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čas            čas
Na smrteľnej posteli si Alexander Veľký

zavolal svoju armádu a generálov, aby im
prezradil svoje posledné tri priania:

• Prvé: Keď zomriem, nech moju truhlu
nesú najlepší lekári.

• Druhé: Celé moje nahromadené bo-
hatstvo – peniaze, zlato, drahé kamene –
nech sú rozsypané pozdĺž cesty k cintorí-
nu.

• Tretie: Moje ruky nech sú voľné
a nech visia z oboch strán upravenej rak-
vy tak, aby ich všetci videli.

Jeden z jeho generálov, ktorého toto
nezvyčajné posledné prianie prekvapilo,
požiadal Alexandra Veľkého o vysvetle-
nie. A on mu povedal:

„Chcem, aby moju truhlu niesli najlepší
lekári na dôkaz toho, že až príde čas po-
zrieť sa smrti do očí, tak ani tí najlepší
lekári na svete nemajú tú moc uzdravo-
vať...“

„ Chcem, aby bola cesta, ktorá vedie
k cintorínu, obsypaná mojimi pokladmi,
nech každý vidí, že akékoľvek materiálne
bohatstvo získané na zemi aj na zemi
zostane...“

„Chcem, aby sa mi – keď ma ponesú –
kývali ruky voľne vo vetre, a to preto, aby
ľudia pochopili, že sme prišli na tento svet
s holými rukami a s holými rukami ho aj
opúšťame, a že ten najcennejší poklad zo
všetkého sme si už vyčerpali – je ním
ČAS.“

Do hrobu si nevezmeme žiadne mate-
riálne bohatstvo. ČAS je naším najcennej-
ším pokladom, pretože je obmedzený. Vie-
me si nazhromažďovať mnoho materiál-
neho bohatstva, ale nedokážeme si vy-
produkovať viac času.

Takže, keď sa rozhodneme venovať nie-
komu svoj čas, darovali sme mu vlastne
časť svojho života, ktorú si už nikdy nemô-
žeme vziať späť.

Náš čas –  je náš život.

Najlepší darček, aký môžete dať svojej
rodine a priateľom, je váš čas v podobe
lásky. Keď vám Boh dá dostatok času,
podeľte sa oň so všetkými, ktorých máte
radi. Lebo možno už zajtra môže skončiť
ten náš čas.                     /Zdroj: Saletini/

Už tradične sme sa 6. januára
stretli v kultúrnom dome, kde sa
uskutočnilo Trojkráľové stretnu-
tie. Okrem tradičných hostí sme
privítali aj Ing. Eriku Jurinovú,
predsedníčku Žilinského samo-
správneho kraja a Bc. Igora Jan-
ckulíka, poslanca NR SR. Ešte
pred program sa konala na obec-
nom úrade koľada a po nej už
zvykoslovný program otvorila ka-
pela Lukáš Krivačka-band s via-
nočnými koledami. Po nich vystú-
pili s vianočným pásmom aj deti
ZŠ, spevokol pri farskom kostole,
FSk Hruštín a Martvoňovci.
Program uzatvorila hudobná sku-
pina SONDA. Na záver starosta
obce František Škapec poďako-
val účinkujúcim za program a po-
prial všetko dobré v novom roku.



01/20182

Očami
starostu

Očami
starostu

Zhodnotenie roka 2017
– väčšie investície:

1/ Obec zakúpila novú radlicu na pre-
hŕňanie snehu.

2/ V obci bol namontovaný kamero-
vý systém – 17 kamier monitoruje
priestor obce. Kamery nám na-
montovala firma ALTYS s.r.o. Pe-
niaze sme dostali po opakovanej
žiadosti z Ministerstva vnút-
ra 15 000 €. Z vlast-
ného rozpočtu sme
prispeli sumou
10 000 €.

3/ V obci po konzultácii
s políciou boli osadené do-
pravné značky po miestnych ko-
munikáciách a smerom ku štát-
nym cestám.

4/ Firma Maro s.r.o. nám za ZŠ Za-
most položila nový povrch s antu-
kou na tenisovom ihrisku.

5/ Pracovníci stavebnej firmy pána
Ing. J. Janču nám urobili spevne-
nú parkovaciu plochu zo zámko-
vej dlažby pri MŠ, parkovisko zo
zámkovej dlažby pri ZŠ a opravili
schody vedúce k supermarketu.

6/ Z frézovaného asfaltu boli spev-
nené komunikácie na ulici Kultúr-
na, na ceste do areálu Kutina a vo
Vaňovke v časti Kostolná a Hrady.

7/ Pracovníci obce, pán P. Jancek so
svojou technikou a firma pána J.
Zajaca nám urobili všetky kanali-
začné prípojky z obecných budov
/ MKS, ZŠ Zamost, ZŠ Výhon, MŠ,
Dom smútku, Magnum, zdravotné
stredisko/.

8/ Na základe podanej žiadosti obec
získala dotáciu 13 500 € na výme-
nu hlavných vchodových dverí do
kultúrneho domu, ktoré nám uro-
bila firma Okno Liptov. Taktiež bola
z tejto dotácie položená nová dlaž-
ba na schodoch. Pôvodná dlažba
už bola povypadávaná a rozpada-
la sa.

9/ Geologický odborný prieskum zo-
suvu pôdy na miestnej komuniká-
cii na Kutine nám potvrdil vážny
zosuv pôdy. Špecializovaná firma
na vrty nám zastabilizovali miest-
nu komunikáciu špeciálnymi vrtmi
s pilotami zo železobetónu. Firma
Žibek nám na týchto pilotách uro-
bila oporný múr. V prácach bude
ešte pokračovať v jarných mesia-
coch.

10/Firma MSJ group.s.r.o. nám uro-
bila vyrovnanie terénu – urobila
skrývku ornice a naviezla riečny

15/ Rozšírenie kamerového systému
v obci Hruštín.

16/ Oporný múr ZŠ Výhon.
17/ Bežná údržba MK + rigolov.
18/ Hruštínska drevenica /spolufinan-

covanie po obdržaní dotácie/.

Vážení spoluobčania
Dovoľte mi, aby som sa Vám na

prelome rokov a pri príležitosti za-
čiatku nového roku 2018 prihovo-
ril prostredníctvom bulletínu.

Máme za sebou ďalší rok, rok
plný pekných udalostí, ale záro-
veň aj ťažkých. Po čare Vianoc
prežívame prvé hodiny nového
roka, podávame si ruky s priateľmi
a známymi, vyslovujeme si svoje
želania do nového roka.

Rok 2017, ktorý sme prežili
v každodenných radostiach a sta-
rostiach, zostane už len v našich
spomienkach. Každý z nás sa ho
snažil naplniť čo najlepšie ako ve-
del, či už v oblasti pracovnej, ro-
dinnej, alebo osobnej.

Nebolo to ľahké. Na obci sme
mali vládny audit, ktorý vykonáva-
li štyria audítori 3 mesiace na pod-
net opakovaných udávaní obce
občanom, že zle hospodárime
s finančnými prostriedkami. Kon-
trolovali obdobie rokov 2011-2017.
Vládny audit nezistil žiadne po-
chybenia. Keby som mal v krát-
kosti zhodnotiť rok v našej obci,
tak môžem povedať, že to bol rok
úspešný a podarilo sa nám v obci
urobiť veľa práce.
Ďakujem všetkým našim obeta-

vým občanom, podnikateľom, fir-
mám, všetkým zainteresovaným,
ktorí doteraz pomohli obci a prispe-
li akýmkoľvek spôsobom k jej roz-
voju, oživeniu spoločenského, kul-
túrneho a športového života.

V prichádzajúcom novom roku
Vám v mene svojom a tiež i v mene
svojich zamestnancov, poslancov
obecného zastupiteľstva, prajem
veľa síl a šťastia v každodennom
živote.

 Prijmite, prosím, aj želanie pev-
ného zdravia, Božieho požehna-
nia, vzájomného pokoja, zlepšenie
medziľudských vzťahov, ktoré sú
v našej obci z roka na rok horšie.
Rozdávajme okolo seba dobrú ná-
ladu, usilujme sa prekonať zlo dob-
rom a ceňme si to, čo má naozaj
hodnotu.

Prajem Vám všetkým požehna-
ný nový rok 2018.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Zdá sa mi, že láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš nepozerá na čas,
lebo čas v nebi nejestvuje. Pozerá iba na lásku. (sv. Terezka)

štrk po nových miestnych komuni-
káciách Pod Uhliskom a na Kuti-
ne – Dielniciach.

11/ Oravská vodárenská spoločnosť
a.s. Dolný Kubín nám rozšírila vo-
dovod v dĺžke 300 metrov a kana-
lizáciu v dĺžke 250 metrov v časti
Kutina – Dielnice. Tento vodovod
a kanalizáciu viedla po vytýčených

miestnych komunikáciách.
12/ Firma Combin
a.s. nám v mesiacoch
od júna do decembra
postavila zberný dvor

na odpad z našej obce,
ktorý tu bude separovaný. Pe-

niaze na jeho výstavbu sme do-
stali z eurofondov. T.č. prebieha
súťaž na strojové vybavenie zber-
ného dvora.

Plán práce Obce Hruštín
na rok 2018

Oblasť výstavby a údržby:
1/ Oprava mosta na miestnej komu-

nikácii vo Vaňovke.
2/ Dokončenie sanácie zosuvu ces-

ty na Kutine.
3/ Strojové vybavenie zberného dvo-

ra v Hruštíne
4/ Vybudovanie multifunkčného ih-

riska pri ZŠ Hruštín – Zamost.
5/ Vybudovanie detského ihriska pri

PD Hruštín /po obdržaní dotácie/.
6/ Pokračovanie v jednoduchých po-

zemkových úpravách vo Vaňov-
ke.

7/ Realizácia jednoduchých pozem-
kových úprav v časti Pod Uhlis-
kom.

8/ Obstarávanie a spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie
obce Hruštín.

9/ Nákup kompostérov /spolufinan-
covanie, po obdržaní dotácie/.

10/ Nákup techniky na zimnú údržbu
ciest – posýpač.

11/ Vybudovanie časti splaškovej ka-
nalizácie a čerpacej stanice
v Hruštíne v časti Kutina /po obdr-
žaní dotácie z Environmentálne-
ho fondu/.

12/ Rozšírenie vodovodu a kanalizá-
cie v Hruštíne v časti Kutina –
Dielnice a Pod Uhliskom /spolufi-
nancovanie s OVS, a.s. Dolný
Kubín/.

13/ Vybudovanie verejného osvetle-
nia a rozhlasu v časti Kutina –
Dielnice.

14/ Ošetrenie a ochrana obecného
lesa.
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Štatistika obce za rok 2017

        Počet obyvateľov po uliciach      Počet rodinných domov po uliciach

Názov Názov Počet Časť Názov
časti obce ulice obyvateľov obce ulice

Počet sobášov
v roku 2017

Hruštín 19
Vaňovka 1
Spolu 20

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2017                             Časť obce    Spolu
Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 31.12.2016 2836 381 3217
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 14 6 20
Deti narodené v roku 2017 31 6 37
z toho - chlapci 15 3 18
           - dievčatá 16 3 19
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 29 1 30
Počet zomrelých obyvateľov 25 5 30
z toho - muži 13 2 15
           - ženy 12 3 15
SPOLU 2827 387 3214
Prírastok obyvateľov -9 +6 -3

Časť obce Muži Ženy
                   Deti do 15 rokov

Spolu
chlapci dievčatá

Hruštín 1148 1140 270 269 2827
Vaňovka 152 162 45 28 387
SPOLU 1300 1302 315 297 3214

          Priemerný vek v obci Hruštín 36,79

Hruštín 1 - Dielnice 114 Hruštín Dielnice 30
Hruštín 2 - Dedina 200 Hruštín Dedina 72
Hruštín 3 - Kutina 44 Hruštín Kutina 12
Hruštín 4 - Lán 297 Hruštín Lán 64
Hruštín 5 - Včielok 50 Hruštín Včielok 13
Hruštín 6 - Radzovka 288 Hruštín Radzovka 88
Hruštín 7 - Kút 25 Hruštín Kút 7
Hruštín 8 - Hrnčiarka 109 Hruštín Hrnčiarka 30
Hruštín 9 - Kultúrna 56 Hruštín Kultúrna 10
Hruštín 10 - Výhon 79 Hruštín Výhon 22
Hruštín 11 - Potok 2 Hruštín Potok 6
Hruštín 12 - Črchľa 505 Hruštín Črchľa 130
Hruštín 13 - Zavoda 79 Hruštín Zavoda 28
Hruštín 14 - Pod brehom 26 Hruštín Pod brehom 4
Hruštín 15 - Školská 30 Hruštín Školská 4
Hruštín 16 - Hlavná 89 Hruštín Hlavná 32
Hruštín 17 - Zamost 233 Hruštín Zamost 62
Hruštín 18 - Pod Príslopom 153 Hruštín Pod Príslopom 35
Hruštín 19 - Baraniarky 8 Hruštín Baraniarky 2
Hruštín 20 - Ku pekárni 8 Hruštín Ku pekárni 3
Hruštín 21 - Slnečná 121 Hruštín Slnečná 24
Hruštín 22 - Veterná 98 Hruštín Veterná 23
Hruštín 23 - Pod Uhliskom 208 Hruštín Pod Uhliskom 61
Vaňovka 24 - Dolný koniec 145 Vaňovka Dolný koniec 50
Vaňovka 25 - Horný koniec 107 Vaňovka Horný koniec 26
Vaňovka 26 - Klinok 10 Vaňovka Klinok 4
Vaňovka 27 - Kostolná 20 Vaňovka Kostolná 8
Vaňovka 28 - Kúty 5 Vaňovka Kúty 4
Vaňovka 29 - Podsádok 90 Vaňovka Podsádok 25
Vaňovka 30 - Hredy 10 Vaňovka Hredy 2
Obyvatelia bez TP 5 SPOLU 881
SPOLU 3214

Počet
skolaudovaných
rodinných domov
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Najmladšia generácia v obci
Mesiac december je vždy plný krás-

nej detskej nedočkavosti a očakáva-
nia.

Postupne sme s deťmi zapaľovali
sviečky na adventných vencoch a po-
maly odpočítavali dni, ktoré nás ešte
delili od najkrajších sviatkov roka -
Vianoc. Radosť v detských očkách sa
stupňovala pohľadom na padajúci
sneh, na vtáčiky, ktoré prišli do nášho
krmítka a na rozžiarený stromček, kto-
rý skrášľoval našu jedáleň.

05.12.2017 – Príjemné prekvape-
nie nás čakalo v predajni Nataly...
hoci dnu bolo teplo, neroztopil sa

a čakal na všetky deti kamarát OLAF,
ktorý sa vďaka pánu Prílepkovi zatú-
lal zo Snehového kráľovstva až k nám.
Keďže sa deti posnažili a nakreslili
mu pekné obrázky, odmenil každého
plným vrecúškom dobrôt. Odvážlivci
podali Olafovi na rozlúčku ruku, za-
kričali veľké ,,ĎAKUJEME“ a už teraz
sa tešia na prekvapenie o rok.

06.12.2017 ,,Mik, Mik, Mikuláš, ukáž
čo v tom vreci máš...“
Hoci veľa snehu ešte nenapadlo, na
saniach k nám dorazil svätý Mikuláš
aj so svojou družinou: nezbedným čer-
tíkom a krásnym anjelom, aby zistil,
ktoré deti si zaslúžia od Ježiška dar-
čeky, a ktoré sa musia ešte polepšiť...
Mikuláš veľmi dobre vie, kto je ne-
zbedník, kto nepočúva mamku, kto
nechce pekne jesť alebo oddychovať.
Čertíkovi sme ale nikoho nemuseli

dávať, pretože v našej MŠ máme pek-
né deti a huncúti sľúbili, že sa polep-
šia... Mikuláš vyprázdnil svoje vrece

s balíčkami a odchádzal so sľubom,
že o rok príde pozrieť našu MŠ zas.
Ďakujeme aj pánovi starostovi za
maškrty pre deti.

11.12.2017 – Predvianočná prípra-
va vo veľkom prúde... a pravdaže aj
v MŠ to tak vyzeralo. Do práce sa dali
naši najmladší škôlkari (3. a 4. trie-
da), ktorí spolu s učiteľkami piekli me-
dovníčky. Každý si vyskúšal prácu
pekára: zistili sme, čo všetko je po-
trebné na prípravu medovníčkov, ako
sa miesi cesto a potom samostatné
vykrajovanie. A pravdaže nesmela
chýbať ochutnávka dobrého cesta.

12.12.2017 – V tento deň sa zas
realizovali staršie deti (1. a 2. trieda)
v pekárskom remesle. Príjemná vôňa
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upečených medovníčkov sa nám rozliehala po celej MŠ,
a tým len stupňovala toto krásne obdobie očakávania.

13.12.2017 – Ako už niekoľko rokov, aj teraz nám prišli
na pomoc mamičky, ktoré si našli voľnú chvíľku, pretože
upečené medovníčky bolo treba aj ozdobiť. Ďakujeme za
pomoc a zážitok sprostredkovaný deťom.

15.12.2017 – Naše štyri šikovné dievčatká z predškol-
ských tried boli za doprovodu p.uč. Sedlárovej potešiť
návštevníkov vianočných trhov v KD Hruštín. Spestrili
program vianočnými koledami a vinšami.

20.12.2017 – „Každý rok na Vianoce, stromček sa nám
zaligoce...“
Vianočná výzdoba, napečené medovníčky, výborný per-
níkový koláč od našich kuchárok a skvelá predvianočná

Prežívali sme znovu Vianočné sviatky, ktoré nám pripo-
mínajú každoročne, ako nás Boh má nekonečne rád.

Na záver Vianočného obdobia, v prvých dňoch kalendárne-
ho roka sme mali krásny sviatok, Krst Pána. Tento sviatok
nám zas pripomenul náš nový začiatok života po našom
krste, života s Bohom a v Bohu. Sv. Otec František v tento
deň predniesol tento príhovor:

Dnešný sviatok Pánovho krstu uza-
tvára obdobie Vianoc a pozýva nás
pripomenúť si náš vlastný krst. Ježiš
si želal prijať krst, ktorý ohlasoval a vysluhoval Ján Krstiteľ
v Jordáne. Išlo o krst pokánia; všetci tí, čo prichádzali,
vyjadrovali túžbu byť očistení od hriechov a s pomocou
Božou sa usilovali začať nový život.

Vidíme tak veľkosť Ježišovej pokory – ten, ktorý bol bez
hriechu si stal do radu s kajúcnikmi, zamiešal sa medzi
nich, aby bol pokrstený vo vodách rieky. Koľko pokory je
v Ježišovi! A týmto spôsobom preukázal to, čo sme slávili
počas Vianoc: Ježišovu ochotu ponoriť sa do rieky člove-
čenstva, vziať na seba nedokonalosť a slabosť ľudstva,
zdieľať s ľuďmi ich túžbu po oslobodení a prekonaní všetké-
ho, čo vzďaľuje od Boha a spôsobuje odcudzenie od bratov.
Ako v Betleheme, tak i pri brehoch Jordánu je Boh verný
svojmu prísľubu, že sa ujme osudu ľudských bytostí, a Ježiš
je toho hmatateľným a definitívnym znamením. On sa nás
všetkých ujal, všetkých sa nás ujíma, v živote, každý deň."

Evanjelium tohto sviatku "zdôrazňuje, že Ježiš «ako vy-
stupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako
holubica zostupoval na neho» (Mk 1,10). Duch Svätý, ktorý
pôsobí od začiatku stvorenia a ktorý viedol Mojžiša a ľud na
púšti, teraz v plnosti zostupuje na Ježiša, aby mu udelil silu
na splnenie jeho misie vo svete. Duch Svätý je strojcom
Ježišovho a tiež nášho krstu. On otvára oči nášho srdca

atmosféra... Takto si mohli rodičia a ostatní hostia trošku
oddýchnuť na našom každoročnom ,,posedení pri strom-
čeku“. Deti sa prezentovali svojím pekným programom,
ktorý s nimi pripravili šikovné pani učiteľky. Či už to bol
tanec, básne, vinše, či vianočné koledy,.. Krásnym vyži-
tím boli koledy podané známou hruštínskou skupinou
SONDA, ktorá deťom prišla na pomoc. Ďakujem všetkým,
ktorí sa čo len málom podieľali na tejto našej akcii.

25.12.2017 – Keďže sa nám narodil malý Ježiško, deti
predškolského veku ho boli potešiť svojimi piesňami
a básničkami v našom kostole sv. Jána Krstiteľa. Veríme,
že ho privítali a poďakovali mu za všetko v mene všetkých
našich škôlkarov.

INFO:
– prevádzka MŠ začína 08.01.2018
– ďakujem zamestnancom MŠ za rok usilovnej práce
– ďakujem pánovi starostovi Mgr. Škapcovi a pracovní-

kom OcÚ Hruštín za ústretovosť a spoluprácu
– ďakujem vdp. farárovi za chuť a ochotu tráviť čas

s našimi škôlkarmi
– ďakujem ZŠ a iným inštitúciám za spoluprácu počas

celého roka 2017

A čo do nového roku Vám priať?
Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti,
len malú vločku všedných starostí a hlavne
lavínu zdravia a lásky v roku 2018

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

pravde, plnej pravde. On nás pobáda kráčať v živote po
ceste lásky. On je darom, ktorý každý z nás dostal od Otca
v deň krstu. On, Svätý Duch nám sprostredkúva nehu Bo-
žieho odpustenia. A je to opäť on, Duch Svätý, čo dáva
zaznieť zjavujúce slovo Otca: «Ty si môj Syn» (porov. v. 11).

Sviatok Ježišovho krstu pozýva každého kresťana, aby si
pripomenul svoj vlastný krst. Nemô-
žem sa vás pýtať, či si pamätáte svoj
krst, lebo väčšina z vás bola ešte
malými deťmi, tak ako ja; boli sme

pokrstení ako deti. Opýtam sa vás ale inú otázku: poznáte
dátum vášho krstu? Viete, v ktorý deň ste boli pokrstení?
Každý nech popremýšľa. A ak ten dátum neviete alebo ste
ho zabudli, tak keď prídete domov, spýtajte sa mamy, starej
mamy, strýka, tety, starého otca, krstného otca, krstnej
mamy: Kedy to bolo? Ten dátum by sme si mali stále
pamätať, lebo je to pre nás sviatok, je to deň nášho prvotné-
ho posvätenia sa, je to dátum, keď nám Otec daroval Ducha
Svätého, ktorý nás pobáda kráčať; je to dátum veľkého
odpustenia. Nezabudnite: Aký je dátum môjho krstu?

Prosme Pannu Máriu o jej materskú ochranu, aby všetci
kresťania vždy viac chápali dar krstu a usilovali sa ho
dôsledne žiť." toľko príhovor sv. Otca Františka. Je to veľký
dar, že som Božie dieťa, rozvíjajme tento vzácny dar, nech
v nás rastie, prehlbuje sa naše priateľstvo s Bohom
a upevňuje sa náš vzťah s Ním. Nech tento život viery
a zároveň svedectvo viery budeme žiť aj vo všedných kaž-
dodenných dňoch ktoré nás čakajú v tomto Novom roku.
Prajem nám, aby bol tento rok pre nás požehnaný, aby sme
boli verní Bohu, aby sme žili ako Jeho deti, na ktoré bude
môcť byť hrdý.

Váš kaplán Roman Saniga

Nový začiatok
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY DECEMBER 2017

4.12. sa v ZŠ Hruštín uskutočnilo
zasadnutie Rady školy.

6.12. sa konala v kultúrnom dome

tradičná akcia – Talenty pre Mikulá-
ša. V programe sa predstavili žiaci
1. aj 2.stupňa ZŠ aj žiaci zo ZUŠ

Jánoš so svojimi číslami. Videli sme
scénky, tanečné kreácie, počuli pes-
ničky. V prestávkach mohli žiaci súťa-
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P O Z V Á N K Y
Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín pozývajú všetkých na

10. ročník zimného lyžiarskeho prechodu
          Vaňovským chotárom,

          ktorý bude 27. januára 2018.
                        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!

žiť v zábavných disciplínach, ktoré pre
nich pripravili deviataci. Ďakujeme
Obci Hruštín i Rodičovskému združe-
niu za venované sladkosti.

15.12. zažili návštevníci XI. roční-
ka vianočných trhov v kultúrnom
dome v Hruštíne krásnu predvianoč-
nú atmosféru. Tradičný predaj tovaru
od našich žiakov a učiteľov, domá-
cich aj iných trhovníkov bol spestrený
kultúrnym programom detí z MŠ, ZŠ
a ZUŠ, výbornou chuťou punču, oblá-
tok, medovníčkov, chleba s masťou a
cibuľou a kapustnice. Ďakujeme or-
ganizátorom (ZŠ Hruštín, Obec Hruš-
tín) za prípravu takejto peknej akcie,
ktorá opäť potešila návštevníkov.

16.12. boli v telocvični ZŠ vyme-
nené 3 ks lámp. Jedenásť rokov po-
užívania sa prejavilo a postupne
"odišli" 3 svietidlá, ktoré bol vzhľa-
dom na výšku cca 10m problém vy-
meniť. Vďaka pomoci p. Miroslava
Babinského z Babína, ktorý zapoži-
čal a postavil lešenie, p. Miroslava
Kupčuláka (odb. elektrikárske práce)
a členov HTK (pomocné práce pri
stavbe lešenia a manipulácii s ním)
svieti všetkých 25 svetiel. Ďakujeme!

19.12. – pravidelná kontrola pro-
tipožiarneho zabezpečenia školy
(f. Pyrokomplex).

od 23.12.2017 do 07.01.2018 –
zimné prázdniny

•  Oznamujeme záujemcom o špor-
tovanie v telocvični ZŠ, že od 1.1.2018
došlo k zmene správcu telocvič-
ne. Pri objednávaní kontaktujte pána
Matúša Očkajáka, tel. 0902 614 298
(je možné aj cez facebook).
Ďakujeme doterajšiemu správcovi

Mgr. Gabrielovi Tokárovi za 11-ročné
služby v správe telocvične.

Prajem všetkým žiakom, zamest-
nancom školy, rodičom i všetkým
občanom našej obce v novom roku
najmä dobré zdravie, elán, opti-
mizmus, vzájomnú úctu, porozu-
menie. Nech sa nám spoločne darí
v škole i mimo nej.

Július Kubáni, riaditeľ školy

Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú na

39. ročník prechodu piatimi hoľami
      dňa 10.2.2018.

                      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!
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Dňa 9. decembra sa na strelnici v Nitre konalo ďalšie kolo Slovenského
pohára v streleckom trojboji v streľbe z veľkokalibrových zbraní. Záro-
veň sa súťažilo o Veľkú cenu Zbrane Fraňo. V disciplíne pištoľ na druhom
mieste skončil Marián Slaničan. V disciplíne revolver zvíťazil Jozef
Jancek. Súťaž absolvoval aj Jozef Očkaják, ktorý si lepšie umiestnenie asi
odložil na rok 2018. Na záver ostáva zaželať strelcom, aby rok 2018 bol
úspešnejší ako rok 2017 a všetkým veľa úspechov v pracovnom aj v osobnom
živote v novom roku.

ZOTŠ Hruštín

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
v mesiaci január 2018

J U B I L A N T I

85 rokov:
Kazimier František
80 rokov:
Martvoň Ján
70 rokov:
Žilinec František
65 rokov:
Kaprálik Štefan
Kecera Ján, Ing.
Bulvasová Justína
Radzová Mária
Škapcová Terézia
Hutirová Zuzana
Martvoňová Margita
Bombiaková Olina
Šeligová Veronika
Kompanová Mária
Trojáková Anna, Mgr.
Šeligová Terézia
60 rokov:
Mišánik Ondrej
Michna Jozef
Jurky Jozef
Sekula Anton
Troják Ondrej
Radzo Jozef
Kupčuláková Marta
55 rokov:
Žilinec Vincent
50 rokov:
Perháč Michal
50. výročie sobáša:
Štefan Šalata

a manželka Helena
František Jancek

a manželka Mária
František Kompan

a manželka Helena
25. výročie sobáša:
Milan Žilinec

a manželka Eva
Milan Belkoťák

a manželka Helena
Milan Ťasnocha

a manželka Elena
Jozef Jancek

a manželka Gabriela

Odišli od nás
Štefan Časo, 52 rokov
Ľuboš Kampoš, 38 rokov
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Dňa 29.12. 2017 sa uskutočnil 1. ročník Vianočné-
ho florbalového turnaja v Hruštíne. Akcia mala veľmi
dobrý priebeh. Zo zúčastnených 8 tímov sa domácim
nepodarilo umiestniť na stupňoch víťazov, no podali dob-
ré výkony. 1. miesto: Hornet´s (Mútne), 2. miesto: FBK

Ajeto (Lokca), 3. miesto: Zaoceánske šípy (Liesek). Naj-
lepší strelec turnaja Vladislav Čajka (FBK Lokca), naj-
lepší brankár turnaja Peter Janovčík (Fešandy-Hruštín).

Matúš Drígeľ

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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V utorok, 26. decembra, sa v telocvični základnej školy
konal už 10. ročník futsalového turnaja „O pohár sta-
rostu obce Hruštín“. Zúčastnili sa ho mužstvá Hruštína,
Babína, Vasiľova a Lokce. Vyhodnotenie bolo v pizzerii
Magnum, po ktorom si mužstvá posedeli pri klobáske.

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Konečné poradie:
1. miesto Hruštín
2. miesto Vasiľov
3. miesto Lokca
4. miesto Babín

Najlepší brankár: Peter Lihan
Najlepší hráč: Marek Dirga
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z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporia-
dali tradičný "Novoročný stolnoteni-
sový turnaj neregistrovaných", ktorý
bol 7. januára o 10.00 hod. v KD Hruš-
tín. Zúčastnilo sa ho 37 hráčov rozdele-
ných do štyroch kategórií.

Výsledky:

- kategória do 15 rokov
1. Dávid Jašica
2. Václav Baraniak
3. Pavel Šeliga
Cena útechy: Tomáš Lipničan

- kategória do 20 rokov
1. Martina Ťasnochová
2. Matúš Drígeľ
3. Michal Jagelka
Cena útechy: Jozef Jurovčík

- kategória do 50 rokov
1. Ján Jurčiga
2. Jozef Kupčulák
3. Marek Ľubek
Cena útechy: Matúš Snovák

- kategória nad 50 rokov
1. Matej Kupčo
2. Štefan Škapec
3. Milan Jancek
Cena útechy: Ľuboš Jancek

- štvorhra
1. L.Snovák & J.Jurčiga
2. Ľ.Jancek & M.Jancek
3. F.Martvoň & M.Radzo
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Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Podujatia v mesiaci
JANUÁR 2018

MKS pri OcÚ
Hruštín

Predám šamotový sporák BES-
KID, plne funkčný a kameninový
šrotovník, kameň 50 cm, funkčný.
Tel. 0910 415 163.

 6.1. Trojkráľové
stretnutie

 7.1. NST
13.1. Školský ples
20.1. Rodinná oslava
27.1. Poľovnícky ples
27.1. Vaňovským

chotárom
30.1. Fašiangový

koncert SZUŠ Jánoš

JM Vinárstvo Doľany, Doľany 445, 90088 Doľany

Ponúka pracovné miesta:
 Agronóm vinohradníckej výroby
 Mechanizátor
 Pivničný majster
 Traktorista
 Pracovník vinárskej a vinohradníckej výroby

V prípade záujmu nás môže kontaktovať na tel. č. 0903 726 045
alebo mailom: obchod@jmvinar.sk

Viac informácií o nás nájdete na internetovej stránke www.jmvinar.sk


