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V piatok 12. decembra zažili návštevníci VIII. roční-
ka vianočných trhov v kultúrnom dome v Hruštíne krás-
nu predvianočnú atmosféru. Tradičný predaj všako-
vakého tovaru od domácich ale aj iných trhovníkov
spestril kultúrny program detí z MŠ a ZŠ, výborná chuť
punču, oblátok, medovníčkov a kapustnice. Ďakuje-
me všetkým organizátorom (ZŠ Hruštín, Obec Hruštín
i RC Motýlik) za prípravu takejto peknej akcie, ktorá
potešila oko, ucho i jazyk návštevníkov.      Zdroj: ZŠ

Na Štefana, 26. decembra, sa v telocvični ZŠ Hruš-
tín uskutočnil už 7. ročník Futsalového turnaja o po-
hár starostu obce Hruštín. Hralo sa systémom „každý
s každým“. Vyhodnotenie a občerstvenie sa konalo
v pizzérii Magnum.

Konečné poradie: 1. Lokca
2. Medzibrodie nad Oravou
3. Vasiľov
4. Hruštín

Vo Vaňovke bola
na Štefana posviacka
Obecnej budovy
a Hasičskej zbrojnice.
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Očami
starostu

Netradične priaznivé
počasie ešte aj v de-
cembri umožňovalo nie-
len nám, ale aj ostatným
stavebným firmám, pokra-
čovať v stavebných prácach.

Činnosť za mesiac december:
 1/ Živnostníci p. Medenci, p. Vlžák

a p. Hojo pokračovali v prácach na prí-
stavbe a rekonštrukcii hasičskej zbroj-
nice v Hruštíne. Bolo zateplené celé
podkrovie hasičskej zbrojnice a namon-
tovaná konštrukcia na sadrokartón.

2/ Do hasičskej zbrojnice v Hruštíne
boli dodané a namontované plastové
okná a dvere.

3/ Elektro-montážna firma pokračo-
vala v montáži verejného osvetlenia
a káblových rozvodov.

V ďalších prácach a montáži nových
káblov budú pokračovať za priaznivej-
šieho počasia.

4/ Oravská vodárenská spoločnosť
Dolný Kubín pokračovala na prácach

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2014 Časť obce Spolu

Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 31.12.2013 2816 387 3203

Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 12 2 14

Deti narodené v roku 2014 38 5 43

z toho – chlapci 18 2

– dievčatá 20 3

Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 28 1 29

Počet zomrelých obyvateľov 25 3 28

z toho – muži 12 3

– ženy 13 0

SPOLU 2813 390 3203

Prírastok obyvateľov -3 + 3 0

A/ Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov samo-

správy obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu

obce.
3. Poverenie, že zástupcom starostu

obce bude: Zdenka Snováková.

B/ Konštatuje, že:
1. Novozvolený starosta obce Mgr.

František Škapec zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.

2. Zvolení poslanci obecné zastupiteľ-
stva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Bc. Martin Haluška
Ľuboš Jancek
Ing. Marta Lipničanová
JUDr. Ján Macík
PhDr. Helena Martvoňová
Ľubomír Snovák
Zdenka Snováková
Mgr. Peter Teťák
Ing. Ivana Teťáková
Dominik Zemenčík

C/ Poveruje:
1. Poslankyňu Zdenku Snovákovú zvo-

laním a vedením zasadnutí obecné-
ho zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tre-
tia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov.

D/ Zriaďuje:
 1. Obecnú radu v počte 4 členov.

E/ Volí:
 1. Členov obecnej rady: JUDr. Ján Ma-

cík, Vincent Žilinec, Zdenka Snová-
ková, Dominik Zemenčík.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
(Ľudová pranostika)

kanalizácie v uliciach
Radzovka a Kutina.

5/ Pracovníci obce
a nezamestnaní pracu-

júci na obecných prácach
postavili snehové zábrany na Veternej
ulici a rozviezli posypový materiál po
obci. Taktiež títo pracovníci sa podieľa-
li na pomocných prácach pri hasičskej
zbrojnici.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania,
starý rok vystriedal nový. Znovu sme

o rok starší a čas naberá opäť na svo-
jich obrátkach. Z tohto dôvodu si dáva-
me rôzne predsavzatia a každý si nie-
čo prajeme.

Všetkým občanom by som aj ja chcel
popriať veľa Božieho požehnania, zdra-
via, pokoja a rodinnú súdržnosť v roku
rodiny.

 Mgr. František Škapec
 starosta obce

U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 11. 12. 2014

Číslo: OZ 05/2014
Obecné zastupiteľstvo

Časť obce Muži Ženy Deti do 15 rokov    Spolu

chlapci   dievčatá

Hruštín 1164 1154 241 254 2813

Vaňovka 156 170 36 28 390

SPOLU 1320 1324 277 282 3203

Priemerný vek 36,15

Štatistika obce za rok 2014

Počet sobášov v roku 2014

Hruštín 20

Vaňovka 4

Spolu 24

Podujatia v mesiaci január 2015

6.1. Trojkráľové stretnutie
10.1. Rodinná oslava
17.1. Poľovnícky ples
24.1. Maškarný ples
27.1. Výchovný koncert ZŠ
27.1. Koncert SZUŠ Jánoš
31.1. Vaňovským chotárom
31.1. Retro ples

MKS pri OcÚ Hruštín
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85 rokov / december 2014
Juliana Teťáková

80 rokov Jaššová Mária
Hojo Vendelín
Časová Helena

70 rokov Janceková Rozália

60 rokov Žilinec Vendelín
Hojo Milan
Gabajová Mária
Zemenčíková Ľubica

55 rokov Rončáková Terézia
Kazimier Dušan
Kubáni Július, Mgr.
Zemenčík Ján

Prišli medzi nás:
Natália Janceková
Jozef Maliterný
Petra Žilincová
Anna Lihanová
Jakub Skladaný
Jakub Kratoň

Odišli od nás:
František Firic, 64 rokov
Mária Straková, 45 rokov
Ján Slivčák, 74 rokov
Margita Kupčová, 76 rokov
Štefan Jaššo, 60 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci január 2015

Penzión *** Oravská horáreň,
Miesto, kde ochota a úsmev
sú samozrejmosťou!

V uplynulom roku bol Penzión *** Orav-
ská horáreň bohatý na hostí, nové kon-
takty, skúsenosti a hlavne nové poznat-
ky. V roku 2014 navštívilo Penzión ***
Oravská horáreň viac ako 1200 hostí, ktorí
mali možnosť zoznámiť sa so životom a
ľuďmi v Hruštíne, navštíviť Kostol sv. Jána
Krstiteľa a miestne obchodné prevádzky,
čo Hruštín výrazne zviditeľnilo a ďakujem
za celoročnú spoluprácu miestnej samo-
správe, farskému úradu a podnikateľským
subjektom, ktoré nám boli maximálne ná-
pomocné.

Hostia mali zabezpečený počas celé-
ho týždňa bohatý sprievodný program v
podobe folklórnych vystúpení, fakultatív-
nych výletov a množstvo aktivít
v celom rekreačnom zariadení Oravskej
horárne, v ktorom sa nám podarilo vybu-
dovať nové altánky a posedenie, zmoder-
nizovať kúrenie a tiež vídate novučičké
červené auto s logom Oravskej horárne.

O spokojnosť a pohodu hostí sa staral
ústretový personál v celkovom počte 15
zamestnancov a veru museli vynaložiť
nemalé úsilie na to, aby vyhoveli čoraz
náročnejšiemu zákazníkovi a jeho požia-
davkám. Dovoľte mi preto vysloviť v mene
Odborového zväzu Potravinárov Sloven-
skej republiky, ktorý je vlastníkom rekre-
ačného areálu, poďakovanie všetkým za-
mestnancom za ich prácu, vysoké pracov-
né tempo a plnenie pracovných povinnos-
tí, bez ktorých by nebolo možné tieto
úspechy dosiahnuť. Som hrdá na to, že
Oravská horáreň je zamestnávateľom,
ktorý pravidelne uhrádzal za svojich za-
mestnancov všetky odvody do zdravot-

ných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do
dôchodkového, nemocenského, garanč-
ného a do fondu úrazového poistenia.
Oravská horáreň uhrádzala svojim za-
mestnancom riadnu dovolenku, prepláca-
la paragrafy na vyšetrenia, náhradné voľ-
no, preplácala „péenky
a óčeerky“ a vyplácala v súlade so záko-
nom príplatky za prácu vo sviatok,
v sobotu, v nedeľu a prácu nadčas. Je
však na škodu, že sa ako zamestnávateľ
stretávam s názormi a požiadavkou no-
vých zamestnancov, že na pracovnom
trhu je tu obľúbenejšia nie celkom legál-
na práca, práca platená na ruku, bez aké-
hokoľvek zabezpečenia zamestnanca do
budúcnosti , čo výrazne deformuje príjem
a ekonomické zabezpečenie rodín za-
mestnancov. Verím, že každý disponuje
určitou znalosťou legislatívy a právneho
povedomia, preto by malo byť našou spo-
ločnou snahou nerovnosti na pracovnom
trhu odstraňovať .

Želám si, aby aj v roku 2015 mal Penzi-
ón *** Oravská horáreň dobre pripravenú
marketingovú kampaň, aby bolo dostatok
spokojných hostí, dostatok práce a peňa-
zí na ďalší rozvoj a viac pracovných príle-
žitostí. Práca v cestovnom ruchu je mimo-
riadne náročná, ale poskytovanie služieb
sa bude do budúcnosti iba zvyšovať a
„predávanie prírodných krás a ochoty slú-
žiť hosťom“ sa stane každodennou súčas-
ťou nášho života . Ďakujem za uplynulý
rok a teším sa na budúcu spoluprácu.

Ing. Magdaléna Mellenová,
predsedníčka OZ potravinárov SR

Najkrajšie sviatky roka máme za sebou.
A úspešne sme sa presunuli i do nového
roka 2015. A preto by som Vám chcela i ja
popriať všetko najlepšie do roku 2015, aby
sa Vám splnili všetky priania, ktoré ste do-
stali od známych, či rodiny. Nech je pre
Vás rok 2015 aspoň taký úspešný ako bol

rok 2014. Pre nás bol tento posledný mesiac starého roka dosť
rušný. 13.12. sme sa zúčastnili „VYSIELAČKY“, kde nás otec
biskup požehnal a božím slovom nám i poďakoval, že sme sa
podujali koledovať v rámci DOBREJ NOVINY.

Koledovali sme 26. 12. od 12:30-20:30, za čo patrí vďaka
všetkým rodinám, ktoré nás prijali i v tak neskorých hodinách.
Spolu sme navštívili 41 rodín. Ďalšia vďaka patrí i deťom, kto-
ré boli s nami koledovať a zapojili sa tak do dobrého skutku
pre chudobné africké krajiny, určite bolo jednoduchšie poze-
rať v televízii vianočný program, či sedieť za počítačom, no oni
urobili dobrý skutok pre niekoho, koho nepoznali.
V neposlednom rade patrí vďaka i farskému úradu za pomoc
a psychickú podporu, ktorú sme tento rok potrebovali. Skutoč-
ne chcem poďakovať každému jednému z nás, ktorý sa ako-
koľvek podieľal pri koledovaní. V 20. ročníku Dobrej noviny
a 4. ročníku koledovania u nás v Hruštíne sme vyzbierali
855 €, čo je určite nádherná suma. Pán Boh zaplať.

A deťom za ich ochotu sme urobili malé prekvapenie. Zo
4. 1. na 5. 1. sme nocovali v rodinnom centre Motýlik, s deťmi
sme sa zahrali či pozreli si zaujímavý film, no určite zaujímavá
bola i nočná guľovačka. Do tohto roka sme si pripravili tiež pár
zaujímavých akcií, tak veríme, že sa nám ich podarí i zrealizo-
vať.

Kristína Michalčíková
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Referendum za život v rodine
Evanjelium Mt 2, 1-12

Keď sa za čias kráľa Herodesa v ju-
dejskom Betleheme narodil Ježiš, pri-
šli do Jeruzalema mudrci od východu
a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený
židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu
na východe a prišli sme sa mu poklo-
niť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil
sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal
všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu
a vyzvedal sa od nich, kde sa má naro-
diť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judej-
skom Betleheme, lebo tak píše prorok:
‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, ni-
jako nie si najmenší medzi poprednými
mestami Judey, lebo z teba vyjde voj-
voda, ktorý bude spravovať môj ľud,
Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky
zavolať mudrcov a podrobne sa ich
povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda.
Potom ich poslal do Betlehema a po-
vedal: „Choďte a dôkladne sa vypytuj-
te na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte
mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa,
hviezda, ktorú videli na východe, išla
pred nimi, až sa zastavila nad miestom,
kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu,
nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu
a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou,
padli na zem a klaňali sa mu. Potom
otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne
dostali pokyn, aby sa nevracali k Hero-
desovi, inou cestou sa vrátili do svojej
krajiny.

Homília na sviatok Troch kráľov
6.1.2015 Hruštín.

Bratia a sestry, grécky jazyk, ktorý bol
v časoch Ježiša Krista úradnou rečou
a boli v ňom pôvodne napísané aj Ježi-
šove evanjelia, na vyjadrenie toho, čo
my označujeme jedným slovom čas, tak
grečtina má na to až dva výrazy: chro-
nos a kairos. Chronos je čas, ktorý sa
počíta na hodiny, dni...roky do budúc-
nosti alebo spätne do minulosti. A kai-
ros, to je čas, ktorý je teraz, a ktorý má
byť vyplnený nejakou udalosťou, ktorý
nesmie prejsť naprázdno.

Na prelome rokov sme veľa narábali
s chronosom. Pozerali sme spätne do
uplynulého roku. Ale pozeráme aj do
toho budúceho roku, čo nás čaká.
Okrem iných udalostí, presne za me-
siac, 7. februára má to byť aj referen-
dum za život v rodinách. Sviatok
Troch kráľov pokladám zas za kairos,
za čas, kedy treba o tom hovoriť, a kedy
sa to ani nedá obísť. Veď kairos v sú-
vislosti s ohlasovaním evanjelia má

spĺňať dve podmienky: 1. to, o čom si
máme hovoriť, musí vychádzať z Bo-
žieho slova alebo tajomstva sviatku
a 2. má to byť aktualizované do našej
situácie.

A tak najprv cez Božie slovo na-
hliadnime do evanjeliového príbehu
o Troch kráľoch, o čo tam išlo? Celkom
jednoducho si to môžeme vysvetliť tak,
že je tam Herodes, ktorý zaútočil na
Svätú rodinu. Konkrétnejšie, manže-
lom, ktorí dostali od Boha úlohu chrániť
Božie dieťa, Herodes chce to dieťa vziať
a zabiť ho.

Ak si máme evanjeliový príbeh o troch
kráľoch aktualizovať do našej situá-
cie, musíme uznať, že aj dnešný svet
má Herodesa, ktorý útočí na rodiny.
Konkrétnejšie tiež chce rodinám
uchmatnúť deti a zničiť im život. Buď
im chce zobrať deti tak, že ich bude učiť
tomu, s čím rodičia nesúhlasia. Alebo
dokonca chce nasilu uchmatnúť deti tra-
dičným rodinám a zveriť ich takým spo-
lunažívaniam, ktoré si deti nemôžu sami
splodiť, lebo sú to spolunažívania proti
prírode, ktorá je tiež od Boha. A práve
preto je tu o mesiac spomínané refe-
rendum za život v rodinách.

Ku tomu treba uviesť dve vysvetle-
nia:

1. vysvetlenie sa týka toho, že väč-
šina z nás sme neradi, keď sa o politi-
ke hovorí ešte aj v kostole. Ale samot-
né referendum ešte nie je politika, je
to len nástroj, ktorý slúži na zistenie
väčšinového názoru ľudí. Skôr si treba
všimnúť, o čom je to referendum: V pr-
vom bode sa žiada, aby sa za manžel-
stvo pokladalo len zväzok medzi jed-
ným mužom a jednou ženou, žiadne iné
spolužitie osôb. V druhom bode sa žia-
da, aby adopcia detí nebola umožnená
osobám rovnakého pohlavia. A v tre-
ťom bode sa žiada, aby sa v školách
nevyučovalo to, s čím rodičia detí ne-
súhlasia. A tak vidíme, že pri tomto re-
ferende sa nejedná o politiku, ale ide
tu o život, o manželstvo, o rodinu, o deti,
o výchovu, ktoré Boh zveril do našich
rúk, aby sme ich tiež v tomto svete
ochraňovali. Doteraz bolo vraj na Slo-
vensku sedem neúspešných referend,
niektorí sa domnievajú, že rovnako do-
padne aj toto referendum za život v ro-
dine. Ale tam, kde sa treba zastať živo-
ta v rodine, hádam nezaváhame a ne-
budeme ľahostajní.

2. vysvetlenie sa týka toho, kto je to
ten Herodes, ktorý útoč í na naše
dnešné rodiny? Dnešný Herodes sa
predstavuje pod menami gender a ro-

dová rovnosť tzv. „LGBTI“ (lesby, ge-
jovia, bisexuáli, transsexuáli a interse-
xuáli). Sú to pojmy pre mnohých z nás
cudzie, v poslednom čase ich viacerí
počúvame prvýkrát, a preto im celkom
nerozumieme. V podstate ide o to, že
tieto skupiny sa usilujú presadiť, aby sa
už ľudia nedelili len na dve pohlavia,
na muža a ženu, ale sa aby v zákono-
darstve zaviedlo delenie na sedem ro-
dov, ktoré sa môže ďalej rozrastať. Aby
tam okrem mužov a žien boli ešte oso-
by, ktoré sa narodia ako muži, či ženy,
ale neskôr, keď dospejú, si budú môcť
sami vybrať, čo chcú byť, či narodený
ako muž sa chce cítiť ako žena, a na-
opak. Zdravému rozumu sa to nejde
pomestiť do hlavy takýto výmysel.
A naozaj, bol by to začiatok konca ľud-
stva, lebo Biblia o vzniku ľudstva ho-
vorí: Boh stvoril človeka ako muža
a ženu a povedal im: Množte sa a na-
plňte túto zem. Ale ak sa naruší zvä-
zok postavený na rozdielnosti muža
a ženy, odkiaľ budú prichádzať ďalšie
deti? Znovu sa urobia zákony, ktoré
budú odoberať deti tradičným rodinám
a zdôvodní sa to tým, že v tradičných
rodinách sú zlé sociálne podmienky.

Aby sme na to všetko nepozerali len
ako na vymysleného strašiaka, ale
ako na reálnu hrozbu, ktorú treba od-
maskovať a odhaliť, uveďme si ešte nie-
koľko podobností či až rovnakostí me-
dzi tým, čím bol Herodes pre Svätú ro-
dinu a tým, čo ohrozuje dnešné rodiny:

1. Rodina Ježiša, Márie a Jozefa bola
svätá. - Ale rodina aj vo všeobecnosti
aj každá rodina osobitne je posvät-
ná. Je posvätná v tom zmysle, že rodi-
na sa nedá ničím nahradiť. Vidíme to aj
na tom, že aj Boží Syn si príchod do
tohto sveta nezvolil iný ako ostatní ľu-
dia, ale tiež sa narodil do rodiny a vy-
rastal v nej. Hoci jeho skutočným Ot-
com bol Boh, ale dal mu aj pozemské-
ho otca Jozefa. Nenechal Máriu slobod-
nou matkou, ani na výchovu Ježiša jej
nepridelil ešte inú ženu, nejakú slúžku.
Ale Ježiš mal matku i otca.

2. Kto to bol ten Herodes, ktorý chcel
zabiť Dieťa? V čase narodenia Krista
bol Herodes vraj už vážne chorý. Bál
sa, že kvôli chorobe príde o kráľovskú
moc. Kvôli tomu dal zabiť aj viacerých
svojich príbuzných: švagrov, bratov,
otca. Napokon dva roky po narodení
Krista aj zomrel, o čom sa zmieňuje aj
evanjelium, že po Herodesovej smrti sa
Svätá rodina vrátila z Egypta. – Rov-
nako aj to, čo útočí na rodinu dnes, je
choré. To, čo je choré, samo nemôže
prežiť, priživuje sa na zdravom, až kým
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Krsty: – chlapci 21; – dievčatá 22
Sobáše: – snúbenci obaja domáci

farníci 14; – snúbenci jeden domáci
a druhý z inej farnosti 9; – snúbenci oba-
ja z inej farnosti 1; – snúbenci obaja ka-
tolíci 24; – snúbenci s dišpenzom 0

Pohreby: – muži 15; – ženy 13; –
zomrelí, ktorí zanechali po sebe vdov-

aj to zdravé nerozožerie. To poznajú aj
lekári. Ale stačí tu aj obyčajný príklad:
dajme k sebe dve jablká, jedno nahnité
a druhé zdravé. Ktoré od ktorého sa na-
kazí? Zdravé jablko to už nahnité ne-
vylieči, ale ak ostane s ním spojené,
zhnije aj ono. A preto aj ku referendu
o záchrane života v rodine treba nám
pristúpiť ako dobrým chirurgom, ktorí
odstránia primárny nádor, aby sa me-
tastázy nešírili do ostatného tela.

3. Herodes chce Ježiša zabiť zálud-
ne. Trom kráľom hovorí: Keď dieťa
nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu
aj ja išiel pokloniť. A keď mu jeho úmy-
sel nevyšiel, zúri, zabíja hlava nehla-
va. – Rovnako záludne sa správajú
ideológie napadajúce dnešnú rodinu.
Hovoria – my nechceme rodinu zrušiť,
len chceme dať možnosť výberu. Ale
existuje alternatíva rodiny, kde by sa
inde mimo rodiny rodil nový život? Keď
tie ideológie nebudú mať samé od seba,
čo je vlastné rodine – a to je nový ži-
vot, oni začnú rodinám závidieť a budú
im život brať a ničiť. Už len keby bolo to
referendum za život v rodine úspešné,
už vtedy by sme videli, akí by boli zá-
stancovia týchto ideológií nervózni.

4. Ďalej vidíme, že Herodes, keď mu
nevyjde jeho plán, nehľadá ďalej samot-
ného Ježiša. Ale len tak preventívne
dá vyzabíjať v Betleheme všetkých
chlapcov do dvoch rokov. – Rovna-
ko každá chorá ideológia nemôže mať
prirodzený vývoj, začne sa v nej niečo
kaziť, a vtedy nikto nepredvída, aké ďa-
lekosiahle dôsledky to bude mať, a koľ-
ko obetí na životoch to prinesie.

5. A posledná vec, ktorú treba ešte
zobrať do úvahy, je to, že Herodes,
hoci je len jeden a sám, má takú
moc, ktorá zabíja a ničí. A presne toto
chcú dosiahnuť ideológie namierené
proti rodine. Chcú byť uzákonené, po-
stavené na roveň rodinám. Chcú mať
moc, aby potom 5 či 10 % chorých
mohlo rozkazovať zvyšným 90 až 95 %
zdravých.

Bratia a sestry, aj keď si to, čo je na-
mierené proti dnešným rodinám zrov-
návame s krutým Herodesom, predsa
by sme sa mali zamyslieť ešte nad jed-
nou otázkou Čo nás môže od účasti
na referende odradiť?

1. je to to, že chodením k urnám
sme už zunovaní. Množstvo volieb
a k tomu pomedzi ešte vždy nejaké re-
ferendum, už sme z toho otrávení. Ale
čo si musíme uvedomiť, je to, že teraz
nejde o to, ktorá strana bude vládnuť,
kto bude europoslanec..., ale teraz ide
naozaj o život, o manželstvo, o rodinu,
o deti, o výchovu.

2. to, pred čím chce referendum
ochrániť rodinu, nám zatiaľ pripadá cu-
dzie a vzdialené, povieme si: nám to
nehrozí. Ale v západnom svete to už
trvá tridsať rokov, valí sa to ako sneho-
vá guľa, ktorá naberá na objeme, a pre
ktorú západný svet je už malý, preto
sa to tlačí pomaly už aj k nám. Refe-
rendum za život v rodine je konkrétnou
príležitosťou povedať aj našim politi-
kom: Tak, ako traja králi sa vrátili do-
mov inou cestou a už nešli k Herode-
sovi, aj my si chceme žiť vo svojej kra-
jine inak ako žije západ – my chceme
žiť v tradičných rodinách.

3. referendum nie je namierené pro-
ti niekomu, dokonca nie ani proti tým,
ktorí sa narodili opačne orientovaní.
Sám pápež povedal: Kto som ja, aby
som súdil homosexuála? Ale referen-
dum je sebaobranou rodiny. Nie je ak-
ciou proti niekomu, ale reakciou na to,
ako sa dnes útočí na rodinu.

4. a ešte jedna vec, ktorá nás môže
od referenda odradiť, je to, že si pomys-
líme, že si upletieme bič sami na
seba. Že zahlasujeme za to, čo sa bude
nám ťažko zachovávať. Aj my kňazi,
ktorí podporujeme referendum, sme
slabí a padáme. Ale Boží zákon v tom-
to svete je ako osnova, podľa ktorej aj
padnutý človek vie, ku čomu sa ma vrá-
tiť. Ak sa nahradí Boží zákon ľudskými
výmyslami, k čomu sa po životných zra-

neniach vrátime? Rany, najmä tie na
duši, sa najlepšie liečia a hoja v rodi-
ne.

Bratia a sestry a zas naopak, čo by
nás malo pohnúť vyjsť zo svojho po-
hodlia zahlasovať v referende za pod-
poru života v rodine je uvedomenie si
následkov toho, ak by sme to neurobi-
li. Následky toho, čo urobil Herodes
v Betleheme sú v Biblii opísané srd-
cervúcimi slovami: „V Ráme bolo po-
čuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel
oplakáva svoje deti a odmieta útechu,
lebo ich niet.“ Následky mohli byť ešte
horšie, ak by medzi zabitými bol aj Je-
žiš, vtedy by sa i náš pozemský život
končil smrťou a nebolo by života več-
ného. Aké budú následky, keď v refe-
rende za život v rodine nevyjadríme svoj
názor? Už teraz môžeme povedať, že
to bude mať najmenej dva následky:
1. Že necháme voľnú cestu tomu, čo
sa valí na naše rodiny, pôjde im to rých-
lejšie a ľahšie a 2. Tam, kde sa robí nie-
čo zlé a nerobí sa dobro, tam obyčajne
na to doplácajú tí, ktorí sa ešte nevedia
brániť, a to sú deti. Naše deti potrebujú
v nás už teraz svojich ochrancov, aký-
mi boli Jozef s Máriou pre malého Ježi-
ša.

Bratia a sestry, od dnešného sviatku
Troch kráľov môžeme celý mesiac po-
čítať ten chronos, koľko dní do referen-
da ešte ostáva. Ale bolo by dobré, keby
ten chronos bol zároveň aj kairos – keby
sme ten mesiac pred referendom uži-
točne strávili. Uvedomujem si, že v ná-
ture Slováka nie je vyjsť do ulíc a mani-
festovať, niekedy to má na nás opačný
efekt – odrádza nás to. Ale práve tí tra-
ja králi aj pred nás kladú svoje vzácne
dary: zlato lásky, myrhu utrpenia a ka-
didlo modlitby. Využime ten mesiac do
referenda na lásku a modlitbu v rodi-
nách, na obetovanie svojich utrpení za
rodiny, v ktorých žijeme, aby sa nám
potom toho 7. februára ľahšie urobil
posledný krok – krok k referendu za
život v rodine. pf

Duchovná štatistika farnosti Hruštín za obdobie 1. január 2014 – 31. december 2014

Hruštín Vaňovka Cudzí Spolu
Krsty 35 4 4 43
Sobáše 19 4 1 24
Pohreby 25 3 0 28

cov a vdovy 15; – zomrelí, ktorí už boli
sami vdovci alebo vdovy 12;– zomrelí
slobodní 1; – zomrelí nezaopatrení 0.
Priemerný vek úmrtia za tento rok je
68,2 rokov.

Ak si porovnáme počet krstov a poh-
rebov, tak za tento rok nám v celej far-
nosti pribudlo 11 veriacich, – v Hruští-
ne pribudlo 10 veriacich, – vo Vaňovke
pribudol 1 veriaci.

Uveďme si aj mená tých, ktorí
v tomto roku svoju dušu odovzdali
svojmu Stvoriteľovi:

František Kompan, Margita Kubico-
vá, Margita Martvoňová, Jozef Mišánik
(VA), Anton Jurovčík (VA), Štefan Ťas-
nocha, Zuzana Martvoňová, Jozef Ja-
ššo, Margita Kompanová, Jozef Gru-
chaľák (VA), František Krivačka, Mária
Vlžáková, Margita Hurtalová, Štefan
Gemeľa, Zuzana Drígľová, Terézia Bie-
ľová, Johana Šináľová, Ján Janiak,
Terézia Genšorová, Michal Kľuska,
Anna Martvoňová, Tomáš Škapec,
Matej Kubirita, František Firic, Mária
Straková, Ján Slivčák, Margita Kupčo-
vá, Štefan Jaššo. Odpočinutie večné…
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Najmladšia generácia v obci
5.12. – medzi deti MŠ zavítal dlho očakávaný hosť –

sv. Mikuláš, ktorý okrem anjela priviedol aj nezbedného čer-
tíka. Obidvaja Mikulášovi pomáhali pri rozdávaní darčekov
dobrým deťom, ktoré sa za krásne balíčky poďakovali pek-
nou pesničkou i básničkou.

9.12. – aj tento rok sa deti s veľkou radosťou pustili do
vykrajovania medovníčkov, ktoré nám tety kuchárky dali
upiecť, aby boli pripravené na zdobenie.

10.12. – sme privítali v MŠ mamičky a babičky, ktoré si
našli v predvianočnom zhone čas a prišli nám pomôcť zdo-
biť voňavé medovníky. Ďakujeme za návštevu.

12.12. – atmosféru vianočných trhov, ktoré sa konali v KD,
spríjemnili i deti MŠ svojím vinšom i koledou.

18.12. – sa deti MŠ predstavili so svojím vianoč-
ným programom na tradičnom podujatí „Besiedka pri
stromčeku.“ Najskôr vystúpili so svojím pásmom pred-
školáci, ktorí navštevujú krúžok anglického jazyka,
pod vedením p. uč. Ž. Vajdiarovej z CVČ Maják. Po-
stupne prišli na pódium aj deti ostatných tried, ktoré
vyčarili úsmev na tvári všetkým dospelým. Zamest-
nancom OcÚ ďakujem za pomoc pri realizácii podu-
jatia a p. uč. za prípravu programu.

25.12. – sa prišli pokloniť Ježiškovi v jasličkách aj
najmenší koledníci, ktorí mu priniesli svoje skromné
dary.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli deťom
na balíčky (Mikuláš, Besiedka pri stromčeku).

Obec Hruštín, p. starosta Mgr. F. Škapec, p. Jaro-
slav Prílepok, ZRŠ

Ďakujem celému kolektívu MŠ za spoluprácu pri
príprave a realizácii kultúrnych podujatí.

Prajem Vám, aby rok 2015 bol lepší než rok pred-
chádzajúci, aby bol rokom pevného zdravia, pracov-

ných i osobných úspechov a rodinnej pohody.

Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY DECEMBER 2014

– v školskom kole Pytagoriády žiakov 3. – 8. ročníka sa
úspešnými riešiteľmi stali:
3. ročník – Rastislav Kupčulák, Adam Ptačin, Lenka Kazi-
mierová a Gabriela Vlžáková
4. ročník – Lukáš Kompan, Samuel Haluška, Adrián Očka-
ják a Lukáš Kaprálik
5. ročník – Václav Baraniak
7. ročník – Matúš Kopilec
8. ročník – Lukáš Šimek a Jaroslav Troják

– Koncom novembra a začiatkom decembra sa konal
turnaj vo florbale starších žiakov.

Vo finále zdolali žiaci 9.A triedu 9.B, tretia skončila 7.B
trieda. Najlepším hráčom turnaja sa stal Matúš Kopilec (7.B),
ktorý strelil 11 gólov.

Poradie starší žiaci: 1. miesto: 9.A, 2. miesto:9.B, 3. miesto:
7.B, 4. miesto: 8.A, 5. miesto: 8.B, 6. miesto: 7.A

3. 12. boli inštalované 2 interaktívne tabule v budove ZŠ
Zamost. Túto techniku získala škola zapojením sa do pro-
jektov „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre vše-
obecno-vzdelávacie predmety“ a „Elektronizácia vzdeláva-
cieho systému regionálneho školstva“ (Digiškola). Veríme,
že IT pomôžu urobiť vyučovanie zaujímavejším, efektívnej-
ším a že budú pre žiakov i učiteľov vďačnou a obľúbenou
učebnou pomôckou.

3. 12. sa uskutočnilo v SOŠ
technickej Námestovo regionál-
ne kolo technickej olympiády.
Našu školu reprezentovali Marek
Katreník a Ľuboš Tomáň (9.A) –
7. miesto, a Ľudovít Drígeľ (7.A),
ktorý vo svojej kategórii obsadil
2. miesto. Blahoželáme a ďaku-
jeme za dobrú reprezentáciu ško-
ly a p.uč. Halmešovi za prípravu
na súťaž.

5. 12 sa v sále kultúrneho
domu v Hruštíne konala tradičná
akcia – Talenty pre Mikuláša, pre-
hliadka talentov školy a zároveň
obdarovanie žiakov ZŠ Mikulá-
šom. Žiaci 1.- 4.si po ročníkoch
pripravili pekný program, ktorým
sa predstavili svojim starším spo-
lužiakom. Potom vystupovali žia-
ci, ktorí sa prihlásili do Talentária
– tanečníci, speváci, hudobníci,
herci, súčasne s nimi kreslili svo-
je práce výtvarníci. Ďakujeme
všetkým, že si našli čas, preko-
nali trému a podujali sa ukázať

svoj talent. Presvedčili sme sa, že v našich deťoch drieme
umelecký talent, žiaľ, u niekoho sme to zistili až v 9.ročníku.
Ďakujeme tiež pani učiteľkám za pomoc pri príprave vystu-

pujúcich. V prestávkach si mohli žiaci zasúťažiť v rôznych
zábavných disciplínach alebo niečo kúpiť na burze. Peniaž-
ky takto získané (50,26 €) venuje škola na dobročinné účely
– sestrám Vincentkám na BOJ PROTI HLADU do Afriky.
Mikuláš odmenil prostredníctvom svojich anjelov jednotlivé
triedy. Za sladkosti ďakujeme Obecnému úradu v Hruštíne
i Rodičovskému združeniu pri ZŠ Hruštín.

12. 12. sa v MKS Hruštín konali už VIII. vianočné trhy.
Vyzdobená sála, prestreté stoly s tovarom trhovníkov, pek-
ný kultúrny program žiakov I.stupňa, krojované deviatačky

ponúkajúce chlieb s mas-
ťou a cibuľou, vôňa vianoč-
ného punču, medovníčkov,
kapustnice a oblátok – to
všetko dotváralo atmosfé-
ru tohto pekného podujatia.
Na pultoch sa objavili zväč-
ša práce našich žiakov,
šperky, výtvarné dielka, ale

zapojili sa aj predávajúci nielen z našej obce. Ponúkali tex-
tilné tašky, kabáty, oblátky, korbáčiky, pečivo, medovinu, dre-
vené hračky, betlehemy, voskové figúrky, kresťanskú litera-
túru a sviečky.

10. 12. sa v CVČ Maják v Námesto-
ve uskutočnilo okresné kolo olympiá-
dy SJ. Našu školu reprezentovala Ve-
ronika Drígľová z 9.A. V konkurencii
16 súťažiacich skončila na výbornom
3. mieste. Blahoželáme! Zvíťazila žiač-
ka z NO – Komenského, 2. bol štu-
dent z 8-ročného gymnázia NO. Ve-
roniku pripravovali p.uč. V. Vlžáková
a A. Očkajáková. Ďakujeme za výbor-
nú reprezentáciu školy.

17. 12. si žiaci siedmeho ročníka
zopakovali návštevu „vynovenej“
Oravskej knižnice Antona Habovštia-

ka v Dolnom Kubíne. Najskôr absolvovali vyučovaciu hodi-
nu s pani knihovníčkou, ktorá ich previedla príbehmi: Polič-
ky plné dobrodružstiev... Žiaci boli pozorní, na položené otáz-
ky vedeli pohotovo odpovedať. V detskom oddelení sa vráti-
li do ríše rozprávok a dobrodružstiev, viacerí pátrali po en-
cyklopédiách, knihách o športovcoch a lietadlách.

– Začíname so zberom sušenej pomarančovej kôrky. Po-
trvá do Veľkej noci, potom vyhodnotíme a odmeníme zbera-
čov. Zatiaľ treba doma kôrku sušiť, odkladať do vreciek.

Prajem všetkým žiakom, zamestnancom našej školy, ro-
dičom, ale aj všetkým občanom našej obce v novom roku
dobré zdravie, veľa dobrých nápadov, tolerancie a porozu-
menia. Nech sa nám spoločne darí v škole i mimo nej.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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V utorok, 6. januára sa v Kultúrnom dome Hruštín
uskutočnilo už tradičné Trojkráľové stretnutie, ktorého
sa zúčastnili aj poslanci z našej družobnej gminy Za-
bierzów. Tento zvykoslovný program otvorila vianoč-
nými koledami a vinšami FSk Hruštín a harmonikári.
Po nich vystúpil divadelný krúžok Basta fidli. Program
pokračoval vystúpením hudobných skupín PROBE
a SONDA. Program ukončili betlehemci. Na záver sta-
rosta obce poprial občanom do nového roka všetko
dobré a poďakoval účinkujúcim.

z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

Už tradične po sviatkoch usporiadali Obec Hruštín
a OŠK Hruštín „Stolnotenisový turnaj neregistrova-
ných“, ktorý bol 4.januára v KD Hruštín. Tento rok sa
turnaja zúčastnilo 52 hráčov, rozdelených v štyroch ka-
tegóriách.

1. Milan
Slameník

2. Štefan
Škapec
st.

3. Ľuboš
Jancek

Cena
útechy:

Milan
Jancek

1. Matúš
Janiga

2. Dominik
Šmiheľ

3. Timotej
Teťák

Cena
útechy:

Dominik
Sabol

1.Marek
Dirga

2. Jozef
Jurovčík

3.Milan
Snovák
ml.

Cena
útechy:

Peter
Bobka

1. Dušan
Firic

2. Ján
Šeliga

3.František
Martvoň

Cena
útechy:

Tomáš
Troják

Výsledky:
kategória do 15 rokov

kategória do 20 rokov

kategória do 50 rokov

kategória nad 50 rokov
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Druhé kolo halovej
sezóny v streleckom
trojboji sa konalo
v Nitre 13. decembra.
Zúčastnili sa jej Mari-
án Slaničan, Jozef
Jancek, Marián Kom-
pan a Jozef Očkaják.
V disciplíne pištoľ na
štvrtom mieste skon-
čil Marián Slaničan,
na piatom mieste Ma-
rián Kompan a sied-
my Jozef Jancek.
V disciplíne revolver
zvíťazil Marián Slani-
čan a Jozef Jancek
bol druhý.

ZOTŠ- Hruštín

Strelci Detský a dospelý značkový
second-hand

Vás pozýva na nákup značkového
oblečenia

– dovoz z Anglicka, USA...

Značky: Disney, Hello Kitty, Next,
Gate, H&M, Gorge, Zara...
Každý utorok nový tovar.
Každý piatok 20 % zľava
Každú sobotu 30 % zľava

Adresa: Hruštín, Pod Uhliskom 246/5
(vchod z dvora) !!!

Tešíme sa na Váš nákup!!!
Tiež ponúkam opravy a úpravy ode-

vov a zákazkové šitie...

Otváracie hodiny:
utor.– piatok: 9.00-15.30 hod.

sobota: 9.00-13.00 hod
pondelok: zatvorené
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Obec Hruštín ponúka na predaj lyžiarsky vlek OEV 300 +
ďalší na náhradné diely. Cena dohodou. Bližšie info na
tel:0905 213503
Obec Hruštín ponúka na prenájom 2-izbový byt vo Va-
ňovke. Viac info na OcÚ Hruštín.
Predám Fiat Ulysse , 8 miestny, r.v 1999, STK, EK, ťaž-
né. Cena 2.500 €, príp. dohoda. Info: Hruštín 697,
tel. 0918 346554.
Predám drevené vchodové dvere dvojkrídlové a drevené
okno. Cena dohodou. Info: Hruštín 102, tel. 0949 542611.

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Banka Vám nepožičia?
Pôžička pre:

zamest., podnikateľov, dôchodcov, MD,
nezamestnaným... – splácanie pod kontrolou –
peniaze hneď po schválení, individuál. prístup

t.č. 0918 322 811 (stačí prezvoniť)

POZVÁNKY

Obec Hruštín a OŠK Hruštín
Vás pozývajú na

36. ročník Prechodu
piatimi hoľami

dňa 14.2.2015.
Prezentácia účastníkov v KD

Hruštín je od 7.30 hod.,
spoločný odchod o 8.30 h.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €
do 15 rokov – 1 €
ženy – zdarma.

Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý
účastník ho absolvuje na vlastné riziko!!!

Priatelia športu
vo Vaňovke a Obec Hruštín

pozývajú všetkých na
7. ročník zimného

lyžiarskeho prechodu
Vaňovským chotárom,
ktorý bude 31. januára 2015.
Prezentácia je od 8.00 hod.

v obecnej budove vo Vaňovke.
Štart je o 9.00 hod.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €
do 15 rokov – 1 €
ženy – zdarma

Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý
účastník ho absolvuje na vlastné riziko!!!

Obec Hruštín, SONDA a Volejbal team
Vás pozývajú na

MAŠKARNÝ PLES,

ktorý bude 24. 1. 2015 v KD Hruštín.
Program:
20.30 hod. – prezentácia masiek
21.00 hod. – nástup masiek
23.30 hod. – vyhodnotenie masiek + tombola
24.00 hod. – tanečná zábava

Vstupné: 2 €
Manželské páry a seniori dobrovoľné.
Do tanca hrá SONDA a Dj.


