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„ Keď zvony ohlásia príchod
čarokrásnych Vianoc,

zabudnite na všetky starosti
a prežite ich v láske a radosti!“

Vaša redakcia

Studený severák začal silnejšie pod-
úvať a každý, kto len mohol, sa utiahol
do teplej izby. I starý otec Jána K. pritla-
čil lepšie dvere, upchal starými handra-
mi malé okienko vo svojej komôrke, lebo
už i tak zima lomcovala jeho starými
skrehnutými kosťami. Priložil polienko
do pece, zapálil malú petrolejovú lam-
pu, aby si niečo pripravil na večeru. Ruky
sa mu triasli, kolená podlamovali, veď
už osemdesiatka spočívala na jeho ple-
ciach.

Či by si bol ešte pred rokom pomys-
lel, že bude ponechaný takto sám na
seba, že sa bude musieť na staré dni
takto trápiť? Isteže nie. Veď od mlada sa
dosť napracoval. Zaháľanie nemalo uňho
nikdy miesto. Sporiť vedel tiež dobre.
Zbytočne veru nepremárnil ani halier,
a preto nikdy neskúsil, čo je bieda
a nedostatok.

A teraz? Ach, Bože, ťažko na to po-
myslieť. Nemá nikoho, kto by sa ho ujal.
Akože nemá nikoho? Veď vychoval
dvoch synov a len pre nich sa toľko
lopotil, zodral v práci, aby sa raz mali
dobre. Niekedy sa až príliš staral o hmot-
né zveľadenie a práve to bola chyba, že
v zhone za matériou zabudol na du-
chovné hodnoty, na vnútorné prehĺbe-
nie mravných zásad u svojich synov.
Teraz sám na sebe skúsil ten pomýlený
krok, ale už je neskoro. Hnevá sa sám
na seba, ale zanevrel hnevom aj na
svojich synov a nechce ich viac považo-
vať za svoje deti.

Dokiaľ vládal robiť, bol dobrý, a teraz,
keď už nevládze, keď by mal právo uží-
vať ovocie svojich námah, svojej neú-
navnej práce, keď by ho mali na rukách
nosiť tí, ktorým všetko venoval, pre kto-
rých sa zodral, práve tým zavadzia.

Bolo to ešte na jar, keď Anka, žena
najmladšieho syna, u ktorého starý otec
dúfal v zaopatrenie, vyriadila byt, urobi-
la veľké upratovanie, starému otcovi vy-

Posledné Vianoce
padol z ruky tanier a mastná polievka
zanechala svoje stopy na obruse a čis-
tej podlahe. Vtedy sa Anka osopila na
starého otca a zasypala ho hrubými na-
dávkami. Dala mu jasne pocítiť, že zava-
dzia. V návale zlosti zabudla na štvrté
prikázanie.

,,Zavadziam,“ vzdychol si bolestne
starček a klátivým krokom odišiel z izby.

Anka len na to čakala. V zlosti vyhá-
dzala všetky starcove veci na dvor.
V tom jej pomohli aj jej synovia. Spamä-
tala sa, až keď bolo všetko vyhádzané
vonku.

,,Ale čo povedia ľudia?“
Keby sa to dozvedeli, rozniesli by ju

po celej dedine. Nie, to sa nesmie stať.
Preto poodnášali veci do malej komôr-
ky, v ktorej bolo iba niekoľko motýk
a mnoho iných rárohov. Tieto teraz našli
miesto medzi starým železom a na ich
miesto poukladali veci starého otca. Ne-
mal toho veľa: posteľ, starú truhlu so
šatami a prádlom. Priniesli mu ešte sta-
rý rozheganý stôl a málo lepšiu stoličku.
A aby mu nič nechýbalo, ešte aj starú
pec zniesli z pôjda.

Starý otec so zarmúteným srdcom
a zaslzeným okom z diaľky pozeral, čo
sa robí.

Keď bola Anka so všetkým hotová,
ešte raz sa obzrela po dvore, a vidiac
starého otca sedieť na kláte pred šopou,
zakričala:

,,Tam máte všetkého a už vás ne-
chcem viac ani vidieť.“

So starčekom a jeho vecami vyhodila
Anka z domu aj pokoj a radosť. Od toho
dňa býval otec a deti pod jednou stre-
chou, ale ako cudzí neznámi ľudia, ba
ešte horšie, ako nepriatelia. Nevedeli,
ba ani sa nechceli zmieriť. Otec nevedel
zabudnúť na nevďak, deti sa nevedeli
ponížiť a poprosiť o odpustenie. Tu mu-
sel prísť mocnejší zásah milosti. A aj
prišiel. Prišiel sám Božský Spasiteľ

v podobe malého dieťaťa a teplom svo-
jej lásky roztopil ľad ľudských sŕdc.

Bol Štedrý večer. Anka už bola so
všetkou prácou hotová, všetko bolo
v najväčšom poriadku.

Zaznel zvonček, na jeho hlas sa všetci
zišli k štedrej večeri. Pomodlili sa a sadli
ku stolu. Podľa starého zvyku, otec, ako
hlava rodiny, sa ujal slova. Chcel ako
vždy povedať krátku reč.

,,Zišli sme sa všetci...“
Pri slove všetci mu hlas uviazol

v hrdle. Nemohol ďalej. Zvláštny pocit
opanoval všetkých. Cítili, že niekto chý-
ba. V Jánovi sa pohlo synovské srdce,
v duši sa odohrával boj. No milosť zvíťa-
zila. Po krátkom mlčaní znovu prehovo-
ril, ale hlas sa mu akosi chvel.

,,Anka, čo myslíš, nemali by sme za-
volať starého otca na večeru? Ktovie, či
má čo jesť. Nám Pán Boh požehnal.“

Anka chvíľu váhala. Zasa mala čistý
obrus a podlahu. Ale premožená milos-
ťou povedala:

,,Dobre, kým ja pripravím, ty choď
preňho.“

O chvíľu už bol Ján späť a celý bledý.
,,Anka, Pane Bože, starý otec umie-

ra.“
Všetci utekali naľakaní do komory.

Zimou skrehnutého a bezvládneho sta-
rého otca preniesli do teplej izby. Za-
budli aj na večeru, robili všetko preto,
len aby ho priviedli k životu. Po dlhej
chvíli starý otec nadobudol vedomie. Ale
sa nemohol spamätať, neveril vlastným
očiam. Naproti posteli stál krásny via-
nočný strom a pod ním ožiarený betle-
hem. Starec naň uprel zrak a dlho, dlho
naň hľadel. Tento pohľad mu priniesol
do duše pokoj, ktorý sa prejavil aj na
jeho tvári. Spozorujúc to, Anka s Jánom
pristúpili k starému otcovi.

,,Otče, môžeš nám odpustiť?“
,,Odpúšťam,“ povedal slabým hlasom

a veľké slzy sa skotúľali po jeho zvrás-
kavenej tvári.

Zdvihol ruku, aby ich požehnal, ale tá
mu bezvládne klesla do perín.

Horké slzy ľútosti tiekli obom po tvári
pri tomto výjave.

Tri dni, ktoré ešte starý otec prežil
v zápase medzi životom a smrťou, sa
usilovala Anka so všetkou láskou a ne-
hou spríjemniť. Večer, vo sviatok sväté-
ho Jána, starček zmierený s Bohom i
ľuďmi odobral sa na večnosť.

(Ján Kamenský –Vianočné príbehy)
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Očami

starostu

Ako každý rok, vstúpili

sme spoločne aj tohto

roku do adventného ob-

dobia, ktoré je časom prí-

pravy na blížiace sa vianoč-

né sviatky. Všetci sa tešíme, že sa spolu

zídeme so svojimi blízkymi pri štedrove-

černom stole.

Činnosť za mesiac november:

1. Pracovníci stavebnej firmy Ing. J.

Snováka urobili na lekárni drevený krov

a položili plechovú krytinu.

2.Po viacerých žiadostiach, ktoré sme

adresovali Povodiu Váhu na reguláciu

potoka v centre obce, sme tento rok boli

úspešní a zaradení do plánu práce.

Pracovníci

Povodia Váhu z

Ružomberka

začali s regulá-

ciou Radzovko-

vého potoka.

Boli urobené

základy pod

oporné múry na

obidvoch bre-

hoch potoka a

začali klásť pa-

nelové prefabrikáty.

3. Pracovníci obce a nezamestnaní

rozviezli a postavili snehové zábrany na

ulici Veterná. Taktiež bola rozvezená

struska na posýpanie miestnych komu-

nikácií a cintorína.

4. Pracovníci, zamestnaní na realizá-

cii Česko-Slovenského projektu (čiste-

nie lesa, výsadby, atď.),

vypílili časť obecného po-

zemku Pod Kamenným.

Drevná hmota bola z vy-

čisteného pozemku na Zá-

bave zavezená na okraj pozemku a po-

štiepkovaná. Drevná štiepka bola za-

darmo rozvezená sociálne odkázaným

občanom (vdovám s maloletými deťmi,

sirotám a pracovníkom, ktorí sa podieľa-

li na projekte).

5. Obec zabezpečila II. dovoz a distri-

búciu potravinovej pomoci ďalším obča-

nom, ktorí na ňu mali nárok a v lete sa

do nej neprihlásili.(3 tony potravín).

Všetkým pracovníkom, ktorí sa po-

dieľali na týchto prácach, veľmi pekne

ďakujem.

Vážení občania.

Za dávnych čias sa v Betleheme Boh

svojím vlastným, nečakaným a nepo-

chopiteľným spôsobom dotkol nášho

sveta. Oslovil človeka svojou pokorou,

keď sa stal takým ako on, so všetkou

jeho biedou a slabosťou. Jeho príchod

nie je jednorázovou záležitosťou. Boh

k nám prichádza stále, hoci tajomne.

V tomto milostivom čase viac, ako ino-

kedy.

Vážení spoluobčania, všetkým Vám

prajem milostiplné a požehnané vianoč-

né sviatky, nech narodené betlehemské

dieťa prináša do našich rodín a obce

pokoj a lásku.
Mgr. František Škapec, starosta obce

UPOZORNENIE PRE OBČANOV
– úhrada dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov

Obec Hruštín vyzýva občanov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili daň z nehnu-

teľnosti, poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov a daň za psa, aby

svoje nedoplatky vyrovnali do 30.12.2011.

Na základe konzultácie s Okresnou prokuratúrou Dolný Kubín, občania, ktorí si

nesplnia túto povinnosť a neuhradia miestne dane a miestne poplatky do stanove-

ného termínu, budú od 1.1.2012 na zozname neplatičov vo vývesnej tabuli a na

webovej stránke obce (www.hrustin.sk). Následne budú dane a poplatky vymáha-

né vrátane penalizácie v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. exekútorským úradom.

Na Vianoce Boh znížil náruč so svojím Synom na zem, aby
v náručí potom vyzdvihol celé ľudstvo k sebe.

(P. Rosso)
75 rokov Zemenčíková Agneša
70 rokov Macáková Mária
65 rokov Katreníková Mária

Šalata Štefan
Ošťadnická Anna

60 rokov Ošťadnický Július
Valek Ján
Krivačka Ján
Radzo Jozef
Snovák Ján

55 rokov Medenci Ján
Kupčová Terézia
Gočala Ján
Snovák Pavol

50 rokov Kubica Jozef
Martvoňová Marta
Hruboš František
Šeligová Emília
Bražina Tibor
Očkaják Milan
Kazimierová Anna
Kompanová Ľudmila
Hutirová Žofia

Prišli medzi nás:
Kevin Paľo

Uzatvorili manželstvo:
Rastislav Hutira a Dana Naďová
Albín Tkáč a Radovana Snováková
Štefan Voška a Dana Jagelková

50. výročie sobáša:
Ľudovít Očkaják a manž. Anna

60. výročie sobáša:
Šimon Škapec a manž. Helena

Odišli od nás:
Emília Katrenčíková, 80 rokov
Mária Martvoňová, 89 rokov
František Diškanec, 55 rokov

JUBILANTI
v mesiaci december 2011

POZVÁNKA

NA VIANOČNÉ TRHY

 Srdečne Vás pozývame

na tradičné

VIANOČNÉ TRHY,

ktoré sa uskutočnia dňa

16.12.2011 o 15,oo

v budove ZŠ Zamost.

Príďte si vychutnať predvianoč-

nú atmosféru spolu

s našimi žiakmi.

Tí, ktorí chcú prispieť svojimi

výrobkami, dostanú bližšie

informácie na tel. č.5577 115,

resp. 5524 542.
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Najmladšia generácia v obci

4.11. - „Púšťanie šarkana“ - deti 1.a 2.
triedy spolu s pani učiteľkami absolvo-
vali poznávaciu vychádzku do ulice Ra-
dzovka. Na neďalekom kopci pri kríži si
spravili prestávku, počas ktorej súťažili,
hrali sa rôzne pohybové hry. Najväčší
zážitok mali deti z púšťania šarkana.

10.11. –naši predškoláci (5-6 ročné
deti z 1. a 2. triedy) sa vybrali na návšte-
vu do ZŠ. Navštívili prvákov 1.A a 1.B
triedy, ktorí ich milo privítali a s radosťou
im predviedli všetko čo už vedia. Deti z
MŠ sa usadili do školských lavíc a po-
zorne sledovali prváčikov, ktorí sa hrali s

písmenkami, čítali vety z tabule, rátali.
Ďakujeme pani učiteľke Mgr.Mišánikovej

a pani učiteľke PaedDr. Šalatovej za
milé prijatie a ústretovosť.

23.11 .- sa uskutočnila „Otvorená ho-
dina“ v 1., 2. a 3. triede. Pozvanie prijalo
dvanásť mamičiek, ktoré sa zúčastnili
výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.
Dozvedeli sa ako prebiehajú jednotlivé
činnosti a čo všetko sa deti učia. Deti
určovali farby, tvary, veľkosť predmetov,
triedili odpad do farebných kontajnerov
(plasty, papier, sklo, kovy), rozprávali sa
o zvieratách, prírode – čo do prírody
nepatrí?

24.11. –sa konala „Otvorená hodina“
v 4. triede, na ktorú prišlo šesť mamičiek
a jeden otecko. Rodičia mali možnosť
vidieť svoje deti pri cvičení, rôznych
hrách, ktoré sa v MŠ učia.

- v mesiaci november sa deti 1. triedy
zapojili do výtvarných súťaží vyhláse-
ných časopisom Zvonček.

6. 12. – (utorok) do MŠ zavíta Miku-
láš.

13.12. – (utorok) pozývame mamičky
na pečenie medovníčkov o 9.30 hod.

14.12. – (streda) pozývame mamičky
na zdobenie medovníčkov o 9.30 hod.

Vážení rodičia, srdečne Vás pozýva-
me na „Besiedku pri stromčeku“, ktorá
sa bude konať dňa 20. 12. (utorok) o
15.00 hod. v priestoroch KD.

Tešíme sa na Vás.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Príprava na krst v našej farnosti spo-
číva v absolvovaní dvoch náuk.

Prvá náuka sa volá teoretická krstná
náuka. Na nej sa vysvetľuje teológia
krstu. Táto náuka býva vo farskom úra-
de zvyčajne prvú sobotu v mesiaci (po
prvom piatku) o 8,30.

Dátumy teoretickej krstnej náuky
v roku 2012 – prvá sobota v mesiaci:

7.1.; 4.2.; 5.3.; 7.4.; 5.5.; 2.6.; 7.7.;
4.8.; 8.9.; 6.10.; 3.11.;8.12.

Druhá náuka sa volá praktická krstná
náuka. Na nej sa vysvetľuje postup pri
obrade krstu a vypisujú sa krstné lístky.
Táto náuka zvyčajne býva druhý piatok
v mesiaci v kostole po večernej sv. omši.

Dátumy praktickej krstnej náuky v
roku 2012 – druhý piatok v mesiaci:

13.1.;10.2.; 9.3.; 4.4.str; 11.5.; 8.6.;
13.7.; 10.8.; 14.9.; 12.10.; 9.11.; 14.12.

Obidve krstné náuky absolvujú rodi-
čia i krstní rodičia. Sv. spoveď pred krs-
tom je v piatok pred sv. omšou. Krsty sú
druhú nedeľu v mesiaci pri sv. omši o
11,00 hod.

Príprava na sobáš v našej farnosti
spočíva v absolvovaní štyroch náuk.

Prvá sobášna náuka spočíva v na-
hlásení sobáša, vypíše sa sobášna zá-
pisnica, vysvetlia sa manželské prekáž-
ky. Na túto náuku nech sa snúbenci do-
stavia na farský úrad v ktoromkoľvek
čase, ale najmenej tri mesiace pred so-
bášom. Pri tejto prvej náuke budú pre-
verení aj zo základných náboženských
vedomostí.

Krstné a sobášne náuky v roku 2012
Druhá sobášna náuka spočíva v zo-

pakovaní si vedomostí z vierouky a mra-
vouky. Táto náuka býva vo farskom úra-
de zvyčajne druhú sobotu v mesiaci o
8,30.

Dátumy druhej sobášnej náuky o
viere a mravoch v roku 2012 – druhá
sobota v mesiaci:

14.1.; 11.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6.,
14.7.; 11.8.; 15.9.; 13.10.; 10.11.

Tretia sobášna náuka spočíva v zo-
pakovaní si vedomostí o sviatostiach a
duchovnom živote. Tiež sa na nej prebe-
rajú zásady kresťanského manželstva a
rodiny. Táto náuka býva vo farskom úra-
de zvyčajne tretiu sobotu v mesiaci o
8,30.

Dátumy tretej sobášnej náuky o
sviatostiach, duchovnom, manžel-
skom a rodinnom živote v roku 2012
– tretia sobota v mesiaci:

21.1.; 18.2.; 17.3.; 21.4.; 19.5.; 16.6.;
21.7.; 18.8.; 22.9.; 20.10.; 17.11.

Štvrtá sobášna náuka spočíva vo vy-
svetlení sobášneho obradu. Táto náu-
ka býva vo farskom úrade v piatok pred
sobášom po večernej sv. omši.

Každý pár snúbencov musí do sobá-
ša absolvovať všetky štyri náuky, preto
prosíme snúbencov, aby si podľa toho
zariadili svoje povinnosti. Sv. spoveď
snúbencov je pred sv. omšou v piatok
pred sobášom.

Prípadné zmeny v dátumoch krstných
a sobášnych náuk budú ohlásené v ak-
tuálnych farských oznamoch.

POZVÁNKA

NA RODIČOVSKÝ PLES

Rodičovské združenie

pri ZŠ Hruštín

pozýva všetkých záujemcov

(nielen rodičov) na

RODIČOVSKÚ ZÁBAVU,

ktorá sa bude konať dňa

21.1.2012 v MKS Hruštín.

 Vstupenka pre pár bude

v cene 28 € v tom je

hriate, prípitok, večera, káva,

1 l vína, kapustnica, živá

hudba.

 Príďte sa dobre zabaviť, možno

vyhrať zaujímavé ceny v tombole.

Tešíme sa na Vás!

Výbor Pozemkového spoločen-

stva urbarialistov Hruštín ďakuje

členom spoločenstva za prejavenú

dôveru v uplynulom roku pri mar-

cových voľbách a ostatných aktivi-

tách vyvíjaných v roku 2011. Praje-

me všetkým členom spoločenstva

a občanom obce do celého nového

roku 2012 veľa zdravia, šťastia a

Božieho požehnania.

Ing. František Krivačka,

 predseda PSU
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
NOVEMBER 2011

4.11. - v telocvični ZŠ Hruštín sa ko-
nalo OBVODNÉ KOLO vo FLORBALE
mladších žiakov. Prišli k nám dve ná-
mestovské školy: CZŠ sv. Gorazda NO
(prehrali sme1:3 )a ZŠ Komenského NO
(remizovali sme 1:1). Do okresného kola
postúpila ZŠ Komenského NO.

8.a 29.11. boli piataci na exkurzii
v Galérii ľudového rezbárstva v Babíne.
Dozvedeli sa zaujímavosti o vyrezávaní
sôch a svoj postreh si preverili v súťaž-
ných úlohách. Perličkou tohtoročnej ex-
kurzie do Babína bola aj návšteva nové-
ho cintorína, ktorý zdobí vyrezávaná krí-
žová cesta a kaplnka zasvätená Panne
Márii.

9.11. - uskutočnil sa biblický kvíz pre
6.ročník. Zvíťazilo družstvo v zložení
Mária Remeňová, Zuzana Remeňová
a Jakub Radzo zo 6.B triedy.

3.11. a 8.11. šiestaci zavítali na hodi-
ne občianskej náuky na obecný úrad.
Netradičnou formou sa dozvedeli o čin-
nosti OcÚ. Pani matrikárka Martvoňová
im porozprávala o funkcii matriky, uká-
zala im matričnú knihu, oboznámila ich
s aktuálnym počtom obyvateľov. Pán sta-
rosta Škapec prijal šiestakov vo svojej
pracovni, podal im informácie o činnosti
OcÚ, oboznámil ich so zložením Obec-
ného zastupiteľstva, Obecného úradu.
Žiaci videli symboly obce, obrázky z dô-
ležitých akcií a na záver sa s pánom
starostom aj odfotografovali.

10.11. - sa konalo v SOŠ Kňažia ce-
looravské kolo technickej olympiády.
Našu školu reprezentovali v kategórii A
Miroslav Hutár a Jozef Očkaják (obaja
9.B) - ako družstvo a Ján Makúch (7.B)

v kategórii B - jednotlivci. Súťaž pozo-
stávala z teoretickej časti (test) a prak-
tickej časti (zhotovenie výrobku). V kat.
B Janko Makúch obsadil 3.miesto, druž-
stvo v kat. A bolo druhé! Pripravoval
p.uč. Halmeš. Blahoželáme.

7.-11. - absolvovali tretiaci a štvrtáci
(spolu 55 žiakov) základný a zdokona-
ľovací plavecký výcvik v AQUA Parku
v Dolnom Kubíne. Žiaci mali 100 % účasť,
všetci zvládli kurz a naučili sa plávať.
Poďakovanie za bezproblémový priebeh
kurzu patrí plavčíkom f. AQUA Plus, pani
učiteľkám i p. Lokajovi za bezpečný od-
voz i dovoz. Náklady: 22 €/os. - poplatok
za kurz, t.j. spolu 1210 € - hradené ro-
dičmi, 330 € - doprava - hradilo Združe-
nie rodičov.

14.11. – konala sa štvrťročná hodno-
tiaca pedagogická rada.

 Od 14.11. je cesta do školy pre žia-
kov bezpečnejšia. Na frekventovanej kri-
žovatke pri kostole usmerňuje prechod
žiakov cez cestu smerom na Výhon i do
Zamostu p. Miroslav Martvoň. Napriek
tejto službe rodičom treba pamätať na
dodržiavanie dopravných predpisov, pre-
chádzať cez cestu na určených miestach,
dbať na pokyny usmerňovateľa a hlavne
(a to najmä za zníženej viditeľnosti) byť
oblečený v oblečení s reflexnými prvka-
mi (rôzne nášivky, pásiky, odrazky na
taškách a pod.)

17.11. – II. časť vzdelávania učiteľov
v rámci projektu „ŠKOLA, KTOREJ TO
MYSLÍ „

18.11. - FAREBNÝ DEŇ - naši žiaci
i učitelia prišli do školy v dohodnutom
oblečení rovnakej farby na znak toleran-
cie (rasovej, náboženskej, národnost-
nej...) Svojou aktivitou prejavili potrebu
a dôležitosť tolerancie medzi ľuďmi.

18.11. sa v telocvični uskutočnil me-
dzinárodný stolnotenisový turnaj za
účasti 10 žiakov našej školy a 13 štu-
dentov gymnázia v Rudawe (Poľsko).
Turnaj sa uskutočnil vo dvoch skupi-
nách po 11 a 12 účastníkov. Hralo sa na
2 víťazné sety každý s každým. V ra-
doch poľských študentov bolo aj 7 diev-

čat. Víťazom venoval OcÚ zastúpený pá-
nom starostom F. Škapcom diplomy
a pekné poháre, všetci ostatní dostali
pamätné listy. Poľskí priatelia našim žia-
kom venovali 4 rakety a veľký balík cuk-
ríkov. Výsledky neboli najdôležitejšie,
pekné bolo, že sa mládež spoznala, po-
rozprávala (využijúc angličtinu, nemči-
nu, ruky aj nohy...). Aby sa naši žiaci
mohli zúčastniť podobného výjazdu, tre-
ba im urobiť cestovné doklady (pasy).

23. a 24.11. sa v telocvični ZŠ Hruš-
tín konal školský turnaj vo florbale mlad-
ších žiakov. Umiestnenie: 1.miesto: 6.B;
2. miesto: 5.A; 3. miesto: 4.B Najlepší
strelec: M. Kľuska (6.B).

Týždeň po mladších žiakoch sa konal
v telocvični ZŠ Hruštín turnaj vo florbale
starších žiakov (30.11. a 1.12.2011).
Umiestnenie:1. miesto: 9.B; 2. miesto:
8.B; 3. miesto: 7.B Najlepší strelec: Mi-
chal Jagelka 7.B

Mgr. Július Kubáni,  riaditeľ školy
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Výzva pre rodičov detí,
ktorým sa poskytuje dotácia

na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa,
ktorí nie sú v hmotnej núdzi,
t.j. ktorých príjem je najviac
vo výške životného minima

Za účelom včasného, správneho
a úplného posúdenia nárokov na po-
skytovanie dotácie na podporu výcho-
vy k stravovacím návykom dieťaťa
a k plneniu školských povinností pre
Vaše deti navštevujúce MŠ a ZŠ na II.
polrok školského roka 2011/2012, t.j.
od januára 2012 do júna 2012, Vás
vyzývame, aby ste predložili doklady
preukazujúce Vaše príjmy (rozpísané
po jednotlivých mesiacoch) za obdo-
bie od júna 2011 do novembra 2011.

Doklady je potrebné predložiť v ter-
míne do 10. januára 2012 na ÚPSVR
v Námestove, odbor sociálnych vecí a
rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi, blok „B“ I. poschodie č. dverí 13 B.

Jedná sa o nasledovné doklady
týchto občanov:
- príjem rodičov – otec, matka
- príjem nezaopatrených detí
- príjem, ktorý na dieťa poberá iná

fyzická osoba (napr. výživné)
Za príjem sa považuje:

- čistý príjem zo závislej činnosti oso-
bitne uvádzať daňový bonus,

- dávky sociálneho poistenia (dô-
chodky, dávka v nezamestnanosti,
nemocenské dávky, materské dáv-
ky, ošetrovné atď.)

- prídavok na dieťa,
- rodičovský príspevok,
- dávky v pestúnskej starostlivosti,
- daňový bonus,
- výživné,
- peňažný príspevok za opatrovanie
- iné

Všetky príjmy je potrebné predložiť
rozpísané po jednotlivých mesiacoch.

Pri nedoložení uvedených dokla-
dov do 10. januára 2012 nebude mož-
né dotáciu poskytnúť.

z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

Cirkusovú variétnu show

sme si mohli pozrieť v stre-

du, 16.novembra, v KD Hruš-

tín. Diváci videli klaunov,

žonglérku, kúzelníkov, zvie-

ratá a iné. Taktiež sa mohli

počas prestávky občerstviť

pukancami a sladkosťami.

V nedeľu, 13.novembra, sme spoločne s DJ-om Jozefom Krivačkom pripravili

detskú diskotéku pre deti a mládež. Počas nej mohli deti v súťažiach získať

rôzne sladkosti a občerstviť sa teplým čajom. Mali sme aj hosťa, a to tančnú

skupinu ZVARcrew z Námestova, ktorá predviedla veľkú breakdance show.

3. kolo:

D-Killers – Ridaj sa 8:10

Body: Ľ. Jaššo 4, S. Frank a M. Mišánik

po 2 – Ján Jurčiga ml., Joz. Jurčiga a J.

Kotúľ všetci po 2,5,  Ľ. Slaničan 1,5, M.

Kotúľ 1

Babín – Chrumkáči 13:5

Body: M. Frčo 4,5, A. Ružôň 3,5, A.

Janidžár a S. Šalata po 2,5 – J. Mišánik

3, Ľ. Jurovčík 2

XIV. ročník Hruštínskej stolnotenisovej miniligy

2011–2012

Sokoli – Prečo 9:9

Body: J. Teťák 4, M. Snovák st. 3,5, J.

Firic 1, M. Snovák ml. 0,5 – M. Radzo

3.5, L. Snovák 2,5, J. Kupčulák 2, Ľ.

Krivačka 1

Jancek team – Lata 12:6

Body: Jaro Jancek 4, Mil. Jancek 3,5,

Joz. Jancek ml. 2,5, Ľ. Jancek 2 – T.

Troják 3,5, Š. Škapec st. 2,5

 Priebežná tabuľka

1. Babín 3 3  0 0  44:10  9

2. Chrumkáči 3 2 0 1  31:23  7

3. Jancek team 3 2 0 1  33:21  7

4. Ridaj sa 3 2 0 1  25:29  7

5. D-Killers 3 1 1 1  29:25  6

6. Sokoli 3 0 2 1  26:28  5

7. Prečo 3 0 1 2 12:42  4

8. Lata 3 0 0 3  16:38  3
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Ako ste si už určite všimli, v našej obci
začalo fungovať rodinné centrum na 3. po-
schodí zdravotného strediska. Začali sme
našu činnosť v polovici októbra a sme veľmi
radi, že máte o naše aktivity záujem. Naše
centrum je zatiaľ najviac navštevované ma-
mičkami s deťmi, ktoré sa chodia hrať do
herne. Navštevujú nás však aj oteckovia s

deťmi, ktorí si nájdu čas pre svoje ratolesti a prídu sa s nimi
zahrať. Okrem herne a krúžkov funguje v našom centre aj
skupinka mamičiek, ktoré sa pravidelne stretávajú na Modlit-
bách matiek. Radi by sme naše aktivity rozšírili, aby si mohol
každý vybrať podľa svojich potrieb. Od nového roku preto
otvárame nedeľné rodinné popoludnia, kde bude môcť prísť
celá rodina a zažiť netradičné nedeľné popoludnie.
Ďalšie aktivity na rok 2012:
január- marec : DIVADLO DEŤOM
apríl: HRUŠTÍN MOJIMI OČAMI
máj: DEŇ RODINY
júl-august: DENNÝ TÁBOR
október: POMOC AKO DAR
celoročná aktivita: ŠPORT SPÁJA RODINY
Zatiaľ ponúkame stručný prehľad pravidelnej činnosti:

Vstupné do herne je 0,50 eur / rodinu
Členovia RC vstup zdarma (bližšie informácie o členstve
a jeho výhodách nájdete na Žiadosti o členstvo, ktorú si
môžete stiahnuť na www.rcmotylik.orava.sk)
Pozývame všetkých členov aj nečlenov na pravidelnú činnosť
Bambuľkova, ktoré je otvorené pre všetkých- mamičky, otec-
kov, detičky, babičky, dedkov,...Tešíme sa na vás!!!
Budeme radi, ak prídete na každé naše stretnutie, no nie je to
podmienkou. Jednoducho môžete prísť vtedy, keď je daná
téma pre vás zaujímavá, alebo len tak budete chcieť prísť
medzi nás.

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK

Ak potrebujete akékoľvek informá-
cie ohľadom Vášho stavebného spore-
nia, poskytujem bezplatný koncoročný
servis, napríklad:
1. vypísanie poštovej poukážky na sta-

vebné sporenie
2. v systéme vyhľadám číslo Vášho účtu

v PSS, na ktorý chcete vkladať
3. možnosť vkladu z bankomatovej kar-

ty cez terminál (nemusíte chodiť do
banky ani na poštu)

4. zistím aj sumu, ktorú Vám treba dolo-
žiť na získanie maximálnej štátnej
prémie (ak ste už nejaké vklady
v tomto roku realizovali)

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a. s.

obchodná zástupkyňa - Marta Drígľová – tel.: 0915 81 32 32

Maminy, ktoré nie sú prihlásené majú možnosť pridať sa
k nám po zaplatení poplatku 0,50 eur za jedno stretnutie.
KAŽDÝ PONDELOK vás pozývame na do nášho centra, kde
vám ponúkame knihy Vydavateľstva Don Bosca a iné darče-
kové predmety (anjeli, maličký Betlehem, obrázky na stenu,
CD, DVD,...). Vyberte si zo širokej ponuky každý pondelok od
10:00 do 12:00 alebo od 14:00 do 16:00 na 3. poschodí
zdravotného strediska.
Pozývame všetkých na špeciálnu tvorivú dielňu dňa 10.12.2012
s názvom "TVORÍME VIANOČNÉ DARČEKY". Bližšie infor-
mácie na plagáte alebo na www.rcmotylik.orava.sk.
Touto cestou chceme poďakovať predajni textilu Nataly za
sponzorský dar - šmýkačku pre deti a firme Stamar za poskyt-
nutie maliarskej farby.

Servis poskytujem
v kancelárii v Námestove – pozor zme-
na !!!
budova Všeobecnej úverovej banky, 1.
poschodie
v pracovných dňoch - od 8.00 hod. do
16.00 hod.

alebo na domácej adrese:
Marta Drígľová
Hruštín – ul. Pod Uhliskom č. d. 255

v pracovných dňoch od 17.00 hod.
do 19.00 hod. (v prípade potreby aj cez
víkend) avšak po predchádzajúcej tele-
fonickej dohode – aby ste ma zastihli
doma.

Dôležitá informácia!!!
Výška ročného vkladu pre maximálnu
štátnu prémiu (v roku 2011) je 663,90 €.
Štátna prémia je 10 % z ročného vkla-
du, najviac v sume 66,39 €.
Ak máte možnosť vložiť viac, ako je po-
trebné na získanie maximálnej štátnej
prémie, môžete uzatvoriť novú zmluvu
vo Vašej rodine.
OD 1.10.2011 máme nové, lepšie úve-
rové podmienky (bez založenia domu
alebo bytu do 25.000 €).
Možnosť splatenia úverov v iných ban-
kách a ešte Vám zostanú peniaze na-
viac.
Nevybavujte drahé spotrebné úvery, ak
potrebujete peniaze na bývanie.
Využite možnosť a príďte sa osobne po-
radiť.
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Máte problém s oblečením, ktoré by

sedelo presne na Vašu postavu? Po-

trebujete zúžiť, skrátiť, predĺžiť alebo

vymeniť zips, podšívku? Rýchlosť

a kvalita za rozumné ceny.

• do 24 hod. ak sa jedná o 1 – 3 odevy

• do 3 hodín možné menšie úpravy

   (skrátenie, zúženie)

• šitie podľa obrázkovej predlohy

Kontakt: 0918 322811, Hruštín

� Prepisujete alebo kupujete auto? Po-

rovnajte si ceny povinného zmluvné-

ho poistenia od všetkých poisťovní na

jednom mieste už od 66,-€.

Naše poistenie s.r.o., Mláky 7 (budo-

va Polície), tel.č. 0917 984 645, 0911

623 039 www.nasepoistenie.sk, in-

fo@nasepoistenie.sk.

V Hruštíne sa

otvorila nová

agentúrna kan-

celária ALLIANZ – Slovenská pois-

ťovňa. Kancelária sa nachádza v

priestoroch zdravotného strediska

na 3. Poschodí. Otvorená je ponde-

lok, streda a piatok.

Otváracie hodiny:

Pondelok: od   8.00 hod. – 11.30 hod.

12.00 hod. – 14.00 hod.

Streda: od   8.00 hod. – 11.30 hod.

12.00 hod. – 15.00 hod.

Piatok: od   8.00 hod. – 11.30 hod.

12.00 hod. – 15.00 hod.

Kontakt: Piňáková Marta

Tel.: 0908250940, 0911991549

E-mail:marta.pinakova@oz.allianzsp.sk

Najlepší výber, najnižšie ceny!

Rozličný tovar Yovox Vás
pozýva na výhodný nákup

v mesiaci december:

- kryštálový cukor 1kg 1,09 €
- káva Jihlavanka 1kg 5,30 €
- bonboniéry 1ks od 1,69 €
- čokoláda Milka viac druhov 0,89 €
- víno biele, červené suché a polo-

sladké 1L 1,45 €
- borovička Koniferum 0,7L 6,29 €, pri

odbere dvoch fliaš pekný pohárik
zdarma

- vodka Nikolaus 0,7L 6,89 € pri odbe-
re dvoch fliaš pohárik zdarma

- stock Brandy orginal 0,7L 6,29 €
- fernet karpatský citrus 0,7L 5,28 €

Akcia platí do vypredania zásob.

Vážení zákazníci obce Hruštín
oznamujeme Vám, že dňom

19.12.2011sa menia otváracie
hodiny pre verejnosť pošty Hruštín

nasledovne:

Pondelok: 08:00 – 10:30 11:00 – 15:00

Utorok: 08:00 – 10:30 11:00 – 15:00

Streda: 08:00 – 10:30 11:00 – 17:00

Štvrtok: 08:00 – 10:30 11:00 – 15:00

Piatok: 08:00 – 10:30 11:00 – 15:00

Sobota: zatvorené

Nedeľa: zatvorené

V rámci otváracích hodín pre verejnosť

dôjde k zmene prerušenia hodín pre verej-

nosť (do 16.12.2011 je prerušenie hodín

pre verejnosť od 12:00 do 12:30 h.)

hudba ...
divadlo ...
...festival Barbakan putuje po Slo-

vensku, a samozrejme, ani Hruštín ne-
mohol ostať opomenutý. Najlepšie fil-
my z tohto a minuloročného Barbaka-
nu, monodrámy mladých hercov, dva
koncerty, a samozrejme after party, to
všetko v jeden večer, 30.12.2011 v
Kultúrnom dome Hruštín!

Podujatia v mesiaci december 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

  6.12. Čakanie Mikuláša ZŠ
20.12. Vianočná besiedka MŠ
26.12. Štefanská zábava OŠK
30.12. Koncert


