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Môžeme mať tisíc prianí,
túžob a snov,
ale iba šťastie, láska
a priateľstvo dáva svetlo
našim dňom.
To všetko v novom roku 2011
a k tomu pevné zdravie,
jasnú myseľ, pohodu
a dobrú robotu
praje Obec Hruštín.
V stredu 25. decembra boli Betlehemci koledovať
na Oravskej horárni.

V

o štvrtok, 6. januára,
sa v Kultúrnom dome
Hruštín uskutočnilo už tradičné Trojkráľové stretnutie. Tento rok bolo však
troška iné. Zvykoslovný
program otvoril starosta
obce Mgr. František Škapec, ktorý hneď na úvod
odovzdal „Čestné občianstvo obce Hruštín“, hruštínskemu rodákovi RNDr.
Františkovi Kľuskovi. Po
odovzdaní občianstva nasledoval kultúrny program
vystúpením hudobnej skupiny SONDA a spevokolu

FA so svojimi koledami. Program pokračoval vystúpením FSk Hruštín a betlehemcov. Na záver starosta obce poprial občanom do nového roka všetko
dobré a poďakoval účinkujúcim.
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„Daj Bože, aby sme zas prežili šťastne tento nový rok
a len k tebe vždy riadili za života každý krok.“ (JKS
č.105)
December, ktorý sa
nesie v znamení najkrajších sviatkov a
rodinnej pohody, je
za nami, a pred nami
štartuje Nový rok 2011,
ktorý je plný očakávania a plánov.
Činnosť za mesiac december:
1/ Projekt, ktorý vypracovala obec s názvom „Záchrana
prírodného dedičstva v česko-slovenskom pohraničí“ bol schválený a z eurofondov pre obec sme získali 170 905 € (5 148 684
Sk). Tento projekt budeme realizovať počas 3 rokov a je
zameraný na čistenie lesa, chodníkov, výsadbu nového lesa,
značenie turistických chodníkov, výstavbu altánkov, spracovanie drevného odpadu na biomasu a osvetu. Obec tento
projekt realizuje v spolupráci s 2 českými obcami a obcami
Lomná a Krušetnica. Každá obec dostala svoje vlastné finančné prostriedky na zrealizovanie tohto projektu. My sme
dostali hore uvedenú sumu.
2/ Obec dala urobiť stoly a lavice do obecnej budovy vo
Vaňovke, ktoré budú slúžiť na spoločenské akcie. Drevo nám
poskytol vaňovský urbár, za čo mu veľmi pekne ďakujem.
Moje poďakovanie patrí aj p. J. Martvoňovi, ktorý nám tieto
stolárske práce urobil.

Očami
starostu

Vážení občania.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás
znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si
nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli
uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas
obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok
zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe
pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením,
smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné
a šťastné. Na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať
veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná obec počas uplynulého roka
prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel
a úspechov. Dúfam, že aj vy, občania, ste prežívali úspechy
a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí
pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života
v obci. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom, som presvedčený, že zveľaďovať a
zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými
silami bude postupne dariť. Všetkým Vám, vážení spoluobčania, na začiatku nového roka 2011 prajem veľa Božieho požehnania, zdravia, úspechov v osobnom, pracovnom a rodinnom živote.
Mgr. František Škapec, starosta obce

OZNAMY
Starosta obce Hruštín Vás pozýva na

„Hovor s občanmi“, ktorý bude
16. januára 2011 v Hruštíne o 14.45 hod. v sále KD
a vo Vaňovke o 17.00 hod. v budove bývalej ZŠ.

Združenie rodičov pri ZŠ Hruštín Vás pozýva
na „Rodičovskú zábavu“,
ktorá bude 22. januára 2011 v KD Hruštín.
Lístky v sume 14 €/os., si môžete kúpiť na sekretariáte
v ZŠ Hruštín.

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 20.12.2010 Číslo: OZ 06/2010
Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
3. Poverenie zastupovaním starostu obce pre: Milan Hojo.
B/ Konštatuje, že:
1. Novozvolený starosta obce Mgr. František Škapec zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecné zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Mária Brašeňová
Milan Halaštík
Milan Hojo
Ing. Marián Kompan
Ing. František Kravčík
Ing. František Krivačka
Ing. Marta Lipničanová
Zdenka Snováková
Ľudvik Zajac
Ing. Štefan Sedlár
Jozef Snovák
C/ Poveruje:
1. Poslanca Ing. Františka Kravčíka zvolaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
D/ Zriaďuje:
1. Obecnú radu v počte 4 členov.
E/ Volí:
1. Členov obecnej rady: Milan Hojo, Ing. František Kravčík,
Ing. Mária Brašeňová, Ing. Štefan Sedlár.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu pre obec
Hruštín na polrok 2011
Dátum:
Zelená
Červená
Žltá

6.1.2011
13.1.2011
20.1.2011
27.1.2011
3.2.2011
10.2.2011
17.2.2011
24.2.2011
3.3.2011
10.3.2011
17.3.2011
24.3.2011
31.3.2011
7.4.2011
14.4.2011
21.4.2011
28.4.2011
5.5.2011
12.5.2011
19.5.2011
26.5.2011
2.6.2011
9.6.2011
16.6.2011
23.6.2011
30.6.2011

Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená

Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

3

01/2011

JUBILANTI

Štatistika obce za rok 2010
Časť obce

Muži

Ženy

Deti do 15 rokov
chlapci dievčatá
281
306
38
35
319
341

Hruštín
1131
1118
Vaňovka
156
157
SPOLU
1287
1275
Priemerný vek
Stav a pohyb občanov v roku 2010

Hruštín
2833
11
42
21
21
22
28
14
14
2836
3

Počet obyvateľov k 1.1.2010
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt
Deti narodené v roku 2010
z toho - chlapci
- dievčatá
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu
Počet zomrelých obyvateľov
z toho - muži
- ženy
SPOLU
Prírastok,resp.úbytok občanov

Časť obce
Vaňovka
391
1
0
0
0
5
1
1
0
386
-5

Spolu
2836
386
3222
34,57
Spolu
3224
12
42
21
21
27
29
15
14
3222
-2

Počet sobášov v roku 2010
Hruštín
Vaňovka
Spolu

18
3
21

100
96-99
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
16-20
11-15
6 -10
0-5
Spolu

70 rokov
65 rokov
60 rokov
55 rokov

50 rokov

25. výročie sobáša:
Miroslav Haluška
a manželka Viera
Anton Rončák
a manželka Terézia
Ľudovít Martvoň a manželka Irena

Spolu
1
1
4
13
34
65
75
107
103
182
194
205
187
215
275
287
316
298
238
189
232
3221

z toho
mužov
0
0
2
4
7
25
30
43
57
87
106
109
95
109
149
148
168
148
114
96
109
1606

Prišli medzi nás:
žien
1
1
2
9
27
40
45
64
46
95
88
96
92
106
126
139
148
150
124
93
124
1616

Barbora Kyrczová l Vladimír Požár l Viktória Kľusková l Zuzana
Kupčuláková l Alexandra Vraš-

tiaková

Odišli od nás:
Anna Martvoňová, 71 rokov
Helena Kupčuláková, 81 rokov

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci január 2011
2.1.
6.1.
8.1.
11.1.
15.1.
16.1.
18.1.
22.1.
25.1.
29.1.
29.1.

Duchovná štatistika farnosti Hruštín
za obdobie 1. január 2010 I- 31. december 2010
Krsty Sobáše Pohreby
Spolu
39
21
30
Hruštín
36
18
29
Vaňovka
1
2
1
Cudzí
2
1
0
Krsty: - chlapci 20; - dievčatá 19
Sobáše: - snúbenci obaja domáci farníci 10; -snúbenci jeden domáci a druhý
z inej farnosti 10; -snúbenci obaja z inej
farnosti 1;-snúbenci obaja katolíci 18;

Vlžáková Mária
Drígľová Zuzana
Hojová Margita
Kupčo František
Kampoš Ondrej
Hojová Zuzana
Slameníková Agneša
Ťasnochová Helena
Macáková Helena
Šeligová Mária
Snovák Vincent
Smidžárová Mária
Hutira Miroslav
Kompan Marián, Ing.
Kompan Jozef
Očkaják Šimon

50. výročie sobáša:

Počet obyvateľov podľa veku
VEK

v mesiaci január 2011
85 rokov

- snúbenci s dišpenzom kvôli nepokrstenej druhej stránke 3
Pohreby: - muži 15; - ženy 15; - zomrelí,
ktorí zanechali po sebe vdovcov a vdov
14; - zomrelí, ktorí už boli sami vdovci
alebo vdovy 11; - zomrelí slobodní 4,
-zomrelé deti 1; - zomrelí nezaopatrení 3
Ak si porovnáme počet krstov a pohrebov, tak za tento rok nám v celej farnosti pribudli 7 veriaci, v Hruštíne pribudli 7 veriaci, vo Vaňovke nepribudol
ani neubudol veriaci.

NST neregistrovaných
Trojkráľové stretnutie
Rodinná akcia
Predaj APOLO
Rodinná akcia
Hovor s občanmi
Predaj ALADIN
Rodičovská zábava
Predaj LANTASTIK
Vaňovským chotárom
Rodinná akcia

inzercia
l

l

l

l

inzercia

Dám do prenájmu komplet prerobený
a zariadený 3 izbový byt - 79 m2. Lokalita Hruštín. Tel.: 0915 871874, 0915
809737
Predám 1000 litrovú plastovú nádrž.
Ochranný rám, výpustný ventil na palete (čistá). Cena 50 EUR. Tel.: 0915
871874, 0915 809737.
Predám elektrické konvektory (ohrievače), s ventilátorom aj bez. Cena 15 €,
prípadne dohodou. Tel.: 0915 536 083
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Čo je to Pastoračná rada farnosti?

Promulgačný dekrét
nových Stanov farskej pastoračnej rady
V zmysle Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi
na Slovensku sa predpokladá, že každá farnosť bude mať okrem hospodárskej rady farnosti zriadenú aj farskú pastoračnú radu, ktorej úlohou je poskytovať farárovi pomoc pri
rozvíjaní pastoračnej činnosti. Po vypočutí
mienky Kňazskej rady Spišskej diecézy som
sa rozhodol, že vzhľadom na zmenené okolnosti čias je vhodné, aby v každej farnosti
bola ustanovená aj pastoračná rada v zmysle
kánonu 536 Kódexu kanonického práva, čo
bolo doteraz na dobrovoľnosti farára. Preto
týmto promulhujem nové Stanovy farskej pastoračnej rady a vyhlasujem ich za záväzné
pre Spišskú diecézu dňom zverejnenia tohto
promulgačného dekrétu.
V Spišskom Podhradí, dňa 9. 12. 2010

STANOVY FARSKEJ PASTORAČNEJ
RADY
1. Povaha a úloha farskej pastoračnej rady
(FPR)
1.1. FPR je poradný zbor veriacich farnosti,
ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536)
a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými,
ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú
vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú
poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“.1
1.2. FPR má vždy poradný hlas (kán. 536 § 2)
a platia pre ňu nižšie stanovené normy.
1.3. Vo farnosti je jedna FPR, ktorá napomáha pastoračnú prácu miestnej Cirkvi.
2. Zloženie FPR
2.1. Počet členov FPR má byť podľa počtu
veriacich, ale najmenej päť. Počet členov FPR
môže byť aj vyšší, ak má farnosť filiálky
a vyžaduje si to potreba celej farnosti.2
2.2. FPR sa skladá z členov: - úradných menovaných - zvolených - delegovaných
2.3. Úradní členovia: farár a zástupcovia kňazov činných v pastoračnej službe.3
2.4. Menovaní členovia: jeden z cirkevných
zamestnancov (v cirkevnej službe). Menuje
ho farár.4
2.5. Volení členovia: musia tvoriť nadpolovičnú väčšinu.
2.6. Delegovaní členovia: jeden zástupca reholí pôsobiacich vo farnosti.
3. Člen FPR má spĺňať tieto podmienky:
a/ Musí byť katolíkom. b/ Musí mať svoje trvalé
bydlisko vo farnosti. c/ Aktívne sa zúčastňuje
na živote farnosti. d/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti. e/ Podľa KKP
nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva. f/ Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky. g/ Vyznačuje sa pevnou
vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.
h/ Dovŕšil 18 rokov života.
4. Členstvo vo FPR vzniká: - zaujatím
úradu - menovaním - voľbou - delegovaním
4.1. Členom FPR sa stane prijatím dekrétu od
farára.
4.2. Členovia FPR majú povinnosti a práva
odo dňa schválenia celej FPR.
4.3. Členstvo vo FPR, okrem farára a zástupcu kňazov činných v pastoračnej službe je na

päť rokov. Po uplynutí tejto doby môže byt
každý člen opätovne zvolený, alebo menovaný.
4.4. Ktoréhokoľvek z členov FPR, ktorý sa
nezúčastnil štyroch po sebe nasledujúcich
stretnutí bez patričného vysvetlenia možno
pokladať, že odstúpil.
4.5. Člena FPR možno pozbaviť členstva, ak
sú na to závažné dôvody. Urobí tak farár po
porade s celou FPR.
4.6. Uprázdnené miesto sa doplní spôsobom,
akým vzniklo. (viď bod 4)
4.7. Farár (administrátor) ohlási dekanovi
mená nových členov, ako aj každú zmenu
členov.
5. Orgány FPR
5.1. Predseda. Je ním vždy miestny farár.
5.2. Tajomník. Zhotovuje všetky potrebné písomné doklady, pri stretnutiach píše zápisnicu, ktorá podlieha dekanskej vizitácii.
6. Výkonné orgány FPR
6.1. Na realizovanie pastoračných programov
si FPR vytvára sekcie.
6.1.1. Organizačno-hospodárska sekcia. Stará sa o poriadok v kostole, výzdobu a organizovanie potrebných prác vo farnosti.
6.1.2. Charitatívna sekcia. Stará sa o duchovné a hmotné potreby chorých a núdznych.
6.1.3. Liturgická sekcia. Stará sa o liturgický
život vo farnosti.
6.1.4. Katechetická sekcia. Stará sa o katechetickú činnosť vo farnosti, katechizáciu detí,
mládeže a dospelých.
6.1.5. Pastoračná sekcia. Pripravuje a rozmnožuje materiály pre potreby farskej pastoračnej činnosti. Riadi činnosť farskej knižnice,
stará sa o nástenky a pod.
7. Porady
7.1. Porady sa majú konať aspoň dva krát do
roka.
7.2. Porade predsedá farár, alebo ním poverený kňaz.
7.3. Farár je zodpovedný určiť termín
a program porady. Ostatní členovia môžu pridať ďalšie body programu.
7.4. Krátky čas každej porady má sa venovať
modlitbe a úvahe nad vybraným textom Božieho slova.
7.5. Na porade musí byť prítomná aspoň polovica členov.
7.6. Mimoriadnu poradu zvoláva predseda alebo na požiadanie aspoň jednej tretiny členov
FPR.
7.7. Jednotlivé sekcie môžu sa schádzať
a pracovať samostatne s vedomím farára.
7.8. Porady zástupcov farských pastoračných
rád dekanátu sa konajú príležitostne, ak si to
okolnosti vyžadujú. Zvoláva ich dekan.
8. Volebný poriadok pre voľby do FPR
8.1. Tento volebný poriadok platí výlučne len
pre voľby do FPR.
8.2. Pri voľbách treba postupovať takto:
1. Farár oznámi v oznamoch po bohoslužbách po dve nasledujúce nedele dátum voľby.
Vysvetlí pritom, kto má právo voliť a kto môže
byť zvolený a povzbudí všetkých veriacich
k účasti na voľbe.
2. Farár pripraví volebné lístky. Sú to kandidačné lístky s menami osôb (zostavené
v zmysle bodu 3), opatrené farskou pečiatkou
a dátumom volieb, s možnosťou dopísať kandidátov. Zároveň nech je určený počet, koľkých možno v danej farnosti zakrúžkovať.
3. V jednu nedeľu sa lístky odovzdajú po bohoslužbách veriacim a druhú nedeľu sa pozbierajú. Zostaví sa poradie najvyššieho počtu hlasov. Tí, čo dostanú najvyšší počet hlasov, stanú sa členmi FPR.
4. Farár menuje dvoch skrutátorov (s ich súhlasom) ad hoc a jedného zapisovateľa ad

hoc (s jeho súhlasom). Oni vykonajú sčítanie
hlasov a zápisnične zaevidujú výsledky volieb.
5. Po voľbách, v najbližšiu nedeľu oboznámi
farár celú farnosť s výsledkom volieb. Pri zachovaní bodu 4.1.
6. Po voľbách do desať dní farár zvolá stretnutie FPR, na ktorom sa zvolí tajomník a vedúci
jednotlivých sekcií. (Spolupracovníci jednotlivých sekcií nemusia byť členmi farskej rady.)
9. Povinnosti členov FPR
9.1. Členovia FPR majú povinnosť oboznámiť
sa s pastoračnými pokynmi diecézneho biskupa, biskupskej konferencie a Apoštolského
Stolca.
9.2. Je úlohou farára, aby bol v tomto bode
nápomocný a sám sa postaral o duchovnú
formáciu členov FPR.
10. Vzťah k diecéze
10.1. FPR, podobne ako celá farnosť, sa má
podieľať na živote celej miestnej cirkvi, diecézy.
10.2. K tomuto cieľu sa zástupcovia farských
pastoračných rád dekanátu môžu príležitostne stretať a pomáhať koordinovať pastoračné
aktivity na úrovni dekanátov.
10.3. Dekan, prodekan a jeden z kaplánov,
ktorého vyberie dekan, sú zástupcovia kňazov na zhromaždení zástupcov farských pastoračných rád dekanátu.
10.4. Členovia každej FPR si zvolia jedného
laika, člena FPR, ako svojho delegáta na zhromaždení zástupcov farských pastoračných rád
dekanátu.
10.5. Zástupcovia FPR dekanátu volia spomedzi navrhnutých kandidátov, ktorých môže
navrhovať každá FPR, jedného kandidáta za
dekanát do pastoračnej rady diecézy.
10.6. Farár ani FPR nemajú právomoc urobiť
rozhodnutia, ktoré by boli proti spoločnému
dobru farnosti, dekanátu alebo diecézy.
11. Schválenie
Tieto stanovy, ako všeobecné normy, sú schválené diecéznym biskupom pre všetky FPR
v diecéze a nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia promulgačného dekrétu.
Vysvetlivky:
1 Pojem duchovná činnosť je veľmi široký, pre
lepšie pochopenie aspoň niekoľko námetov:
a. Napomáhať pri uskutočňovaní pastoračných zámerov a plánov, ktoré určí diecézny
biskup.
b. Napomáhať kontaktu farára so svetskými
inštitúciami, inými cirkvami, s neveriacimi, čo
prospieva všeobecnému dobru.
c. Podporovať farára v evanjelizácii farnosti,
prehlbovaní disciplíny života farnosti.
d. Napomáhať pri organizácii duchovných podujatí, liturgických slávností vo farnosti.
e. Napomáhať pri šírení náboženskej tlače, jej
distribúcii, vedení farskej histórie, farskej knižnice, nástenky.
f. Odporúčať zamestnanie osôb FÚ a riešiť ich
prípadné problémy a potreby.
g. Napomáhať charitatívnu činnosť vo farnosti.
2 Ak má farnosť do 3.000 veriacich, FPR
môže byť napr. 10 členná. Ak má farnosť nad
3.000 veriacich, FPR môže byť napr. 14 členná. Farár ako predseda FPR nepatrí do celkového počtu, je teda jedenásty, resp. pätnásty
člen FPR.
3 To znamená kaplán, ak je kaplánov viac, tak
ten, ktorého menuje farár. Ostatní kapláni
i kňazi, čo účinkujú vo farnosti sa na zasadaní
FPR zúčastňujú, ale nemajú hlasovacie právo.
4 Kantor, kostolník, riaditeľ cirkevnej školy,
zástupca katechétov. Menovaných nech nie
je viac ako 2-5.

5

01/2011

Dr. František Kľuska
Poďakovanie za udelenie čestného občianstva obce Hruštín
A. Úvodom niekoľko východiskových slov.
Každému oceneniu človeka predchádza určité (pre neho priaznivé) zhodnotenie jeho činnosti. V špeciálnych prípadoch to zhodnotenie predstavuje povinný osobitný programový
bod - oficiálne nazývaný „laudatio“ (pochvala). Keď teraz chcem Obecnému zastupiteľstvu obce Hruštín vysloviť srdečné poďakovanie za uznesenie č. 05/2010 zo dňa 21. 10.
2010 a za udelenie čestného občianstva obce
Hruštín, chcem súčasne vysloviť - úctu a uznanie aj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom významne spolupracovali na vytvorení
priaznivých podmienok a pomohli mi k určitým úspešným životným výsledkom. Bol to
v prvom rade poskytnutý mi akoby osobný
mikroskop i teleskop, umožňujúci pravdivý pohľad na Všemohúceho, na stvorený svet, na
človeka a na Vševediacim i Milosrdným určené medziľudské vzťahy. Nasledujúce spomienky aspoň na niektorých mojich akoby spoludejateľov (v podobe aj určitej syntézy životných príbehov) azda budú môcť i oživiť toto
moje poďakovanie. Časť z mojej rodnej obce
Hruštín (nižšie v bode B.) kvôli účelnej komplexnosti aspoň trocha tuná doplním ďalšími
osobami z Oravy (v bode C.) i zo širšie uvažovanej slovenskej vlasti (v bode D.)
B.Najdôležitejšími výchovnými činiteľmi sú
rodičia a najbližšie okolie. Harmonické rodinné a lokálne občianske (obzvlášť obecné dedinské) prostredie môže vytvoriť veľmi priaznivú výchovnú atmosféru, pôsobiacu (napr.
u mňa) aj celý ľudský život, a to najmä - keď
rodina a obec má dobré kresťanské korene
a živé praktizované náboženstvo. Tak sa vytvára i poskytuje najlepší model pre ľudský
život! A tak tomu bolo v našej rodine, v ktorej
sme nachádzali spravidla len dobré svedectvá a príklady a v ktorej prekvitali vzácne charakterové vlastnosti. Otec bol v dedine
i v ďalšom okolí veľmi známy ako pracovitý
všestranný odborník (Nemci hovoria tomu
„Tausendmeister“) majster tisícich remesiel a súčasne aj ako nábožný i zručný organista
v našom farskom kostole a vo filiálkach
i v susedných obciach. Mať podobne kvalitne
ovládala všetky bežné ženské práce v domácnosti i na poli a najviac šicie, tkáčske (na
domácich krosnách) remeslá, mala rozsiahle
bylinkárske vedomosti, najmä v oblasti liečivých rastlín (poznala a varila čaje na všetky
žalúdočné ťažkosti či choroby, rôzne hojivé
masti,…) a aj v neskorých hodinách nezabudla sa z hrubej knižky od A. Radlinského
„Nábožné výlevy“ (ktorú vo veľmi kvalitnej
väzbe dostala od otca ako svadobný dar)
pomodliť sa večernú modlitbu a potom ešte
ruženec, s ktorým po dennom vyčerpaní aj
zaspávala. Aj ako už starena piekla vianočné
oplátky (na kvalitných kovových starostlivým
otcom kúpených špeciálnych kliešťach s dvoma vzácnymi motívmi pre jednu i druhú stranu
oplátok), ktoré za skromný peniaz aj v studenom počasí roznášala nie len v Hruštíne, ale
s veľkou kotaricou na chrbte so svojou ponukou peši zašla aj do susedného Babína …
Také vzorné pracovné a ideové etické návyky
nemohli zostať bez vplyvu na priamych potomkov (rodičia mali 8 detí) i na široko rozvetvené ďalšie príbuzenstvo. Obaja rodičia dobre poznali aj Bibliu; často ju čítali, brali ju do
rúk ako posvätný a záväzný návod na morálny život. Božie slovo doma i v kostole (kam
chodievali nie len vo sviatočné, ale aj v pracovné dni) chápali ako teoretický i praktický

základ osobnej životnej istoty. Veľmi sledovali
a dbali aj o náš dobrý charakterový profil.
Sám som sa o tom presvedčil napr. aj v Medzibrodí, keď stará tetka Kršáková (ktorá bývala s vyše 90-ročnou matkou), u ktorých
som býval „na priváte“ počas 3-tej triedy gymnázia, raz večer ma volala z ulice domov
slovami: „Tvoj otec mi prikázal, aby si vždy po
večernom zvonení na Anjel Pána už bol
v dome!“ Ale taký poriadok som musel aj inde
všade (či to bolo aj na Bzinách, na Medzihradníku, …) rešpektovať !! Je pozoruhodné,
koľko múdrosti a osvety vydal zo seba otec
v rozhovoroch napr. cestou peši idúc na poľany kosiť a rovnako i naspäť domov. Alebo
i mať pri rôznych príležitostiach … Spomínam
si živo napr. na posledný (týždeň pred jej
smrťou) dojímavý rozhovor cestou na náš cintorín ku hrobu otca (pochovaného pred troma
mesiacmi) a keď takto spolu dôverne kráčajúc mi rozprávala, ako sa prvý raz stretla
s mládencom (budúcim manželom) na púti,
na čele ktorej otec niesol kríž… Bola to určitá
výhoda, že sme doma nemali ani televízor,
ani rádio – náš čas sa striedavo využíval na
čestnú prácu, praktické účelné vzájomné rozhovory, alebo bolo posvätné ticho pri modlitbe
či pri čítaní náboženskej literatúry…
Nezabudnuteľný sociálny vplyv zanechal
na mňa aj náš vtedajší vdp. farár František
Nádaškay, keď na hodine náboženstva vždy
pred víkendom povedal nášmu spolužiakovi
Kapalkovi (už nemal otca, tuším bývali za
mostom), aby prišiel na faru, že dostane pre
rodinu mäso na nedeľu. Aj dôstojní páni kapláni vyvíjali všestrannú užitočnú činnosť, popri
katechizácii v škole a štandardnej pastorácii založili aj katolícku jednotu mládencov i katolícku jednotu dievčat, usporadúvali výchovné
divadlá, požičiavali poučné knihy, atď. Môj
brat Štefan ešte ako slobodný, prvý predseda
KJM, dostal od vdp. kaplána Jozefa Vrbovského vzácnu poučnú a modlitebnú knižku
v krásnej koženej väzbe „Prameň z Boha“ (od
autora Körpera). Ale aj iní naši kapláni, napr.
Alojz Pirožek, František Žolondek, …, boli
horliví. A tak nie div, že dedinčania cez deň
i v noci strážili faru, aby vtedajší komunistickí
ŠtB-áci nevnikli do fary a neodviezli našich
duchovných pastierov.
Nášho spolurodáka vdp. Štefana Šmihľa
som navštívil viackrát - ako správcu farnosti
v Novoti, aj v Liptovskej Teplej. Zanechal vo
mne silný dojem a úctu ako človek zásadový
a verný svojmu povolaniu, ktorý neváhal vzoprieť sa vládnej tyranii, keď aj v kázňach neochvejne obhajoval náboženské práva kresťanov a tiež písomne pripomínal okresným
funkcionárom všeobecné morálne povinnosti
a výhrady proti neľudskému páchanému bezpráviu. Za tie aktivity bol vdp. Šmiheľ aj väznený! Na nášho vzácneho duchovného pastiera vdp. Marcela Martinku iste všetci len
s veľkým uznaním a vďakou spomíname.
V izbe pri susednom mlyne neboli ani
foršne, tu sa chodilo len po hlinenej dlážke;
no tu vyrástol Ľudo Žilinec, ktorý (hoci doma
nemali záhradu a on sám profesiou ako účtovník mal pri vlastnom dome len pár stromov) všestrannou pracovitosťou založil ľudovú ovocinársku univezitu v Bratislave, bol tajomníkom Československého ovocinárskeho
zväzu záhradkárov a r. 1978 Úrad pre vynálezy a objavy v Prahe zaregistroval jeho prácu
„Kľúč k odhaleniu faktorov porušenej hormonálnej rovnováhy u rastlín i u človeka“. Všetci

spolurodáci žijúci v Bratislave u neho našli
akúkoľvek pomoc (pri hľadaní práce, lacného
ubytovania, …). Keď sme našli nejaké staršie
výhodné šijacie stroje (najmä zn. Singer), elektrické dynamá a pod. - u neho sme porezali
dosky a nimi to dobre zabalili i poslali v železničnom vagóne do Oravského Podzámku,
odkiaľ si to už otec odviezol konským poťahom. Ako horlivý národovec, poznal sa takmer
so všetkými slovenskými štátnikmi, i za tvrdého komunizmu (aspoň na povale) mal obraz
Andreja Hlinku v životnej veľkosti. Na jeho
pohrebe (nazdávam sa, že zaslúžene) som
v svojom príhovore povedal, že Ľudo mohol
byť veľmi dobre využitý aj ako ministerský
radca! Samozrejme komunisti nezniesli na
vedúcich miestach „inostrancov“, preto zrušili
v Bratislave aj záhradkársku ním vedenú poradňu pri Račanskom mýte a ešte skôr
i z katolíckeho vysokoškolského internátu Svoradov musel s vysokoškolákmi aj on ako pracovník odísť! Tak sa prejavovala reálna tvár
socialistického komunistického režimu!!
Lekárnik PhMr. František Valek ešte ako
študent o cca 7 rokov mladších nás študentov
spolurodákov často pozýval na výlety spojené s poučnými rozhovormi, alebo na tzv. náboženské stretká u nich doma v Črchli alebo
v izbe u rodičov Jana Šeligu, keď bývali
v dome oproti kostolu, kde potom neskôr býval známy organizátor rôznych pútnických zájazdov Jozef Kompan. Na tohto pána lekárnika iste len podobrom spomínajú aj naši spolurodáci ako na vzorného otca, praktického veriaceho a čestného pracovitého človeka, ktorý každého aj v lekárni v Námestove obslúžil
statočne s liekmi i s dobrými radami
Nuž toto je malá pohľadnica s celkovým
obrazom života, ktorý sa sľubným a blahodárnym všestranným spôsobom vytváral a vyvíjal v našom rodisku a ktorý nás významne
ovplyvňoval a za ktorý môžem i ja len vďačiť!!
Popri domácom mlieku, kapuste, zemiakoch
bola aj duchovne zdravá atmosféra, ktorú sme
dýchali!!
C.Je naším šťastím, že naša rodná obec
Hruštín sa nachádza na našej Orave, preslávenej nie len vynikajúcimi remeselníkmi (rezbármi zúčastnenými aj na slávnych svetových výstavách, plátenníkmi, kožušníkmi,
atď.), ale aj vedcami, spisovateľmi, neohrozenými bojovníkmi za sociálnu spravodlivosť,
vyznávačmi náboženskej viery a statočnými
trpiteľmi za ňu. Na prezentácii knihy „Biografický slovník dejateľov Oravy“ (autorom je Augustín Maťovčík), ktorá bola 11. novembra
2010 a na ktorú som bol aj ja pozvaný odznela tiež rečnícka otázka, či na Slovensku
existuje iný región, ktorý vychoval relatívne
tak veľký počet dejateľov svetovej úrovne!!
Spomeniem aspoň niektoré mená: Anton Bernolák, Anton Habovštiak, Martin Hattala, Pavol Országh Hviezdoslav, Ignác Grebáč Orlov, Andrej Radlinský, biskup Ján Vojtaššák,
Viktor Trstenský. Uvedení, aj ako národní buditelia, významne pôsobili nie len na spoločnosť v rámci sveta, ale v prvom rade na svoju
vlasť a ešte skôr na mestá i obce svojho
regiónu!
D.Avšak oravská povaha nie je uzavretá.
Otvorená je pre tvorbu a výsledky aj iných,
najmä tematicky a obsahovo blízkych osobností. Tu spomeniem v prvom rade nášho
svetom uznaného a doma (zo známych dôvodov, žiaľ!) menej zverejňovaného človeka, ktorým bol v jednej osobe vedec, maliar, štátnik
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a katolícky kňaz Jozef Murgaš. Tu nie je miesto
na jeho náležitý opis. Záujemcom tu možno
odporúčať výstižnú knihu o ňom: „Z doliny
prerástol hory“ (autor Jozef Vranka). Pre niekoho môže byť sympatický ako vedec, pre
iného ako maliar, pre politika ako štátnik a pre
kňazov môže byť príkladom ako človek otvo
rený pre potreby detí, keď im staval školy
a hľadal dobrých pomocníkov pre vyučovanie
náboženstva aj iných predmetov v materčine;
chudobným vysťahovalcom, keď im všestranne radil i pomáhal; pre všetkých postavil kostol; obhajoval prirodzené ľudské práva pre
všetkých doma i v zahraničí... Intervenoval
u najvyšších politikov sveta písomne i v osobných rozhovoroch a popri tom inicioval úspešné milióny dolárov USD v zbierkach pre aktuálne účely. Pre niekoho, naopak môže sa javiť
naivný, keď sa zdôveroval konkurenčným firmám so svojimi vedeckými výsledkami a plánmi - avšak on tým preukázal predovšetkým
úprimný záujem o všeobecný ľudský významný pozitívny pokrok v oblasti vývoja techniky
informatizácie ľudskej spoločnosti (využiteľnej aj pre náboženské účely!). Bezpochyby
nemožno nevidieť jeho výnimočnú všestrannosť a húževnatosť i trpezlivosť, a to najmä
keď vidíme, tak veľa polien hádzaných pod
jeho nohy!
Tento náš pravý vlastenec, tak ako i zakladateľ Matice slovenskej biskup Štefan Mojzes
a spoluzakladatelia slovenskej štátnosti katolícki kňazi Andrej Hlinka i prezident Dr. Jozef
Tiso - sú našou duchovnou hybnou silou.
E. Záverom chcem uviesť, že uvedené príklady - vybrané z tak veľmi početných - jasne
naznačujú vzácne a výnimočne dobré prostredie, ktoré duchovne obohatilo a stále môže
obohacovať všetkých, ktorí to chcú prijať…
A ja som z toho všetkého s vnútorným potešením i nadšením načieral ako z výdatnej zdravej studne. Tým sa rád chválim i odporúčam
do pozornosti všetkým, čo majú aspoň minimálne predpoklady podobne čerpať a s perspektívou to využívať…Ja sa pri tom nemôžem, ani nechcem porovnávať s uvedenými
žiarivými príkladmi. Tu je azda vhodná na
doplnenie aj poznámka o ideových i politických prekážkach „kariérneho postupu“ za komunistického režimu u nás. Z dôvodov aktívneho náboženského presvedčenia bol som aj
vylúčený z vysokoškolského štúdia a po jeho
absolvovaní po zdĺhavých „odvolačkách“ - hoci
som študoval na samé jednotky a mal som
preukázané významné odborné výsledky, publikované aj v zahraničných periodikách…
- nebolo mi umožnené získať vo vedeckom
a pedagogickom ocenení viac ako titul RNDr.
Na koniec tohto môjho vyznania chcem poprosiť všetkých, ktorí od môjho života očakávali viac a za všetko, čo som pochybil alebo
zanedbal - o odpustenie. Chcem osobitne zdôrazniť, že všetko to pozitívne vyššie opísané
môže vystihnúť jedno kresťansky chápané slovo - láska. Možno to vhodne aj tu zvýrazniť
heslovite konkrétnou a literárne spestrenou
formou v latinskom tvare „amore“ - keď
z uvedeného tohto tvaru postupne spredu odoberieme po jednej hláske (amore; more, ore,
re, e. = láskou; mravnosťou, slovom, imaním,
almužnou (e.= elemosyna) ). Takto môžeme
(voľne, no primerane) utvoriť súhrnnú záverečnú našu vetu: Menovaní pôsobili na spoločnosť opravdivou láskou; najmä morálnym
životom, slovnými ponaučeniami, svojimi disponovanými vecami a veľkorysými darmi. Za
ich obetavú prácu si zaslúžia chválospev.
Nech nikdy neprestane „laudatio“a milé spomínanie na mojich dobrých rodičov i ďalších
príbuzných, pedagógov, vzorných spolurodákov v Hruštíne i v ďalekom svete, vzácnych
spoludejateľov v obci i mimo nej. Nech dobré
slová i príklady pôsobia na ďalšie generácie
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v našej milovanej domovine i vlasti i v šírom
svete neprestajne!! S vďakou všetkým uvedeným i vám tu prítomným, osobitne pod statočným vedením pána starostu obce Mgr.
Františka Škapca spolu s obecným zastupiteľstvom a so starostlivou duchovnou spoluprácou vedenia našej farnosti - zostávam
s nádejou do ďalšieho nášho videnia.
Na koniec môjho poďakovania, pri tejto
príležitosti - s uznaním, úctou a i vďakou –
venujem pánovi starostovi Mgr. Františkovi
Škapcovi kovovú medailu patróna Európy
sv. Benedikta. Významnosť tohto patróna je
zaiste nespochybniteľná. Symboly a text na
medaile je v originálnom latinskom jazyku –
avšak v pripojenom písomnom historickom
dokumente je všetko uvedené v slovenskom
jazyku i modlitba k uvedenému nebeskému
patrónovi. Podiel na účinnosti tejto medaily
bude patriť všetkým obyvateľom obce – pretože keď pán starosta bude riadiť obec s požeh-

naním a nebeskou ochrannou, bude to k dobrému úžitku všetkým. Pánovi starostovi tiež
venujem špeciálny kalendár na rok 2011
s historickými faktami o slovenských vynálezcoch – ako možné námety aj na zveľadenie
našej obce.
Za duchovnú náležitú starostlivosť o veriacich našej farnosti – jej vdp. farárovi a kaplánovi venujem tiež kovovú medailu tohto patróna, avšak vloženú do kríža, ako ho používal
aj uvedený sv. Benedikt. Kríž je symbolom
našej večnej spásy a svätosti, vzorom ktorej
majú byť aj naši duchovní pastieri a ku čomu
majú usmerňovať a viesť aj svojich veriacich.
Im, aj všetkým vám vospolok, prajem veľa
Božieho požehnania do ďalšieho života. Ešte
raz vám ďakujem za všetku vzájomnú dobrotu.
Bratislava 23. novembra 2010
(doplnené ku stretnutiu 6.1.2011)
Dr. František Kľuska

Najmladšia generácia v obci
06.12. – do MŠ zavítal Mikuláš spolu
s pomocníkom čertíkom, ktorý bol veľmi zvedavý a nazrel do každej triedy.
Po počiatočných obavách sa deti s čertíkom spriatelili. Mikulášovi zaspievali
piesne a zarecitovali básničky, ktorými
sa zavďačili za pekné balíčky.

13.12.– materskou školou sa šírila nádherná vôňa vianočného pečiva. Deti
z pripraveného cesta vlastnoručne vykrajovali medovníčky, ktoré tety kuchárky upiekli, aby sme ich mohli zdobiť.

14.12.– ďakujeme mamičkám, ktoré prijali pozvanie a prišli zdobiť medovníčky.
15.12.– v MŠ sme privítali bábkové divadlo zo Zvolena, ktoré sa deťom predstavilo s peknou rozprávkou „KRÁĽOVSTVO MŇAM – MŇAM“. Kamaráti - tri

bábky Danko, Danka a Kubko pripomenuli deťom, aké dôležité je správne
a zdravo sa stravovať. Aby si to lepšie
pamätali, noví kamaráti ich obdarovali
pexesom a pracovným zošitom o zdravej výžive. Za krásne predstavenie sa
deti bábkohercom poďakovali potleskom a rozlúčili sa piesňou.
21.12.– v KD sa konala „BESIEDKA
PRI STROMČEKU“. Počas sledovania
kultúrneho programu, ktorý pripravili
p. uč. spolu s deťmi, sa všetci hostia
mohli občerstviť vianočným pečivom
a nerušene si vychutnávať krásne predvianočné chvíle.
25.12. – sa konala Jasličková slávnosť,
na ktorej predškoláci privítali malého
Ježiška pásmom: „VIANOCE V NEBÍČKU“
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí
prispeli deťom na balíčky (Mikuláš, Besiedka pri stromčeku):
Coop Jednota Námestovo, spotrebné
družstvo, OcÚ Hruštín, starosta obce,
p. Jaroslav Prílepok, firma Danone, pekárne Jackulík
Ďalej sa chcem poďakovať celému kolektívu MŠ za celoročnú spoluprácu.
Termín zápisu detí do ZŠ, spresní pán
riaditeľ Mgr. Július Kubáni.
V novom roku 2011 prajem všetkým
pevné zdravie, veľa síl do nasledujúcich dní a úspech v osobnom i pracovnom živote.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
1.12.– v Námestove sa konalo okresné kolo olympiády slovenského jazyka. Naša žiačka Katarína Martvoňová (9.A) obsadila
7.miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
3.12. – v Rabči sa konalo okresné kolo v basketbale dievčat.
Naše sa snažili, ale na domácu Rabču, Gymnázium NO ani na
víťaznú Or. Polhoru nestačili a skončili piate.
6.12. – v MKS sme absolvovali peknú akciu s rôznymi súťažami i osobnou účasťou sv. Mikuláša (darčeky venovali OcÚ
a Rodičovské združenie – ďakujeme!)

10.12. – v MKS sa konali
IV. vianočné trhy. Návštevníci videli pekný kultúrny program, nechýbal tradičný punč, ponúkli sme
chutnú kapustnicu. V ponuke boli
rôzne výrobky našich žiakov, ich
rodičov, učiteľov i ostatných. Ďakujeme všetkým, čo prišli a ocenili
vynaložené úsilie našich žiakov
a zamestnancov.
15.-16.12. – riešili sme úlohy
školského kola PYTAGORIÁDY.
Kto vyriešil správne z 15 aspoň
10, stal sa úspešným riešiteľom.
Podarilo sa to týmto žiakom: tre-

tiaci: Matúš Kopilec (26 bodov), Roman Fendek (23), Matúš
Drígeľ (23), Júlia Gáborová (22), štvrtáci: Adriána Snováková
(15), Lukáš Šimek (13), Lenka Smidžárová (12), Daniela Martvoňová (12), Lukáš Šeliga (11), Laura Hojová (11), Dominik Šmiheľ
(11), piataci: Mária Remeňová (14), šiestaci: Daša Janceková
(20), Roman Stieranka (19), Marek Kaprálik (16), siedmaci: Zuza-

DECEMBER 2010

na Jurčigová (20), Lucia Maďaríková (14), ôsmaci: Adriana Poljaková (10).
22.12. – po skrátenom vyučovaní sa žiaci zabavili pri programe, ktorý si pripravili, mali triedne besiedky a po želaní pekných
Vianoc sa rozišli na zimné prázdniny. Tie potrvajú do 9.1.2011.
Vyučovanie pokračuje v pondelok 10.1.2011.

P.S.1: Všetkým žiakom, rodičom, spolupracovníkom, zriaďovateľovi, farnosti želáme, aby rok 2011 bol lepší ako ten minulý,
aby nám všetkým slúžilo zdravie, nevysychala studnica nápadov, aby sme si navzájom vychádzali v ústrety a pomáhali si.
V roku 2011 nás čaká veľa práce a provizórnych podmienok,
ale veríme, že po dokončení budovy na Výhone bude naša
škola pýchou obce a miestom, kde budú chodiť žiaci radi.
P.S. 2: Stretneme sa na rodičovskej zábave 22.1.2011
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Modlitba prináša do rodiny poriadok
Duchovný spisovateľ Anton Koch píše o jednej rodine, kde
vládol veľký neporiadok. Z ich domu sa často ozývalo hrešenie, nadávanie, preklínanie a trieskanie, pretože muž neustále
pil. A keď prišiel domov, zúril a trýznil manželku, ako keby
v ňom bol sám diabol.
Raz večer, keď sa takto vyzúril na manželke, unavený si
sadol na stoličku a hlava mu pomaly ochladla. Dvere do
vedľajšej izby boli odchýlené, takže stihol vnímať, čo sa tam
dialo. Jeho manželka ukladala ich štvorročného synčeka na
nočný odpočinok. Počul, ako rukami poklepkáva vankúšik pod
chlapcovou hlavičkou, ako mu tíško rozpráva, a celkom zreteľne počul, ako vraví synčekovi: „A teraz si zopni rúčky tak ako ja
a spolu sa pomodlíme za nášho dobrého otecka.”
Otec to zreteľne počul. Potom počúval, ako sa manželka
a synček za neho úprimne modlia. Počúval a premýšľal. Táto
modlitba mu zasiahla srdce. Vstal zo stoličky a otvoril odchýlené dvere. Manželka sa zľakla a vyriekla: „Choď preč!” Ale on
odvetil: „Nie, neboj sa, nejdem ťa biť. Vy sa tu modlíte za
dobrého otecka. Veru, od tejto chvíle chcem byť naozaj dobrým oteckom.” Zohol sa k manželke, ktorá kľačala pri postieľke, a pobozkal ju so slovami: „Prosím ťa, odpusť mi.” Potom
pobozkal aj chlapčeka a povedal mu: „Synček môj, aj ty mi
odpusť.” Kľakol si vedľa manželky a so slzami v očiach povedal: „Aj ja sa budem s vami modliť.” A pokojne sa spolu modlili
ruženec polievaný slzami ľútosti i radosti. Synček pritom tíško
zaspal.
A od tej chvíle nastal v rodine vytúžený poriadok, pokoj,
peklo sa zmenilo na malé nebo.
Tu je dôkaz, že tam, kde sa koná správna, opravdivá,
vrúcna modlitba, tam ustúpi neporiadok - hriech zavinený
prvými ľuďmi - a tam potom zavládne poriadok a pokoj, ktorý
na našej zemi obnovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ.
P. Štefan Ištvaník, CSsR - redemptorista
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z podujatí
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z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

pripravujeme

OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporiadali „Novoročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných“, ktorý bol 2. januára, v nedeľu, o 10.00 hod. v KD Hruštín.
Výsledky:
kategória do 20 rokov

kategória nad 50 rokov

kategória ženy
1. Matúš Snovák
2. Maroš Mišánik
3. Matej Slaničan
kategória do 50 rokov

1. Ján Jurčiga ml.
2. Ľuboš Jancek
3. Ján Šeliga ml

inzercia

Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín pozývajú všetkých na 3.ročník zimného lyžiarskeho prechodu Vaňovským chotárom, ktorý bude
29. januára 2011. Prezentácia je od
8.00hod. v budove bývalej ZŠ vo Vaňovke. Štart je o 9.00hod.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 €
do 15 rokov – 1 €
ženy – zdarma
Upozornenie: Podujatie nie je poistené,
každý účastník ho absolvuje na vlastné
riziko!!!

Viete spievať,
tancovať,
hrať, alebo niečo iné ako Vaši
spolužiaci, kamaráti, alebo susedia?
Máte odvahu to ukázať ostatným? Práve
Vám chce dať obec a SONDA priestor,
aby ste svoj talent mohli predviesť. Skúste porozmýšľať čo viete a nebojte sa prihlásiť. Už čoskoro sa dozviete viac...

1. Marcela Matisová
2. Janka Ševčíková
3. Agnesa Matisová

l

pripravujeme

Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú na 32. ročník prechodu piatimi
hoľami dňa 12.2.2011.
Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je
od 7.00 hod. do 8.00 hod.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 €
do 15 rokov – 1 €
ženy – zdarma
Upozornenie: Podujatie nie je poistené,
každý účastník ho absolvuje na vlastné
riziko!!!

1. Milan Jancek
2. Ľudovít Slaničan
3. Vladimír Paško

inzercia

l

Najstarší účastník: František Jancek
Najmladší účastník: Milan Snovák
l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

Hruštínska prevodovka? Jeepmánia? Terénne motorky? My by
sme to chceli
a vy?

inzercia

l

inzercia

inzercia

l

Ďakujeme Vám za prejavenú
dôveru v roku 2010 a do roku 2011
Vám prajeme veľa zdravia, šťastia,
osobných a pracovných úspechov
STAMAR František Martvoň

www.emotoroveoleje.sk
Miroslav Škombár
0917 635 321
SJS Slovakia s.r.o
v Predaj motorových olejov a autosúčiastok
v Najlacnejší internetový obchod s originálnymi olejmi
v Náš cieľ je vaša spokojnosť
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