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Vianočný príbeh

D

vadsiaty štvrtý december. Deň,
ktorý všetci oslavujeme. Deň,
kedy sa tešíme z rodinnej pohody. Deň,
ktorý sa pre mňa stal prekliatym, no
zároveň ma obdaril niečím zázračným.
Krásne decembrové ráno. Otvorila
som oči, nadýchla som sa a posadila
som sa na posteli. Obzrela som sa
k oknu v nádeji, že uvidím sneh. Ohúril ma príjemný vánok a pohľad na
vločky, ktoré sa s ním pohrávali. Na
tvári som pocítila chlad mrazu. Boli tu
Vianoce.
Celá nedočkavá som vyskočila
z postele a pobrala som sa do kúpeľne. Nazrela som do zrkadla a uškrnula som sa nad strapatými vlasmi. Učesala som ich, umyla, obliekla a zbehla
do kuchyne. Prvé, čo som uvidela,
bolo jabĺčko, ktorého som sa okamžite zmocnila. Veselo som si to namierila do obývačky. Zastavil ma pohľad na
matku. Sedela v hojdacom kresle, hlava sklonená opierajúc sa o dlaň. Šatku z hlavy držala v druhej ruke, takže
jej bolo vidieť odhalenú hlavu bez vlasov. Do očí sa mi votreli slzy. Zrejme
jej znovu bolo zle, veď včera mala
chemoterapiu. Zosmutnela som a zamierila som k nej. Kľakla som si
a pozrela jej do tváre.
V tvári mala podpísanú bolesť. Oči
hlboko vpadnuté do tmavých kruhov,
ktoré zatieňovali ich belasú krásu. Líca
mala vychudnuté, pery suché a podliate krvou. Bledosť pokrývala každý
kúsok jej pred časom tak opálenej pokožky. Chytila som ju za rovnako bledú slabú ruku a pohladila som ju.
Mama na mňa smutne pozrela lesknúcimi sa očami a pohladila ma po
líci. Nepotrebovali sme slová, rozumela som jej utrpeniu aj bez toho. No
i tak ma mučila myšlienka na to, že
ona trpí a ja nemám najmenšiu moc
jej pomôcť.
Otec priniesol stromček, mame sa
rozžiarila tvár, keď ho uvidela a ja
som sa tiež usmievala od ucha k uchu,
lebo bol nádherný. Hneď sme obe
vstali a pobrali sa k otcovi. Ja som ho

objala, mama mu vtisla bozk. Všetci
spoločne sme sa dali do jeho ozdobovania. Smiali sme sa, naháňali, ohadzovali sa ozdobnými reťazami, jednoducho užívali sme si prítomnosť. Dá sa

povedať, že to bola jedna z tých zázračných chvíľ, kedy sa rodina zdá ako tá
najdokonalejšia na svete. Keď už boli
na ňom všetky svetielka, ozdoby a salónky, kúsok sme odstúpili, založili sme
si ruky na hrudi a uznali sme, že je to
ten najkrajší stromček za posledné roky.
Päť hodín pribehlo rýchlosťou svetla
a my sme zasadli za vianočný stôl. Otec
prečítal zo Svätého písma, nasledovala

modlitba, prípitok a slávnostná večera. Otec bol starý vtipkár a tak je pochopiteľné, že si ani len na Vianoce
nemohol odpustiť niečo veselé. Nás
to tešilo a bola som šťastná, keď sa
mama usmievala.
Po večeri sme sa pobrali k stromčeku, kde nás čakala kopa darčekov.
Ja som sa posadila na zem, otec na
gauč a mama do jej milovaného hojdacieho kresla. Vzala som do rúk prvý
z nich a mierne som ním zatriasla.
Žiadny zvuk, bola som prekvapená.
Otočila som sa na mamu, dúfajúc, že
mi to vysvetlí. A vtedy to prišlo. Mama
zrazu zbledla. Všetko sa to potom zomlelo neuveriteľnou rýchlosťou.
Otec volal sanitku, nasadli sme
a rýchlo uháňali do nemocnice. Mamu
napájajú na akési hadičky, jej stav je
vážny. Čakajúc na to, čo sa bude diať
ďalej, pozrela som na otca. Bez toho,
aby som čokoľvek povedala, začal rozprávať. Mama nechodila na chemoterapiu už mesiac. Odmietla liečbu po
tom, čo jej lekár oznámil, že je to posledné štádium. Chcela byť posledné
mesiace len s nami a nie ich stráviť
v nemocnici. Chcela som mu niečo
povedať, no vyrušil nás lekár. Povedal
nám, že už môžeme ísť za mamou.
Vkročili sme dnu. Mama bola ešte
bledšia než ráno. Chytila som ju za
chladnú ruku a oči mi naplnili slzy.
Povedala mi, že ju mrzia skazené Vianoce. Ďalej sa mi ospravedlňovala za
to, že mi o jej stave nepovedala skôr.
(Pokračovanie na 4. str.)

Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,
prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok
zo srdca praje
Obec Hruštín
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„Aký veľký počet ľudí slávi Kristovo narodenie! Aký malý dodržiava jeho
zásady.“
(Benjamín Franklin)

Činnosť za mesiac december
1/ Pracovníci firmy VAAT s.r.o zo Žiliny
pokračovali v prácach na multifunkčnom ihrisku za ZŠ Zamost. Na ihrisko bol
položený podklad a
umelý trávnik. Ďalej
pracovníci tejto firmy
urobili osvetlenie ihriska.
Pri PD Hruštín bola na detskom ihrisku urobená drenáž a zasypaná drobným štrkom.

rok. Možno si v duchu povzdychneme, ako ten čas letí.
Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom
svete, a preto je tu
prepotrebné to nádherné vianočné zastavenie.
Mnohí z nás sa pri pohľade na
bezbranné Božie dieťa v jasličkách
snažia zažehnať všetko zlo a nená-

Očami
starostu

2/ Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
Dolný Kubín v spolufinancovaní
s obcou dokončila rozšírenie vodovodu a kanalizácie na ďalších uliciach
na Kutine a Dielniciach.
3/ Firma PEMA z Dolného Kubína pokračovala na uliciach Kutina a Dielnice v rozširovaní sietí verejného
osvetlenia a rozhlasu.
4/ Na zberný dvor bol dodaný kontajnerový nakladač s kontajnermi.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
opäť sú tu Vianoce a blíži sa nový

visť, aby sme do nového roka
vstupovali s čistým štítom.
Na Vianoce sme si bližší ako
inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše detské časy
pri vianočnom stromčeku a
zaspomínať si na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami. Chceme si aspoň teraz
pripomenúť, aké to je potešiť
sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť
aj z maličkostí a je nám dobre aj
z toho, že väčšina ľudí okolo nás,
naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o
niečo bližšie, ako inokedy. Práve
v takýchto úprimných vzťahoch plných lásky, či vľúdnom slove je veľké bohatstvo, ktoré nám sprítomňuje samotné Betlehemské dieťa.
Vážení občania, všetkým Vám prajem pokojné, milostiplné prežitie vianočných sviatkov, veľa Božieho požehnania, zdravia a úspešný vstup
do nového roka.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Novela zákona č.39/2006
o veterinárnej starostlivosti
– chovy ošípaných
Dňa 6. novembra 2018 vydala EK
Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/
1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie
2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady
92/102/EHS o identifikácii a registrácii
zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“).
Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov
s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES
sa pre vymenované členské štáty vrátane SR ruší.
Z uvedeného vyplýva, že všetky
chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré
chovajú len jeden kus ošípanej pre
vlastnú spotrebu, musia byť podľa
tejto legislatívy registrované.
Znamená to, že každý chovateľ ošípanej je povinný zaregistrovať každé
zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina. Tlačivo pre registráciu je možné získať cez internet
/www.pssr.sk/, alebo u plemenárskej organizácii. V prípade nových fariem vyplnené tlačivo je potrebné priložiť k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych
zvierat a následne doručiť na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
V prípade registrácie ošípaných na už
existujúcu farmu, stačí doručiť len samostatné vyplnené tlačivo bez žiadosti.
V oboch prípadoch je potrebné osobné
doručenie na RVPS Dolný Kubín, prípadne na vysunuté pracoviská v Námestove alebo Trstenej.
Ďalšou zmenou je povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu /domáce
zabíjačky/ a to hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu aspoň
jeden pracovný deň vopred.
Chovateľ je povinný telefonicky, alebo e mailom alebo listom nahlásiť adresu chovateľa, číslo farmy, ušné číslo
zvieraťa, dátum narodenia zvieraťa
u HD a dátum a čas zabíjania zvieraťa.
Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že
odpad z domácej zabíjačky hovädzieho dobytka, oviec a kôz kat. 1. – t.j.
lebka vrátane mozgu, očí a miechy
zvierat starších 12 mesiacov musí
byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení.
MVDr. Peter Čulen
riaditeľ RVPS Dolný Kubín
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U z n e s e n i e č. 75/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zapisovateľa: Zuzanu Kušnierikovú
Overovateľa zápisnice: Ľuboša Janceka a
Ing. Františka Krivačku.

12/2018
Mgr. Peter Teťák
Ing. Ivana Teťáková
Dominik Zemenčík
Vincent Žilinec

U z n e s e n i e č. 79/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 6: Vystúpenie novozvoleného
starostu.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:

U z n e s e n i e č. 76/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 3: Oznámenie výsledkov volieb
do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva (predseda miestnej komisie).
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce.

U z n e s e n i e č. 77/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií.
Obecné zastupiteľstvo

Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

U z n e s e n i e č. 80/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
10
D. Banasová, Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka,
JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 V. Žilinec
Nehlasovali: 0

Konštatuje, že:
Novozvolený starosta obce Mgr. František
Škapec zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.

U z n e s e n i e č. 81/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018

U z n e s e n i e č. 78/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018

K bodu č. 8: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva .

K bodu č. 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Konštatuje, že:
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Danka Banasová
Bc. Martin Haluška
Ľuboš Jancek
Ing. František Krivačka
JUDr. Ján Macík
Milan Očkaják
Ing. Štefan Sedlár

A/ Poveruje:
Poslanca Ing. Štefana Sedlára zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods. 6 tretia veta zákon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B/ Berie na vedomie:
Menovanie zástupcu starostu obce Ing.
Štefana Sedlára

U z n e s e n i e č. 82/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 9: Voľba mandátovej, návrhovej
a volebnej komisie.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v
zložení: Mgr. Peter Teťák, Ing. Ivana Teťáková, JUDr. Ján Macík, Dominik Zemenčík.
Hlasovanie:
Za:
10
D. Banasová, Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka,
JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 83/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 10: Návrh na zriadenie obecnej
rady a voľba jej členov.
Obecné zastupiteľstvo
A/ Zriaďuje:
Obecnú radu v počte 4 členov.
B/ Volí:
Členov obecnej rady: Mgr. Peter Teťák,
JUDr. Ján Macík, Vincent Žilinec, Ing. Štefan Sedlár.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
Proti:
0
Zdržal sa:
1 Ing. F. Krivačka
Neprítomný: 1 V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 84/2018
z ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.11.2018
K bodu č. 11: Diskusia.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Komisie obecného zastupiteľstva zvolené
v období 2014-2018 končia svoju činnosť
dňom 29.11.2018.
Mgr. František Škapec
starosta obce
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Skutočné SVETLO Vianoc

Opäť prichádzajú vianočné sviatky,
na ktoré sa asi všetci najviac tešíme.
Skrývajú v sebe isté čaro pre deti i dospelých. Majú v sebe akési slávnostné
a tajomné ovzdušie: stromček, jasličky,
sviečky, darčeky, koledy, rodinné návštevy, blahoželania, teplo rodinného kruhu... Pre túto tajomnosť sa môže stať,
že sa stanú pre nás len istým zvykom
a zabudneme na ich pravú podstatu.
V Evanjeliu podľa Lukáša čítame: «Tu
zastal pri pastieroch Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich
veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach“.» (Lk 2,
9-12)
Pápež František v tejto súvislosti raz
upozornil na to, že: bez Ježiša neexistujú Vianoce; je to nejaký iný sviatok,
avšak nie Vianoce. Len ak je v centre
Ježiš, potom aj všetko navôkol prispieva k vytvoreniu atmosféry sviatku –
avšak vždy s Ježišom v centre. No ak
odstránime Ježiša, svetlo hasne a všetko sa stane len predstieraným.
Snažme sa byť preto múdrymi
a postavme v tieto vianočné sviatky
Ježiša do centra nášho života. Môžeme vedieť a robiť mnohé veci, ale keď
opomenieme túto skutočnosť, môžeme
o všetko prísť. Asi tak ako sa to uvádza
v tomto príbehu:
Istý učenec, nadmieru spokojný so
svojou vedou a filozofiou bádal v oblasti
rieky Nílu. Raz musel prekročiť rieku
a tak nastúpil na loď. Starý prievozník
rázne vesloval a neprítomne sa díval do

vody. Učenec sa spýtal: „Poznáš astronómiu?“ „Nie, pane.“ „Tak to si stratil
štvrtinu života. Poznáš niečo z histórie
sveta?“ „Nie, pane.“ „Stratil si ďalšiu
štvrtinu života.“ Vtom loďkou zalomcoval silný náraz vetra. Prevrátila sa
a obaja muži spadli do rieky. Prievozník
sa začal mohutnými zábermi blížiť k brehu. Učenec mizol pod hladinou, kričal
z plných pľúc a bojoval o život. Prievozník sa ho spýtal: „vieš plávať, učený
priateľu?“ „Nie, pane.“ „Tak to si stratil
celý život!“
Na Vianoce si vzájomne dávame
dary. Beháme po supermarketoch a stratíme veľa času i financií a potom unavení začíname sláviť Ježišovo narodenie.
A pritom tým skutočným a najväčším
darom pre nás, i všetkých, je jedine
Ježiš! Nezabudnime na to...
V tomto nejasnom a neistom svete pokľaknime k jasliam nášho Boha.
Jeho príchod na našu zem je naozaj
najväčšou udalosťou v celom vesmíre. Prijmime jeho lásku, ktorú sa nám
rozhodol ukázať a darovať. Nechajme sa osvetliť jasným Svetlom, ktorý je naším Bohom. Len v jeho svetle
spoznáme veci a záležitosti okolo
nás správne, dokážeme rozoznať
dobré od zlého, získame istotu a nepomýlime sa... Potom aj nám budú
patriť slová, ktoré zazneli pri narodení
Ježiša v Betleheme: Nebojte sa!
Betlehemským pastierom sa zjavilo
veľké svetlo, ktoré ich viedlo priamo k
Ježišovi. Aj my sme počas adventných
dní postupne zapaľovali sviece na adventnom venci a bolo stále viac svetla...
až sa zjavilo to najsilnejšie SVETLO –
JEŽIŠ!
Preto veľmi pekne prosím všetkých
Hruštínčanov: Otvorme srdcia Pánovi
a zvoľme si ho za SVETLO nášho
života! Nech nás ožiari Pánova sláva
a potom bez strachu, v opravdivej
láske vstúpme do nového roka!
A každý deň v tomto roku 2019 budeme
prežívať Vianoce, tak ako to výstižne
konštatoval francúzsky spisovateľ André Frossard, keď pochopil tajomstvo
Vianoc ako tajomstvo vtelenia: Ja mám
stále Betlehem pred sebou, každý
deň sú pre mňa Vianoce. Veď každý
deň je so mnou Boh, ktorý sa stal
človekom...

Všetkým zo srdca žehnám
a vyprosujem milostiplné
Vianoce
váš duchovný otec

Vianočný príbeh
(Dokončenie z 1. str.)

Vraj nemala silu o tom rozprávať. Slzy
mi už tiekli po celej tvári a nezadržala som vzlykanie. Pousmiala som sa
na mamu a povedala som jej, že sa
na ňu vôbec nehnevám. Mama sa
zatvárila neskutočne spokojne a povedala nám, že už tu dlho nebude.
No i keď odíde do neba, bude nás
vždy chrániť a vždy pri nás stáť. Na
záver povedala aj to, že máme jeden
druhého a spoločne zvládneme všetko na svete. Potom sa poslednýkrát
dotkla mojej a otcovej tváre, vydýchla a vytratil sa z nej život.
Otec sedel na druhej strane postele a utápal sa v slzách. Vstala
som a hodila sa mu do náručia. Objal
ma tak tuho, ako nikdy predtým.
Boli to smutné Vianoce, no mne aj
otcovi to dalo čosi úžasné – porozumenie, súdržnosť a to hlavné - lásku.
Lásku, ktorú do nás oboch vložila
naša mama.
(Zdroj: internet)

Obec Hruštín
Vás pozýva
na

TROJKRÁĽOVÉ
STRETNUTIE
dňa

6. januára 2019

o 15.00 hod.
v Kultúrnom dome Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Q5.11-9.11 - sa uskutočnil „Týždeň kariéry“. V rámci tohto
týždňa mali možnosť rodičia a žiaci 9. a 8. ročníka sa každý
deň od 13,00 – 15,00 informovať o stredných školách. Sme
radi, že bol záujem najmä zo strany rodičov deviatakov.
Q 13.11 - sa uskutočnil biblický kvíz pre žiakov šiesteho
ročníka. Súťažili 4 trojčlenné družstvá zo VI. A a VI. B.
Ukázali svoje vedomosti aj rozhľad a postoje pri hľadaní
v Sv. písme, poznaní našich svätcov či histórii nášho kostola.
Prvé miesto získali Damián Firic, Martin Slameník a Matúš
Štajer zo VI. A, druhé skončilo družstvo v zložení Lukáš
Drígeľ, Mário Tomáň a Matej Krajčovič zo VI. B, tretie
miesto obsadili Karin Baraniaková, Sára Špaglová a Emma
Kurčinová zo VI. B.

NOVEMBER 2018

QNovember - v telocvični sa odohrával školský medzitriedny
turnaj vo florbale starších žiakov. Žiaci 8.B (Haluška S.,
Hnojčík R., Jašica D., Kaprálik L., Mikuláš J., Očkaják A.) sa
stali víťazmi turnaja a získali florbalový POHÁR, keď o skóre
predstihli 9.B triedu. Tretia skončila 9.A a štvrtí boli siedmaci.
Vďaka 14 streleným gólom sa najlepším strelcom turnaja
stal Dávid Jašica (8.B).

Q 13.11 - členovia turistického krúžku putovali ku kaplnkám v okolí Hruštína. Ako prvú videli kaplnku Božieho milosrdenstva, potom kaplnku sv. Huberta a nakoniec Lomniansku
kaplnku. Napriek tomu, že sa slniečko poobede rýchlo schovalo, chlapci si v lese zahrali aj šiškovú vojnu.
Q13.11. - november patrí Európskemu týždňu proti drogám. Počas vyučovacích hodín sme sa na prvom stupni viac
sústredili práve na prevenciu a vedenie k zdravému životnému štýlu. Svoje vedomosti sme si zhrnuli v utorok 13.11.,
kedy sme besedovali a tiež sme zvládli kvíz, ktorého víťazky
boli Karolínka Kapráliková, Grétka Snováková a Elenka
Šmihľová. Ostatní sa tiež nedali zahanbiť, pretože boli dve
druhé a dve tretie miesta. V stredu sme vstali od počítačov
a inej techniky a stretli sme sa s kamarátmi na hravom
popoludní, kde nás prekvapila účasť 47 detí, ktoré strávili so
spolužiakmi a so svojimi pani učiteľkami voľný čas. Veríme,
že i takýmto spôsobom naučíme deti odolať budúcim nástrahám a vedieť si múdro zorganizovať svoj voľný čas.

QVšetkovedko - V tomto školskom roku dalo svojim žiakom
šancu získať titul Všetkovedko až 783 škôl. Veríme, že pre
viac ako 19 000 detí bude súťaž poučením aj radosťou, čo
dokázali. Teší nás, že z našej školy si 29.11. zmeralo svoje
vedomosti 28 žiakov z 2.- 4.roč. Súťažné otázky sú zdrojom
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inšpirácie aj pri výuke žiakov našej školy. Aj vďaka príspevku
od združenia rodičov (2 € žiak, 2 € od RZ), mohli žiaci súťažiť. Ďakujeme :)

Q29.11. sa v SOŠ technickej v Námestove konalo okresné kolo technickej olympiády. Mali
sme zastúpenie v súťaži
družstiev (Marek Kampoš, Timotej Zemenčík
– 9.B) i v súťaži jednotlivcov (Mário Tomáň, 6.B).
Mário bol úspešný, obsadil 2.miesto. Blahoželáme! Pripravoval p.uč.
I.Halmeš.

Q 15.11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická
rada.
Q 21.11. sa uskutočnilo celoslovenské TESTOVANIE PIATAKOV (T5) zo Sj a M. Zúčastnilo sa ho aj 35 našich
piatakov, oficiálne výsledky budú známe až v januári. Neoficiálne máme SJ urobený na 65% a matematiku na 71%.
Týchto žiakov vo 4.ročníku vyučovali p.uč. Mgr. Slávka
Brňáková a Mgr. Mária Poljaková. Ďakujeme za pekné
výsledky.

Július Kubáni,
riaditeľ školy

P O Z V Á N K Y

Základná škola Hruštín a Obec Hruštín
pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na

12. ročník Vianočných trhov
ktoré sa uskutočnia
Q23.11. - sa uskutočnilo na Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove okresné kolo medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior. Našu školu reprezentovali dve
družstvá: deviataci – Zuzana Šubjaková, Margita Tomáňová, Timotej Zemenčík a Václav Baraniak (z 987 družstiev
na 62.-65.mieste), ôsmaci – Kamila Kušnieriková, Samuel
Haluška, Adrián Očkaják a Lukáš Kompan. Nakoniec
úspešnejší boli deviataci, ktorí skončili o jeden bod za víťazom na druhom mieste. Blahoželáme! Pripravoval p.uč.
Halmeš.

v piatok 14. decembra 2018 o 15.00 hod.
v Kultúrnom dome Hruštín.

Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru spojenú
s kultúrnym programom, predajom remeselných
výrobkov, vianočného punču, kapustnice, tradičného
hruštínskeho pečiva či medovníčkov.
Kto má záujem predávať svoje výrobky, môže sa prihlásiť na

tel.čísle ZŠ: 043/55 24 542

OŠK Hruštín a Obec Hruštín
Vás pozývajú na

Novoročný
STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ
neregistrovaných
Nedeľa 30.12.2018 o 10.00 hod.
v KD Hruštín
Kategórie:
do 15 r.
do 20 r.
do 50 r.
nad 50 r.

zápis
zápis
zápis
zápis

1,00
1,00
1,00
1,00

€
€
€
€
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Najmladšia generácia v obci
Q5.11.2018 V našej MŠ sme slávili „Deň materských škôl“.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829.V tento
deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská
opatrovňa. Ďalším dôležitým medzníkom v slovenskom inštitucionálnom predprimárnom vzdelávaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým bola materská škola zaradená do sústavy škôl.
Počasie nám nedovolilo ísť von, tak sme sa realizovali
v triedach. Deti boli oboznámené so slávením tohto dňa a
mali pripravené aktivity, vďaka ktorým tento deň prežili trochu inak.
Q8.11.2018 Zapojili sme sa do súťaže s názvom „Rozprávkový karneval so žabkou BUPI“. Našou úlohou bolo realizovať aktivity, ktoré mali byť zamerané na dodržiavanie hygienických návykov, umývanie rúk. Najdôležitejšou úlohou bolo
zrealizovať karneval a predložiť fotografie. Teraz len čakáme
na výsledky, hoci vieme, že hlavné je „zúčastniť sa“...

Q 14.11.2018 1.septembra 1989 boli prvýkrát slávnostne
otvorené dvere budovy MŠ Pod Brehom v Hruštíne. Odvtedy
je to krásnych 30 rokov, čo sa tu realizuje výchovno – vzdelávací proces detí predškolského veku. Na počesť tohto výročia sme zorganizovali malé posedenie pre hostí a zamestnancov našej MŠ, ktorí tu strávili niekoľko rokov svojho
života obetavou prácou. Zaspomínali sme si na ťažké i krás-

ne obdobia a na osoby, ktoré už prísť nemohli. Ďakujeme
veľmi pekne všetkým zúčastneným a veríme, že si tú chvíľu
oddychu a kultúrneho programu pekne užili. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách (šikovné zamestnankyne MŠ) a programe (dievčatá zo ZŠ, rodina Martvoňová).
Q16.11.2018 Už niekoľko rokov k nám pravidelne chodieva
dentálna hygienička, aby skontrolovala priebežne deťom predškolského veku zúbky a ukázala im správnu techniku umývania. Tento rok navštívila aj našu strednú triedu a celkovo bola
veľmi spokojná. Deti nemajú skazené zúbky ako za predchádzajúce roky a aj techniku umývania ovládajú lepšie. Po
peknej náučnej rozprávke dokonca deti dostali odmenu (omaľovánka, zubná pastička).

Q Celé dva mesiace sme sa tešili z krásnej šarkanovej
výzdoby na chodbách našej MŠ. Aj vďaka rodičom, ktorí
strávili svoj voľný čas domácou tvorbou a využili svoju fantáziu a šikovnosť spolu s deťmi. Tento rok sme tu mali krásnych
53 šarkanov. Ďakujeme
Q Od 26.11.2018
v MŠ realizujú svoju
prax študenti z OA
v DK (Štiblárová J.,
Michalčík M.), ktorí
počas troch týždňov
budú sledovať priebeh edukačného
procesu a zapájať sa
doň svojou aktivitou.
Ich hlavným cieľom
je dokázať sa včleniť
a byť nápomocný určitej sociálnej skupine. Prajeme im veľa
príjemných dní plných skúseností.
Bc. Marcela
Očkajáková
zastupujúca
riaditeľka MŠ
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z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

QVo štvrtok, 29.novembra 2018, sa
konalo Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva obce Hruštín, na ktorom novozvolený starosta
a novozvolení poslanci zložili sľuby.
Za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, bol menovaný Ing. Štefan
Sedlár. Do obecnej rady boli zvolení
Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák,
JUDr. Ján Macík a Vincent Žilinec.
Želáme im, aby sa rozhodovali
správne a v prospech nás všetkých.
/JŠ/

O

z podujatia

JUBILANTI
v mesiaci december 2018

Martvoňová Cecília
Žilinec Ján
Žilinec František
Kompanová Helena
Žilinec Ľudovít
Žilinec František
Snováková Mária
Sedlárová Agneša
Kupčulák Jozef
Jurovčíková Helena
Šmihel Milan
Zemenčík Dušan
Šeliga Jozef
Kovaľová Zuzana
Hojová Gabriela
Uzavreli manželstvo:
Štefan Jenis
a Martina Kupčuláková
Prišli medzi nás:
Mária Šinálová
Marco Hrebenár
Emma Hrebenárová
Christian Hutira
Tatiana Draganová
Matúš Teťák

Strelci

Odišli od nás:
Jozef Kompan
Dňa 10. novembra sa v Nitre začala
halová sezóna v streleckom trojboji.
Z Hruštína tam cestovali štyria strelci Jozef Jancek, Marián Slaničan, Jozef
Očkaják a Augustín Hojo. Výsledky sa
počítajú do Slovenského pohára a vyvrcholí to v marci Majstrovstvami Slovenska. V disciplíne revolver Jozef Jancek skončil na druhom mieste, lepší bol
len Matej Dolník z Nitry, tretí bol Ondrej
Žigray z Trnavy. V disciplíne veľkorážny pištoľ zvíťazil Jozef Jancek, na druhom mieste skončil Matej Dolník a na
treťom Jozef Očkaják.
V ten istý deň Jozef Jancek a Marián
Slaničan absolvovali súťaž zo vzduchového pištoľa na 60 výstrelov v Žiari nad
Hronom, kde pokračovala 1. Slovenská liga. V sobotu boli s výsledkami
spokojní, ale na stupne víťazov to nestačilo. V nedeľu sa Jozef Jancek prebojoval na tretie miesto.
ZOTŠ Hruštín
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'P R I P R A V U J E M E '
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

Najlepší výber,
najnižšie ceny!
Q Hľadám podnájom v Hruštíne.

Tel. č. 0918 456 217

Pizzeria Magnum
Hruštín
príjme do trvalého pracovného pomeru
kuchára/ku na pečenie pizze,
aj bez výučného listu a praxe.
Mesačná mzda 750 €.
Bližšie informácie v Pizzerii
alebo na tel. čísle 0911 776 670.
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