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Nech sa starosť všetká zruší a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.
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Znova po roku sme sa 6. januára stretli v kultúrnom dome, kde sa uskutočnilo Trojkráľové stretnutie. Okrem tradičných hostí sa ho zúčastnili aj
poslanci z našej družobnej gminy Zabierzów a pozvaní hostia Martin
Fronc, poslanec NRSR, Peter Belinský, podpredseda KDH a Albín Maslaňák, poslanec ŽSK. Tento zvykoslovný program otvorili deti ZŠ vianočným pásmom. Po nich vystúpili FSk Hruštín a hudobná skupina SONDA.
Program pokračoval vystúpením divadelného krúžku Basta fidli a hudobnej skupiny PROBE. To všetko už tradične ukončili betlehemci. Na záver
starosta obce František Škapec poďakoval účinkujúcim za program
a p. Martinovi Froncovi za dlhoročnú spoluprácu.
Priaznivci volejbalu sa stretli dňa
6. 1. 2016 v telocvični v Hruštíne na Trojkráľovom volejbalovom turnaji. Zúčastnili sa ho štyri družstvá. Hráči si užili
kopec zábavy a napínavých výmen počas zápasov. V prestávkach mali k dispozícii občerstvenie pre načerpanie síl
do ďalších bojov. Chcem sa poďakovať
obci Hruštín a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave turnaja a samozrejme
zúčastneným družstvám.
Matúš Očkaják

Výsledky:
1. Kaderníctvo Andrea
2. Knedľa
3. Neviem ešte
4. Čierni baróni
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„Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože život a milosrdenstvo
pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa.“
(Svätý Ján XXIII.)
Činnosť za mesiac
december:
1/ Pracovníci obce
a nezamestnaní pracujúci na obecných prácach, počas mesiaca zasýpali jamy
po miestnych komunikáciách, kde
bola realizovaná kanalizácia.
2/ Pracovníci obce a nezamestnaní zabetónovali a osadili stĺpy na verejné
osvetlenie na konci ulíc v Radzovke, na Hrnčiarke a Za mostom.
3/ Elektrikári pán J. Stieranka a pán
J. Šeliga namontovali lampy verejného osvetlenia na stĺpoch na spomínaných uliciach.
4/ Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
Dolný Kubín pokračovala na kanalizačných prácach na uliciach Pod
brehom pri MŠ, v školskej záhrade
a prepojila kanalizáciu cez rieku
v centre obce.

Očami
starostu

Vážení občania
Čas plynie ako voda a rok máme opäť
za sebou. Každý bilancuje, čo mu priniesol......
Nový rok nie je len údaj v kalendári,
ale pre každého z nás aj začiatok nových plánov a predsavzatí, ktoré by sme
chceli uskutočniť vo svojom súkromnom, či pracovnom živote.
K tomu, aby nám to všetko vyšlo, potrebujeme Božiu pomoc.
Všetkým občanom prajem na prahu
Nového roka 2016 veľa Božieho požehnania, zdravia, radosti z detí, lásky
a porozumenia vo všetkých medziľudských vzťahoch.
Mgr. František Škapec
starosta obce

SILA MODLITBY

Pán Ježiš je aj dnes plný zľutovania
a moci a aj nás volá k takému postoju
lásky, aby sa nás dotýkalo utrpenie našich blížnych, zvlášť keď vieme o tom,
že On aj dnes uzdravuje chorých, odpúšťa nám všetky neprávosti a lieči
všetky naše neduhy.
Mala som na oddelení pacientku (po
čiastočnom operačnom odstránení žalúdka – pre nádor), ktorá už mala ísť
domov. Písala som jej sesterskú prepúšťaciu správu a fakt som sa tešila,
že taká ťažká operácia išla bez komplikácií. Pani bola takou „dobrou“ pacientkou. No keď som prišla ďalší deň
do práce, dozvedela som sa, že je na
ARO, je na umelej ventilácii, v kóme,
v septickom stave. Mysleli sme, že to
neprežije.
V ten deň ráno, keď mala byť prepustená, sa jej z brucha vyvalilo množstvo hnisu. Pritom celý čas nemala nijaké príznaky – napr. zvýšené teploty,
ani bolesti. Bolo mi jej veľmi ľúto a stále
som mala pocit, že to takto nemalo byť.
To ma pohýnalo hľadať spôsob, ako jej
pomôcť.
Keď prišiel na oddelenie jej manžel,
spýtala som sa ho, ako sa pani má
a že či nechce, aby sme s kňazom prišli za ňou – pomodliť sa. Povedal, že
teraz to aj tak nie je treba, lebo je
v umelom spánku. Hm, nemala som
čas v práci mu vysvetľovať význam
modlitby a rozmýšľala som, či je veriaci. Na ďalší deň som bola na oddelení
pozrieť vlastnú spolusestru a keď som
odchádzala a išla okolo ARO, nedalo
mi to. Opýtala som sa kolegyne, či mô-

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených
prácach, veľmi pekne
ďakujem.

žem spomínanú pacientku navštíviť, že
sa za ňu chcem pomodliť. Povedala, že
jasne, a nech si dám
rukavice a plášť...
Pani spala a nevnímala ma. Bola na
umelej ventilácii
a dýchanie jej zaisťoval pristroj. Pozdravila som ju napriek tomu a povedala jej, že sa za ňu pomodlím. Potom som ju chytila za ruku a modlila
som sa potichu a šeptom, ako ma viedol Pánov Duch. Keď som odchádzala, tak sa ma kolegyňa spýtala, či nejako reagovala. Povedala som, že nie.
Nevidela som žiadny náznak reakcie.
Na druhý deň som sa dozvedela, že
jej klesla teplota na normálne hodnoty (mala predtým 40 C a na ďalší deň
sedela na stoličke pri vedomí ). Keď
som stretla nášho kňaza (hovorila som
mu o nej) oznámil mi, že sa dala pokrstiť. Navštívil ju na izbe a zistil, že
sa pani chce dať pokrstiť. Potom som
s ňou ešte strávila pár dní na našom
oddelení. Nakoniec však odišla uzdravená, mohla normálne jesť a okrem
uzdravenia tela odišla aj uzdravená na
duši – pokrstená.
Bolo to pre mňa poučenie, že modlitba k nášmu Pánovi je ďalším liekom,
ktorý by sme mali užívať pri všetkých
tých ostatných, a že jeho uzdravenie
prichádza v plnosti pre telo aj Ducha.
Pre mňa to bolo jasné svedectvo a dôkaz Božej vernosti, že nás počuje
a s nami súcití...
Zdroj: sestra Lea

JUBILANTI
v mesiaci január 2016
75 rokov
Hojová Margita
Kupčo František
70 rokov
Hojová Zuzana
Slameníková Agneša
65 rokov
Ťasnochová Helena
Macáková Helena
Šeligová Mária
60 rokov
Snovák Vincent
Smidžárová Mária
Hutira Miroslav
Kompan Marián, Ing.
Kompan Jozef
55 rokov
Očkaják Šimon
50 rokov
Kupčuláková Janka
Ľubek František
Čaprnda Jozef
Mazáčková Mária

Prišli medzi nás:
Štefan Vraštiak
Ema Hrubošová
Lukáš Kušnier
Dávid Paško

Odišli od nás:
Žofia Plaváková, 85 rokov

50. výročie sobáša:
Štefan Troják a manželka Anna

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci
január 2016
3.
6.
9.
16.
23.
24.
26.
30.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

NST
Trojkráľové stretnutie
Poľovnícky ples
Maškarný ples
Rodinná oslava
Divadlo AMERIKA
Koncert SZUŠ Jánoš
Školský ples
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Odstúpenie od zmluvy pri tovare zakúpenom
formou zásielkového predaja 1/2
Nákup výrobkov na diaľku, najčastejšie cez internet či formou rôznych
katalógov, je v súčasnosti bežným a obľúbeným spôsobom nákupu. Spotrebitelia radi využívajú výhody takejto formy nákupu výrobkov, pričom za
jednu z hlavných výhod považujú možnosť odstúpenia od zmluvy a ich
vrátenia. Aké možnosti má spotrebiteľ a ako správne uplatniť právo na
odstúpenie od zmluvy?
V prvom rade si musíme uvedomiť, že právo odstúpiť od zmluvy sa
nevzťahuje na všetky zmluvy a v niektorých prípadoch od zmluvy odstúpiť
nemôžeme. Jedná sa o prípady zmlúv, predmetom ktorej je:
– predaj tovaru, ktorého cena závisí
od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy,
– predaj tovaru zhotoveného podľa

osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
– predaj tovaru uzavretého v ochran-

nom obale, ktorý nie je vhodné
vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov
a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
predaj tovaru, ktorý môže byť
vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
s iným tovarom,
predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr
po 30 dňoch a ich cena závisí od
pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil a
predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o
predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

V uvedených prípadoch teda nemôžeme odstúpiť od zmluvy, pričom
túto skutočnosť by sme mali brať do
úvahy už pri nákupe a dôkladne si
zvážiť kúpu výrobku.
Pokiaľ sa nejedná o výrobok, od
zmluvy o kúpe ktorého nie je možné
odstúpiť a ktorý nie je možné vrátiť,
máme právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od zmluvy, predmetom ktorej je
dodanie tovaru, môžeme odstúpiť aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda ešte predtým, ako tovar prevezmeme.
Je dobré tiež vedieť, že začiatok
plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy sa viaže tiež na splnenie si
povinnosti predávajúceho ešte pred
uzavretím zmluvy informovať spotrebiteľa o práve na odstúpenie od
zmluvy a na poskytnutie formulára na
odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ si predávajúci túto povinnosť nesplní včas
a splní si ju až dodatočne, začína
nám 14-dňová lehota na odstúpenie
od zmluvy plynúť odo dňa dodatočného splnenia si tejto povinnosti.
Pokiaľ si predávajúci túto povinnosť
nesplní ani dodatočne, od zmluvy
môžeme odstúpiť až do uplynutia
12 mesiacov a 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
JUDr. Ján Macík
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Milosrdenstvo Troch kráľov a to naše milosrdenstvo
Pruský kráľ Friedrich Wilhelm I. prišiel na návštevu do väzenia. Pri svojej
pochôdzke celami vypočul si množstvo
prosieb o milosť od väzňov, ktorí všetci
tvrdili, že vo väzení skončili nespravodlivo, kvôli zaujatosti sudcov, krivému
svedectvu svedkov, alebo skorumpovaným právnikom. Poslednú celu obýval
nevrlý väzeň. Na rozdiel od iných mlčal
aj v prítomnosti kráľa. A tak sám kráľ
zaskočený mlčaním väzňa sa ho podpichovačne opýtal: „Predpokladám, že
aj ty si nevinný.“ Kráľa ešte viac prekvapila väzňova odpoveď: „Nie, Veličenstvo. Som vinný a všetko, čo som
dostal, som si zaslúžil!“ Tu kráľ povedal dozorcovi: „Tomuto väzňovi udeľujem milosť, prepusť ho, aby nenakazil
tie neviniatka, čo som si predtým vypočul.“
Udeľovať milosť a preukazovať milosrdenstvo bolo jednou z najvzácnejších
výsad kráľov a ich kráľovskej moci.
Dnes, keď slávime sviatok Troch kráľov v Roku milosrdenstva, na ich dobre
známom príbehu si osobitne všimnime,
ako ich kráľovský život bol vyplnený
milosrdenstvom.
Sviatok Troch kráľov sa volá aj Zjavenie Pána, lebo Traja králi nepochádzali z vyvoleného židovského národa,
ale boli pohania. A tak sa nemohli dozvedieť o narodení Mesiáša zo zvitkov
Sv. písma a predpovedi židovských prorokov. Ale Boh im to zjavil im primeraným spôsobom – cez hviezdy, ktoré oni
skúmali. V tom vidíme prejav Božieho
milosrdenstva, že Ježiš chce byť Spasiteľom nielen vyvoleného židovského
národa, ale aj ľudí, ktorí doteraz pravého Boha nepoznali. Traja králi ponuku
Božieho milosrdenstva prijali. Okamžite sa vydali za hviezdou, ktorá im ukazovala cestu k pravému a milosrdnému
Bohu. Naopak, židovskí predstavení,
ani za dva roky od Ježišovho narodenia, čo bol čas, ktorí sa dozvedeli tiež
len od Troch kráľov, neboli schopní navštíviť Boha, ktorý sa narodil uprostred
nich, z nich a pre nich. Nevydali sa za
ním ani spoločne s Troma kráľmi. Tvárili sa zdržanlivo a držali si odstup. No
tým seba a svoju pýchu stavali nad
Boha a jeho milosrdenstvo, čo je ich
veľká hanba a tragédia, o ktorej vieme
až po dnešné dni.
A práve preto, že o tom vieme, bratia
a sestry, musíme si tiež dávať pozor, aby
sa aj v našom živote nezopakoval príbeh židovských predstavených s Božím
milosrdenstvom. Ale nech je to príbeh
Troch kráľov, ktorý sa milosrdným Bohom nechali osloviť. Veď skoro všetci
sme boli vo viere vychovaní, chodili sme

do kostola i na náboženstvo. Napriek
tomu sa mohlo v našom živote stať, že
naša viera počas dospievania alebo
nejakej krízy ochladla a my sme sa stali nepraktizujúcimi veriacimi, teda praktickými pohanmi. Ale aj v čase nášho
odlúčenia od kostola a viery sa nám Boh
prihovára rovnako ako Trom kráľom –
nám blízkym spôsobom. Boh nám ukazuje nejakú hviezdu, ktorá nám hovorí
o tom, že on by sa chcel znovu narodiť
v našom srdci. Tou hviezdičkou, ktorá
mi poukazuje na Boha, je možno moja
babka, môj rodič, môj kolega, či kolegyňa v práci, ktorý má iné životné zásady ako ostatní. Veď keď nám zomrie
napr. babka, prečo tak ľútostivo plačeme na jej pohrebe? Povieme, že bola
taká dobrá, ako my nedokážeme byť.
Ale tá jej dobrota má prameň v jej viere, že zostala verná Bohu, keď aj ona
prežívala ťažkosti, neodskočila od neho,
ale vrhla sa do jeho náručia.
V dnešnej dobe, kedy sa robíme múdrejší než Mudrci, musíme si dávať pozor, aby sme Boha neuzavreli do vlastných predstáv, ale sa ho snažili neustále
poznávať. Veď Boh a jeho láska je nepochopiteľné tajomstvo. Celá večnosť
nám nebude stačiť, aby sme Boha
a jeho lásku pochopili, v tom bude spočívať i naša blaženosť. Aby sme sa do
tejto blaženosti raz dostali, Boh nám vo
svojom veľkom milosrdenstve zosiela aj
chorobu, dovolí nám v živote hlboko
klesnúť, aby v našej nemohúcnosti dal
nám silu povedať: Bože, potrebujem ťa,
prosím pomôž mi. Uzdrav ma, zodvihni
ma a keď nie, tak aspoň daj mi silu
uniesť to, čo si na mňa dopustil. Poníženie človeka v živote – to je to posledné, čo Boh v rámci svojho milosrdenstva môže pre záchranu človeka ešte
urobiť. Neprijať Boha ani vtedy, keď ho
potrebujem, to je pýcha, ktorá sa človekovi stane hanbou a tragédiou nielen pokiaľ bude žiť, ale i na celú večnosť.
Hviezda sprevádzala Troch kráľov
celou cestou, možno aj prerušovane –
keď bol deň, nevideli ju, keď bola noc,
znovu sa objavila. Takto i nám Boh na
celej ceste životom dáva veľa šancí, aby
sme spoznali jeho dobrotu a zblížili sa
s ním. Je namieste zamyslieť sa práve
v Roku milosrdenstva, čo robíme s tými
šancami od Boha, lebo nevieme, ktorá
bude posledná. Písmo hovorí, že Traja
králi, „keď zbadali hviezdu, nesmierne
sa zaradovali.“ Kiežby sme všetci mohli
prežívať radosť z poznania Boha a zblíženia sa s ním.
Bratia a sestry, nechať sa osloviť Bohom a jeho milosrdenstvom má význam

nielen pre život s Bohom vo večnosti,
ale rovnako má to veľký vplyv aj na spolunažívanie s našimi ľudskými bratmi
a sestrami na zemi.
Vidíme, že na Troch kráľov Božie milosrdenstvo zapôsobilo tak, že ho chceli
dať poznať aj iným ľudom, sami boli
k ním milosrdní, záležalo im na nich, neobišli ich. Hoci im cestu k Ježišovi ukazovala hviezda, ale keď prídu do krajiny, v ktorej sa Ježiš narodil, zastavujú
sa najprv v paláci u svojho kráľovského kolegu Herodesa. Chcú mu dať vedieť, že sa nachádzajú na jeho území,
že ich výprava nie je vojenský prepad,
ale návšteva lásky a pokoja. No a predovšetkým mu oznamujú vzácnu udalosť, ktorá sa stala v jeho krajine – že
sa narodil nový židovský kráľ a nie obyčajný, ale jeho narodenie oznámila až
hviezda. Aj spôsob, ako to oznamujú,
je milosrdný. Nehovoria pyšne: „My vieme, kde máme ísť, máme hviezdu, ktorá nám ukazuje cestu.“ Ale sa zdvorilostne pýtajú: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ?“ – Ako na to reaguje
Kráľ Herodes? Robí sa dobrý, ale žiaľ,
len robí. Dá si zavolať židovských kňazov, aby z Písma zistili mesto, v ktorom
sa narodil nový kráľ a Trom kráľom hovorí: „Keď ho tam nájdete, oznámte mi,
aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ No
jeho skutočný zámer je iný. Všetko vyšlo najavo, keď Herodes zistil, že mudrci sa nezatavili u neho, ale domov sa
vrátili inou cestou. Evanjelium hovorí:
„Keď Herodes zbadal, že ho mudrci
oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a jeho okolí
všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol.“ Tento jeho krutý čin si dejiny viac
pamätajú a pripomínajú ako to, že Herodes dal aj postaviť Jeruzalemský
chrám, ktorí sa radí medzi 7 divov sveta. Keby si Herodes spočítal len roky,
kým Ježiš dospeje a koľko rokov približne jemu ostáva do konca života, mohol
sa upokojiť a radovať sa, že jeho krajina po jeho odchode bude mať mocného a zázračného kráľa. Ale Herodes bol
veľký sebec, nedokázal si predstaviť
iného na svojom mieste. Preto Herodes
bol nemilosrdný kráľ. Ešte aj dnes, keď
sa vysloví meno Herodes, majú sa na
mysli také veci, ako je surovosť, krutosť,
zabíjanie a žiaden súcit.
Silným protikladom Herodesa sú Traja králi. Všimnime si, čo oslovení Božím milosrdenstvom dokázali urobiť pre
Ježiša, Božieho Syna, ale už v ľudskej
podobe. 1. Svoje milosrdenstvo mu prejavili tak, že merali k nemu dlhú cestu.
Jeruzalem, kde žil Herodes a kňazi, je
od Betlehema vzdialený len okolo

5
10 km, čo je maximálne 2 h chôdze
a cesta z krajiny Troch kráľov do Betlehema podľa vizionárky bl. K. Emerichovej trvala 66 dní. 2. Ďalším prejavom ich
milosrdenstva k Ježišovi je aj ich poklona. Podľa hviezdy vedeli, že sa narodil nový židovský kráľ, ale keď prichádzajú na miesto, kde sa hviezda zastavila, stretávajú sa so samou chudobou,
a predsa nie sú z toho sklamaní. Napriek svojmu postaveniu a chudobe
nového židovského kráľa, evanjelium
ich poklonu popisuje slovami: „ako uvideli dieťa, padli na zem a klaňali sa mu.“
3. Prejavom milosrdenstva Troch kráľov k Ježišovi sú napokon ich vzácne
dary: zlato, kadidlo myrha. – Primerane tomu všetkému aj neskoršia tradícia
udelila Trom kráľom ich mená: Gašpar
znamená: Prichádza s láskou. Melichar:
približuje sa tak nežne. Baltazár, ktorý
oproti svojim kráľovským spolupútnikom
bol už starec, jeho meno znamená: svižne prijíma vôľu Božiu.”
Bratia a sestry, znovu sa nám treba
opýtať seba samých, ktorého správania
v našom ľudskom spolunažívaní je viac,
toho Herodesovho na spôsob chladu,
sebectva a hrubosti. Alebo naše spolunažívanie je vyplnené prístupom troch
kráľov: vieme si nájsť cestu jeden
k druhému, hoci sme predtým možno
mali od seba ďaleko? Vieme si prejaviť
poklonu na spôsob úcty, vďaky a prajnosti? A napokon vieme aj niekoho obdarovať, alebo len dary prijímame? A
aké sú naše dary, naozaj pomôžu druhým, alebo sú to tzv. omrvinky – to, čo
my už nepotrebujeme?
Je celkom logické, že milosrdenstvo
má prejavovať mocnejší slabšiemu a nie
naopak, slabší mocnejšiemu. Na začiatku sme si povedali, že preukazovať milosť a milosrdenstvo bola výsada kráľov. Poddaný nemohol oficiálne prejaviť milosrdenstvo svojmu kráľovi, aj keby
mu ten ubližoval. Aj v našom ľudskom
spolunažívaní sú oblasti, kde sa stávame silnejší od druhých, kde druhým
„kraľujeme“. Môže to byť politika, kde
kráľov dnes vymenili ministri a poslanci, môže to byť Cirkev, ktorá má svoju
hierarchiu. Môže to byť práca, ktorej sa
tiež delíme na bežných pracujúcich
a na vedúcich a riaditeľov.
Zo všetkých oblasti života, kde žijeme ako slabší a silnejší, môžeme osobitne pozrieť na rodinu, v ktorej žijeme
najviac. Aj rodina je oblasť, kde sa dostávame do pozície kráľa, kde sa stávame silnejší od druhých. Stáva sa to
celkom prirodzene. Tým, že rodičia starnú, pribúdajú im choroby a opúšťajú ich
sily. A my zas dospievame, sme pri sile,
máme väčšie možnosti, než aké mali
naši rodičia, keď boli mladí. A preto
musíme dávať veľký pozor, aby sme sa
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im za to vedeli primerane zavďačiť, aby
sme ich v čase nevládnosti nenechali
odkázaných samých na seba. Rodičia
od detí si najviac zaslúžia to, čo Ježiš
dostal od Troch kráľov: Aj my musíme
si nájsť pravidelnú cestu k rodičom, aby
sme zistili, čo im chýba. Musíme sa im
pokloniť za to, čo pre nás v živote urobili a nerobiť im výčitky. A, čo sa týka
darov, oni vo svojom veku už nečakajú
materiálne dary, ale skôr duchovné:
odvoz k lekárovi, či do kostola, nejaká
menšia oprava, ale aj obyčajná návšteva, ktorá aspoň nachvíľu stlmí bolesť
z kríža samoty.
Na železničnej stanici v meste sedela v kúte stará žena. Z jej tváre bolo vidno, že prežíva bolesť. Prisadol si k nej
jeden muž, mysliac, že sa starenka nevie na železnici zorientovať. Jeho pozornosť jej padla dobre a tak mu otvorila svoje srdce, kde poznal dôvod jej
bolesti: „Vybrala som sa za synom, ktorý tu býva. Zobrala som mu ovocie
a zeleninu z našej záhradky a priniesla
mu aj domáce vajíčka. Veľmi som sa
tešila na svoje vnúčatá i nevestu. Ale,
keď prišiel po mňa, premeral si ma a ja
som od začiatku pochopila, že je z mojej návštevy nervózny. V tej chvíli ma
napadlo povedať: „Synak, nemôžem ísť
k vám, musím sa hneď vrátiť, lebo má k
nám prísť opravár!“ A syn na to len povedal: „Dobre!“, vzal si plnú tašku
a odišiel. A ja teraz, keď čakám na vlak,
len rozmýšľam, kde som urobila pri výchove chybu, lebo niet pre rodiča väčšej bolesti, ako keď dieťa nemá na neho
čas, alebo sa za neho hanbí, alebo je

nervózne, keď rodič od neho niečo potrebuje.
V závere dnešného evanjelia sa píše,
že Traja králi sa vrátili domov inou cestou. Aj Rok milosrdenstva je pre nás
výzvou na inú cestu životom, aby v ktorejkoľvek oblasti života nepreukazovali
Herodesov chlad, hrubosť a sebectvo,
ale milosrdenstvo Troch kráľov: aby
sme si našli k sebe cestu, aby sme si
prejavili poklonu na spôsob úcty a vďaky a aby sme vedeli žiť tak, že sme jeden pre druhého darom.
Je pravda, že milosrdenstvo nie je až
také populárne, ako iné čnosti, napr.:
odvaha, múdrosť, kde človek sa aj tak
trochu predvedie. Pri milosrdenstve
naopak, treba trošku potrpieť, najmä vo
vnútri srdca. Avšak príbeh troch kráľov
je príbehom aj o hviezde. A tak nám tu
veľmi dobre zapadne prirovnanie, ktorým americký kňaz z 19. storočia Edwin
Chapin vysvetľuje, čo milosrdenstvo je?
„Milosrdenstvo je medzi čnosťami ako
mesiac medzi hviezdami: nie je tak žiarivý a jasný, ako mnohé z nich, no rozdáva upokojujúci jas, ktorý posväcuje
celok.“
Pruský kráľ Friedrich Wilhelm I. prejavil milosť a milosrdenstvo len tomu
väzňovi, ktorý uznal, že si trest zaslúži.
Aj my si na sviatok Troch kráľov v Roku
milosrdenstva uznajme, že našou chybou je to, že sme doteraz vedeli byť len
málo milosrdní. Keď si to priznáme, len
vtedy zažijeme na sebe milosrdenstvo
novonarodeného Kráľa, Ježiša, ako ho
zacítili aj Traja králi.
pf

Duchovná štatistika farnosti
za obdobie 1. január 2015 – 31. december 2015
Hruštín
Vaňovka
Cudzí
Spolu
Krsty
42
4
2
48
Sobáše
12
3
0
15
Pohreby
21
6
0
27
Krsty: – chlapci 26, – dievčatá 22
Sobáše: – snúbenci obaja domáci farníci 9, – snúbenci jeden domáci a druhý
z inej farnosti 6,
– snúbenci obaja katolíci 14, – snúbenci s dišpenzom 1
Pohreby: – muži 13, – ženy 14, – zomrelí, ktorí zanechali po sebe vdovcov
a vdovy 7, – zomrelí, ktorí už boli sami vdovci alebo vdovy 15, – zomrelí slobodní 5, – zomrelí nezaopatrení 2. Priemerný vek úmrtia za tento rok je 76,5 rokov.
Ak si porovnáme počet krstov a pohrebov, tak za tento rok nám v celej farnosti
pribudlo 19 veriacich, – v Hruštíne pribudlo 21 veriacich, – vo Vaňovke ubudli
2 veriaci.
Uveďme si aj mená tých, ktorí v tomto roku svoju dušu odovzdali svojmu
Stvoriteľovi:
Ladislav Hojo, Albína Mišániková – Va, Zuzana Hutirová, Ján Martvoň, Milan
Maďarik – Va, Mária Očkajáková, Rozália Genšorová, Vladimír Martvoň, Ondrej Radzo, Terézia Kľubisová, Irena Halaštiková, Janka Čaprndová – Va, Ondrej Martvoň, Jozef Radzo, Stanislav Snovák, Mária Slaničanová, – Va, Zuzana Firicová, Ján Genšor, Mária Zemenčíková, Jozef Bieľ, Margita Kľusková,
Terézia Diškancová, Vincent Škapec, Ľudovít Šeliga, Anna Perháčová – Va,
Zuzana Očkajáková, Miroslav Martvoň. Odpočinutie večné…

6

01/2016

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Začiatkom decembra sa v telocvični uskutočnil me–
dzitriedny florbalový turnaj SŽ. Hralo sa systémom každý
s každým. Siedmaci postavili jedno spoločné družstvo. Poradie: 1. miesto 8.B - 12 bodov, 2. miesto 9.B - 6 bodov,
3. miesto 9.A - 6 bodov (rozhodlo skóre), 4. miesto 7.AB 3 body a 5. miesto 8.A - 3 body (rozhodlo skóre). Najlepší
strelec: Juro Jurovčík (9.B) – 8 gólov. Víťazné triedy i TOP
hráč boli odmenení diplomami, medailami, pohárom i sladkosťami. Ďakujeme Združeniu rodičov za poskytnuté ceny.
Dňa 2. 12. 2015 sa na
SOŠ technická v Námestove uskutočnilo okresné kolo
technickej olympiády. Našu
školu reprezentovali v kategórii A: Marek Očkaják (9.B)
a Roman Fendek (8.B),
v kategórii B: Matúš Snovák
(6.B). Súťaž bola zložená
z teoretickej časti – testu
a praktickej časti – zhotovenie výrobku z dreva podľa
predlohy. Viac sa darilo Matúšovi Snovákovi, ktorý vo
svojej kategórii obsadil tretie miesto! Blahoželáme,
ostatným ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Pripravoval p.uč. Halmeš.
4. 12. sa v sále kultúrneho domu konala prehliadka talentov školy - Talenty pre Mikuláša, a zároveň obdarovanie žiakov ZŠ Mikulášom. Žiaci 1.- 4.si po ročníkoch pripravili pekný program, ktorým sa predstavili svojim starším spolužiakom. Sprevádzali nás ním moderátorky Janka Jurkyová
a Stelka Kubicová. Potom vystupovali žiaci, ktorí sa prihlásili
do Talentária – tanečníci, speváci, hudobníci, herci, súčasne
s nimi kreslili svoje práce výtvarníci. Ďakujeme všetkým, že
si našli čas, prekonali trému a podujali sa ukázať svoj talent.
Presvedčili sme sa, že naše deti majú talent...Ďakujeme aj
pani učiteľkám (aj zo ZUŠ Jánoš) za pomoc pri príprave vystupujúcich. V prestávkach si mohli žiaci zasúťažiť v rôznych
zábavných disciplínach alebo niečo kúpiť na burze. Peniaž-

ky takto získané venuje škola na dobročinné účely. Mikuláš
odmenil prostredníctvom svojich anjelov jednotlivé triedy. Za
sladkosti ďakujeme Obecnému úradu v Hruštíne i Rodičovskému združeniu pri ZŠ Hruštín.
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7. 12. sa v ZŠ Hruštín konalo stretnutie triednych dôverníkov – zástupcov tried v Rade rodičov. Na tomto stretnutí bola
zvolená nová predsedníčka Rodičovského združenia. Stala
sa ňou pani Katarína Snováková. Želáme jej veľa úspechov
v tejto funkcii, dobrých nápadov a zanietenosti. Zároveň ďakujeme pani Marte Drígľovej, doterajšej predsedníčke RZ za
dlhoročnú spoluprácu a vykonávanie tejto funkcie. Triedni
dôverníci: 1.A – Helena Huráková, 1.B – Jana Žilincová, 2.A
– Zuzana Snováková, 2.B – Jarmila Šeligová, 3.A – Katarína
Snováková, 3.B – Petra Martvoňová, 4.A – Anna Vlžáková,
4.B – Gabriela Vlžáková, 5.A – Tatiana Pašková, 5.B – Alena Šeligová, 6.A – Mária Baraniaková, 6.B – Marcela Očkajáková, 7.A – Margita Katreníková, 7.B – Viera Martvoňová,
8.A – Janka Kapráliková, 8.B – Katarína Fendeková, 9.A –
Stela Kubicová, 9.B – Erika Očkajáková
11. 12. sa v kultúrnom dome v Hruštíne konal už IX.ročník
vianočných trhov. Predaj rôzneho tovaru (prevažne s vianočnou tematikou) od domácich ale aj iných trhovníkov spestril
kultúrny program detí z MŠ a ZŠ, výborný punč, chuť oblátok, medovníčkov a kapustnice. Ďakujeme organizátorom (ZŠ
Hruštín, Obec Hruštín) za prípravu tejto peknej akcie, na ktorú prichádza rok čo rok vyšší počet návštevníkov. Zisk pre
školu z vianočných trhov je 265 € (kapustnica, punč, medovníčky). Ďakujeme!

10. 12. sa v CVČ Maják v Námestove konal 8. ročník Olympiády SJaL. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 9. ročníka, medzi
nimi aj Romana Kubicová (8.B), ktorú pripravovala p.uč.
H. Martvoňová. Umiestnenie za prvou desiatkou je možno
pre ňu sklamaním, avšak vzhľadom na to, že medzi súťažiacimi bola najmladšia a môže štartovať aj o rok, považujeme
výsledok za adekvátny. Veríme, že Romanka získala skúsenosti a na budúci rok bude jej vystúpenie (možno) i medailové.
15. 12. sa dožil významného životného jubilea 80 rokov
náš bývalý kolega, dlhoročný učiteľ žiakov I.stupňa i ZŠ vo
Vaňovke pán Viktor Chupek. V deň narodenín ho navštívili
bývalí kolegovia, aby mu zablahoželali a zapriali dobré zdravie do ďalších rokov života. V príjemnej atmosfére spomienok na školské časy dávnominulé prišiel rad i na čítanie
z „Perličiek zo školských lavíc“ i na prezeranie fotografií
z archívu školy i pána učiteľa.
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21. 12. prišiel do Zázračného ateliéru na Výhone pán
Ľ. Hoľma, hrnčiar z Trstenej. Priblížil deťom krásu a náročnosť hrnčiarskeho remesla. Doniesol so sebou hrnčiarsky
kruh i hlinu. Deti modelovali z prírodného materiálu, vyskúšali si točenie na hrnčiarskom kruhu, porozprávali sa o hrnčiarskom remesle. Vlastnoručne vyrobenú malú dekoráciu
si po návrate z vianočných prázdnin výtvarne dotvoria.
S majstrom hrnčiarom sa tento školský rok stretnú ešte raz
v jeho hrnčiarskej dielni v Trstenej. Ďakujeme za milý prístup
a pekný zážitok!
OZNAMY:
– Začíname so zberom sušenej pomarančovej kôrky. Po–
trvá do Veľkej noci, potom vyhodnotíme a odmeníme zberačov. Zatiaľ treba doma kôrku sušiť, odkladať do vreciek.

17. 12. sa piataci zúčastnili exkurzie do Oravskej knižnice
Antona Bernoláka v D. Kubíne. Kocúr v čižmách a Harry
Potter zablúdili zo svojich príbehov a spolu vymýšľali šibalstvá. Žiaci sa zahrali na spisovateľov a v skupinkách vymýšľali príbehy o týchto hrdinoch. Niektoré boli naozaj vydarené, tie spolužiaci ocenili veľkým potleskom. Zvyšný čas sme
sa venovali čítaniu kníh v detskom oddelení. Ani naša „knižnička“ nevyšla naprázdno. Ako darček sme dostali niekoľko
vyradených kníh, za ktoré pekne ďakujeme.

– Školský ples bude v sobotu 30.1.2016 od 19,oo v kultúrnom dome. Vstupenky (18 €/os.) si môžete zakúpiť na
sekretariáte školy.
Prajem všetkým žiakom, zamestnancom našej školy,
rodičom, ale aj všetkým občanom našej obce v novom roku
dobré zdravie, veľa dobrých nápadov, tolerancie a porozumenia. Nech sa nám spoločne darí v škole i mimo nej.
Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy

Najmladšia generácia v obci
2. 12. 2015 – ,,Prvá pomoc pre deti“... deti predškolského veku navštívila pani Mgr. Hrubošová z Falck Academy
Tvrdošín, ktorá im hravou formou hovorila o rôznych nebezpečenstvách, ktoré na ne všade číhajú a oboznámila ich
o spôsoboch poskytovania prvej pomoci. Deti mali možnosť
vyskúšať si zachraňovanie medvedíka Míšu, za ktoré potom
dostali pekný diplom.
Pomôcka pre každého, aby si
zapamätal dôležité číslo: 112
– mám jedny ústa 1
– jeden nos
1
– dve oči
2
4. 12. 2015 – V tento deň,
hoci trošku skôr, nás navštívil
svätý Mikuláš. Prišiel
pravdaže so
svojimi pomocníkmi –
krásnymi
dobrými anjelmi a jedným nezbedným čertíkom… Ten
chcel niekoho
so sebou zobrať, ale keďže máme v MŠ prevažne dobré deti
a naši niektorí huncúti sľúbili, že sa polepšia, nikoho sme mu
nedali. Deti sa napokon pekne poďakovali Mikulášovi za jeho
návštevu a balíčky peknými piesňami a básničkami.
9. 12. 2015 – Ako každý rok, aj tento sme mali možnosť
kresliť obrázok pre predajňu NATALY.
A hoci vtedy ešte nebol sneh, stretli sme v predajni krásneho kamaráta snehuliaka Olafa. Deti odmenil za ich výtvory svojím úsmevom a sladkou maškrtou. Naše veľké poďakovanie patrí pánovi Prílepkovi.

10. 12. 2015 – Pracovníčky z CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo) s deťmi predškolského veku realizovali depistáž školskej
spôsobilosti. Depistážne vyšetrenie sa spravidla realizuje
u detí v poslednom ročníku MŠ s cieľom zmapovať aktuálnu
úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky rizikového vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia.
Naša MŠ sa zapojila do akcie slovenských škôl, ktorej hlavným cieľom je poukázať a oboznámiť sa s problémami v oblasti školstva. Deti si s učiteľkami pripravili aktivitu „Anjelské
snívanie o kvalitnej materskej škole”, prostredníctvom ktorej
sa aj rodičia mohli dozvedieť viac o danej problematike.
Podrobnejšie informácie máte možnosť pozrieť si na stránke
www. nebopekloskoly.blogspot.com
15. 12. 2015 – Začali nám krásne predvianočné prípravy
a k nim neodmysliteľne patrí pečenie perníkov. V tento deň
piekli v našej MŠ najmenší pekári z 3. a 4. triedy. Nielen že
vytvorili krásne perníčky, ale trochu si pochutnali aj na ceste.
16. 12. 2015 – Na rad s pečením prišli deti 1. a 2. triedy,
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ktoré si okrem pečenia zaspievali mnoho piesní so zimnou
a vianočnou tematikou.
18. 12. 2015 – „Milé mamky, babičky,
chceme upiecť perníčky…
Ak doma chvíľku času máte,
vaše ruky k dielu dajte…”
Privítali sme v MŠ mamičky, ktoré si napriek domácemu
zhonu našli čas a prišli nám pomôcť zdobiť perníky. Ďakujeme za ich čas a ochotu.

21. 12. 2015 – Ako každý rok, tak aj tento sme sa zišli, aby
sme si posedeli pri stromčeku.
V kultúrnom dome o 15.30 hod. deti potešili svojim pripraveným vianočným programom svojich rodičov, starých rodičov a každého, kto sa prišiel trocha odreagovať. Predviedli
sa nielen krásnymi básničkami, piesňami, ale i tancom a divadelným predstavením o narodenom Ježiškovi. Veríme, že
sme tak spríjemnili tento sviatočný čas nielen programom,
ale i chutnými perníkmi a perníkovým koláčom.
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25. 12. 2015 – Na Narodenie Pána Ježiška sa deti predškolského veku prezentovali svojím vianočným programom
na ,,Jasličkovej pobožnosti“ v našom kostole sv. Jána Krstiteľa. Takto ho privítali a poďakovali sa mu v mene všetkých
detí…

Krásne vianočné obdobie už síce skončilo, ale ešte dlho
nám ho budú pripomínať mnohé zážitky, chvíle a taktiež aj
pozdravy, ktoré sme dostali. Jedným takým vzácnym pre našu
MŠ je Vianočný pozdrav od kamarátov z Turecka. Hoci Vianoce neslávia – sú moslimi, s nadšením chcú potešiť kamarátov z mnohých iných krajín a rôznych náboženstiev.
Pri prechode z roku 2015 na rok 2016 by som chcela poďakovať vám, milí rodičia, za vašu dôveru, s ktorou nám každé ráno vodíte svoje deti a za vašu tolerantnosť voči našim
požiadavkám. Len vzájomnou komunikáciou, toleranciou
a spoluprácou môžeme vytvoriť deťom pekné detstvo a pripraviť ich na život.
V novom roku, šťastia na každom kroku.
K tomu veľa radosti, z vašich spoločných dní bez starostí.
Nech vašim domom neustále rozlieha sa detský smiech.
A aby každý mesiac priniesol vám kopec príjemných
radôstiek.
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

Dá sa vianočný stromček skompostovať?
Vianočné sviatky sa skončili a my tu máme ďalší rok 2016.
O chvíľu zase začne pracovné tempo a nové povinnosti pre
všetkých, či už pre deti, študentov ale aj nás dospelých.
A čo novoročné predsavzatia? Dávate si ich aj vy? A čo tak
dať si netradičné „odpadové“ predsavzatie na rok 2016.
Čo znamená „odpadové“ predsavzatie? Znamená to, správať sa environmentálnejšie a začať napr. lepšie triediť odpad, biologický odpad z kuchyne a zo záhrady skompostovať vo svojej záhrade, textil, ktorý sa už v domácnosti nepoužíva odovzdať do nádoby na textil, resp. darovať ho, elektroodpad, batérie a akumulátory odovzdať na obci, resp. organizácii, ktorá ho spracuje. Keď odpad nebudeme vyhadzovať po prírode, po obecných potokoch spoločne prispe-

jeme ku krajšiemu, čistejšiemu ale
hlavne zdravšiemu prostrediu v ktorom žijeme.
Môžeme začať napr. tak, že vianočný stromček skompostujeme
a nie odhodíme niekde ku smetnému košu alebo len tak niekde do prírody s poznámkou – „však to sa rozloží“.
Kompostovací proces môže prebiehať iba vtedy ak je naplnený pomer zelených (napr. tráva) a hnedých (napr. štiepka) surovín. Práve
vianočný stromček nám spĺňa hnedú surovinu. Je potrebné stromček rozsekať na menšie časti
a môžeme ho primiešať do kompostéra a urobiť dobrú vec,
nie len pre seba, ale pre nás všetkých.
Prajem Vám všetkým, všetko dobré v novom roku 2016.
Hlavne nech sme plný elánu, nech máme srdce plné lásky
a nech máme veľa zdravej životnej energie.
Spracovala: Ing. Ďurišová
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Strelci
V Nitre sa 12. decembra uskutočnilo 2.kolo streleckého
trojboja z veľkorážnych zbraní. V disciplíne revolver suverénne zvíťazil Jozef Jancek a v disciplíne pištoľ zvíťazil Marián Slaničan. Obidvaja sú v tých istých disciplínach na čele
celkového poradia v Slovenskom pohári, kde sa Marián Kompan výbornými výsledkami v pištoli prepracoval na druhé
miesto a Jozef Očkaják na štvrté miesto.

Dňa 13. decembra sa v Žaškove začala Oravsko-turčianska liga v streľbe zo vzduchových zbraní. V disciplíne vzduchový pištoľ na 40. výstrelov zvíťazil Pavol Motyčka, na druhom mieste skončil Marián Slaničan a na treťom Jozef Jancek.
ZOTŠ Hruštín
Najkrajšie sviatky roka máme za
sebou a začal nám i ďalší rok. Do nasledujúceho roku Vám prajem veľa
zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Nech je uplynulý rok iba
plný smiechu, radosti a dobrých ľudí
okolo Vás.
Mesiac december :
10. 12 – Nocovali sme v RC Motýlik s deťmi, ktoré sa
zúčastnili Dobrej noviny.
11. 12 – Ráno po prebdenej noci, sme cestovali do Ružomberka, kde sa uskutočnilo diecézne vysielanie koledníkov Dobrej noviny. Sv. omšu celebroval pomocný biskup
Andrej Imrich. Neskôr sme sa v gymnáziu zúčastnili krátkej
prezentácie o Dobrej novine, o Afrike a o projektoch, ktoré
sú finančne podporované touto celoslovenskou akciou. Na

záver sme do jednej zo škôl sponzorovaných z Dobrej noviny napísali list.
18. 12 – Navštívil našu farnosť dobrovoľník Ján Janák,
ktorý nám po piatkovej sv. omši porozprával o tom, ako trávil tri mesiace v Afrike. Bol v tíme dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri realizácií projektov Dobrej noviny.
26. 12 – Ako každý rok sme na sviatok sv. Štefana koledovali i v našej farnosti. Navštívili sme 20 domácností a vyzbierali 640 €. Chcela by som sa veľmi poďakovať všetkým
rodinám, ktoré nás prijali do svojich domácností, alebo
prispeli dodatočne. Moje poďakovanie patrí tiež deťom , ktoré
boli ochotné pomáhať iným deťom v Afrike na úkor svojho
voľného času počas vianočných sviatkov. Ďakujem tiež farskému úradu za pomoc fyzickú i psychickú, a v neposlednom rade Pánu Bohu, ktorý nám doprial možnosť pomôcť
iným.
Kristína Michalčíková, vedúca eRka
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z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

Hruštín – Lokca 5:3
Medzibrodie – Vasiľov 5:3
Hruštín – Medzibrodie 2:3
Vasiľov – Lokca 8:6
Hruštín – Vasiľov 5:7
Lokca – Medzibrodie 6:6
Konečné poradie:
1. TJ Družstevník Medzibrodie 7b
2. TJ Družstevník Vasiľov 6b
3. OŠK Hruštín 3b
4. OŠK Lokca 1b
Najlepší hráč:
Juraj Voška /Vasiľov
Najlepší brankár:
Patrik Osadský / Hruštín
V sobotu, 26. decembra, sa v telocvični základnej školy uskutočnil 8. ročník futsalového turnaja o pohár
starostu obce Hruštín. Zúčastnili sa ho mužstvá Hruštína, Lokce, Vasiľova a Medzibrodia. Vyhodnotenie bolo
v pizzerii Magnum, po ktorom si mužstvá posedeli pri klobáske.

OŠK Hruštín a Obec Hruštín
usporiadali tradičný „Novoročný
stolnotenisový turnaj neregistrovaných“, ktorý bol 3.januára, v nedeľu, o 10.00 hod. v KD Hruštín.
Zúčastnilo sa ho 42 hráčov, rozdelených v troch kategóriách.
Výsledky:
– kategória do 18 rokov / 13 hráčov
1. Dominik Sabol
2. Dominik Šmihel
3. Peter Bobka
Cena útechy: Patrik Sabol

– kategória do 50 rokov / 18 hráčov
1. František Martvoň
2. Maroš Mišánik
3. Matúš Snovák
Cena útechy: Matej Kupčo

– kategória nad 50 rokov / 11 hráčov
1. Štefan Škapec
2. Milan Snovák
3. Milan Jancek
Cena útechy: Milan Slameník
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P O Z VÁ N K Y
Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín pozývajú všetkých na 8.ročník zim-

ného lyžiarskeho prechodu Vaňovským chotárom, ktorý bude 30. januára 2016. 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 a ženy – 1 €
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník
ho absolvuje na vlastné riziko!!!
Obec Hruštín a OŠK Hruštín
Vás pozývajú na

37. ročník prechodu piatimi hoľami
dňa 13.2.2016.
Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je
od 7.30 hod. do 8.00 hod.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 €
do 15 rokov a ženy – 1 €
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník
ho absolvuje na vlastné riziko!!!
Združenie rodičov pri ZŠ Hruštín Vás pozýva na
ŠKOLSKÝ PLES
v sobotu 30.1.2016, o 19.00 hod.
v KD Hruštín
Vstupné: 18,- EUR/osoba
(večera, dezert, káva, 0,5 l vína,
kapustnica, miešaný coctail, program)
Do tanca hrá DJ Jozef Krivačka + DJ Venca oldies
Čaká na Vás:
„hriatô“ na privítanie
ľudová hudba súrodencov Murinovcov z Podbieľa
vystúpenie detí zo ZŠ
barmanská show s ohňom
fotograf
zaujímavá tombola, napr. aj auto na víkend
s plnou nádržou

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Vstupenky si môžete kúpiť v ZŠ Hruštín-Zamost,
tel.: 043/ 5524 542
Obec Hruštín, SONDA a Volejbal team
Vás pozývajú na

MAŠKARNÝ PLES
16. januára v KD Hruštín
Vstupné: 2 €, seniori 1 €
Program: 20.00 hod.– prezentácia masiek
20.30 hod.– nástup masiek
O zábavu sa postará hudobná skupina SONDA a DJ.
Počas večera vystúpi aj známa TV hviezda
Martin Jakubec!!!
Okrem toho sú pripravené skvelé ceny a bohatá tombola.
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inzercia
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O Kúpim očistenú plnú pálenú tehlu. 0907 363 052.
O Predám stolovú vŕtačku V 20A. 0907 363 052.

Obec Hruštín ponúka na predaj
lyžiarsky vlek OEV 300
+ ďalší na náhradné diely
Cena dohodou.
Bližšie info na tel.: 0905 213 503

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

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK
Prajeme Vám požehnaný nový rok, nech sú nasledujúce dni radostné a plné optimizmu!
Aj v novom kalendárnom roku pokračuje pravidelný program ponúkaných
aktivít v RCM nasledovne:

15:00 - 17:00 – Tvorivé dielne pre všetkých (konkrétnu
ponuku tvorivých dielní zverejňujeme každý mesiac na dverách zdravotného strediska)

PONDELOK: 8:00 - 12:00 – Herňa
pre všetky deti v sprievode rodičov (pohyblivý program každý pondelok zameraný na špeciálnu
vekovú kategóriu detí s prvkami Montessori)

ŠTVRTOK: 8:00-12:00 – Klubík pre detičky vo veku od
3 - 6 rokov s prvkami Montessori (herňa aj pre deti vo veku
od 0-3 rokov v sprievode rodičov prebieha súbežne
s programom „Klubík“)
16:30-17:30 – Hudobná škola Yamaha (viac info na
www.hudobnaorava.sk)

UTOROK: 8:00-12:00 – Klubík pre detičky vo veku od
3 - 6 rokov s prvkami Montessori (herňa aj pre deti vo veku
od 0-3 rokov v sprievode rodičov prebieha súbežne
s programom „Klubík“)
15:00-17:00 – krúžok pre prihlásené deti „Príroda nie je
žiadna veda“
STREDA: 8:00-12:00 – Herňa pre všetky deti v sprievode rodičov s prvkami Montessori

PIATOK: 8:00-12:00 – Herňa pre všetky deti v sprievode rodičov s prvkami Montessori
SOBOTA: 15:00-17:00 – Telocvičňa pre rodiny s deťmi
(vstup voľný vďaka nadácii KIA a SLSP)
Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás. Tím RCM.
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