a upokojí.
Nie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na každé slovo,
ale aby sme nechali pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny ryt-
mus prináša. Nejde tu iba o prázdne slová, pretože priná-
šajú našim očiam a našej duši veľké obrazy a videnia, pre-
dovšetkým postavu Márie a cez ňu aj postavu Krista. Tí, čo
sa kedysi ruženec modlievali, obvykle celý deň tvrdo pra-
covali a po práci neboli schopní konať veľké intelektuálne
modlitbové úkony. Potrebovali modlitbu, ktorá by im vrátila
pokoj, aj ich trochu rozptýlila, zbavila ich starostí a poskyt-
la útechu a posilu. Skúsenosť s opakovaným rytmom zbo-
rovej modlitby ma priam unáša a napĺňa mi dušu. Túto sta-
rodávnu skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo, nie div, že sa
modlitba ruženca stala takou populárnou pre každého, pre
vzdelancov a pre jednoduchých ľudí…

Buďme múdri a využime možnosť, ktorá sa nám ponúka
v modlitbe svätého ruženca! Zostáva len na nás, či užije-
me „liek na srdce“, ktorý nám ponúka pápež, siahneme po
tejto meditatívnej modlitbe a naberieme si z jej darov...

R.G.

OKTÓBER – mesiac úcty k starším
Všetkým Vám chceme pripomenúť, že na Vás neza-

búdame, že si vážime Vašu prácu, ktorú ste vykonali.
Mnohí z Vás s hlbokou úctou a citom pomáhate vy-
chovávať vnúčatá či pravnúčatá. Vštepujete im cit
a úctu ku všetkým hodnotám života. Koľko pokoja,
úsmevu a dobrého slova šíri Vaša prítomnosť. A to je
vzácny dar, ktorý človek potrebuje. Za všetko Vám
ďakujeme.

Obec Hruštín a farský úrad pre Vás pripravili „Pose-
denie s dôchodcami“, ktoré sa uskutoční 18. októb-
ra 2016, tj. v utorok, s nasledovným programom:
10.00 hod. – sv. omša v kostole a o 11.30 hod. – spo-
ločenské posedenie v kultúrnom dome.

Na spoločenské posedenie boli pozvaní Tí, ktorí
v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileá a všetci,
ktorí dovŕšili 80 a viac rokov (každý pozvaný dostal
pozvánku).

Chceme Vám popriať, aby Váš život bol naplnený
zdravím a spokojnosťou. Vieme, že vďačnosť a úctu
vyjadrovať iba slovami je málo, preto sa pokúsme do-
kazovať to našim starším spoluobčanom aj skutkami.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY SEPTEMBER 2016

2. 9. – sa slávnostne začal nový školský rok 2016/2017.
10. 9. 2016 sa v kultúrnom dome v Hruštíne uskutočnilo pred-
stavenie VIA HISTORICA o dejinách Slovanov a Slovákov
od pradávnych čias až po 20. storočie. Ďakujeme za pekný
zážitok.

11. 9. – sa členovia turistického krúžku zúčastnili 45. ročníka
letného výstupu na Babiu horu. Tohto roku KST organizoval
výstup z Poľska, zo sedla Krowiarky. Počasie turistom pria-
lo, výhľady boli nádherné a nekonečné a brusnice s čučo-
riedkami všetkým chutili.
17. 9. – sa dožil vzácneho životného jubilea bývalý pán uči-
teľ Jozef Mesík. Jeho rukami prešlo za takmer 4 desiatky
rokov pôsobenia v ZŠ Hruštín veľa žiakov, dnes otcov, ma-
tiek, starých otcov a starých matiek. Zavinšovať k 80-ke mu
boli aj bývalí kolegovia. Pospomínali spolu na časy minulé,
na chuť učiteľského chlebíka a jubilantovi zaželali ešte veľa
zdravia a pohody pri potulkách prírodou, v kruhu rodiny i su-
sedov.
19. – 23. 9. – žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký vý-
cvik v Aquaparku Dolný Kubín. Výcviku sa zúčastnilo 68 žia-

kov. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením tímu profesio-
nálnych trénerov z plaveckej školy AQ – PLUS, s ktorými
spolupracujeme už dlhé roky a ich práca a zodpovedný prí-
stup ku žiakom sa nám veľmi páči. I tento rok žiaci absolvo-
vali kurz s nadšením a radosťou. Organizovaním plaveckých
výcvikov sa nám darí v plnej miere pozitívne rozvíjať športo-
vú činnosť na našej škole. V mene žiakov i rodičov patrí vďa-
ka obci Hruštín za úhradu nákladov na dopravu.
22. – 23. 9. – sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov 5.–9.
ročníka. Žiaci si na piatich hlavných stanovištiach (zdravot-
ná príprava, pohyb a pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych
situácií, dopravná výchova a telesná zdatnosť) v praxi pre-
verili svoje teoretické znalosti z daných oblastí. Medzi týmito
stanovišťami boli pripravené štyri zábavné. Poradie najlep-
ších tried podľa počtu získaných percent bolo nasledovné:
5.A – 93,1 %, 6.A – 90,4 %, 5.B – 89,4 %, 8.A – 88,7 %,
8.B – 88,7 %, 6.B – 86,8 %, 7.A – 84,6 %, 7.B – 84,6 %.
22. 9. – na Slanej Vode sa konalo okresné kolo v cezpoľnom
behu. Spomedzi našich žiakov si najlepšie počínal Andrej
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Kľuska (9.A), ktorý bola v konkurencii 33 starších žiakov na
14. mieste, Pavel Šeliga bol 15. A Filip Šubjak šestnásty.
Ako družstvo naši chlapci obsadili 7. miesto. Dievčatám sa
darilo menej a v konkurencii 13 škôl obsadili 12. miesto (Ema
Katreníková, Zuzka Firicová a Zuzka Šubjaková).
26. 9. – zažili šiestaci netradičné vyučovacie hodiny v Bojni-
ciach. Najskôr si rozšírili vedomosti z dejepisu v Múzeu pra-

veku. Prešli náučným chodníkom až k jaskyni neandertál-
cov, dozvedeli sa zaujímavosti o mamutoch, o pravekých lov-

coch a ich spôsobe života. V Zoo Bojnice pokračovali vo vy-
učovaní biológie pozorovaním zvierat a riešením úloh.
27. 9. – navštívili siedmaci Oravský hrad. V prírodovednej
expozícii na hodine biológie si zopakovali svoje vedomosti
o faune a flóre Oravy. Na hodine dejepisu sa oboznámili
s funkciami hradu, so životom na hrade a s obrannými prv-
kami hradu. Chceme sa poďakovať pracovníkom Oravského
hradu PhDr. Chmelíkovi a RNDr. Removčíkovej za čas, ktorý
nám venovali a za cenné informácie.
25. 9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho pouka-
zu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1. 10. začala činnosť
v 20 krúžkoch Z 316 žiakov odovzdalo poukaz 296.

Krúžky: futbalový I.,II., florbalový, škola hrou I a II, talen-
tárik, pohybový 1.A, zázračný ateliér, informatický, strelec-
ký, turistický, hrvá matematika, slovenčina pre život, diva-
delný, športový, kreativko, fotografický, varíme a pečieme,
zdravotnícky, technický.

Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priesto-
ry telocvične a fitnes v pracovné dni od 17.00 – 21.00
hod, cez víkend od 8.00 do 21.00. Rozvrh telocvične
nájdete na webstránke školy. Cvičenia žien v ZŠ Za-
most v pondelok a štvrtok v čase 19.00 – 20.00 hod.
Poplatok: 0,50 €/os.
Poplatok: telocvičňa 5 €/hod; cezpoľní 7 €/hod. Fit-
nes: 1 €/hod/os.
Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0908 619 584.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Hruštínska stolnotenisová
miniliga

Dňa 21. 10. 2016 (piatok)
o 19:00 sa v pizérii Magnum uskutoční

schôdza XIX. ročníka
Hruštínskej stolnotenisovej miniligy.

Vedúci mužstiev prinesú aj súpisky
svojich hráčov.
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Najmladšia generácia v obci
5. 09. 2016 sme spoločne otvorili dvere našej MŠ, v ktorej

sme privítali mnoho novoprijatých detí a tiež mnoho detí, ktoré
už MŠ navštevovali. Zo začiatku boli príchody spestrené aj
plačom, ale naši škôlkári si napokon pomerne rýchlo zvykli
a slzičky je vidieť už len zriedka.

V mesiaci september sme sa zameriavali predovšetkým
na oboznamovanie sa s novým prostredím, s novými kama-
rátmi a novými spôsobmi prežívania dňa. Učíme sa žiť podľa
určitých pravidiel, ktoré sú potrebné pre dobré včlenenie sa
do sociálneho kolektívu.

Navštívila nás naša logopedička pani Mgr. Fašungová, kto-
rá s deťmi realizovala úvodnú logopedickú depistáž. Pravi-
delne nás bude navštevovať a trénovať správnu výslovnosť
a komunikačnú schopnosť s deťmi strednej a najstaršej ve-
kovej skupiny.

Deti predškolského veku (1. a 2. trieda) majú možnosť na-
vštevovať krúžok anglického jazyka, ktorý bude viesť pani
Mgr. Vajdiarová z centra voľného času Maják NO. Krúžok
bude bývať v utorok a štvrtok. Okrem toho budú pre najstaršie
deti MŠ našimi učiteľkami realizované krúžky: pohybovo-ta-
nečný a krúžok šikovných ručičiek.

28. 09. 2016 do našej MŠ zavítala pekná dievčinka s me-
nom SIMSALALA.

Hneď na prvý pohľad zaujala svojimi krásnymi veselými
šatami a dlhými „bambuľkovskými“ copmi. Potešila našich
škôlkarov krásnymi piesňami, ba dokonca oni sami mohli
spievať a hrať na množstve detských hudobných nástrojov,
ktoré si Simsalala priniesla. Rozlúčkovým tancom sme po-
ďakovali a zapriali novej kamarátke šťastnú cestu za ďalšími
deťmi.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Strelci
V Príbelciach sa 3. septembra konali

Majstrovstvá Slovenska v strelec-
kom viacboji, kde z tretieho miesta
v kvalifikácii medzi 14 najlepších druž-
stiev postúpili aj strelci z Hruštína Jo-
zef Jancek, Marián Slaničan a Jozef
Očkaják. Súťaž bola veľmi vyrovnaná,
medzi výsledkami boli veľmi malé roz-
diely, nakoniec naše družstvo skončilo
na nepopulárnom štvrtom mieste. Po-
tešiť môže výsledok Jozefa Janceka,
keď v pištoli zvíťazil s maximálnym poč-

tom bodov. V nedeľu 9. septembra v Tu-
ranoch skončila posledným kolom Orav-
sko-Turčianska liga v streľbe z maloka-
librových zbraní. V disciplíne športová

90 rokov
Hurtalová Agneša

80 rokov
Čaprnda Jozef
Krivačková Helena
Škapcová Terézia

70 rokov
Tomulcová Helena

65 rokov
Kotúľová Marta

60 rokov
Martvoň Ján
Žilinec Šimon

55 rokov
Slaničanová Ľudmila
Jaššová Daniela
Jaššová Mária
Genšor Jozef

50 rokov
Žilincová Ľudmila
Kľuska Jozef
Radzo František

 Prišli medzi nás:
Simona Janceková
Tomáš Náčin
Viktor Ptačin
Dominika Teťáková

Uzavreli manželstvo:
Ľudovít Zajac

a Simona Gavendová
Juraj Kupčulák

a Barbora Krivačková
Tomáš Briš

a Michaela Škapcová
Richard Vlžák

a Lenka Kurnotová
Lukáš Kampoš

a Paulína Slaničanová
Rastislav Jaššo

a Ivana Kanderková
Peter Čertík

a Andrea Zemenčíková

25. výročie sobáša:
Ľuboš Glomba

a manželka Janka

50. výročie sobáša:
Štefan Martvoň

a manželka Margita

 Odišli od nás:
Mária Kupčová, 86 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci OKTÓBER 2016pištoľ zvíťazil Jozef Jancek. Dňa

22. septembra sa v Malackách konali
Majstrovstvá Slovenska v streleckom
trojboji. Nominovaní boli Jozef Jancek,
Marián Slaničan a Jozef Očkaják. V dis-
ciplíne veľkorážny pištoľ na výbornom
druhom mieste skončil Marián Slaničan.
V disciplíne revolver najväčší favorit na
víťazstvo Jozef Jancek sa na stupne ví-
ťazov nedostal. Na druhý deň 12 naj-
lepších strelcov Slovenska cestovalo na
strelnicu Luleč pri Brne. Nechýbali tam

Jozef Jancek a Marián Slaničan. Indi-
viduálne sa nepresadili, ale svojimi vý-
konmi prispeli v súťaži družstiev, kde
Slovensko zvíťazilo.
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Tohtoročné leto bolo pre družstvá žien a mužov Dhz
Hruštín opäť úspešné. Po domácej súťaži Hruštínska
sekerka, kde ju obidve družstvá vyhrali, sa zúčastnili aj
ďalších pretekov. V Lomnej získali ženy a muži 2. miesto
a z Ťapešova si odniesli víťazstvá. Ženám sa darilo aj
v Suchej Hore – 1. miesto a v Hladovke 3. miesto. Okrem

DHZ Hruštín
súťaží sa muži zúčastňovali aj Hornooravskej hasičskej
ligy, kde vo svojej premiére obsadili 7. miesto. Poďako-
vanie patrí všetkým členom družstiev žien, mužov, do-
rastu, plameňa, ale hlavne Františkovi Žilincovi, ktorý
obetoval svoj voľný čas na prípravu družstiev. Dúfame,
že v takýchto výsledkoch budú pokračovať aj ďalej.
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Nastal nám mesiac október, preto je
najvyšší čas informovať o eRku a tohto-
ročnom fungovaní.
Ako každý rok, zhrňme si ešte pár vecí:

eRko...
... je detská organizácia s celosloven-

skou pôsobnosťou. Základom činnosti
hnutia je pravidelná mimoškolská prá-
ca s deťmi v malých spoločenstvách –
stretkách.

…združuje viac ako 7000 členov.
…bolo zaregistrované ako občianske

združenie v roku 1990.

Cieľ eRka: Pomáhať pri výchove a
neformálnom vzdelávaní detí a mladých
ľudí na zrelé kresťanské osobnosti po-
dieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v
ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutoč-
ňuje cez osobný príklad mladých dob-
rovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deť-
mi život v spoločenstve. Východiskový-
mi hodnotami sú: živá viera, radostná

služba, otvorené spoločenstvo, úcta k
životu, zodpovednosť a dôvera.

Viac informácii o eRku nájdete na ofi-
ciálnom webe: www.erko.sk, a informá-
cie o našom farskom eRku nájdete na
webstránke:

 www.erkohrustin.webnode.sk

Prvé stretnutie sa bude konať 15. 10.
2016 od 15:00 – 17.00 v priestoroch RC
Motýlik na 3. poschodí Zdravotného
strediska v Hruštíne.

Ktoré deti môžu prísť? Úplne všet-
ky (MŠ i ZŠ).

Podľa záujmu by sa stretnutia upra-
vili i na viacero skupín.

Pravidelné stretká budú bývať kaž-
dú sobotu od 15.00 – 17.00.

Čo nás čaká tento rok
okrem pravidelných stretnutí

v sobotu?

November Oslava 5. narodenín eRka

December Koledovanie Dobrej novi-
ny (Vysielačka+koledovanie)

Január Výlet Aqua Dolný Kubín

Február Nocovanie

Marec Darujme si čas

Apríl Olympiáda

Máj Hľadanie pokladov

Máj Vypni telku, zapni seba

Jún Nocovanie

Júl - August Letný tábor

Čo nás čaká na stretkách?
Tvorivé dielne, aktivity, súťaže, tanec,

sladké odmeny.

Čo získajú deti tým, že budú cho-
diť na pravidelné stretnutia?

Kopec nových priateľov, zážitky, na-
učia sa plno nových vecí, v neposled-
nom rade – pri väčších akciách (viď ta-
buľka), budú deti zvýhodnené menšími
finančnými nákladmi.

Ako to bude fungovať?
Napríklad: celkové náklady v rámci

dopravy + lístka na kúpanie sa do Aqu-
aparku v Dolnom Kubíne je 10 €. Avšak
deti, ktoré chodia pravidelne na stret-
nutia, zaplatia 5 €. Deti, ktoré chodia
len na akcie a budú sa chcieť zúčastniť
kúpania, zaplatia 8 €. Podobne to bude
i pri tábore a iných akciách, kde nebu-
dú stačiť sponzorské dary.

Kristína Michalčíková,
vedúca eRko Hruštín

ZBIERA SA:
dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda, alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu
byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov, aby posteľné obliečky, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA:
hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potre-
bovať.

V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostre-
die.

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného
šatstva, ktorý sa bude konať v našej obci

do 1. 11. 2016.

Veci je potrebné zabaliť do vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby
nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze, a doniesť k obecnému úradu v pra-
covnej dobe.
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SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) vyhlá-
sil výzvu na podávanie projektov v kategórii SPPoloč-
ne za domovinu. Predkladatelia mali možnosť vypra-
covať projekt a uchádzať sa o dotáciu 6 tis. €. Do pro-
jektu sa zapojila aj naša ZŠ Hruštín. Zástupkyňa riadi-
teľa školy Stanislava Šalatová s pomocou Ondreja
Zajaca, ktorý vypracoval vizualizáciu projektu, podali
žiadosť a uspeli v prvom kole. V druhom kole bolo po-
trebné za projekt hlasovať a máme to. Veľká vďaka
všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania. Vďaka patrí
hlavne dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj čas na zhá-

Park: Srdce Priateľom a Prírode

ňanie hlasov a odsedeli si to za stolom v čase i nečase, ale hlavne
Kataríne Snovákovej, ktorá bola „hnacím motorom“. Taktiež vďaka
patrí pizzerii Magnum, za poskytnutie wifi a rodine Katreníkovej,
ktorá poskytla nielen pripojenie, ale aj občerstvenie pre dobrovoľ-
níkov. Je super, ako sa dokáže celý Hruštín spojiť za dobrú vec.

Ešte raz veľká VĎAKA.
PS: Na oficiálne výsledky si musíme počkať do 7. októbra.
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P O Z V Á N K Y

Podujatia v mesiaci
OKTÓBER 2016

 1.10. Svadobná veselica
 5.10. Predaj LANTASTIK
 8.10. Svadobná veselica
11.10. Predaj BLAŽEK
14.10. Stužková slávnosť
18.10. Posedenie s dôchodcami
19.10. Predaj ALADIN
22.10. Svadobná veselica
26.10. Predaj MITEX
29.10. Rodinná oslava

MKS pri OcÚ Hruštín
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Predám detskú autosedačku – vajíčko. Cena 20 €.
Tel.: 0902 529 672
Predám 8 mesačnú kozičku za 20 €. Tel.: 0905 738 343
Kúpim stavebný pozemok v Hruštíne. Tel.: 0908 170 082
Syrárska výroba Hruštín ponúka prácu na pozíciu šofér –
pomocné práce. Bližšie informácie na tel. čísle 0903 509
661, alebo v predajni v Hruštíne.
Hľadáme šikovného skladníka/šoféra na nákladné auto.
Podmienka VP skupiny C, karta vodiča. Viac informácií na
tel. čísle 0907 177 072
Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157

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

Najlepší výber, najnižšie ceny!


