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Na krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav náš krátky.
Prežite chvíle vianočné v radosti, láske, spoločne.

Novoročný prípitok nech vám je na úžitok,
nech vám dodá veľa síl, aby žiaľ vás neťažil.

Nech sa smútky, trápenia, na radosti premenia,
nech vás bolesť nezradí, to je naším želaním.

Nech vás v novom roku stretnú na každom kroku
iba príjemné veci, aké si prajeme všetci.

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok

Vám zo srdca praje redakcia.

V nedeľu, 15.11.,

bol pri sv. omši

vo Vaňovke po-

svätený obraz

sv. Huberta. Po

nej ho miestny

poľovníci vy-

niesli do kapln-

ky sv. Anny, kde

bola pobožnosť,

ktorú viedol

správca farnosti

vdp. R. Wax-

monský. Pobož-

nosti sa zúčast-

nili nielen veria-

ci a poľovníci

z Vaňovky, ale aj

poľovníci Vasiľo-

va, Babína,

Hruštína a Lom-

nej. Potom na-

sledovalo spo-

ločné posedenie

pri dobrom guľá-

ši.
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Očami

starostu

Rekordne teplé počasie v novembri
nám predĺžilo jeseň. Opäť bolo vidno, že
takéto počasie nebráni stavebným prá-
cam, ani v novembri.

Činnosť za mesiac november:
1/ Pracovníci stavebnej firmy p. Ing.

J. Snováka nám na zdravotnom stre-
disku položili dlažbu na schody na
všetkých poschodiach chodby. Bolo
vymaľované zábradlie, celé schodis-
ko a urobený umývateľný náter na
sokel.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní po-
čas celého mesiaca opravovali do-
pravné značky, rozbité zastávky
a vitríny v centre obce po našich mla-
dých vandaloch.

3/ Obec vypracovala a podala žiadosť na
Úrad vlády. Jedná sa o projekt kame-
rového systému, ktorý by mal zabrániť
a monitorovať vandalizmus v obci.

4/ Obec ukončila výkup cesty Pod Uhlis-
kom.

5/ Obec vydala povolenie Slovenskej
pošte na stavebné úpravy a celkovú
modernizáciu priestorov pošty.

6/ Pracovníci obce a naši elektrikári
p. J. Šeliga a p. J. Stieranka rozšírili
verejné osvetlenie a rozhlas na ulici
Kultúrna.

7/ Pán J. Drígeľ nám pozváral mreže
a poklopy na šachty, ktoré odvádzajú
povrchovú vodu zo spevnenej plochy
za MKS.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uve-
dených prácach sa chcem veľmi pekne
poďakovať.

Vážení občania
V decembri prežívame najkrajšie

sviatky v roku - Vianoce. Je tu čas
naplnený zvláštnym ovzduším lásky,
ktorá prišla s betlehemským dieťa-
ťom na tento svet.

Všetkým občanom obce prajem mi-
lostiplné a požehnané prežívanie via-
nočných sviatkov.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Dvetisíc rokov pulzuje svetlo
a teplo od Dieťaťa v jasliach po ce-
lom svete. Z jeho očí žiari svetlo,
ktoré tma nepohltila. To malé srd-
ce, ktoré tlčie v hrudi tohto Dieťa-

ťa, je žeravé ohnisko samej  Lásky.

(S. Undsetová)

P.č. Meno Strana Hruštín Vaňovka Spolu

  1. Juraj Blanár, Ing. SMER-SD, SNS,
ĽS-HZDS, HZD, SZ, SF 126 20 146

  2. Štefan Brestovský, Ing. ASV 7 2 9
  3. Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD. KDH, SDKÚ-DS, OKS 88 11 99
  4. Jozef Tarčák, PaedDr. NEKA 198 29 227

  1. Štefan Blahút NEKA 18 6 24
  2. Pavol Bugeľ KDH, SDKÚ-DS, OKS 26 2 28
  3. Daniela Fejová, Mgr. SMER-SD, ĽS-HZDS 57 18 75
  4. Renáta Fidríková, Mgr. HZD, SF, SZ 7 1 8
  5. Karol Graňák, Ing. KDH, SDKÚ-DS, OKS 28 - 28
  6. Karol Grigeľ SMER-SD, ĽS-HZDS 32 2 34
  7. Dušan Horeličan MUDr., SNS 26 3 29
  8. Peter Horváth, Ing. NEKA 9 - 9
  9. Ondrej Jackulík SNS 13 2 15
10. Alexandra Jaňáková, Mgr. NEKA 14 - 14
11. Mária Juríčková, Mgr. HZD, SF, SZ 8 1 9
12. Ľubomír Jurovčík SaS 278 52 330
13. Ján Kadera, Ing. NEKA 29 3 32
14. Drahoslava Kanderková, MUDr. NEKA 14 5 19
15. Jozef Kinier SNS 6 4 10
16. Ján Kozoň, PaedDr. SaS 14 4 18
17. Peter Kuľha, Mgr. NEKA 44 - 44
18. Peter Laťák, Mgr. SaS 28 3 31
19. Albín Maslaňák, Ing. NEKA 9 - 9
20. Viera Mazúrová, Ing. SMER-SD, ĽS-HZDS 46 20 66
21. Milan Mišánik, Ing. NEKA 167 20 187
22. Vladimír Natšin, Ing. SZS 4 1 5
23. Pavol Oparty, Ing. NEKA 4 1 5
24. Stanislav Papajík SMER-SD, ĽS-HZDS 10 1 11
25. Jozef Pindjak SZS 5 1 6
26. František Poleta, Bc. NEKA 117 8 125
27. Dušan Ratica HZD, SF, SZ 6 1 7
28. Milan Rentka, Ing. SZS 5 - 5
29. Jozef Rošťák SaS 10 2 12
30. Katarína Rusinová NEKA 6 1 7
31. Karol Sahuľ, Ing. NEKA 2 1 3
32. Jozef Straka KDH, SDKÚ-DS, OKS 177 25 202
33. Ján Škombár, MUDr. KDH, SDKÚ-DS, OKS 164 19 183
34. Peter Škombár SMER-SD, ĽS-HZDS 82 7 89
35. Ladislav Šnapko KDS 5 2 7
36. Jozef Trnka SNS 11 - 11
37. Albín Viater, Ing. KDH, SDKÚ-DS, OKS 63 3 66
38. Ján Vorčák, Ing. NEKA 8 1 9
39. Milan Vrábeľ, Ing. NEKA 22 - 22
40. Rastislav Zanovit, MUDr. SNS 24 3 27

Voľby do VÚC 14.11.2009

INFORMÁCIA OcÚ

PROSÍME OBČANOV, ABY PLATILI

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

A POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD

V ROKU 2010

od 1. februára 2010!!!

V dňoch

23. 12. 2009 a 31. 12. 2009

bude z dôvodu čerpania dovoleniek

Obecný úrad v Hruštíne zatvorený!

Podujatia v mesiaci

december 2009

MKS pri OcÚ Hruštín

  4.12. Mikuláš ZŠ

  9.12. Zber plastov

11.12. Vianočné trhy ZŠ

16.12. Vianočná besiedka MŠ

17.12. Koncert SZUŠ Jánoš

26.12. Štefanská zábava OŠK

Farský úrad Hruštín
Vás pozýva na

ADVENTNÝ KONCERT,

ktorý bude
13. 12. 2009 o 14.hod.

vo farskom kostole v Hruštíne
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OZNAM POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA URBARIALISTOV (PSU) HRUŠTÍN

Výbor PSU Hruštín týmto oznamuje
svojim členom, že s platnosťou od
14. 12. 2009 bude vybavovať členské
záležitosti na novom sídle a to v novo
postavenej budove Urbárskeho domu
na začiatku ulice Radzovka. Budova je
riešená tak, že na prízemí sa nachádza-
jú dve garáže, chodba a dve hospodár-
ske miestnosti. Na poschodí sa nachá-
dza jedna veľká miestnosť, chodba, ku-
chynka a dva záchody (dámsky a pán-
sky). Budova je napojená na elektrické

siete, vodovod a žumpu. Po vybudovaní
kanalizácie v obci Hruštín by mala byť
stavba napojená na túto kanalizáciu.

Členovia výboru PSU schádzajúci sa
1x mesačne na svojom zasadnutí vždy
druhý pondelok v mesiaci tu budú riešiť

80 rokov Macák Ján
Teťáková Juliana

75 rokov Snovák Štefan
70 rokov Šeligová Emília
60 rokov Radzo Tomáš
50 rokov Jurkyová Margita

Hojo Milan
Kompanová Helena
Piňáková Marta

Prišli medzi nás:

Tatiana Špaglová ��Tobias Ackers
Eva Kavoňová ��Hana Stieranková

Uzatvorili manželstvo:

Albín Natšin - Božena Natšinová
Štefan Gabaj

- Alexandra Vraštiaková
Ing. Martin Jancek

- Ing. Lucia Labovská
Pavol Šimko

- Viera Hutirová
Lukáš Menšík - Mária Šlachtová

Odišli od nás:

František Kravčík, 83 rokov
Ľudmila Žilincová, 52 rokov
Rudolf Mateka, 42 rokov
Margita Kazimierová, 72 rokov
Štefan Slameník, 69 rokov

JUBILANTI

v mesiaci december 2009

záležitosti súvisiace s vlastníctvom
a správou spoločných nehnuteľností –
pasienkov a lesných pozemkov, ktoré
spravujú v katastrálnych územiach obcí
Hruštín, Lomná, Oravská Lesná a Hor-
ná Lehota.

Počas zasadnutí výboru PSU v čase
od 19.00-20.00 výbor rieši aj pripomien-
ky členov, vydávajú sa rôzne potvrdenia
o členstve pre dedičské konania alebo
pre účely dávok v hmotnej núdzi, dô-
chodkov, resp. podpory v nezamestna-

nosti a iné.
V novom

U r b á r s k o m
dome budú vy-
plácané aj po-
diely na hospo-
dárskom vý-
sledku, ak ich
valné zhro-
maždenie čle-
nov schváli.
Z posledne
menovaného
dôvodu žiada-
me všetkých
členov, ktorí
ešte nepredlo-
žili doklady
o nadobudnutí
majetkových
podielov, aby

tak čo najskôr urobili a fotokópie týchto
dokladov na výbor PSU ihneď predložili.
Týka sa to hlavne tých členov, u ktorých
nastali zmeny, ktorí nadobudli podiel
v PSU v roku 2009, ale aj tých, ktorí
podiel nadobudli skôr a nepredložili nám

Najmladšia generácia v obci

V dňoch od 2. 11.- 4. 11. – bola v MŠ

vykonaná komplexná inšpekčná činnosť.

Školská inšpektorka Mária Lettrichová

a školská inšpektorka Mgr. Daniela Fil-

ková zhodnotili, že stav a úroveň peda-

gogického riadenia, procesu a podmie-

nok výchovy a vzdelávania v Materskej

škole Hruštín sú na veľmi dobrej úrovni.

9. 11.- sa v Námestove konalo vyhodno-

tenie výstavy „ŠARKANIÁDA 2009“

s odovzdávaním vecných cien a diplo-

mov. Naša MŠ bola tiež medzi odmene-

nými a získali sme stavebnicu do každej

triedy.

19. 11. - návšteva ZŠ Výhon – 1. ročník:

trieda 1. 2. (5-6 ročné deti).

� predškoláci sa so svojimi p. učiteľka-

mi zúčastnili vyučovania v ZŠ, kde

s veľkým nadšením pozorovali prvá-

kov pri čítaní zo šlabikára. Hravou

formou sa zapojili do rozličných tvori-

vých aktivít, ktoré pre ne pripravili pani

učiteľky prvých ročníkov. Deti z MŠ

obdarovali svojich kamarátov obráz-

kami, ktoré im sami nakreslili.

� vydavateľstvo DAXE a redakcia ča-

sopisov ZVONČEK a MAXÍK veno-

vala žiakom Materskej školy Hruštín

trieda 1. DIPLOM za úspešnú účasť

vo Výtvarnej činnosti, kalendárik

a knihu.

14.12.- rodičov detí srdečne pozývame

na spoločné pečenie a zdobenie me-

dovníčkov.

16.12.- v KD Hruštín „BESIEDKA PRI

STROMČEKU“, začiatok o 15.00 hod.

Príďte a prežite s nami príjemné pred-

vianočné popoludnie.

Vážení rodičia prosím, neparkujte

pred bránou MŠ! Za pochopenie ďa-

kujem.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

o tom žiadne doklady. V prípade, že od
nich doklady neobdržíme, nebude mož-
né im podiely vyplatiť. Aby sa predišlo
prípadným nedorozumeniam, je preto
potrebné si tieto veci dať do poriadku.

Výbor Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín svojim členom
a všetkým občanom obce Hruštín praje
príjemné duševné aj fyzické prežitie Via-
nočných sviatkov a šťastný celý nastá-
vajúci nový rok.

František Jancek,

predseda výboru PSU
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1. symbol - Vianočný stromček

Vianoce bez vianočného stromčeka by vari
ani neboli Vianocami. Legenda hovorí, že na
nápad ozdobiť vianočný stromček prišiel
v roku 573 írsky mních Kolumbán, ktorý chcel
prilákať ľudí na svoje kázne. Keďže si všimol,
že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil ju horiacimi
fakľami v tvare kríža. A vtedy sa zrodila tradí-
cia ... Prvýkrát sa ozdobené vianočné strom-
čeky objavili asi len pred 400 rokmi v Nemec-
ku, kde pre nemeckých mešťanov a bohatú
vrstvu predstavovali blahobyt. Chudobní ľu-
dia ich nahradili vetvičkami, ktoré po domoch
rozdávali vinšovníci. Ak sa dnes pozeráš na
vianočný stromček u vás doma, nájdeš v ňom
množstvo pestrofarebných žiaroviek, sladkos-
tí, salóniek, krásnych sklenených ozdôb
s hviezdičkami či guľami, mašľami či reťaza-
mi. Ale nebolo to tak vždy ...

Prvé vianočné stromčeky si ľudia zdobili
tým, čo si vypestovali doma v záhrade, naj-
častejšie čerstvými či sušenými jabĺčkami,
hruškami, alebo orechmi. Neskôr sa začali
používať aj perníky, papierové ozdoby, rôzne
figúrky zo slamy či rôznych tráv či kukuričné-
ho šúpolia. Samozrejme, vyrobiť takéto ozdôb-
ky nebolo jednoduché, chystali sa už mesiac
pred sviatkami. Vianoce mali svoje čaro, pre-
tože rodina bola po večeroch spolu, alebo sa
ľudia stretávali pri driapaní peria a deti pritom
vystrihovali ozdoby na stromček. Najnovším
trendom zdobenia vianočných stromčekov je
ich výzdoba v jednej farbe, napríklad v žltej,
červenej či modrej. Dôležité je, že sa pri via-
nočnom stromčeku zíde celá rodina.

2. symbol - Oplátky

Oplátky symbolizujú, že kresťania pristu-
pujú k svätému prijímaniu. Keďže Vianoce sú
kresťanským sviatkom, telo Ježiška prestavu-
je práve oplátka, ktorá sa je na Štedrý deň
s medom a cesnakom. Dievčatám robili rodi-
čia krížiky na čelo, aby boli krásne a deťom,
aby poslúchali. Takže už teraz vieš, prečo
vám mamička hovorí, aby ste boli dobré ako
med. Cesnak bol považovaný za všeliek proti
chorobám, hoci ti nemusí veľmi chutiť pre svo-
ju prirodzenú arómu. Dokonca ho ľudia použí-
vali ako ochranu proti upírom či zlým duchom.
Dnes sa už oplátky pečú len v niektorých
rodinách, kde krásne rozvoniavajú, ale dostať
ich kúpiť bežne v obchode. V 19. storočí však
mali výsadu piecť vianočné oplátky len učite-
lia či organisti. Dva či tri dni pred Vianocami
ich školopovinné deti roznášali do rodín. Oplát-
ky sa formovali horúcimi kliešťami a začali sa
piecť hneď po Lucii. Odovzdávanie oplátok
sprevádzali vinšom. Napríklad takýmto - Vin-
šujem vám šťastný Štedrý večer, aby vám dal
Pán Boh zdravia, šťastia, hojného Božského
požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské
dosiahnuť.

3. symbol - Celodenný pôst

Ľudia dodržiavali celý Štedrý deň pôst až
po Štedrú večeru, ktorá začínala, keď sa zo-
tmelo. Cez deň sa jedlo málo, iba bezmäsité
jedlá. Pôst sa dodržiaval až do chvíle, keď sa
na nebi ukázala prvá hviezda, niekde až do
polnoci. Kto tak urobil, mal veľkú nádej, že
uvidí zlaté prasa. Kým deti chystali vianočný
stromček – vyrábali ozdoby na stromček, či
neskôr balili do salónkových bielych i fareb-
ných papierikov kockový cukor, rodičia piekli,
varili a chystali rôzne dobroty. Cukrovinky,
perníčky, medovníčky mali už napečené tri

Pre deti - 8 krásnych symbolov Vianoc

dni dopredu. Pred Štedrou večerou sa všetci
okúpali, obliekli si svoje najlepšie šaty a sadli
k stolu, ktorý bol poviazaný železnou reťazou
na znak toho, aby rodina dodržala spolu
a bola pevná ako reťaz v každom životnom
okamihu. Počas štedrého dňa mohol prísť do
domu ako prvý len chlap, nikdy nie žena Veri-
lo sa, že chlap nosí do domu dobré správy.

4. symbol - Štedrá večera

Prenes sa o pár storočí dozadu a predstav
si, že je Štedrý deň, práve na nebi vyšla prvá
hviezda.. Všetci sedíte za sviatočne prestre-
tým stolom, mama zaklope zvonku na dvere,
v ruke drží košík ovocia s medom, cesnak,
jabĺčka, orechy, hrozno či oplátky. Pristúpi
k stolu, položí naň košík s ovocím a nasledujú
modlitby a požehnanie na čelo znakom kríža
s cesnakom namočeným do medu. Potom sa
hádžu orechy na všetky štyri svetové strany
ako symbol, aby do domu prichádzali len samé
dobré správy. Dobrá hospodárka nesmela za-
budnúť ani na zvieratká, ktoré sa doma cho-
vali, či to boli zajace, prasiatka, psík, všetci
dostali zo všetkého jedla niečo.

Večera začína oplátkou s medom, orieškom
a strúčikom cesnaku. Nasledujú modlitby
a požehnanie na čelom znakom kríža s ces-
nakom namočeným do medu. Potom sa polo-
ží na slávnostne prestretý stôl vianočná po-
lievka (rybacia, šošovicová, hubová alebo ka-
pustová), po polievke sa je kapor či iná ryba.
Dôležitá je úprava stola, pod každý tanier
gazdiná položí kapriu šupinku a mincu, aby
sa v dome držali peniaze.

Na Štedrý deň sa malo jesť mäso beznohé
(ryba), na Kristovo narodenie dvojnohé (hydi-
na) a na deň svätého Štefana štvornohé (na-
príklad mäso z prasiatka). Po Štedrej večeri
nasledovala ďakovná modlitba a spievali sa
kresťanské vianočné piesne. V ten večer ne-
chýbali vinšovačky a stretnutia s blízkou rodi-
nou. Samozrejme, výber jedál sa menil podľa
regiónov a vierovyznania, základ štedrej ve-
čere bol však zvyčajne rovnaký – med, oplát-
ky, cesnak, huby, kyslá kapusta či ryby.

5. symbol - Adventný veniec

Advent je slovo, ktoré nám v sebe nesie
posolstvo tichého nádejného očakávania prí-
chodu malého Ježiška. Kruhovým tvarom pri-
pomína ľudskú súdržnosť a vzájomnú lásku.
Adventný veniec je teda symbolom adventné-
ho obdobia, ktoré začína štyri týždne pred
Vianocami. Tradícia adventných vencov za-
čala v Nemecku r. 1838. Vtedy priniesol Jo-
hann Wichern koleso od voza opusteným si-
rotám v domove. Pôvodne malo slúžiť ako
svietnik pri spoločnom stole. Drevené koleso
však deti ozdobili vetvičkami jedličky aj fareb-
nými stuhami a Johann na ňom zapálil prvú
sviečku. V tom čase sa na ňom denne zapa-
ľovala nová sviečka, dnes sa na adventnom
venci zapaľujú štyri sviečky, každý týždeň pred
Vianocami jedna. Keď na adventnom venci
dohoria všetky sviece, nastal čas Vianoc.

6. symbol - Vianočná ruža

Krásne žiarivá červená „hviezda“ možno
v čase Vianoc zdobí aj tvoju detskú izbu.
Vianočná ruža pochádza zo Strednej Ameri-
ky a v prírode kvitne po celý rok - a je známa
aj pod menom Poinsettia. Tieto rastliny sú
inak nazývané i „rastliny krátkych dní“, preto-
že kvitnú iba vtedy, ak nie sú vystavené svetlu
viac ako 12 hodín V bytových podmienkach

sa jej veľmi nedarí, ale ak ju odborne ošetru-
ješ, rozkvitne. Vianočné ruže neznášajú vlh-
kosť, preto by si ju nemal často zalievať. Kvet
vydrží aj niekoľko mesiacov - nezriedka až do
veľkonočných sviatkov. V čase Aztékov bola
symbolom nového života pre bojovníkov, ktorí
padli. Krík vianočnej ruže pochádza z Mexika,
kde ho indiáni volali „vetom s listami pevnými
sťa koža.“ Rozširovali ho brazílski misionári,
ktorí ho vysádzali pri kostoloch.

7. symbol - Vianočný Betlehem

Betlehem alebo jasličky predstavujú zo-
brazenie svätej rodiny Jozefa, Márie a Ježiš-
ka. Stavali sa v kostoloch a neskôr aj v do-
mácnostiach, dokonca oveľa skôr ako via-
nočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril sv.
František z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni
v Grecciu v Taliansku zorganizoval vytvorenie
živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštruk-
ciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola,
našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Má-
riu a Jozefa. Dieťaťom bola bábka. Tento zvyk
sa rozšíril po celom kresťanskom svete. Ne-
skôr si ľudia do betlehemov pridávali postavy
svojich blízkych. Po čase tento zvyk začal
postupne upadať a dnes, keď sa prejdeš po
obchod, opäť môžeš v nich objaviť papierový
alebo drevený Betlehem.

8. symbol – Pieseň Tichá noc

Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je
nerozlučne spätá s Vianocami a jej melódia
i slová sa nesú našimi príbytkami. Táto krásna
svetoznáma rakúska pieseň, ktorú si už určite
počul, vznikla v Rakúsku na Vianoce v roku
1818 a bola preložená už do viac ako 200
jazykov sveta.

Ako sa vlastne dostala až k nám?

Miestny učiteľ a organista kostola sv. Mi-
kuláša Franz Gruber sa tesne pred Vianoca-
mi rozhodol skontrolovať organ a zistil, že si
z neho urobili kostolné myši slávnostnú pred-
vianočnú večeru. Poprosil teda o pomoc mi-
lovníka hudby, kaplána Josepha Mohra, aby
mu k jeho básni skomponoval vhodnú meló-
diu. Keďže organ vypovedal službu, učiteľ sa
rozhodol vziať si so sebou gitaru a po svätej
omši vianočnú pieseň nacvičil s veriacimi. Ich
vianočná pieseň sa stala svetoznámou a ob-
ľúbenou a začala sa rýchlo šíriť. V roku 1840
prekročila hranice Drážďan, o ďalších 30 ro-
kov dobyla Ameriku a presadila sa v ďalších
krajinách sveta. Onedlho jej ľudia prisúdili do-
konca titul „najkrajšej vianočnej piesne sve-
ta.“ Dodnes je symbolom pokoja i lásky medzi
ľuďmi a dotvára ozajstnú vianočnú náladu.

Chceš poznať text piesne a spievať ho
spolu s ostatnými? Tak my ti ho ponúka-
me:

1.Tichá noc, svätá noc
všetko spí, všetko sní

sám len nebeský svätý bdie pán
stráži dieťatko, nebeský dar

zlatý Ježiško spí, sní
nebeský ticho spí, sní.

2.Tichá noc, svätá noc
anjeli zleteli

najprv pastierom podali zvesť
ktorá svetom dnes dáva sa niesť

Kristus Spasiteľ je tu
tešiteľ sveta je tu.

Zdroj: http://www.kukanka.estranky.sk/
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4.11. – okresné kolo olympiády slovenského jazyka, Darinka

Škapcová z 9.B triedy obsadila 7.miesto a stala sa úspešnou

riešiteľkou. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

5.11. – deviataci absolvovali testovanie zo slovenského jazy-

ka a matematiky KOMPARO – príprava na MONITOR.

Výsledky 9.A :

SJ – 46 %, najlepší so 65 % - J. Kazimierová, J. Kupčulák,

M. Mišániková, L. Sochová, M. Zemenčíková

M – 36 %, najlepšia Mária Zemenčíková – 85 %,

V. Žilincová – 80 %

Výsledky 9.B:

SJ – 50 %, najlepší: M. Calo a D. Škapcová – 80 %,

M. Škapcová 70 %

M – najlepší so 65 %: M. Calo, A. Kampoš, D. Škapcová

6.11.– žia-

ci I. stup-

ňa s deťmi

z MŠ nav-

š t í v i l i

v MKS

bábkové

divadelné

preds ta -

v e n i e

O perníko-

vej cha-

lúpke. Vy-

užili tak

možnos ť

u p l a t n i ť

kultúrny poukaz.

9.-13.11. –

žiaci 3.

a 4. roční-

ka absol-

vovali zá-

k l a d n ý

a zdoko-

naľovací

plavecký

výcvik na

renovova-

nej plavár-

ni v Dol. Kubíne. Všetci boli s úrovňou poskytovaných služieb

spokojní a mienia plaváreň navštevovať aj s rodičmi.

11.11. – v Rabčiciach sa konalo okresné kolo v streľbe zo

vzduchovky.

Výsledky: 1. ZŠ Hruštín 512 bodov

2. ZŠ Rabčice 492 bodov

3. ZŠ NO Komenského 447 bodov

Medzi jednotlivcami zvíťazil Lukáš Zemenčík, 2. bol Dominik

Zemenčík, 5. Ľuboš Zemenčík a 6. Martin Sedlár. Víťazi dostali

diplomy a pekný pohár. Víťazi postúpili na krajské kolo, ktoré

sa konalo 26. 11. v Martine – Priekope. Tam sa našim nepoda-

rilo vystúpiť na stupne víťazov, ale aj tak výborne reprezento-

vali školu i obec. Pripravoval Mgr. M. Ľubek.

18.11. – Štátna školská inšpekcia doručila hodnotiacu správu

z tematickej inšpekcie, ktorá sa konala v dňoch 23.-28. 10.

Z jej výsledkov vyplýva, že výchovno-vzdelávací proces bol

z hľadiska činnosti učiteľov na dobrej úrovni. Horšie to bolo

s výsledkami testov. Štvrtáci napísali test z prírodovedy na

73 %, deviataci prírodopis na 52,7 % a fyziku na 49,4 %, čo je

nevyhovujúca úroveň.

- v ZŠ Lokca konalo okresné kolo súťaže FINANČNÍCTVO.

Našu školu reprezentovali žiačky 9. roč. Veronika Žilincová

(6. miesto) a Adriana Zemenčíková (10. miesto). Obidve sa

stali úspešnými riešiteľkami. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

19.11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada,

na ktorej bolo konštatované zhoršenie správania žiakov nie-

len na vyučovaní (vulgárne vyjadrovanie, odmietanie praco-

vať na hodine, podvádzanie), ale aj mimo vyučovania, najmä

v podvečerných, večerných a nočných(!) hodinách. Každoroč-

né problémy s petardami sme sa rozhodli riešiť vydaním

zákazu hádzania pyrotechniky na verejných priestranstvách

pod následkom zníženia známky zo správania.

Problém nám robí aj vandalské správanie našej mládeže

v okolí budovy ZŠ Výhon. Porozbíjané fľaše, ohorky, poláma-

né bránky, rine, papiere, porozhadzované kamene zo skalky –

to sú výsledky ich večerných a nočných stretnutí. Rodičia,

vyzývame vás na dôslednejšiu kontrolu pobytu Vašich detí,

najmä v čase po zotmení.

- do prváckych lavíc si mohli zasadnúť predškoláci z MŠ.

Mohli si vyskúšať ozajstné vyučovanie – hodiny matematiky aj

slovenského jazyka. Tešia sa už na zápis do školy, ktorý bude

v januári.

24. 11. – V znamení hesla ČERVENÁ DROGÁM, ZELENÁ

ŠPORTU sa konal v našej škole basketbalový mixturnaj žia-

kov 7.-9. ročníka. Najviac sa darilo žiakom 8. B, druhá bola

9. B a tretia 8. A trieda. Najlepší strelec finálovej časti bol Milan

Jašica z 8. B tr. s 12 bodmi.

26.11. -

V dňoch 25.-29.

11. zavítali do

Hruštína rehoľ-

né sestričky

z kongregácie

Sestry Panny

Márie Útechy.

Vo štvrtok a pia-

tok navštívili aj

našu školu. Na

hodinách nábo-

ženstva sa

stretli s druhák-

mi, šiestakmi,

s i e d m a k m i

a ôsmakmi.

1.12. – konalo

sa v Nižnej

krajské kolo

EXEL CUPu vo

florbale chlap-

cov. Naši žiaci

pod vedením

Mgr. Ľ. Koum-

bovej skončili na 3. mieste, keď prehrali s Nižnou 4:8, remizo-

vali s Lieskom 8:8 a zvíťazili nad DK – Kňažou 9:1. V kvalifiká-

cii na toto podujatie vyhrali naši v domácom prostredí nad ZŠ

Klin 8:2 a 6:3. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Nový Osobný účet v Slovenskej sporiteľni –

všetky služby za jednu cenu

Slovenská sporiteľňa ako prvá
odštartovala novú etapu v po-
skytovaní bankových účtov.
Klienti, ktorí si otvoria Osobný
účet, môžu využívať za jeden

poplatok všetky služby, ktoré potrebujú na riadenie osobných
financií. Osobný účet navyše odmeňuje klientov za platby kar-
tou. Za každý nákup zaplatený kartou pripíše Slovenská spori-
teľňa majiteľovi nového účtu 0,5 % z ceny nákupu.

Tí, ktorí budú mať Osobný účet, budú môcť bez ďalších
poplatkov využívať tieto bankové služby a transakcie:
o neobmedzený počet trvalých príkazov a inkás v rámci Slo-

venska (platby za nájom, plyn, elektrinu, telefón, poistky
a iné),

o neobmedzený počet jednorazových príkazov na úhradu cez
elektronické bankovníctvo,

o elektronickú platobnú kartu,
o neobmedzený počet platieb kartou,
o výbery hotovosti v 653 bankomatoch Slovenskej sporiteľne

na Slovensku a v bankomatoch Erste Group v zahraničí,
o Internetbanking, Telephonebanking, Mobilbanking,
o povolené prečerpanie,
o výpis z účtu poštou, mailom a SMS správu po každom obrate

na účte,
o založenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov a inkás

v obchodnom mieste banky aj prostredníctvom Internetban-
kingu a ich zmenu, príp. zrušenie prostredníctvom Inter-
netbankingu.

Požiadajte aj vy o nový Osobný účet priamo v našom obchod-
nom mieste, Námestovo, Mláky 9/9, počas pokladničných hodín
pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod. Tí, ktorí už účet v Sloven-
skej sporiteľni majú, veľmi jednoducho a rýchlo si ho môžu
zmeniť na Osobný účet prostredníctvom Internetbankingu.

Slovenská sporiteľňa – Vaša banka

Rozšírili sme náš sortiment o 30 druhov oceľových
profilov. Do konca decembra si ich môžete kúpiť s 15%
zľavou. Môžete platiť aj kartou!!!!!

Neváhajte a uzatvorte si zmluvu o stavebnom sporení

SENIOR EXTRA

od 1.10.2009 do 31.12.2009 a získajte bonus až do
výšky 50 % zo štátnej prémie

- sporenie SENIOR EXTRA je určené pre každého vo veku
od 55 rokov,

- zaujímavé zhodnotenie vašich vkladov (2 %) + štátna pré-
mia 12,5 % (maximálne 66,38 Eur - 2.000,- Sk)

- novinka: vyplácanie renty podľa vášho výberu
- počas vyplácania renty - vedenie účtu bez poplatkov
- zákonná ochrana vkladov v plnej výške
V roku 2009 sa vkladá 531,10 Eur (16.000,- Sk) na získanie
plnej štátnej prémie 66,38 Eur (2.000,- Sk)
Pri nižšom vklade, sa získava alikvótna časť (12,5 % z vkladu).
Kontakt: Marta Drígľová, obchodná zástupkyňa Prvej staveb-
nej sporiteľne, a.s., Hruštín - Pod Uhlisko 255,
tel.: 0915 81 32 32

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.
- poistenie dieťaťa
- poistenie úrazu
- kapitálové životné poistenie
- poistenie budov
- poistenie domácnosti
- poistenie automobilov
- prepracovanie poistných zmlúv
- cestovné poistenie

KONTAKT: František Vlžák, Hruštín 31, tel.: 0904 483198

� Predám Škoda Felícia, 1,3, 50kW, r.v.1996. STK a EK,
naj.120 tis., ťažné, centrál, hmlovky. Cena 1.650,- €, príp.
dohoda. Tel.: 0918 346 554

Uzatvorte Povinné zmluvné poistenie
za najlepšiu cenu !!!!

Porovnanie cien v poisťovniach:
AXA, Kooperativa, Komunálna, Wustenrot, Allianz, Union,

Uniqa, Generali

Ľubomír Jurovčík - Fincentrum, a.s.
0903 623 039, 0918 894 400

kancelária: 0911 623 039
Budova Dexia banky Námestovo, II. poschodie č.d. 6

lubomir.jurovcik@fincentrum.com

POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY

ZŠ Hruštín pozýva všetkých, ktorí majú chuť zažiť príjem-

nú predvianočnú atmosféru, na 3. ročník Vianočných trhov,

ktoré sa uskutočnia dňa 11. decembra 2009 o 15.00hod.

v budove Kultúrneho domu v Hruštíne.

Čakajú Vás ukážky predvianočných hruštínskych zvykov,

bohatý kultúrny program, ochutnávka tradičných jedál, ukážky

výtvarných prác Vašich detí, ktoré si môžete kúpiť.

Do Vianočných trhov sa môžete zapojiť aj vy sami. Ak

doma vyrábate vlastné výrobky (vianočné ozdoby, drevo-

rezby, košíky, koberce,...), môže ich vystaviť, prípadne po-

núknuť na predaj. V prípade záujmu kontaktujte sl. Katku

Kotúľovú na tel. čísle 043/5524542.

Radi by sme uvítali, keby mamky a babky prispeli

k voňavej predvianočnej atmosfére hruštínskymi dobrotami

(koláče, slané pečivo, ...). Pečivo môžete priniesť p. učiteľke

Poljakovej v piatok do obeda do ZŠ Výhon alebo priamo do

Kultúrneho domu. Výrobky na predaj môžete nosiť vo štvrtok

10.12.2009 do ZŠ Zamost do 16:00 hod. Ďalšie informácie

získate na už spomenutom tel. čísle.

Ešte raz Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na

Vás.

POĎAKOVANIE
Chcem sa všetkým voličom poďakovať za prejavenú
podporu vo voľbách za poslanca Žilinského samo-
správneho kraja, ktoré boli v sobotu 14. novembra.
Taktiež Vám želám krásne a požehnané vianočné
sviatky a všetko dobré do Nového roku 2010.

 Ľubomír Jurovčík


