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Jeden muž každú
nedeľu ráno hovorieval
svojej žene:
„Choď do kostola
a pomodli sa za nás
oboch.“
Priateľom vravieval:
„Ja nemusím chodiť
do kostola, moja žena
tam chodí za oboch.“
Raz v noci sa mu prisnilo, že so svojou ženou stál pred nebeskou bránou a čakal,
kým sa otvorí.
Brána sa pomaly
otvárala a počul hlas

z podujatia

O

November 2017

CHOĎ ZA MŇA TY !

z podujatia

určený jeho žene:
„Ty môžeš vojsť za
obidvoch.“
Žena vošla a brána
sa zatvorila. On ostal
stáť pred bránou.
Mužovi prišlo tak zle,
že sa prebudil.
Najviac prekvapená
bola však jeho žena,
keď jej v nedeľu pred
omšou povedal: „Dnes
idem do kostola s tebou.“
(Bruno Ferrero)

O

Q Začiatkom októbra navštívili
našu obec poslanci z družobnej
gminy Zabierzów.
Počas návštevy si prezreli priestory
Agrohotela Tri brezy, zberný dvor,
park a navštívili aj základnú školu.
Stretli sa aj s našimi poslancami.

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia
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„Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto,
že sme príliš málo milovali ľudí.“
(W. Barnes)
1/ Firma Combin a.s. pokračovala
3/ Firma Enel nám opravila poškov stavebných prácach na zbernom dené verejné osvetlenie, ktoré nám
dvore. Klampiari pokryli halu upravepoškodila augustová búrka
ným plechom a urobili
na uliciach Radzovka,
ríne a zvody dažďoVčielok, Kút a Hnčiarvej vody. V hale na
ka, keď blesk udrel do
zbernom dvore bola
elektrického vedenia.
urobená podlaha, steny
4/ OVS a.s. Dolný Kubín
haly boli povrchovo upravené. V sopokračovala v rozširovaní vodovodu
ciálnej budove boli dorobené obklaOčami
a kanalizácie v časti Kutina – Dielnidy, dlažba a namontovaná sanita.
ce.
V areáli zberného dvora bolo starostu
nain5/ Nezamestnaní pracujúci na
štalované vonkajšie osvetlenie a kadrobných obecných prácach a pramerový monitorovací systém.

Očami
starostu

2/ Špecializovaná firma nám demontovala strešnú krytinu z drevenice v centre obce.

covníci obce začali rozoberať drevenicu v centre obce.

6/ Firma Žibek, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, začala s prácami
na zosuve miestnej komunikácie na
Kutine. Geologický odborný prieskum
daného územia potvrdil vážny zosuv
pôdy, ktorý sa musí zastabilizovať špeciálnymi vrtmi a pilotami zo železobetónu. Tieto vrty nám urobila v subdodávke špecializovaná firma. Na ostatných prácach sa bude pokračovať
v priebehu ďalších mesiacov.

Vážení občania,
pomaly ale isto sa k nám blíži
zima, ktorá so sebou prináša aj
sneh. Chcem poprosiť všetkých občanov, ktorí parkujú pred svojimi
domami, aby si autá zaparkovali
do vchodov svojich dvorov, nakoľko parkovanie na ulici spôsobuje
pracovníkovi obce, ktorý odhŕňa
sneh, problémy. Jednak musí dávať veľký pozor, aby radlicou autá
nezachytil, lebo autá sú často aj
z obidvoch strán. Zároveň sneh sa
pri takomto probléme poriadne neodhrnie a šofér je nútený pri takomto parkovaní prejsť len stredom cesty a sneh sa nemá kde
z cesty odhrnúť.
Ďakujem za porozumenie.
Mgr. František Škapec
starosta obce
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„Raj – cieľ našej nádeje“
Prežívame mesiac november, v ktorom v prvých dňoch pamätáme osobitne na našich blízkych,
ktorých už Pán života a smrti povolal na večnosť. Získavame pre duše v očistci odpustky, aby sa už mohli
tešiť v blízkosti Boha v nebi. Tie duše nám to potom vrátia svojím príhovorom z neba. Je to tiež čas
zamyslenia sa nad životom, nad tým, kam sa uberám svojím životom, kam idem. Nemá to byť len čas
nostalgie a smútku, hoci si vyžaduje vážnosť a úctu, ale tento čas je pre nás kresťanov časom nádeje,
kresťanskej nádeje. Lebo my veríme, že smrťou sa život nekončí, ale pokračuje, ale záleží od nás, či
bude s Bohom, alebo bez Boha. A tak vždy, keď sa aj lúčime s našimi blízkymi, alebo tieto dušičkové dni,
nech sú naplnené kresťanskou nádejou a náš život nech je prípravou na večnosť s Bohom cez sviatosti,
ktoré nám tu dáva dobý Boh. Ponúkam Vám znovu katechézu Sv.Otca, ktorú venoval kresťanskej nádeji:
"Drahí bratia a sestry!
«Raj» je jedným z posledných
slov vyslovených Ježišom na kríži, adresovaných dobrému lotrovi. Pristavme sa na chvíľku pri
tejto scéne. Na kríži Ježiš nie je
sám. Po jeho boku, napravo
a naľavo, sú dvaja zločinci.
Niekto, prechádzajúc popred tie
tri kríže vztýčené na Golgote, si
možno s úľavou vydýchol, pomysliac si, že konečne bola vykonaná spravodlivosť, keď takto
vydali ľudí na smrť.
Vedľa Ježiša je aj kajúci vinník: ten, kto uznáva, že si zaslúžil
tento strašný trest. Nazývame ho
„dobrý lotor“, ktorý, oponujúc
tomu druhému, hovorí: My dostávame to, čo sme si našimi skutkami zaslúžili (porov. Lk 23,41).
Na Kalvárii, v ten tragický
a svätý piatok, Ježiš speje až
k extrému svojho vtelenia, svojej
solidarity s nami hriešnikmi. Tam
sa uskutočňuje to, čo prorok Izaiáš povedal o trpiacom Služobníkovi: «pripočítali ho k hriešnikom»
(53,12; porov. Lk 22,37).
Tam, na Kalvárii, má Ježiš posledné stretnutie s hriešnikom,
aby aj jemu široko roztvoril dvere
svojho kráľovstva. Toto je zaujímavé: je to jediný raz, keď sa
slovo „raj“ objavuje v evanjeliách.
Ježiš ho sľubuje tomu „úbohému
zloduchovi“, ktorý mal na dreve
kríža odvahu obrátiť sa naňho s
tou najpokornejšou z prosieb:
«Spomeň si na mňa, keď prídeš
do svojho kráľovstva» (Lk 23,42).
Nemal dobré skutky, čo by zavážili, nemal nič, no zveruje sa Ježišovi, ktorého uznáva ako ne-

vinného, dobrého, tak odlišného od
seba samého (v. 41). Stačilo to slovo pokornej kajúcnosti, aby sa dotkol Ježišovho srdca.
Kajúci lotor nám pripomína náš
pravý stav pred Bohom: že my sme
jeho deti, že on voči nám zakusuje
súcit, že je odzbrojený zakaždým,
keď mu prejavíme túžbu po jeho
láske. V izbách mnohých nemocníc
či v celách väzníc sa tento zázrak
opakuje nespočetnekrát: niet takej
osoby, akokoľvek zle by žila, ktorej
by zostávalo len zúfalstvo a bola by
jej zakázaná milosť. Pred Boha
všetci predstupujeme s prázdnymi
rukami, tak trochu ako mýtnik z podobenstva, ktorý sa pristavil na
modlitbu v chráme celkom vzadu
(porov. Lk 18,13). A zakaždým, keď
človek, ktorý si posledný krát spytuje svedomie svojho života, zistí,
že nedostatky omnoho prevažujú
nad jeho dobrými skutkami, nemá
zmalomyseľnieť, ale má sa zveriť
Božiemu milosrdenstvu. A toto nám
dáva nádej, toto nám otvára srdce!
Boh je Otcom a až do poslednej
chvíle očakáva náš návrat. A navrátenému márnotratnému synovi, ktorý začína vyznávať svoje viny, otec
zatvára ústa objatím (porov. Lk
15,20). Toto je Boh: takto nás miluje!
Raj nie je miestom z rozprávok,
a ani začarovanou záhradou. Raj je
objatím sa s Bohom, nekonečnou
Láskou a vstupujeme doň vďaka
Ježišovi, ktorý za nás zomrel na
kríži. Tam, kde je Ježiš, je milosrdenstvo a šťastie; bez neho je chlad
a temnota. V hodine smrti kresťan
Ježišovi opakuje: „Spomeň si na
mňa“. A keby aj nebol viac nik, kto

by si na nás spomenul, Ježiš je
tam, po našom boku. Chce nás
priviesť na to najkrajšie miesto,
aké existuje. Chce nás tam vziať
s tým málom či množstvom
dobra, ktoré bolo v našom živote, aby sa nič nestratilo z toho,
čo on už vykúpil. A do Otcovho
domu privedie aj všetko to, čo
v nás ešte potrebuje vykúpenie:
nedostatky a pochybenia celého
života. Toto je cieľ našej existencie: aby sa všetko naplnilo a bolo
premenené v láske.
Ak tomuto veríme, smrť nám
viac nebude naháňať strach
a môžeme tiež dúfať, že z tohto
sveta odídeme pokojným spôsobom, s množstvom dôvery. Ten,
kto spoznal Ježiša, sa už viac
ničoho nebojí. A aj my budeme
môcť opakovať slová starého Simeona – ktorý bol tiež požehnaný stretnutím s Kristom – po celom živote strávenom v očakávaní: «Teraz prepustíš, Pane,
svojho služobníka, v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči
uvideli tvoju spásu» (Lk 2,29-30).
A v tom momente konečne nebudeme viac nič potrebovať, nebudeme viac vidieť nejasným
spôsobom. Nebudeme viac zbytočne plakať, lebo všetko pominulo; aj proroctvá, aj poznanie.
Avšak láska nie, tá zostane. Lebo
«láska nikdy nezanikne» (porov.
1 Kor 13,8)."
Raj je objatím sa s Bohom...túto nádej Raja a objatie
Milosrdného Boha Vám i sebe
praje Váš kaplán Roman.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Q 3.10. – Žiaci 9.AB absolvovali exkurziu do Serede
a do Bratislavy. V Seredi v Múzeu holokaustu videli
baraky, v ktorých bývali Židia, prezreli si veci, ktoré po
nich zostali. Potom si pozreli krátky film o pánovi Hanákovi, ktorý ako 9-ročný prežil koncentračný tábor. „Bolo
to strašné, keď sme to videli a počúvali, čo sa tam dialo.
Bolo nám to ľúto a určite nikto z nás by to nechcel zažiť“
– to sú slová deviatakov, účastníkov exkurzie. V Bratislave žiaci navštívili Národnú radu Slovenskej republiky,
Dóm sv. Martina a exkurziu ukončili tradičným nákupom
v Avione.

OKTÓBER 2017

Zvíťazilo družstvo ZŠsMŠ Babín, ktoré zdolalo všetkých
súperov a zaslúžene postúpilo na okresné kolo.
Q5.10. – zažili šiestaci netradičné vyučovacie hodiny
v Bojniciach. Najskôr si rozšírili vedomosti z dejepisu
v Múzeu praveku. Prešli náučným chodníkom až k jaskyni neandertálcov (Prepoštská jaskyňa), dozvedeli sa zaujímavosti o mamutoch, o pravekých lovcoch a ich spôsobe života. V ZOO Bojnice pokračovali vo vyučovaní
biológie pozorovaním zvierat a riešením úloh.
6.10 - V Námestove na ZŠ Slnečná sa konalo obvodné
kolo v malom futbale MŽ. Naši chlapci postupne podľahli NO - Slnečná 2:3, Babínu 0:3 a CZŠ Námestovo
0:5. Našu školu reprezentovali: T.Hnojčík, D.Firic,
M.Zemenčík, M.Revaj, S.Teťák, L.Drígeľ, D.Ganobják,
M.Štajer, M.Kompan, J.Šubjak.

Q 5.10 – v Lokci sa konalo obvodné kolo v malom
futbale SŽ. Zúčastnili sa jej družstvá ZŠsMŠ Lokca,
ZŠsMŠ Breza, ZŠ Hruštín a ZŠsMŠ Babín. Naši prehrali
s Lokcou 2:3, s Babínom 1:3 a zvíťazili nad Brezou 6:3.
Reprezentovali nás títo žiaci: A.Jancek, M.Makúch,
Z.Radzo, K.Očkaják, T.Zemenčík, B.Iliev, M.Hutira,
A.Očkaják, J.Mikuláš, M.Kampoš.

Q 9.10. – 13.10. absolvovali žiaci 3. a 4.
ročníka plavecký výcvik v Aquaparku Dolný Kubín. Zúčastnilo sa ho 61 žiakov. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením tímu
profesionálnych trénerov z plaveckej školy
AQ PLUS. V mene žiakov i rodičov vyjadrujeme vďaku obci Hruštín za úhradu nákladov
na dopravu.
Q12.10. – sa žiaci 5. a 6.ročníka zúčastnili
vo svojich triedach prednášky PhDr. Daniely
Hraškovej z regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Téma: VIEM,
ČO ZJEM. Žiaci sa dozvedeli informácie
o zdravom stravovaní a zásadách správnej
výživy (foto na nasledujúcej strane).
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Q17.10. – navštívili žiaci 5.AB Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Absolvovali súťaž
o spisovateľoch a ich dielach, kreslili zvyky a obyčaje na
Orave. Oboznámili sa so všetkými oddeleniami knižnice
a naučili sa, ako sa prihlásiť za člena a pravidelne si
knižky vypožičiavať.

11/2017

z 5. až 7. ročníka. Z vyrobených húb zostavila p.uč.
Molnárová na dolnej chodbe výstavku, ktorú mohli obdivovať všetci návštevníci našej školy. Autori vystavovaných húb boli ocenení "hubovým" príveskom a žolíkom.
Q18.10. – sa v ZŠ a MŠ Rabčice uskutočnilo regionálne
kolo súťaže Šikovný technik. Našu školu reprezentovali
dievčatá Gitka Tomáňová a Zuzka Šubjaková z 8.A.
Súťažiaci riešili logické úlohy z fyziky, techniky, matematiky, anglického jazyka, dopravnej výchovy. Naše dievčatá skončili napokon na 2. mieste. Pripravoval p.uč. Halmeš. Blahoželáme.
Q19.10. – navštívila ZŠ na Výhone pani Jeseň. Okrem
toho, že priniesla krásne jesenné počasie, premenila deti
na pestrofarebné listy. Prvákom dala šaty zelené, druhákom červené, tretiakom biele a štvrtákom oranžové. Vyučovanie bolo veselé a zábavné (foto na nasledujúcej
strane).

Q17.10. – z iniciatívy školského parlamentu bola vyhlásená ďalšia kreatívna súťaž pre žiakov – HUBY
Z ČOHOKOĽVEK. Zapojilo sa do nej veľa žiakov hlavne

Q 19.10. – sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy
o zdravej výžive „Viem, čo jem“. Spoločne s pani Kratochvílovou z RÚVZ v D. Kubíne sa rozprávali o tom, aký
dôležitý je pohyb, dodržiavanie zdravej výživy a pitného
režimu.
Q23.10. – sa v ZŠ Hruštín konalo plenárne rodičovské
združenie (účasť 96 rodičov). Na úvod vystúpili žiaci
4.AB so svojím programom. Hospodárka rodičovského
združenia p. J.Kupčuláková podala správu o hospodárení za uplynulý rok. Riaditeľ školy J.Kubáni predniesol
informáciu o výsledkoch školy za minulý školský rok,
poukázal na úspechy, ktoré škola dosiahla, i na dosiaľ
nesplnené projekty (multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia
WC chlapcov i školskej dielne, asistenti učiteľa). Predsedníčka Združenia rodičov p. K.Snováková informovala
o pripravovanom ďalšom ročníku školského plesu, bol
schválený rodičovský príspevok vo výške 10 Eur na
dieťa. Po plenárnom sa konali triedne združenia.
Q 24.10. – sa v kultúrnom dome v Hruštíne uskutočnili
dva výchovné koncerty pre našich žiakov. Spoločnosť
LET-art produktion (Boris Lettrich a spol.) zahrali pre
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žiakov I. stupňa predstavenie Dr. Zembolí. Žiaci II. stupňa mali vystúpenie s protidrogovou tematikou – Trinásta
komnata.

lo družstvo 9. ročníka spolu so svojím publikom. Odmenení boli aj ostatní súťažiaci.

Q25.10. – naši žiaci pripravili kultúrny program na tradičnom Posedení s dôchodcami v kultúrnom dome. Ďakujeme vystupujúcim i pani učiteľkám za prípravu programu.
Q28.10. – sa zišli po 43 rokoch spolužiaci z 9.A a 9.B
(nar. 1958-59) so svojimi triednymi pp.uč. Vojtaššákovou
a Mesíkom. Popozerali si školu, pripomenuli si svoje
školské roky a v spomínaní pokračovali ešte dlho v agrohoteli Tri brezy.
Q26.10. sa konal kvíz o krajinách, v ktorých sa hovorí
po anglicky a nemecky. Trojčlenné družstvá 6. až 9.
ročníka sa o týchto krajinách dozvedeli veľa zaujímavého
– napríklad prečo sú švajčiarske nožíky červené, čo je
trestné na nemeckých diaľniciach, koľko percent Írov je
naozaj ryšavých... 1. cenu – 1 kilogram cukríkov – získa-

Q Naši žiaci majú možnosť od októbra 1x do týždňa
dostávať jablkovo-broskyňovú šťavu (0,2 l) a jabĺčko
alebo hrušku (1ks). Toto všetko zadarmo v rámci projektu Školské ovocie od firmy Mirutomi, Ťapešovo.
Q V októbri absolvovala pedagogickú prax v našej
škole naša bývalá žiačka, študentka 5.ročníka pedagogickej fakulty KU v Ružomberku Mária Kľusková (dejepis – občianska náuka).

Oznamujeme verejnosti, že je možné

využívať priestory telocvične a fitnes
v pracovné dni od 17. do 21. hod.,
cez víkend od 8.00 do 21.00 hod.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
Q9.10.2017 – „O neposlušnej Alici“ – takýto bol názov
divadelného predstavenia, ktorým nás potešili šikovní
herci z divadla Príbeh. Alica je dievčatko ako hociktoré
iné a v mnohom podobné ako naši niektorí škôlkari.
Nerada sa umýva, utiera, nepozná dobre niektoré farby,
je doslova ,,neporiadna". Má ale krásnu detskú fantáziu,
vďaka ktorej ožije jej obľúbená hračka – klaun Pepe,
vďaka ktorému sa zmení na slušné a šikovné dievčatko.

Q 25.10.2017 – Milú návštevu sme mali zo špeciálnej
školy z Dolného Kubína.
Vďaka Mgr.art. Kupčulákovej Danke (momentálne už
s novým priezviskom), ktorá kedysi v našej MŠ pôsobila
ako pomocná učiteľka, nám tieto šikovné deti zahrali
divadielko „Uviazali kozu“, ktorá bola vlastne známou
rozprávkou o koze rohatej a ježkovi. Presvedčili nás o
tom, že ,,keď sa chce, tak sa aj naozaj dá" a každý sa
dokáže a môže krásne prejaviť.

Lieta šarkan pomaličky, pozdravuje lastovičky.
Chvostom krúti sem a tam: „Šťastnú cestu želám vám!“
Q – K jeseni neodmysliteľne patrí veterné počasie
a krásny šarkan. Ako tradične, aj tento rok sme zhotovili
pekné šarkany pre OC Klinec v Námestove, ktoré tam
budú krášliť priestor spolu s inými do 11. novembra.

„K modlitbičke zložím rúčky a poprosím potichučky...
aby naši starkí milí, v úsmevom vždy s nami žili...“
Q 25.10.2017 – Okrem pozorovania prejavov jesene
v prírode a v okolí sme sa venovali aj chápaniu „jesene
života“. Niektorí naši predškoláci boli potešiť našich starkých aj pekným programom v KD, ktorý im pripravila obec
na počesť ich pekného veku. Verím, že potešili nielen ich
zmysly ale i dušu.

Q 18.10.2017 – Keďže k nám zavítalo babie leto, naši
najstarší predškoláci sa vybrali na turistickú vychádzku
do prírody spojenú s púšťaním šarkanov. Po zaspievaní
pekných piesní napokon prišiel na pomoc aj kamarát
vetrík. (Foto na nasledujúcej strane).
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INFO
QKeďže pre MŠ neplatia prázdniny

ako pre ZŠ, naša MŠ bola otvorená
počas jesenných prázdnin, ale len
jeden deň (pondelok) vzhľadom na
malý počet detí.
Q Prosím žiakov a iných občanov,
aby nám do koša s nadpisom PAPIER nehádzali iný odpad.
Ďakujem za pochopenie a toleranciu
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

MKS pri OcÚ
Hruštín
Podujatia v mesiaci

NOVEMBER 2017
4.11.
10.11.
15.11.
17.11.
18.11.
25.11.
29.11.

Voľby VÚC 2017
Stužková slávnosť
Predaj RUCEK
Rodinná oslava
Rodinná oslava
Katarínska zábava
Predaj LANTASTIK

VČZ oznamuje svojim členom a zákazníkom, že v dobe od
19.10.2017 začala Jednota vyplácať držiteľom nákupnej karty
zľavy za 1. polrok 2017. Zľavu si držiteľ môže uplatniť formou
ďalšieho nákupu v predajniach COOP Jednota v okrese Námestovo do 31.12.2017.
Ďalej výbor oznamuje, že na základe vzdania sa funkcie predsedu predstavenstva Ing. Štefánie Gočalovej na mimoriadnej schôdzi
predstavenstva 25.10.2017, predstavenstvo zvolilo do funkcie
predsedu p. Igora Jagelku a do funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Štefániu Gočalovú. Účinnosť tieto skutočnosti nadobudli dňa 25.10.2017.
V IV.Q 2017 sa okrúhleho životného jubilea dožívajú títo naši
členovia: Z. Žilincová, J. Trojáková, Š. Jancek, Z. Kazimierová,
E. Ťasnochová, M. Kľusková, M. Hojová, M. Jašicová, H. Mináriková, H. Šalatová, E. Žilincová, E. Sochová, J. Hojo, T. Piňáková,
M. Pašková, M. Kľusková, A. Genšorová. Ľ. Slaničanová. H. Teťáková, F. Šnajder, J. Gombala, I. Revajová, J. Ľubek a Š. Kupčová.
V ďalšej Vašej životnej púti členská základňa aj príbuzenstvo vravia a želajú veľa sily, šťastia a zdravia.
J. Kravčíková
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OŠK Hruštín
Jesenná časť sezóny vyznela pre
naše futbalové oddiely veľmi priaznivo. Už počas letnej prestávky sa našim družstvám darilo v prípravných
zápasoch, čo bolo prísľubom pred
ostrým štartom.

hráčov z Babína a Krušetnice. Ako
najvážnejší konkurent o prvenstvo v
skupine sa ukazuje Babín, pred ktorým vedú len o skóre.
Dorastenci hrajú podobným systémom ako starší žiaci. Vo svojej skupi-

Družstvo mužov v úvode sezóny
nadviazalo na výborné výsledky zo
záveru jarnej časti. Premožiteľa našli
až v Or. Polhore, ktorá tak ukončila
našu osemzápasovú sériu bez prehry. Hneď v ďalšom kole sa hráči

Súťaže starších žiakov a dorastencov prešli zmenami. Pri žiakoch bola
zlúčená IV. a V. liga. Zúčastnené družstvá boli následne rozdelené do troch
skupín, v ktorých odohrali vzájomné
zápasy systémom doma-vonku. Po
odohratí vzájomných zápasov bude
súťaž pokračovať na jar vytvorením
nových skupín. Tímy umiestnené na
prvých a druhých miestach postupujú
do skupiny o konečné 1. až 6. miesto,
ďalšiu skupinu vytvoria tímy z tretích
a štvrtých miest, kde budú hrať o konečné 7. až 12. miesto a zvyšné tímy
vytvoria skupinu o 13. až 18. miesto.
Naši starší žiaci pristúpili k sezóne
zodpovedne, pravidelne sa pripravovali na tréningoch, čo sa odzrkadlilo
aj na postavení v tabuľke. Svoju skupinu vyhrali, keď prehrali len jeden
zápas a naplnili tak predsezónny cieľ
– postúpiť do skupiny o 1. až 6. miesto.
Mladší žiaci taktiež poctivo a pravidelne trénovali už počas letných
prázdnin. V ich súťaži k zmenám nedošlo a stále hrajú systémom turnajov.
Tento rok však majú za konkurentov

ne sa bili o čo najlepšie výsledky, ale
nie vždy sa im to darilo. Napokon v
nej obsadili 4. miesto a na jar si tak
zahrajú v skupine o 7. až 12. miesto.
Ich dochádzka na zápasy bola vyhovujúca, prichádzali v hojnom počte a
snažili sa reprezentovať klub a obec
čo najlepšie.

otriasli a opäť zvíťazili. Napokon v priebehu jesennej časti utrpeli len dve
prehry a zaslúžene budú zimovať na
čele VII. ligy. Pričom treba uznať snahu a prístup hráčov, ako aj poďakovať, že vždy si vedeli zariadiť svoje
povinnosti, aby sa mohli zúčastniť zápasov.

Tabuľka IV. liga U15 skupina C
1
2
3
4
5

Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

OŠK Hruštín
ŠK Olympia Bobrov
TJ Oravská Lesná
OŠK Istebné
FK Nižná

8
8
8
8
8

6
4
4
1
1

1
2
1
1
1

1
2
3
6
6

21:13 19
29:15 14
21:29 13
8:19
4
16:25 4

5
4
3
2
1

7
2
1
-8
-8

0
0
0
0
0

TabuľkaV. liga U19 skupina C
1
2
3
4
5
6

Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

TJ Tatran Klin
TJ Roháče Zuberec
TJ Fatran Zázrivá
OŠK Hruštín
TJ Oravská Lesná
TJ ŠK Podbiel

10
10
10
10
10
10

8
8
5
4
2
0

2
1
1
2
0
0

0
1
4
4
8
10

44:5
65:9
27:38
23:24
19:48
9:63

26
25
16
14
6
0

6
5
4
3
2
1

11
10
1
-1
-9
-15

0
0
0
0
0
0
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Tabuľka VII.liga Dospelí
Klub
1 OŠK Hruštín
2 OFK Leštiny
3 TJ Družstevník Oravská Polhora
4 TJ Oravská Lesná
5 OŠK BABÍN
6 OŠK Istebné
7 OŠK Lokca
8 TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany
9 TJ Družstevník Krivá
10 TJ Družstevník Vitanová
11 TJ Blatná Habovka
12 OŠK SIHELNÉ

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
9
7
7
5
5
4
4
3
3
2
0

R
0
0
2
1
2
1
3
2
2
1
1
1

Počas letných prázdnin
sme naštartovali aj prípravu našich najmladších žiakov – prípravku. Na prekvapenie ich účasť na tréningoch bola početná,
pravidelná a poctivá. Zdajú sa byť veľkým prísľubom, veríme, že ich elán
a zanietenie vydrží čo najdlhšie. Preto je perspektíva, že už budúcu sezónu
budú aj oni prihlásení do
súťaže a budú si tak môcť
zmerať sily s rovesníkmi
aj z iných klubov.
Naplno sa rozbehli už
aj súťaže stolných tenistov. Hruštín reprezentujú
dve družstvá a to „A“ v 6.
lige. Tu si naši hráči počínajú suverénne, keď po
odohratí šiestich zápasov
nenašli premožiteľa a ligu
vedú. Podobne je na tom
aj naše „B“ družstvo v 8. lige, kde sú po odohratí piatich
zápasov na 2. mieste s jednou prehrou.
Touto cestou by som sa chcel všetkým hráčom
poďakovať za reprezentáciu. Rovnako poďakovanie
patrí aj všetkým rodičom, sponzorom, podporovateľom, fanúšikom, trénerom, hospodárovi, obci Hruštín i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.
Mgr. Peter Teťák, predseda OŠK

P Skóre
2 34:13
2 33:18
2 26:11
3 21:12
4 30:31
5 22:13
4 16:19
5 25:31
6 13:22
7 15:26
8 14:34
10 8:27

B
27
27
23
22
17
16
15
14
11
10
7
1

K
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

+/9
12
8
1
-1
-2
0
-1
-7
-5
-8
-14

FP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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z podujatia

O

z podujatia

Q Už tradične patrí október našim
dôchodcom, s ktorými sa stretávame na "Posedení s dôchodcami".
Aj tento rok sme sa stretli v stredu,
25.októbra.
Začali sme o 10. hod. sv. omšou
a po nej sa pozvaní dôchodcovia
presunuli do kultúrneho domu, kde
ich privítal starosta obce a v programe sa im predstavili deti z materskej školy, žiaci základnej školy
a folkloristi.
Po kultúrnom programe a obede
si v družných rozhovoroch zaspomínali aj na svoju mladosť a veselé
zážitky.

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia
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JUBILANTI
v mesiaci november 2017

85 rokov:
Hojo Jozef
80 rokov:
Trojáková Justína
75 rokov:
Jancek Štefan
Kazimierová Zuzana
Ťasnochová Emília
70 rokov:
Jašicová Margita
Mináriková Helena
65 rokov:
Hojo Jozef
Firicová Emília
60 rokov:
Jaššo Ľudovít
Martvoň Ján
Očkaják Ján
Škapec Milan
Kytašová Mária
55 rokov:
Šinál Jozef
Tomulec Jozef
Teťáková Helena
50 rokov:
Hojo Ladislav, Ing.
Revajová Iveta

Prišli medzi nás:

Sofia Kušnierová
Sebastián Vraštiak
Ján Varinský

Uzavreli manželstvo:

Jozef Tomulec
a Miroslava Snováková
Ján Barek
a Miroslava Hojová
Michal Skočík
a Nikola Sochová
Lukáš Kubík
a Mgr.art. Daniela Kupčuláková

25. výročie sobáša:

Jaroslav Kampoš
a manželka Helena
Ing. Ladislav Hojo
a manželka Gabriela
Ing. Dušan Kotúľ
a manželka Mária

Odišli od nás:

Helena Žilincová, 54 rokov
Ľudovít Slaničan, 79 rokov
Irena Katrenčíková, 53 rokov

P O Z V Á N K Y

Rodinné centrum Motýlik srdečne pozýva rodiny, malých,
VEĽKÝCH, mladých, starších, či priateľov na

VEČER HIER
2.12. (sobota) 17.00 – 20.00 hod.
Stolové hry stimulujú oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné
za tvorbu a chod myšlienok a posilňujú pamäť. Pomáhajú aj pri
praktizovaní ďalších kognitívnych zručností ako je:
vnímanie, rozhodovanie, učenie a konanie.
U dospelých spoločenské hry podporujú duševný rast a znižujú
riziko depresie. Vo vyššom veku pomáhajú udržať myseľ
aktívnu, čím sa znižuje riziko demencie.
Či si chcete zlepšiť výkonnosť vášho mozgu, alebo si len
udržať aktuálny stav? Hranie spoločenských hier je tou
ideálnou príležitosťou.
Te š í m e s a n a s t r e t n u t i e .

'P R I P R A V U J E M E '

VIANOČNÉ TRHY
11. ročník

15. december 2017
v KD Hruštín
Kto má záujem predávať svoje výrobky,
môže sa prihlásiť na
tel. čísle ZŠ: 043/ 55 24 542
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Poľovnícky spolok Hruštín Vás pozýva na
7. poľovnícky ples, ktorý sa uskutoční tradične v kultúrnom dome v Hruštíne.
Vstupenky si môžete zakúpiť v Pizzerii MAGNUM.
Čakajú Vás výborné poľovnícke špeciality, bohatá tombola, živá hudba a náš hosť Ander z Košíc.

Rodičovské združenie pri ZŠ Hruštín srdečne pozýva všetkých priateľov školy na
ŠKOLSKÝ PLES 13.1.2018 od 19:00 v KD Hruštín.
O zábavu sa postarajú DJ VENCA, kapela THE CELLMATES (BA).
Tombola. Fotobúdka – neobmedzený počet fotografií priamo na mieste, prekvapenie.
V cene vstupenky 22 Eur je hriatô na privítanie, večera, dezert, káva, 0,5l vína, minerálka, kapustnica.
Predpredaj vstupeniek: ZŠ Zamost p.Kupčuláková 043/ 55 24 542. Info 0911 022 880
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

Predajne farby laky, stavebniny STAMAR
a predajňa autodielov Mažeto

bude mať od 13.11.2017 do 31.3.2018

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

Q Predám prasa na zabitie z domáceho chovu. Cena
dohodou. Tel.: 0902 896 657
Q Predám konzumné zemiaky, naše hruštínske, aj na
zimné uskladnenie. Cena 25,- Eur za meter, alebo 25 kg
za 7,- Eur. V Hruštíne doveziem k Vám domov. Info Ján
Šináľ, tel. 0902 728 643
Q Predám Renault Kango, r.v. 2002. Cena dohodou.
Tel.: 0915 557 155

upravenú pracovnú dobu nasledovne:
Pondelok až piatok od 7.30 do 16.00
a v sobotu od 7.30 do 12.00.

Agentúrna kancelária
Allianz Slovenská poisťovňa v Hruštíne
(zdravotné stredisko – 3. poschodie)

Najlepší výber, najnižšie ceny!

Obchodný zástupca – Marta Piňáková
(tel.: 0908 250 940)
Využite naše služby:
-

životné poistenie
úrazové pripoistenie
detské poistenie MOJA FARBIČKA
poistenie bytu, domu, domácnosti
zákonné a havarijné poistenie
cestovné poistenie
poistenie pre podnikateľov

Vybavíme pre Vás tiež:
- komplexný servis vrátane zmien existujúcich
poistných zmlúv
- hlásenie poistných udalostí
- bezplatný servis Vašich financií
- profesionálne poradenstvo v oblasti úverov
a hypoték
Otváracie hodiny:
PONDELOK: 8.00 h. – 11.30 h./ 12.00 h. – 14.00 h.
STREDA:
8.00 h. – 11.30 h./ 12.00 h. – 15.00 h.
PIATOK:
8.00 h. – 11.30 h./ 12.00 h. – 15.00 h.
alebo na uvedenom telefónnom čísle – dohodneme
si termín a miesto stretnutia, ktoré Vám budú
vyhovovať.
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