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Duše v očistci hovoria, že odpust-
ky (úplné, čiastočné – známe pod-
mienky) majú pre ne veľký význam.
Prostredníctvom odpustkov je im pri-
vlastnené zadosťučinenie, ktoré ne-
beskému Otcovi ponúkol Ježiš
Kristus. Ten, kto počas svojho života
často získaval odpustky pre duše
v očistci, dostane v hodine svojej smrti
milosti, prameniace z odpustkov, ale
dokonalejším spôsobom. Je to hroz-
ná vec: nevyužívať (zanedbávať) tie-
to poklady Cirkvi pre duše v očistci.

Svätou omšou, ktorú nemôže nič
nahradiť. 2. november je sviatkom
všetkých verných zosnulých. Vtedy
je kňazom dovolené slúžiť tri sv. omše

Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať?

V mesiaci „Úcty k starším“ sa
v našej obci uskutočnilo 23. októb-
ra tradičné posedenie dôchodcov,
ktoré sa začalo svätou omšou
v kostole a pokračovalo posede-
ním v Kultúrnom dome. Dôchodcov
v úvode privítal starosta obce a za-
želal im veľa zdravia, šťastia a prí-
jemnú zábavu. Po príhovore nasle-
doval prípitok a slávnostný obed.

Úvod kultúrneho programu patril
ako vždy naším najmenším detič-
kám, ktoré krásne zaspievali, a za-

tancovali a nejednému dôchodcovi
roztancovali a zohriali srdiečko. Ich
milé vystúpenie vystriedali naši de-
viataci ZŠ s milou scénkou o úcte
k starým rodičom. Potom prítomným
zaspievali ženičky z folklórneho sú-
boru Hruštín.

Po peknom programe, občerstve-
ní, družnej debate a naplnení kul-
túrnym zážitkom sa naši dôchodco-
via spokojne rozišli do svojich do-
movov. Každý dôchodca dostal
malý darček.

Deň dôchodcov

za zomrelých. (Už Tertulián v 2. sto-
ročí spomínal aj výročné spomienko-
vé bohoslužby.)

Zmiernym utrpením. Každé utr-
penie, či telesné alebo duševné, kto-
ré obetujeme za duše v očistci, im
prináša veľkú úľavu.

Ruženec je po svätej omši najú-
činnejším prostriedkom, ako môže-
me dušiam v očistci pomáhať (úmy-
sel – aj za obrátenie hriešnikov). Mod-
litbou ruženca (aj k Božiemu milosr-
denstvu) sa denne vyslobodzuje mno-
ho duší, ktoré, by inak museli ešte
dlho trpieť. Obracajme sa v modlit-
bách, tiež ku svätcom a ku anjelom.

(Pokračovanie na 3. str.)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac október

Zemenčíková Margita
Mišániková Helena
Smidžárová Mária
Troják Štefan
Snováková Agnesa
Genšor Matej
Žilinec Milan
Hojová Emília
Pašková Mária
Radzo Stanislav
Ľubek Štefan
Snováková Ľudmila
Vyskočová Elena

Prišli medzi nás
Jozef Tomulec
Zora Kubíková
Júlia Škapcová
Katarína Kratoňová

Uzavreli manželstvo
Matúš Benček
    a Darina Šeligová
Ľudovít Martvoň
    a Dagmar Genšorová
Matej Barek
    a Kristína Kristeková
Maroš Čurlej
    a Mária Zajacová

Odišli od nás
Mária Škapcová
Viera Kupčová
Margita Jašicová
Ján Gombala
Ján Macák
Mária Ťasnochová
Jozef Kľuska

v mesiaci november
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I
Večnej blaženosti sme tým bližšie, čím viac súcitu a lásky máme
k dušiam v očistci. /Sv. Hieronym/

1/ Pracovníci stavebnej firmy pána
A. Radzu, nám začali robiť chodník
a parkovacie plochy zo
zámkovej dlažby
pred školou za mos-
tom. V mesiaci no-
vember, by táto firma
za priaznivého počasia
mala začať s realizáciou chodníka
pred školou Výhon.

2/ Pracovníci firmy PEMA s.r.o. z Dol-
ného Kubína, začali s ďalšími prá-
cami na rozvodoch verejného osvet-
lenia a rozhlasu na miestnych ko-
munikáciách na Kutine a na  Dielni-
ciach.

3/ Firma ELSPOL s.r.o  pre SSE Distri-
búcia a.s. Žilina nám v lokalite Kuti-
na – Dielnice začali s prácami na
nových rozvodoch nízkeho napätia,
pre rodinné domy. Boli osadené
stĺpy, osadená trafostanica a urobe-
ný prívod vysokého napätia.

4/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing.
J. Snováka, zaizolovali a pokryli no-
vým upraveným plechom strechu
školských dielní, ktorá bola v hava-
rijnom stave.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach, po-

čas mesiaca október vy-
zbierali po obci elektro-
odpad a železný šrot.

Všetkým, ktorí sa
podieľali na uvedených

prácach veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania,
dňa 15. 10. 2019

sme mali v obci po-
žiar, ktorý zasiahol
2 rodiny v ulici Ra-
dzovka. Touto ces-
tou, sa chcem poďa-
kovať dobrovoľným
hasičom z Hruštína,
z Vaňovky, dobrovoľ-
ným hasičom z oko-
litých obcí a profe-
sionálnym hasičom
z Námestova a z Dol-
ného Kubína. Vďaka

haseniu všetkých, sa požiar neroz-
šíril a nespôsobil ďalšie škody. Tak-
tiež ďakujem všetkým občanom, kto-
rí sa podieľali na hasení požiaru
a pomoci po požiari, ktorá svedčí,
že máme otvorené srdce pre po-
moc ľuďom v núdzi – v neočakáva-
nej situácii. V nasledujúcich dňoch
sa pracovníci obce podieľali na od-
straňovaní pohoreliska obecnou
technikou. Doteraz sa vždy naša
obec podieľala, aj na finančnej pod-
pore pre pohorelcov. Pre tieto
2 rodiny, bude  finančná pomoc
odsúhlasená poslancami obecného
zastupiteľstva v novembri.

starosta obce
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Okrem sv. archanjela Michala je
ochrancom duší v očistci sv. Odilo –
chudobný opát. (Vynikal dobrotou,
miloval trpiacu Cirkev, pričinil sa
o vznik sviatku Dušičiek.)

Tiež krížová cesta prináša veľkú
úľavu.

Almužny a dary na dobré účely,
hlavne na misie. (Je možné, že túto
peknú povinnosť zanedbávali. Mno-
hé duše majú čo vyrovnávať buď kvôli
nezaplateným dlhom, alebo kvôli ne-
spravodlivej záveti, či inej nespravod-
livosti.)

Tiež zapaľovanie sviec dušiam
v očistci pomáha. Najprv preto, že je
to úkon pozornosti a lásky, potom
preto, že sviece sú posvätené a svie-
tia do tmy duši v očistci. (Prosíme,
aby bol Ježiš pre nich svetlom, aby
bol pre nich odmenou za to, čo dobré
urobili – za ich pekné myšlienky, slo-
vá, záslužné skutky.)

Duše v očistci si prajú očistec, pre-
tože majú jasnú predstavu o Bohu,
ktorý sa im ukázal v žiarivej kráse
a čistote. Nechcú pred neho predstú-
piť ani s najmenšou škvrnou (s ľahký-
mi hriechmi, s dočasnými trestami za
smrteľné hriechy), túžia po dokona-
losti. Je to osobný súd. Potom však
budú pociťovať šťastie. Nebudú ich
trápiť výčitky. V očistci musia tiež po-
chopiť ohavnosť hriechov, ktorých sa
dopustili voči nebeskému Otcovi, voči
svojmu Spasiteľovi. Iba málo ľudí
opúšťa tento svet v stave čistoty
a milosti, ktorý zaručuje ich okamžitý
vstup do neba. Očistec bude trvať, až
do posledného súdu. Potom, už bude
iba raj a zatratenie (peklo).

Duše sami si pomáhať už nemôžu,
ale pomôžu im len tí, čo žijú na zemi.
Ak pomôžeme my im, oni pomôžu
raz aj nám. „Vo svojich modlitbách
myslíte na nás, ktorí sme vás predišli.“

 A tak aj ty svoju lásku nedokazuj
neplodnými slzami, ale účinným
prostriedkom modlitby. Nemôžeme
šíriť beznádej, nepokoj. „Prebuďte sa,
spáči, proste za duše v očistci!“ Je to
konkrétna, účinná a radostná pomoc,
ktorej je schopný ľudský duch. A po-
tom aj my, hriešnici, môžeme dúfať,

že na tomto mieste očisťovania nájde-
me „nežné putá“, ktoré nás spájali
s blízkymi a s priateľmi na zemi. Zdan-
livé rozdelenie tých, ktorí sa majú
radi, prináša možnosť rozmnoženia
vzťahov a rast lásky. „Žijeme z majet-
ku našich zomrelých prarodičov a ro-
dičov. Ľahko však zabúdame na to,
čo sme im dlžní, ako túžia po našej
vďačnosti a ako potrebujú našu po-
moc. Volajú: Znášaj, trp, modli sa,
posti sa, dávaj almužny za nás!“
(A. K. Emmerichová)

 Bohu sa páči, keď sa príbuzní
o zomierajúcich starajú. Buďme pri
zomierajúcom príbuznom a pričiňme
sa o to, aby mohol prijať potrebné
sviatosti.

 Tieto prostriedky nepomáhajú du-
šiam v očistci rovnakým spôsobom.
Napríklad keď si niekto v tomto živo-
te vážil svätú omšu, potom mu sv.
omša pomáha aj v očistci. Kto mal
„otvorené srdce“, dostáva veľa pomo-
ci. Tiež musia veľa trpieť tí, ktorí utŕhali
na cti a ubližovali druhým. (V Ríme sa
nachádza „múzeum duší v očistci“,
kde je vidieť aj ohnivé stopy na rôz-
nych predmetoch.) Je správne každý
večer sa poďakovať Bohu za vykona-
né dobrá a oľutovať všetko zlé, vo
svojom konaní, pretože každý spá-
nok sa podobá „večnému spánku“.

Ak sa naučíme s dôverou vzývať
Ducha Svätého, spoznáme, ako nám
pomáha. Na druhej strane však, ak
niekto tvrdošijne zotrváva v hriechoch
proti Duchu Svätému, tieto hriechy
sa mu neodpúšťajú.

Dušiam v očistci je Panna Mária
matkou milosrdenstva. Keď tam za-
znie jej meno, je to pre duše veľká
radosť. Veď ona, ktorá bola vzatá do
neba, vyprosuje vyslobodenie pre
duše v očistci. Ona vie, kto to najviac
potrebuje.

Aj deti sa môžu dostať do očistca.
Nehrozí im však dlhý, ani ťažký očis-
tec. Pre nepokrstené deti je tiež nebo.
Sú šťastné, ale nevidia Boha. Veria,
že majú to najlepšie, čo môže byť.
Lenže mali by sme všetko urobiť pre
to, že ak sme tu na tomto svete nie-
koľko desiatok rokov spolu ako rodi-
na, aby sme mohli byť spolu aj vo
večnosti. Myslime tiež na deti, kto-

(Dokončenie z 1. str.) rým nebolo dopriate, narodiť sa.
Za tých, ktorí si vzali život, zväčša

nesú zodpovednosť iní.
Tiež inoverci môžu prísť do očist-

ca. Ich utrpenie nie je veľké, pretože
nemali k dispozícii toľko milostí, avšak
nemajú potom ani rovnakú blaženosť.

Ježiš myslel na druhých aj po smr-
ti. Zostúpil k zosnulým do predpeklia,
ktorí čakali na narodenie Záchrancu.
Túto skutočnosť vyjadrujeme aj
v modlitbe Verím v Boha. Evanjelista
Matúš opisuje (Mt 27, 52-54), ako sa
po Kristovom zmŕtvychvstaní mno-
hým ľuďom zjavili duše zomrelých.
Sú známe zjavenia duší z očistca
niektorým svätcom: sv. Margite Márii
Alacoque, sv. Jánovi Boscovi, Ger-
trúde Veľkej, Kristíne Belgickej, sv.
Brigite, Jozefovi z Leonisy, Veronike
Juliani, Márii Agáte Simmaovej – au-
torka knihy). Očistec je na mnohých
miestach. Duše neprichádzajú z očist-
ca, ale s očistcom.

Boh chce dať dušiam zvláštnu mi-
losť. Aj veľký hriešnik sa môže stať
svätým (sv. Augustín, sv. Pavol).
Chráňme sa hriechov proti láske, oso-
čovania, ohovárania, hádok (zo zišt-
ných dôvodov, alebo závisti), zname-
najú vo večnosti veľkú ťarchu. Neod-
sudzujme druhých, veľmi to škodí na-
šej duši. Menej hovorme, viac konaj-
me. Nebuďme druhým na pohoršenie.
Odpúšťajme aj za hrob. Nehovorme
zbytočne zle o zomrelých. Ježiš nás
žiada, aby sme si z nepriateľa, vytvo-
rili priateľa. Sebe tým môžeme ušetriť,
veľkú časť očistca. Duša je potresta-
ná tým, čím hrešila. „Oheň vyskúša,
aké je dielo človeka. Ak jeho dielo
vydrží, za spravodlivé skutky získa
odmenu.“ (sv. Pavol Korinťanom)

Nepripútavajme sa ku veciam po-
zemským (nie iba starostlivosť o telo),
pretože z pominuteľných vecí si so
sebou nič nevezmeme. Vziať si so
sebou môžeme iba dobré skutky. Ide
o skutky telesného a duchovného mi-
losrdenstva. Tieto skutky lásky budú
najviac odmenené. Večný život pred-
sa bude trvať večne!

(Spracované podľa rakúskej mystič-
ky Márie Simmaovej: Duše v očistci.)

Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať?
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Vážení občania,
Oravská vodárenská spoločnosť,

a.s. Vám zasiela túto výzvu, ktorá sú-
visí s ukončeným projektom verejnej
kanalizácie vo Vašej obci a s novými
legislatívnymi opatreniami, ktoré boli
prijaté v roku 2018 v súvislosti s pri-
pojením na verejnú kanalizáciu a v sú-
vislosti s nakladaním so žumpový-
mi vodami. Vo vašej obci sme vybu-
dovali verejnú splaškovú kanalizáciu
s odvedením odpadových vôd na cen-
trálnu čistiareň odpadových vôd. Táto
stavba je v súčasnej dobe v skúšob-
nej prevádzke. Od roku 2016 došlo k
postupnému pripojeniu nehnuteľnos-
tí na verejnú kanalizáciu. Stále však
evidujeme nehnuteľnosti, ktoré sa
na verejnú kanalizáciu nepripojili.
Dlhodobo pretrváva nevyhovujúci
stav v nakladaní so žumpovými
vodami. K takémuto nepriaznivému
stavu evidujeme sťažnosti občanov
a zástupcov obcí.

Týmto Vás chceme informovať
o legislatívnych zmenách a o po-
vinnostiach producenta odpado-
vých vôd. Veríme, že sa nám spo-
ločným úsilím podarí chrániť ži-
votné prostredie v súlade so záko-
nom.

Nová legislatíva
V roku 2018 sa zmenou a doplne-

ním zákona o vodách, zákona o ve-
rejných vodovodoch a kanalizáciách,
zákona o priestupkoch a zákona
o regulácií v sieťových odvetviach sta-
novili prípadne zmenili opatrenia, kto-
ré majú za cieľ výraznejšie chrániť
prírodné prostredie v oblasti likvidá-
cie odpadových vôd. Ide najmä o tie
lokality, kde je vybudovaná verejná
kanalizácia a kde občania akumulujú
odpadové vody v žumpách. Zároveň
sú stanovené termíny, v rámci kto-
rých je nutné splniť tieto povinnosti.

Povinnosti producenta odpado-
vých vôd akumulovaných v žum-
pách

Novela zákona upravuje najmä
povinnosti pri zneškodňovaní odpa-
dových vôd akumulovaných v žum-

pách, postup vo vodoprávnych kona-
niach a nové skutkové podstaty správ-
nych deliktov a priestupkov. Ustano-
vuje sa povinnosť vlastníka stavby ale-
bo vlastníka pozemku, na ktorom bola
povolená žumpa, pripojiť stavbu ale-
bo pozemok na verejnú kanalizáciu
najneskôr do 31. decembra 2021.

Ten , kto akumuluje odpadové
vody v žumpe, je povinný zabezpe-
čovať ich zneškodňovanie odvozom
do čistiarne odpadových vôd a na
výzvu obce alebo orgánu štátnej vod-
nej správy predložiť doklady o dovo-
ze odpadových vôd najviac za po-
sledné dva roky. Odvoz odpadových
vôd môže vykonávať len prevádzko-
vateľ verejnej kanalizácie, obec ale-
bo osoba oprávnená podľa osobitné-
ho predpisu. Ten, kto vykonáva od-
voz, je povinný vydať doklad o odvo-
ze tomu, kto o odvoz požiadal. Do-
klad o odvoze odpadových vôd ob-
sahuje meno, priezvisko a adresu
toho, komu bol odvoz odpadových
vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto
umiestnenia žumpy, množstvo vyve-
zených odpadových vôd, názov oso-
by, ktorá odvoz odpadových vôd vy-
konala a adresu čistiarne odpadových
vôd.

Výzva občanom
Vybudovanim verejnej kanalizácie

v rámci projektu „Zásobovanie vodou
a kanalizácia Oravského regiónu, eta-
pa ll.“ sú v obci pre väčšinu občanov
vytvorené podmienky pre pripoje-
nie sa na verejnú kanalizáciu. Veľa
občanov zodpovedne a bezodkladne
pripojili svoje nehnuteľnosti na verej-
nú kanalizáciu. Evidujeme však ne-
pripojené nehnuteľnosti a aj nehnu-
teľnosti, ktoré možnosť pripojiť sa ne-
majú, avšak nenakladajú so žumpo-
vými vodami v súlade so zákonom.
Žumpy často nie sú vodotesné, obča-
nia ich obsah vypúšťajú do cestných
rigolov, tokov a podzemných vôd, ale-
bo ich nelegálne zlikvidujú. Tento stav
je v súčasnej dobe neakceptovateľ-
ný. Aby nedochádzalo k nelegál-
nemu odvozu alebo vypúšťaniu
obsahu žúmp z domácnosti, Orav-

ská vodárenská spoločnosť, a.s.
upozorní v termíne do 30. 11.2019
obec a orgán Štátnej vodnej sprá-
vy na tento nelegálny stav. Ná-
sledne bude Vašou povinnost'ou
na výzvu obce alebo orgánu štát-
nej vodnej správy predložiť dokla-
dy o odvoze odpadových vôd zo
žúmp najviac za posledné dva roky.

Priestupky a pokuty
Ak občan, ktorý akumuluje odpa-

dové vody v žumpe na výzvu obce
alebo na výzvu orgánu štátnej vodnej
správy nepreukáže doklad o odvoze
odpadových vôd zo žumpy, sa do-
púšťa priestupku, za ktorý možno ulo-
žiť pokutu až do výšky 165 €. Vypúš-
ťať obsah žúmp do povrchových vôd
je zakázané, týchto prípadoch je mož-
né uložiť pokutu vo výške 500 € až
16 500 €.

V prípade otázok nás neváhajte
kontaktovať emailom:
matus-revaj@ovs.sk alebo
jan-roncak@ovs.sk alebo na t.č.:
Ing. Matúš Revaj +421 905 850 599,
Ing. Ján Rončák +421 905 850 602.

Ako nakladať so žumpovými vo-
dami

Ten kto akumuluje odpadové vody
v žumpe, je povinný zabezpečovať
ich zneškodňovanie odvozom do čis-
tiarne odpadových vôd. Na vašu vý-
zvu Vám vykonáme odber, odvoz a
vyčistenie odpadových vôd zo žúmp
na príslušnej čistiarni odpad. vôd. Pri
odbere Vám vydáme doklad o odvo-
ze. Doklad o odvoze odpad. vôd ob-
sahuje meno, priezvisko a adresu
toho, komu bol odvoz odpadových
vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto
umiestnenia žumpy, množstvo vyve-
zených odpadových vôd, názov oso-
by, ktorá odvoz vykonala a adresu
čistiarne odpad. vôd. V tejto súvislos-
ti sme prijali Dodatok č. 3 k Cenníku
výkonov a služieb, kde producen-
tom v obci ponúkame prvý vývoz
obsahu žúmp v cene tohto cenní-
ka( prvá likvidácia). V prípade, ak
budete vývoz obsahu žúmp vykoná-

Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu.
Povinnosti občana ako producenta odpadových vôd.

Nakladanie so žumpovými vodami.

  O Z N A  M 

(Pokračovanie na 5. str.)
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Rodina Kušnieriková
ďakuje všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom

podieľali pri odstraňovaní
následkov požiaru
rodinného domu.

27.10 2019 ľudia dobrej
vôle zakúpením koláča, či
ručne robených výrobkov,
pomohli rodine Kušnieriko-
vej. Suma 1914,01 EUR
bola odovzdaná do rúk ro-
diny, ktorá v dôsledku po-
žiaru prišla o bývanie.
Poďakovanie patrí obci
Hruštín, dobrovoľníkom,
ktorí dobroty a výrobky pri-
pravili a samozrejme kaž-
dému, kto si čokoľvek za-
kúpil.

Čo všetko môžu občania
darovať:

Oblečenie: dámske, pánske,
detské (tričká, svetre, bundy, no-
havice, obleky, šaty...)

Posteľnú bielizeň (obliečky,
plachty, paplóny, ale nie z pe-
ria...)

Obuv – nepoškodenú, zviazať
gumičkou, aby sa páry nestratili

Hračky

Veci zabalené do igelitových vriec
č i škatúľ, aby sa nepoškodili
transportom, môžete nosiť v pra-
covnej dobe na Obecný úrad Hruš-
tín do 30.11.2019.

OBEC HRUŠTÍN
VYHLASUJE

Zbierku
použitého oblečenia,

textilu, obuvi
a hračiek

vať pravidelne, minimálne 3x za
rok, bude cena podľa tohto cenní-
ka za opakovanú likvidáciu obsahu
žumpy.

 „Najlacnejším a najekologic-
kejším spôsobom likvidácie od-
padových vôd z nehnuteľností
je ich odvedenie kanalizačnou
prípojkou a následne verejnou
kanalizáciou do centrálnej čis-
tiarne odpadových vôd“.

Na vašu žiadosť Vám zašleme
„Prihlášku na odvádzanie na odvá-
dzanie splaškovej vody“, ktorá bude
podkladom pre uzatvorenie „Zmlu-
vy o odvádzaní odpadových vôd“.
Ak nie ste pripojení na verejnú ka-
nalizáciu a nelikvidujete obsah svo-
jej žumpy v súlade zo zákonom
Oravská vodárenská spoločnosť,
a.s. upozorní v obec a orgán štát-
nej vodnej správy na tento nelegál-
ny stav. Následne bude Vašou po-
vinnosťou na výzvu obce alebo or-
gánu štátnej správy predložiť do-
klady o odvoze odpadových vôd zo
žúmp.

Čo patrí a nepatrí do verejnej
kanalizácie

Do verejnej splaškovej kanalizá-
cie, ktorá je vo Vašej obci vybudo-
vaná, je možné zaústiť bežné od-
padové vody z domácností, teda
splaškové vody z WC, kúpeľne,
kuchyne, práčovne a podobne. Do
verejnej kanalizácie je však zaká-
zané vypustiť vody z povrchového
odtoku, napríklad zrážkové vody zo
striech a spevnených plôch, parko-
vísk, drenážne vody z odvodnenia
záhrad, základov, podzemných čas-
tí budov. Taktiež je zakázané do
verejnej delenej kanalizácie vypúš-
ťať vody s hospodárskych budov
(močovka) a už predčistené vody
z vlastných žúmp a domových ČOV.

Podrobné technické a prevádz-
kové informácie sú uvedené v pre-
vádzkovom poriadku verejnej ka-
nalizácie a príslušných smerniciach
OVS, a.s..

Sme presvedčení, že sa nám
spoločným úsilím podarí naplniť
ciele projektu a chrániť životné
prostredie vo Vašej obci.

Ďalšie informácie:
www. pripojmesa.sk
www.ovs.sk
www.hrustin.sk

(Dokončenie zo 4. str.)

Oznamujeme členom COOP
Jednota a držiteľom nákupnej kar-
ty, že od 24.10.2019 až do
31.12.2019 sa vyplácajú zľavy
z nákupu za I. polrok 2019. Kto sa
pozabudne, a zľavu si v tomto ob-
dobí neuplatní, zľavu si bude môcť
uplatniť v ďalšom zúčtovacom ob-
dobí.

Zľavu je možné si uplatniť for-
mou ďalšieho nákupu, nielen v pre-
dajniach COOP Jednota v našej
obci, ale aj v celej sieti predajní
Jednota v okrese Námestovo.
Okrem tejto zľavy z nákupu, je
možné uplatniť si ďalšie výhody
u externých partnerov, ako sú
napr.: CK Tatratour a Bubo, Tem-
po Kondela, AquaCity Poprad, kú-
pele Piešťany, Smrdáky, Bardejov
a Lúčky a firma Zaren. COOP Jed-
nota pre držiteľov NK pravidelne
pripravuje aj rôzne špeciálne po-
nuky pri nákupe niektorých pro-
duktov.

V IV.Q 2019 si okrúhle životné
jubileum oslávia naši členovia
a to: Anna Drígľová, Mária Smi-
džárová, Štefan Troják, Peter Še-
liga, Milan Martvoň. Ing. Vladimír
Smidžár, Jozef Gočala, Stanislav
Bieľ a Ľudmila Snováková.
Všetkým jubilantom želáme pev-
né zdravie, rodinnú pohodu a veľa
šťastných a istých krokov do pre-
dajní Jednoty.

J. Kravčíková

S vďakou Rodinné centrum Motýlik

Poďakovanie
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY OKTÓBER 2019

30.9. - 4.10. žiaci 3.a 4.ročníka absolvovali plavecký
výcvik v Aquarelaxe v Dolnom Kubíne. Pod dohľadom
inštruktorov sa žiaci zdokonaľovali v jednotlivých štýloch
plávania a neplavci sa venovali základom plaveckej výu-
ky. Posledný deň si vyskúšali svoje plavecké schopnosti
v súťažiach.

2.10. Po roku šies-
taci opäť zavítali do
Bojníc, aby si doplnili
znalosti o živote na-
šich najstarších pred-
kov v Múzeu prave-
ku . Po zaujímavej
prednáške a pre-
chádzke v okolí Pre-
poštskej jaskyne sa
zabavili aj úlohami
v tvorivej dielni. Svoje
poznatky o zvieratách
dnešnej doby si rozší-
rili v ZOO.

3.10. siedmaci ab-
solvovali hodinu dejepisu a biológie na Oravskom
hrade.

4.10. sa na multifunkčnom ihrisku ZŠ Hruštín uskutoč-
nila kvalifikácia na okresné kolo v malom futbale MŽ.
Našu školu reprezentovali: D.Firic, M.Štajer, T.Kubica,
M.Revaj, R.Kazimier, T.Kupčulák, M.Snovák, M. a P.
Tomáňovci. Našimi súpermi boli ZŠ s MŠ Lokca (1:5),
CZŠ Námestovo (2:6), a ZŠ s MŠ Babín (2:0). Víťazom sa
bez prehry stala CZŠ Námestovo, ktorá postúpila na
okresné kolo. Naši skončili tretí.

8.10. sa na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ Lokca
uskutočnila kvalifikácia na okresné kolo v malom
futbale starších žiakov. Postupne sme podľahli Lokci i
Babínu, zvíťazili sme nad Brezou, ale to stačilo len na
3.miesto. Na okresné kolo postúpila víťazná ZŠ s MŠ

Babín. Reprezentovali nás: D.Jašica, L.Kompan,
J.Šubjak, R.Hnojčík, J.Mikuláš, K.Jurky, T.Hnojčík,
M.Tomulec, L.Kaprálik, L.Drígeľ.

8.10. sa na Nábreží Váhu v Lipt. Mikuláši konalo kraj-
ské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ.
Víťazstvom v OK sa naň kvalifikovalo aj naše družstvo
(Lenka Kazimierová, Lenka Štajerová, Vanesa Žilin-
cová), ktoré obsadilo konečné 7.miesto. Ďakujeme za
reprezentáciu a p.uč. Babinskej za bezpečný dovoz.

16.10. sa na UT MŠK Námestovo uskutočnilo okresné
kolo v minifutbale žiakov 1.-4. McDonalds Cup. Zú-
častnili sa ho víťazi 5 kvalifikačných skupín, medzi nimi aj
naši chlapci a dievčatá zo 4.ročníka. Súpermi im boli žiaci
z Or. Polhory, Rabče, Novote a Mútneho. Vo vyrovnaných
súbojoch dosiahli naši dve remízy a dve víťazstvá a obsa-
dili konečné 2.miesto, získali pohár a diplom. Blahožela-
nie patrí hráčom: Matúš Šinál, Matej Jaššo, Tomáš
Slaničan, Patrik Voška, Richard Jasielski, Filip Ška-
pec, Karin Pašková, Elena Šmihľová. Poďakovanie
patrí aj pánovi trénerovi Petrovi Plančovi za dovoz i správ-
ne kaučovanie. Výsledky našich: HRTN - Or.Polhora
1:1 (Jaššo), HRTN - Novoť 2:2 (Jaššo, Šmihľová), HRTN
- Rabča 4:0 (Jaššo 2, Pašková, Škapec), HRTN - Mútne
2:1 (Jaššo 2)

18.10. naši ôsmaci s triednymi pani učiteľkami sa
zúčastnili v Tvrdošíne akcie Protidrogový vlak. Išlo
o interaktívny zážitkový program zameraný na prevenciu
proti drogám. V niektorých vagónoch sa nachádzali kino-
sály, kde si žiaci pozreli skutočný príbeh drogovo závislé-
ho chlapca. Film bol prerušovaný, vtedy mali žiaci priestor
reagovať na to, ako by sa v takej situácii zachovali oni.
Ďakujeme Obecnému úradu a Rodičovskému združeniu,
že nám poskytli finančné prostriedky na absolvovanie
tejto naozaj kvalitnej akcie.

14.-18.10. Malý princ už nebude pre tretiakov nezná-
my pojem. Spoznávali ho vďaka Škole v prírode



11/20197

v Nízkych Tatrách v Mýte pod Ďumbierom. Celý týž-
deň cestovali po planétach, na ktorých istý čas strávil
i Malý princ a prežívali spolu s ním zážitky a prekvapenia.
Po tejto ceste úspešne zvládli divadelné predstavenie,
v ktorom si zahral skutočne každý. Okrem toho si našli

nových kamarátov z Martina, ktorí boli spolu s nimi
v skupinách. Deti sa veľa naučili, zažili Rytierske hry,
zbierali body, za ktoré dostali vstupenky na diskotéku.
Zúčastnili sa na maškarnom plese, kde neboli požičané,
či niekým zhotovené masky, ale zvládli to iba s tým, čo

mali v kufri. Prekvapilo ich bo-
dovanie izieb a mnohé iné
zážitky i aktivity. Páčilo sa im
spoločné zaspávanie a dlhé
rozprávanie sa, čo viac spo-
jilo naše triedy a posilnilo pria-
teľstvá. Aj rodičia boli spokoj-
ní, že ich deti vymenili škol-
ské lavice za turistické to-
pánky a šťastné i spokojné
sa na piaty deň vrátili domov.
Cieľ bol splnený, ešte sa teší-
me na sľúbené video a zo-
strih z celého týždňa.

18.10. Krásne jesenne po-
časie vylákalo do prírody žia-
kov 5. B triedy. Spolu s pani
triednou učiteľkou sa vybrali
na rozhľadňu Brabírka. Túru

začali v Lokci na Polianke krížovou cestou do Javoriska,
odtiaľ miernym stúpaním na Brabírku. Rozhľadňa posta-
vená podľa vzoru oravskej zvonice inšpirovala žiakov,
aby si zaspievali „Na Orave dobre, na Orave zdravo...“
Túru ukončili zostupom do Brezy. Turisti z našej školy boli
v októbri aktívni – zúčastnili sa aj výstupu na Choč
a absolvovali túru ku kaplnkám v okolí Hruštína.

20.10. Aj tento školský rok sa mohli žiaci II. stupňa
zapojiť do kreatívnej súťaže. Ich úlohou bolo vyrobiť kvet
alebo hmyz z PET fliaš. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov.
Všetky výrobky boli naozaj originálne a vybrať najkrajší
nebolo jednoduché. Napokon za najkrajšie boli vyhodno-
tené výrobky: Kytica, ktorú vyrobila Veronika Očkajáko-
vá (7.A) a Mucha od Zuzky Žilincovej (7.B). Všetci,
ktorí sa do súťaže zapojili, boli odmenení drobnou vecnou
cenou, sladkou odmenou a samozrejme žolíkom.
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19.10. Koniec letných dní a nástup jesene nám každý
rok pripomenie výstavka jesenných plodov z našich
záhrad, polí, lúk... Aj v našej škole na Výhone počas
týchto dní urobili žiaci s pani učiteľkami výstavku jesen-
ných plodov a výtvarných prác s témou jesene.

23.10. sa v ZŠ Hruštín konalo plenárne rodičovské
združenie (účasť 106 rodičov). Na úvod vystúpili žiaci
2.B so svojím programom. Preventista Policajného zboru
v Dolnom Kubíne kpt.T.Šándor informoval rodičov o prob-
lémoch, ktoré sa vyskytujú vo vekovej skupine žiakov
(závislosti, kyberšikana, alkohol, vedenie motorových
vozidiel...). Predsedníčka rodičovského združenia
p. J.Žilincová podala správu o hospodárení za uplynulý
rok a zároveň navrhla ponechať výšku rodičovského
príspevku na dieťa v sume 10€. Rodičia toto jednomy-
seľne schválili. Riaditeľ školy J.Kubáni predniesol infor-
máciu o výsledkoch školy za minulý školský rok i o dvoch
mesiacoch toho prebiehajúceho. Po plenárnom sa konali
triedne združenia.

23.10. naši žiaci pripravili kultúrny program na tradič-
nom Posedení s dôchodcami v kultúrnom dome. Ďaku-
jeme vystupujúcim i pani učiteľkám za prípravu progra-
mu.

25.10. žiaci 5.AB navštívili Knižnicu Antona Habo-
vštiaka v Dolnom Kubíne. Prezreli si jednotlivé oddelenia
knižnice, potom nasledoval test, v ktorom pani knihovníč-
ka vyskúšala vedomosti našich žiakov zo sveta kníh.
Presvedčili sa o tom, že k titulu šampión im treba prečítať
ešte veľa kníh... Riaditeľ knižnice Peter Huba prezradil,
že Hruštín pozná veľmi dobre, pretože sa podieľal na
vzniku knihy o Hruštíne a prisľúbil, že rád prijme pozvanie
aj na besedu do našej školy. Najviac sa žiaci zdržali
v detskom oddelení, kde si mohli vziať a prečítať úryvok
z akejkoľvek knihy. Žiaci sa vrátili z exkurzie plní zážitkov.
Dúfame, že im knihy „učarovali“ a budú čítať trochu radšej
a častejšie.

25.10. sa žiaci 4. ročníka na ihrisku na Výhone veno-
vali športovým aktivitám, ktoré neprinášajú len radosť
z hry, ale aj schopnosť tímovej spolupráce, trpezlivosti
a empatie. Bola to zároveň príprava na medzitriedny
turnaj vo vybíjanej.

29.10. sa v kultúrnom dome v Hruštíne uskutočnili dve
divadelné predstavenia pre našich žiakov. Divadlo na
predmestí zo Spišskej Novej Vsi zahralo rozprávku Stará
dievka a čert na motívy rozprávky Pavla Dobšinského.

Naši žiaci majú možnosť od októbra 1x do týždňa
dostávať jablkovo-broskyňovú šťavu (0,2l) a jabĺčko
alebo hrušku (1ks). Toto všetko zadarmo v rámci projek-
tu Školské ovocie od firmy Mirutomi, Ťapešovo.

*** Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priesto-
ry telocvične a fitnes v pracovné dni od 17.00 do 21.00
hod., cez víkend od 8.00 do 21.00 hod.

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Letná strelecká sezóna sa skončila 12. októbra na
strelnici v Príbelciach pri Veľkom Krtíši, Majstrovstva-
mi Slovenska v Streleckom trojboji. Majstrovstiev sa
zúčastnili Jozef Jancek, Marián Slaničan, Jozef Očka-
ják a Augustín Hojo. V disciplíne veľkorážny pištoľ
Jozef Jancek skončil na druhom mieste a stal sa Vice-
majstrom Slovenska. Vo veľkorážnom pištoli to bolo
ešte lepšie. Jozef Jancek zvíťazil a z náskokom sa stal
Majstrom Slovenska pred Matejom Dolníkom z Nitry.
Úspech podčiarkol Marián Slaničan keď obsadil výbor-
né tretie miesto. Gratulujeme.

ZOTŠ Hruštín

Stretnutie bývalých žiakov 1982

Jozef Jancek Majster Slovenska
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„Babka ma už naučila,
variť si čaj s medom,
a všetko, čo sa pokazí,
opravím s mojim dedom...“

V duchu takýchto básničiek a pies-
ní sa nám niesol mesiac október
– „Mesiac úcty k starším“. S deťmi
sme sa zhovárali o rodine, starých
rodičoch a predovšetkým o úcte
k nim. Najstarší škôlkari pripravili aj
krásny program plný ľudových piesní,
s ktorým potešili nejednu babku
a dedka na „Posedení s dôchodca-
mi“, ktoré každoročne organizuje
v KD naša obec.

Zavítala k nám pani Jeseň, ktorá
bola bohatá nielen na rôzne vypesto-
vané plody v záhradách, ale potešila
zmysly i krásnymi farbami a príjem-
ným Babím letom. Najvhodnejší čas
na spestrenie jedálnička vitamínmi zo
záhradky. Okrem dňa jablka sme si
v MŠ urobili aj vitamínové ochutnáv-

Najmladšia generácia v obci
kové dni a „smoothie deň“, kedy deti
mohli okúsiť pravú ovocnú šťavu zmi-
xovanú z ovocia, ktoré priniesli.

Jesenné obdobie je veľmi bohaté
a podnetné na environmentálnu výcho-
vu. Počas vychádzok deti poznávali rôz-

ne druhy stro-
mov, zmeny v
prírode, zbiera-
li listy, plody a
iné zaujímavé
prírodniny. Deti
z 2. triedy hra-
bali na dvore
MŠ lístie, kto-
ré potom na-
hromadili do
domčeka pre
ježka.

Už len čakať, kedy sa nám do pekné-
ho príbytku nasťahuje.

Keďže bol ten mesiac „úcty k star-
ším“, niektoré babky si našli čas
a prišli na návštevu do MŠ. Hlavným
dôvodom bolo ale šitie kamaráta jež-
ka, s ktorým deťom krásne pomohli.
Vyplniť ježkovi bruško, zašiť ručne
posledný otvor a dotvoriť ho, aby bol
dokonalý. Ďakujeme za spoluprácu
a pomoc milé babky.

30.10. – 31.10. 2019 Hoci pre našu
MŠ neplatia prázdniny ako pre školu,
prerušili sme prevádzku počas jesen-
ných prázdnin a to z dôvodu stúpajú-
cej chorobnosti detí a naplánované-
ho školenia pre zamestnancov MŠ.
Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Očkajáková Marcela
riaditeľka MŠ
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Poľovnícky spolok Hruštín

Vás pozýva na

POĽOVNÍCKY PLES
vstupenky si môžete zakúpiť

v Pizzerii Magnum Hruštín

Kúpim stavebný pozemok.
Informácie na t.č.: 0911 577 096

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia


