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Boh je láska
Má to päť písmen a je to najkrajšie

slovo, čo je to?

V triede ostalo úplné ticho a všetci
sme rozmýšľali, čo to môže byť. Po krát-
kom zamyslení som povedal: „Je to lás-
ka.” Petrík sa šibalsky usmial a pove-
dal: „Aj to je krásne slovo a má aj päť
písmen, ale je jedno ešte krajšie. V ňom
je aj láska – a veľa lásky.”

Lepšie sa usadil vo svojej lavici
a čakal na správnu odpoveď. Petrík ne-
chcel prezradiť ani spolužiakom, ktorí
naňho žmurkali, aby im to pošepkal.
Keď nikto neodpovedal, povedal som,
že sa vzdávame.

„Dobre teda,” – povedal Petrík. Vstal
a šiel k tabuli. Zobral do ruky farebnú
kriedu a pekným tlačeným písmom na-
písal:

M A T K A.
Potom prstom spočítal písmenká

a povedal: „Má to päť písmen a je to
najkrajšie slovo na svete.” Usmiaty sa
vrátil do lavice. Chvíľu bolo v triede ti-
cho ako v hrobe. Bolo jasné, že nás
Petrík dobehol. Situácia si žiadala vy-
svetlenie, preto som sa spýtal: „Petrík,
si presvedčený, že je to naozaj najkraj-
šie slovo na svete? Prečo si to myslíš?”

A Petrík začal vysvetľovať: „Viete,
mne to povedala mamička. Ja som sa
jej raz opýtal, ako ľudia prichádzajú na

svet: „Pravda, mamička, mňa nedonie-
sol bocian?”

„Nie, synček môj, teba bocian nedo-
niesol, lebo ten deti nenosí.” Pritom si
ma silno objala, pritlačila k sebe a po-

kračovala vo vysvetľovaní. „Vieš, Pet-
rík, človek je najprv taký maličký, že len
pod mikroskopom ho možno vidieť. Ani
bocian by ho nevidel, keby bol len tak
niekde pohodený na zemi. Dobrý Pán
Boh to zariadil tak, že nás vložil pod
srdce tej osobe, o ktorej vo svojej vše-
mohúcnosti vedel, že nás bude najviac
milovať. A tak to bolo aj s tebou. Pán
Boh vedel, že ja ťa budem mať najrad-
šej na svete, a preto som ťa dostala pod

moje srdce. Tu som ťa chránila deväť
mesiacov. Dávala som veľký pozor, aby
sa ti nič nestalo. Čo som ja jedla a pila,
to bolo aj pre teba. Preto som sa chráni-
la jedla a pitia, ktoré by ti mohlo poško-
diť. Keď si sa narodil, bol si už dosť
veľký, ani bocian by ťa neuniesol. Tvoje
ručičky a nožičky boli však slabé. Vedel
si len spať. A keď si bol hladný, plačom
si ma zavolal, aby som ti dala jesť.
S láskou som sa starala o teba. A ty ma
za to voláš tým najkrajším menom na
svete – matka.”

A Petrík dokončil svoje rozprávanie
slovami: „Preto som presvedčený, že je
to najkrajšie slovo na svete. Preto aj ja
svoju matku veľmi ľúbim.”

V triede bolo úplné ticho, keď Petrík
rozprával. Pri týchto posledných slovách
sa mu triasol hlas a slzy sa mu tisli do
očí. Ešte chcel niečo povedať, ale už
nevládal. Sadol si. Všetky oči sa obrátili
naňho a obdivovali tak nevinne detsky,
ale pravdivo ospievanú lásku Božiu
i materskú.

Vďaka tomuto Petríkovmu rozpráva-
niu som sa dostal akosi bližšie k tomu
veľkému tajomstvu, prečo Syn Boží
chcel mať matku.

Kiežby aj dnes všetci ľudia, aj matky
pochopili krásu a hodnotu tohto najkraj-
šieho slova na svete.

 R.Zálužam

V nedeľu si dobrovoľní hasiči pripomenuli svojho patróna pri sv. omšiach,
ktoré v kostoloch v Hruštíne a Vaňovke slúžil p.kaplán Roman Saniga.

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



05/20182

Očami
starostu

Činnosť za mesiac apríl

„Srdce matky je priepasť, v ktorej sa na dne vždy nachádza odpustenie.“
(Honoré de Balzac)

1/ V časti Pod Uhliskom, kde prebieha-
jú pozemkové úpravy a kde stoja už
prvé 2 domy, nám SSE Žili-
na v spolupráci s ob-
cou vybudovala prí-
pojky nízkeho napä-
tia, rozvody verejné-
ho osvetlenia, rozhlasu
a internetu.

2/ Vo Vaňovke nám pán Ľudvik Zajac
natrel fasádnou farbou obecnú bu-
dovu a zbrojnicu. Pán Dominik Ze-
menčík nám urobil plechové prístreš-
ky na hasičskej zbrojnici.

3/ Obec Hruštín skolaudovala staveb-
nú časť zberného dvora. Čakáme ešte
na dodávku techniky, ktorá je už vy-
súťažená. Dotácia na zberný dvor
zahŕňa stavebnú časť, techniku a ma-
teriály na propagáciu separovania pre
obyvateľov – dôležitosť separovania
a ako separovať /kalendáre pre oby-
vateľov, pre deti ZŠ – písacie bloky
a deti MŠ – omaľovánky./

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach počas
mesiaca pracovali na jarnom uprato-
vaní obce. Zbierali komunálny odpad
popri cestách v katastri obce – sme-
rom na Príslop, do Babína, na Zába-
vu v Baraniarkach a smerom do Va-
ňovky. Spolu vyzbierali okolo 150
vriec odpadu.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní po-
zbierali v tomto mesiaci železný šrot

a elektronický odpad. Po
tomto zbere nasledova-
lo jarné upratovanie
obce. Po jednotlivých
uliciach boli rozvážané

veľkoobjemové kontajne-
ry - podľa harmonogramu.

6/ Vo Vaňovke pred kostolom sme uro-
bili 2 parkovacie miesta zo zámkovej
dlažby na parkovanie pre kňazov.

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

Vážení občania

Z dôvodu kolaudácie zberné-
ho dvora rušíme veľkoobjemový
kontajner na konci ulice Radzov-
ka. Ďalším dôvodom je sústavné
vozenie komunálneho odpadu do
tohto kontajnera cudzími občan-
mi z iných obcí. Obec nebude
platiť za komunálny odpad od cu-
dzích občanov a podnikateľov
pracujúcich v stavebníctve. Ten-
to priestor sme označili zákazom
vozenia odpadu a bude monito-
rovaný. Kontajnery pri zbernom
dvore sú stále k dispozícii našim
občanom a sú monitorované ka-
merovým systémom.

Kontajner na použitý textil
bude občanom k dispozícii za
kultúrnym domom.

Kontajner, ktorý bol umiestne-
ný pri Supermarkete pri ZŠ, sme
premiestnili, pretože združenie
„Pomocný anjel“ pravidelne ne-
odvážalo textil a tvoril sa tam
veľký neporiadok.

Milé mamy a staré mamy,

máme tu druhú májovú nede-
ľu, deň, kedy si pripomíname Deň
matiek.

V mene všetkých nás, Vám,
milé mamy a staré mamy, chcem
poďakovať za Vašu obetavú lás-
ku a starostlivosť, ktorou svoje
deti a vnúčatá dennodenne ob-
darúvate. K Vášmu sviatku Vám
prajem veľa zdravia, Božieho po-
žehnania, lásky a radosti zo svo-
jich detí, vnúčat a pravnúčat.

Mgr. František Škapec
 starosta obce
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Odovzdávať vieru svedectvom
lásky cez zvedavosť

Ako byť apoštolom v dnešnej dobe?
Ako šíriť evanjeliovú radostnú zvesť
v dnešnom svete? Ako odovzdávať vie-
ru, túto štafetu deťom?
Rodičia sú prví zodpo-
vední za výchovu vo vie-
re a odovzdávanie tohto
pokladu svojim deťom.
Nik ich nenahradí...Ale
ako to robiť? Svätý Otec
František nám ponúka
postoje, ktoré musia
charakterizovať odo-
vzdávanie viery.

Odovzdávať vieru
neznamená robiť propa-
gáciu, ale znamená to
vydávať svedectvo lás-
kou. Viera nie je len vy-
slovovaním „Kréda“, ale treba ju vyjadriť
aj svedectvom života.

Odovzdávať vieru je ako pôrod
„Odovzdávanie viery nie je podáva-

ním informácií, ale je ukotvením srdca,
zakorenením srdca vo viere v Ježiša
Krista. Odovzdávať vieru však nemôže-
me mechanicky: «Vezmi si túto knihu,
preštuduj si ju a potom ťa pokrstím.»
Nie. Cesta odovzdávania viery je iná:
treba odovzdať to, čo sme prijali. A toto
je výzva kresťana: byť plodný v odo-
vzdávaní viery. A je to aj výzva cirkvi:
byť plodnou matkou, rodiť deti vo viere.“

Láskavé pohladenie ako svedectvo
viery

Pápež František trvá na odovzdáva-
ní viery, ktoré prechádza generáciami –
od starej mamy k mame, v ovzduší pl-
nom lásky. Osobné vyznanie viery sa
deje nielen prostredníctvom slov, ale aj
cez „láskavé pohladenie“, cez „nežnosť“,
prejavuje sa takpovediac „v dialekte“.

Cirkev rastie vďaka príťažlivosti
Prvým postojom pri odovzdávaní vie-

ry je preto istotne láska; zatiaľ čo tým
druhým je svedectvo.

„Odovzdávať vieru neznamená robiť
prozelytizmus, je to niečo iné, niečo ove-
ľa väčšie. Neznamená to hľadať ľudí,
ktorí by podporili toto futbalové druž-
stvo, tento klub, toto kultúrne centrum;
tam je to v poriadku, avšak pre vieru
prozelytizmus neplatí. Benedikt XVI. to
povedal dobre: „Cirkev nerastie proze-
lytizmom, ale príťažlivosťou“. Viera sa
odovzdáva, avšak vďaka príťažlivosti,
čiže svedectvom“.

Svedectvo vyvoláva zvedavosť
Dosvedčovať v každodennom živote

to, v čo veríme, nás robí spravodlivými
„v Božích očiach“ a vyvo-
láva to zvedavosť v tých,
ktorí nás obklopujú.

„Svedectvo vyvoláva
zvedavosť v srdci druhé-
ho a tú zvedavosť použi-
je Duch Svätý, aby konal
svoju prácu vo vnútri toho
človeka. Cirkev verí skr-
ze príťažlivosť, rastie vďa-
ka príťažlivosti. A odo-
vzdávanie viery sa usku-
točňuje prostredníctvom
svedectva, až po muče-
níctvo. Keď vidíme taký-
to súlad života s tým, čo

hovoríme, vždy prichádza zvedavosť:
«Prečo len tento človek žije takto? Pre-
čo žije životom služby pre druhých?»
A tá zvedavosť je semienkom, ktorého
sa ujme Duch Svätý a nesie ho vpred.
A odovzdávanie viery nás robí spravod-
livými, ospravodlivuje nás. Viera nás
ospravodlivuje a v jej odovzdávaní pre-
javujeme druhým skutočnú spravodli-
vosť.“

Každý človek hľadá odpoveď na exis-
tenčné otázky o zmysle života, o več-
nom živote, hľadá šťastie, ale veľakrát
na nesprávnom mieste. Mimo toho, kto
jediný môže dať odpoveď, kto je sám
odpoveďou. Potom skĺznu do alkoholu,
drog, prázdnej radosti, zábavy, ktorú
dáva a ponúka svet...a sú len prázdnej-
ší, smutnejší, neslobodnejší, nešťastnej-
ší...a veľakrát to končí závislosťami, ale-
bo samovraždou. Nenachádzajú v tom-
to šťastie, naplnenie, hoci okolie im kri-
čí, že to je sloboda...sv.Augustín po svo-
jom obrátení povedal: "Stvoril si nás pre
seba Bože. A nespokojné je srdce člo-
veka, kým nespočinie v Tebe." Iba život
vo viere a kráčaním za Bohom, nás môže
urobiť šťastnými a priviesť do večnej ra-
dosti vo večnosti s Bohom. Zapáľme
svet láskou k Bohu. Francúzsky Kuffa
Guy Gilbert, rímskokatolícky kňaz, ktorý
svoj život zasvätil najmä práci s mladý-
mi ľuďmi na okraji spoločnosti, povedal:
"Ži tak, aby si ľudia pri pohľade na tvoj
život povedali: Nie je možné, aby Boh
neexistoval." Odovzdávajme vieru cez
náš osobný vzťah s Bohom svedectvom
lásky cez zvedavosť.

O to sa bude tiež spolu s Vami
snažiť Váš kaplán Roman.

v mesiaci máj 2018
J U B I L A N T I

80 rokov
Žibek Anton

75 rokov
Šeligová Mária

70 rokov
Šeliga Vincent

65 rokov
Hojová Elena
Matečková Margita

60 rokov
Paško Ján

55 rokov
Kazimier František

50 rokov
Bronerský Jozef
Martvoň Štefan
Belkoťáková Helena

Uzavreli manželstvo:
Peter Bandík
    a Dominika Ilievová

Ondrej Radzo
    a Simona Dendisová

František Hutira
    a Dana Jurigová

Ján Pisarčík
    a Dominika Líšková

Prišli medzi nás:
Juraj Sedlár
Ľubomír Snovák
Mária Hutirová

Odišli od nás:
Vendelín Snovák, 63 rokov
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY APRÍL 2018

Samko Teťák

6.4. – sa v telocvični ZŠ Komenského
v Námestove konalo okresné kolo vo
vybíjanej mladších žiačok. Turnaja sa
zúčastnili Námestovo Komenského,
Rabča, Mútne, Krušetnica a naša ZŠ
Hruštín. Naše dievčatá zvíťazili nad všet-
kými súpermi (Mútne 18:6, Námestovo
19:9, Rabča 12:11, Krušetnica 18:10) a
postúpili na krajské kolo do Žiliny. Bla-
hoželáme! Reprezentovali: T.Sedlárová,
J.Šeligová, B.Hnojčíková, R.Jagelková,
L.Kazimierová, T.Mišániková, L.Štaje-

rová, B.Vošková, L.Vošková, L.Žilincová,
V.Žilincová, B.Snováková. Pripravovala
p.uč. Babinská.

6.4. a 11.4. - tretiaci a štvrtáci  pokra-
čovali v projekte „Viem, čo zjem“. Zá-
bavnou formou si osvojili zásady správ-
nej a vyváženej stravy. Zozbierali zaují-
mavé informácie o uskladnení a konzu-
mácii potravín. Na záver vypracovali pra-
covný list , štvrtáci - Hygiena a potravi-
ny a tretiaci - Ovocie a zelenina.

10.4. – od tohto dňa zastupuje za
p.zástupkyňu Mgr. Ivetu Kleňovú (PN)
Mgr. Katka Hojová.

12.4. – sa konal prírodovedný kvíz
pre žiakov 8. ročníka. Úlohou štyroch
trojčlenných  družstiev bolo odpovedať
na otázky týkajúce sa zemskej kôry, pr-
vej pomoci, ľudského tela, matematiky,
fyziky, chémie...  Na 1. mieste  sa umiest-
nili Jakub Snovák, Roman Vlžák
a Timotej Zemenčík, ktorí sa na celý
rok stali držiteľmi titulu „ prírodovedec –
expert“, 2. miesto obsadili Ema Hutiro-
vá, Gitka Tomáňová a Zuzana Šubja-
ková, 3. miesto patrilo Vanese Dudáši-

kovej, Lucii Radzovej, a Ga-
bike Očkajákovej  a na
4.mieste skončili Katka Smi-
džárová, Kristína Kotúľová
a Barborka Žilincová. Všetci
súťažiaci boli odmenení dip-
lomom a vecnými cenami.

12.4. –  sa v Ružomberku
uskutočnilo krajské kolo ge-
ografickej olympiády, na
ktorom sme mali aj my svoju
zástupkyňu – Zuzanu Gábo-
rovú ( 9.A). Skončila na pek-
nom 6.mieste z 30 súťažia-
cich. Pripravovala p.uč. Ko-

pilcová. Ďakujeme za dobrú reprezen-
táciu našej školy.

15.4. V nedeľu nadránom (15.4.2018)
sa po skončení podujatia v MKS preja-
vilo nízke kultúrne cítenie u mladých
ľudí, ktorí nám poškodili lavičky v par-
ku. Dokazovať si silu by bolo vhodnej-
šie inde - v telocvični, na ihrisku, nie na
diele, ktoré v dobrom úmysle vybudo-
vali viacerí z nás. O čo lepšie pôsobí
správanie našich žiakov, ktorí sa bez

toho, aby ich o to niekto požiadal, sami
pribrali do uloženia lavičiek do pôvod-
ného stavu - len tak, bez náradia, vlast-
nými rukami. Všetka česť! Išlo o žiakov
Filipa Kovaľa, Matúša Tomulca a Ada-
ma Ptačina. Ďakujeme. Bezpečnostné
kamery odhalili páchateľov – boli to mlá-
denci z Komjatnej.

18.4. – konala sa trištvrteročná peda-
gogická rada a informačný deň pre
rodičov žiakov našej školy.

22.4. – Dnes vo svete mocnejú hlasy,
aby Dňom Zeme (22.4.) bol pre ľudstvo
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každý deň. O propagáciu a šírenie tejto
myšlienky sa snažíme aj my v našej
škole už od prvej triedy. Veríme, že ak si
ľudia osvoja zásady a princípy správa-
nia, ktoré povedú k znižovaniu spotreby
energie, Deň Zeme potom budeme môcť
oslavovať každý deň, veď je predsa v
našich rukách.

23.4. – uskutočnil sa v budove zá-
kladnej školy na Výhone zápis do
1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 32 pred-
školákov (18 chlapcov, 14 dievčat), do
1.ročníka nastúpi pravdepodobne 30 detí
( 2 triedy). Foto zo zápisu si môžete
pozrieť na www stránke školy vo Fotoal-
bume, v časti ZÁPIS 2018.

24.4. – sa v Spišskej Kapitule konalo
diecézne kolo biblickej olympiády.
Našu školu zastupovalo družstvo v zlo-
žení Majka Martvoňová, Paulínka Ma-
tečková a Terka Meleková z IX.B. Ob-
hájili sme vlaňajšie umiestnenie a skon-
čili na treťom mieste. Z celkového počtu
104 prihlásených škôl je to pekný výsle-
dok. Dievčatám diplomy odovzdal p. bis-
kup Sečka a potom si mohli pozrieť
a pomodliť sa v Katedrále sv. Martina.
Uctili si tam aj relikviu Jána Pavla II.
a Jána Nepomuckého. Dievčatám i pani
učiteľke A.Brišovej gratulujeme a ďaku-

Predstavenstvo COOP Jednota
Námestovo, spotrebné družstvo
v zmysle stanov družstva zvolalo
29. Zhromaždenie delegátov, ktoré
sa uskutočnilo dňa 27.4.2018.

Zhromaždenie delegátov preroko-
valo a schválilo nasledovné materiály:
• Správu o činnosti Predstavenstva

COOP Jednota Námestovo, spot-
rebné družstvo od 28. Zhromažde-
nia delegátov, ktoré sa konalo
28.4.2017

• Správa Predstavenstva COOP Jed-
nota Námestovo, spotrebné družstvo
o činnosti COOP Jednota za rok
2017, zámery na rok 2018 a koncep-
ciu rozvoja na obdobie rokov 2018
až 2021

• Zmena Stanov COOP Jednota, spot-
rebné družstvo

• Ročnú účtovnú závierku za rok 2017
a správu nezávislého audítora

• Správu kontrolnej komisie za rok
2017

 Zhromaždenie delegátov otvoril a prí-
tomných privítal predseda predstaven-
stva p. Igor Jagelek, ďalej rokovanie
viedla Ing. Štefánia Gočalová, podpred-
sedníčka predstavenstva.

 Zo 48 zvolených delegátov, zastu-
pujúcich jednotlivé členské základne,

bolo na Zhromaždení delegátov prí-
tomných 44 delegátov s hlasom roz-
hodujúcim a 2 náhradníci s hlasom
poradným.

 V II. štvrťroku 2018 sa okrúhleho
životného jubilea dožívajú nasledovní
členovia: Helena Gazdíková, Ján
Gombala, Mária Šeligová, Helena
Kompanová, Elena Hojová, Margita
Matečková, Terézia Tomáňová, Viera
Martvoňová, Ľudmila Kozlíková, Mgr.
František Škapec, Marta Hojová, Mi-
lan Straka, Helena Belkoťáková a Mi-
lan Dirga. Výbor členskej základne
jubilantom blahoželá a praje im veľa
zdravia, rodinnej a priateľskej pohody
a ešte veľa tvorivých síl.

J. Kravčíková

jeme za svedomitú prí-
pravu. Zároveň ďakuje-
me p. farárovi a p. kaplá-
novi za šťastnú a bez-
pečnú cestu.

25.4. – si tretiaci zasú-
ťažili vo vedomostnom
„kvíze o lese“, kde si
pripomenuli, že práve
apríl sa nazýva mesia-
com lesov. Týmto kvízom
si zopakovali typy lesov,
druhy stromov, ochranu
a význam lesa.

 Mgr. Július Kubáni,
riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
Počas veľkonočných prázdnin a sviatkov sme sa všetci

určite zotavili a dúfam, že dievčence a ženy mali dostatok
čerstvej studenej vody pre otuženie tela na celý rok.

06.04.2018 Oteplením počasia sa i naši drobci vyberajú
častejšie na cesty a chodníky. Preto aj častejšie hovoríme o
bezpečnosti na cestách a pri hrách s kamarátmi. Pozvali
sme si na pomoc do MŠ aj pána policajta z DK., ktorý nám
trošku oprášil vedomosti z dopravných predpisov a pravidiel.
Vďaka besede „Bezpečne na ceste“ teraz každý škôlkar
vie, že hrať sa na ceste nie je sranda a treba byť veľmi
pozorný. A keďže je pán policajt aj šikovným muzikantom,
potešil nás spolu s kamarátom huslistom hudobným koncer-
tom. Deti si zaspievali známe ľudové piesne, zatancovali
a mohli vidieť, že všade je potrebné poznať a dodržiavať
pravidlá, aby bolo všetko tak, ako má byť.

23.04.2018 „Hoci som ja škôlkar malý, do školy ma
povolali...“
Dlho očakávaný deň každého predškoláka: zápis do zá-
kladnej školy. Naši veľkí predškoláci sa postupne združova-
li v ZŠ Výhon, aby tam predviedli p. učiteľkám, čo všetko už
vedia. Tento rok sa z našej MŠ zúčastnilo zápisu 31 predško-
lákov. Deti boli nadšené z milých p.učiteliek, krásneho prostre-
dia a prekvapení ktoré si domov doniesli. Už len zaobstarať
školskú tašku a v septembri „smer škola“ ?

26.04.2018
Ako každý
rok, aj tento
sme vybrali
malé šikovné
speváčky, aby
prezentovali
našu MŠ v hu-
dobnej nesú-
ťažnej prezen-
tácii spevákov
s názvom
„Štrngalky“
v Oravskom
Veselom. Za
d o p r o v o d u
p.uč. Martuš-
ky sa do tejto
veselej obce vybrali dievčence Emka Snováková a Šárka
Očkajáková. Mali možnosť stretnúť kamarátov z mnohých
oravských dedín, predviesť svoje hlásky a pochutnať si na
pripravených dobrotách. S odmenou a so zážitkami sa nám
vrátili pekne unavené.

30.04.2018 „Máj, máj, máj zelený pod obločkom sade-
ný...“
Vždy môžeme len obdivovať a tešiť sa z našich krásnych
tradícií a zvykov, ktoré nám ostali po našich predkoch. Tak aj
v tento deň pred 1.májom sme si oprášili históriu a postavili
„MÁJ“ pre naše dievčatá a ženy. Za doprovodu spevu
a tanca dievčatká najskôr MÁJ ozdobili stužkami a potom
nám ho ujovia postavili. Celý mesiac sa teraz môžeme tešiť
farebnému plápolaniu stužiek... Ďakujeme obecnému úradu
za poskytnutie MÁJA, a jeho osadenie aj p.susedovi?

INFO: Pripomienka pre rodičov, ktorí podali žiadosť
o prijatie dieťaťa do MŠ:
Rozhodnutia sa budú vydávať od 14.05.2018 (podrobné
info je na dverách MŠ a na www.mshrustinedupage.org,
– archív noviniek, február 2018)

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Podujatia v mesiaci
MÁJ 2018

MKS pri OcÚ
Hruštín

 5.5. Svadobná veselica
 7.5. Majáles ZŠ
13.5. Deň matiek
16.5. Predaj RUCEK
19.5. Svadobná veselica
23.5. Predaj LANTASTIK
26.5. Svadobná veselica
31.5. Divadlo ZŠ

Pozemkové spoločenstvo
bývalých urbarialistov

Vaňovka

pozýva svojich členov na

Valné zhromaždenie,
ktoré bude

20.mája (nedeľa)
o 14.00 hod.

v bývalej Základnej škole
vo Vaňovke
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Na strelnici v Hruštíne
sa 16. apríla konal Me-
moriál Mariána Janovčí-
ka v streleckom viacboji.
Súťažilo sa v streľbe z piš-
toľa zo samopalu a v hode
granátom na cieľ. Zvíťazil
Milan Lanďák z Krivej, dru-
hý skončil Marián Slaničan
a tretí Marián Jašica z Niž-
nej.

21. apríla sa v Prešove začala let-
ná sezóna v streleckom viacboji. Kva-
lifikačné preteky o postup na Majstrov-
stvá Slovenska absolvovali Jozef Jan-
cek, Marián Slaničan, Jozef Očkaják,
Augustín Hojo a Jaroslav Jancek. Jozef

Jancek zvíťazil vo veľkorážnom pištoli
aj v revolveri. Marián Slaničan bol
v pištoli tretí a v revolveri druhý. Ostatní
naši strelci podali veľmi dobré výkony,
budú určite nad čiarou postupu, keďže
sa rátajú tri najlepšie výsledky.

V pondelok, 30.apríla postavili naši
hasiči v centre obce májku, ktorú vy-
zdobili naše hasičky. O dobrú zábavu
sa postarala SONDA a folkloristi, o ob-
čerstvenie pre deti a dospelých sa po-
starala obec.

Strelecký šport
Na druhý deň pokračoval „kvalifikáč“

v Michalovciach, tam cestovali už len
Jozef Jancek a Marián Slaničan. Mari-
án Slaničan skončil v pištoli druhý
a v revolveri sa mu nedarilo. Jozef Jan-
cek zvíťazil aj v Michalovciach v obi-
dvoch disciplínach a pridal ešte bonus,
keď vyhral aj Michalovskú 50-tku, kde
terč mal iba 5 centimetrový priemer
a v ňom bol malý kruh s priemerom 1 .
Na 25 metrov je to pekný výsledok.

V Hruštíne dňa 29. apríla Policaj-
ný klub Surfin Tvrdošín organizoval
Memoriál Kuľkovského v streleckom
trojboji z veľkorážnej pištole. Pri počet-
nej účasti zvíťazil Marián Slaničan, dru-
hý skončil Jozef Jancek a tretí Jozef
Očkaják. Do prvej desiatky sa ešte do-
stal Vladimír Straňák a Augustín Hojo.

ZOTŠ Hruštín

HRTN daj 2018 sa uskutočnil
28.apríla v KD Hruštín a bolo to už
jeho 11. pokračovanie. Program od-
štartovalo Divadlo PIKI s hrou Babič-
ka z vajíčka. Večerný program pokra-
čoval premietaním filmov, koncertom
Mimika a skupín Saténové ruky, Son-
da. Program ukončil Apko.

Na podujatie si našlo cestu celkovo
361 ľudí. Z dobrovoľného vstupného
sa použije 329  na skrášlenie našej
obce a ďalšie fungovanie nášho oz.

Ďakujeme partnerom: Hruštín a
miestna časť Vaňovka, HRTN - oz, PS
Parkety, IBreklama, Knabytok Marián
kompan, MažeTo, s.r.o,. TrajekT shop,
Pivnička Námestovo, Svijany Sloven-
sko, Dobrá cestovka, Bobka - ručne
robené šperky, Kreslenô, Lookasy pho-
tography, Kaderníctvo Andrea Foto-
graf Orava, Škapec servis, Apko, Mi-
chal Rosto

Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom,
účinkujúcim a návštevníkom.

Tešíme sa na 12.ročník!
Martin Haluška

€

€
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Obsadzuje voľné pracovné pozície:

1. hutník

Miesto výkonu práce:
- Široká, 027 41 Oravský Podzámok

Vzdelanie:
- vyučenie v odbore nie je podmienkou

Náplň práce:
-pomocné práce pri výrobe ferozliatin
-práca na hlavný pracovný pomer
-práca v nepretržitej prevádzke

Termín nástupu:
- ihneď

Iné výhody:
- zaujímavá stabilná práca v spoločnosti
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- možnosť kariérneho postupu
- motivujúci systém odmeňovania
- kvalitné stravovanie
- dochádzkový bonus
- pracovné jubileá
- príspevok do III. piliera
- výplata 13. a 14. platu

Ponúkaný plat (brutto):

Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok

2. Prevádzkový zámočník

Miesto výkonu práce:
- Široká, 027 41 Oravský Podzámok

Vzdelanie:
- vyučenie v odbore je výhodou,

      platné oprávnenie ZM1, resp. ZE1

Náplň práce:
- zisťovanie závad, oprava zariadení
- práca na hlavný pracovný pomer
- práca v rannej zmene

Termín nástupu:
- ihneď

Iné výhody:
- zaujímavá stabilná práca v spoločnosti
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- možnosť kariérneho postupu
- motivujúci systém odmeňovania
- kvalitné stravovanie
- dochádzkový bonus

OFZ, a.s., Široká 381, 027 41  Oravský Podzámok
- pracovné jubileá
- príspevok do III. piliéra
- výplata 13. a 14. platu

Ponúkaný plat (brutto):
- 850 €/mesiac, po zaškolení možnosť ďalšieho rastu

Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok

3. Prevádzkový elektrikár

Miesto výkonu práce:
- Široká, 027 41 Oravský Podzámok

Vzdelanie:
- vyučenie v odbore je výhodou, platná vyhláška

       508/2009, § 22, resp. § 23

Náplň práce:
- zisťovanie závad, oprava zariadení
- práca na hlavný pracovný pomer
- práca v rannej zmene

Termín nástupu:
- ihneď

Iné výhody:
- zaujímavá stabilná práca v spoločnosti
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- možnosť kariérneho postupu
- motivujúci systém odmeňovania
- kvalitné stravovanie
- dochádzkový bonus
- pracovné jubileá
- príspevok do III. piliéra
- výplata 13. a 14. platu

Ponúkaný plat (brutto):
- 850 €/mesiac, po zaškolení možnosť ďalšieho rastu

Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok

- 900 €/mesiac, po zaškolení možnosť ďalšieho rastu
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Predám kozie mlieko vhodné najmä pre
malé deti a kozí syr čerstvý a údený.
Tel. 0908 946 844

Predám Multicar M24 trojstranný sklápač.
Má uzávierku. Bez TP, "C" značka. K dispo-
zícii je ďalšia sada nových bočníc a náhrad-
né pneumatiky (cestné aj záberové). Vhodná
na stavbu. Cena dohodou. Tel. 0907 363 052

Predám robustnú pílu na všetky druhy sta-
vebných materiálov Vacutec VMP 700.
Priemer kotúča 700 mm, hĺbka rezu 290mm,

Tel. 0907 363 052

Kúpim chladič na Zetor 25.
    Tel. 0907 363 052

Predajňa potravín YOVOX
príjme predavačku.

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

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

dĺžka rezu 70 cm. Cena 1300 .

Nástup možný ihneď: 700  , živnosť€

€


