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Istá žena raz šla navštíviť
svoju kmotru, ktorá hneď

začala klebetiť:
„Vieš, moja suseda ne-

stojí za nič! Vôbec sa nesta-
rá o deti, mala by si vidieť,
aké chodia špinavé. Jej dom
je samý neporiadok, má za-
prášený nábytok, v každom
kúte sú topánky a ponož-
ky... Človek sa hanbí, že
býva blízko istých ľudí! Poď
sa aj ty pozrieť: pozri sa na
tú bielizeň, čo vyvesila.
A tie čierne fľaky, čo má na
návlečkách a uterákoch!“

Priateľka sa teda priblíži-
la k oknu a zvolala:

„Drahá moja, myslím, že
bielizeň tvojej susedky je
čistá a biela. Čierne fľaky
sú na sklách tvojich okien,
a nie na bielizni tvojej su-
sedky!“

Poučenie: Ohováraním
druhých prichádzaš nielen
o ľudskú, ale hlavne o Bo-
žiu priazeň. Kto šíri zlo kle-
betami, zlo sa mu dvakrát
vráti.

 (Zdroj: internet)

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

V nedeľu 6. januára sa v Kultúrnom dome Hruštín uskutočnilo už tradičné
Trojkráľové stretnutie, ktorého sa zúčastnili aj poslanci z našej družobnej Gminy
Zabierzów. Tento zvykoslovný program otvorila vianočnými koledami kapela Raz-
dva-try. Po nich vystúpili naši folkloristi, žiaci základnej školy a Martvoňovci.
Program ukončila SONDA. Na záver starosta obce poprial občanom do nového
roka všetko dobré a poďakoval účinkujúcim.                                                        (JŠ)

Špinavé
okná
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac december
1/ Firma PEMA z Dolného Kubína na

uliciach na  Kutine a Dielniciach, na-
montovala stĺpy verejného
osvetlenia so svietidla-
mi. Na týchto troch uli-
ciach, kde je postave-
ných najviac domov, toto
osvetlenie firma už aj  v de-
cembri sfunkčnila.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach počas
mesiaca vykonávali zimnú údržbu ciest.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-
ných prácach, veľmi pekne ďakujem

Vážení občania

Stojíme na prahu nového roka 2019,
ktorý pre každého z nás znamená určitý
časový úsek, v ktorom nevieme, čo nás
očakáva, no máme kopec predsavzatí,
plánov vo viere, že všetko s Božou po-
mocou, nám dobre dopadne.

Je tu však aj čas obzretia sa späť
a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý
rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Ži-
vot človeka je sám o sebe pestrý a kaž-
dého z nás postretli dni dobré, veselé,
radostné a šťastné, ako aj dni naplnené
trápením, smútkom a nezdarom.

Aj naša obec počas uplynulého roka
prekonávala prekážky, ale aj sa tešila
z dokončených diel a úspechov. Dúfam,
že ste aj vy prežívali úspechy našej
obce a všetky pozitívne udalosti, ako aj
vykonané práce na zveľaďovaní obce

s radosťou a záujmom, pretože všetko
sa urobilo pre zlepšenie a skvalitnenie

života občanov.
Aj na rok 2019 má

obec naplánované ne-
malé úlohy. Mojím

osobným želaním je ne-
ustála spolupráca s Vami, ob-

čanmi obce. Vždy si budem vážiť Vaše
dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spo-
luprácu, ochotu a toleranciu.

Chcel by som sa v tejto chvíli úprim-
ne poďakovať všetkým, ktorí svojou prá-
cou a snahou v uplynulom roku prispeli
k rozvoju a zveľadeniu obce, ako aj
všetkým organizáciám, podnikateľom,
živnostníkom  a jednotlivcom, ktorým
osud obce, nie je ľahostajný.

Na záver Vám vinšujem:
Veľa lásky, ktorá hory prenáša,
veľa šťastia,

ktoré dušu povznáša,
veľa zdravia,

ktoré sa kúpiť nedá,
veľa Božieho požehnania
a tiež istý úspech v práci,

ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí urobiť

Vám chybný krok,
s rodinou a láskou v srdci

privítajte nový rok.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.
(Aristoteles)

v mesiaci december 2018
J U B I L A N T I

Šeligová Helena
Ľubek Šimon
Hojo Augustín
Drígeľ Vincent
Genšorová Emília
Sedlár Ján
Vlžáková Zuzana
Ustaník Daniel
Drígeľ František
Kampošová Anna
Mikulášová Mária
Teťák Ján
Martvoň Jozef
Piňák Ján
Zemenčík Milan
Zemenčíková Mária
Jurovčíková Marta
Časová Otília
Matis Miloš
Poljaková Mária

Prišli medzi nás:
Tobiáš Kupčulák
Anna Bruníková
Matúš Mikuláš

Odišli od nás:
Mária Svýbová
František Kazimier
Laurenc Mateček
Helena Martvoňová

Štatistika obce za rok 2018
Počet

sobášov
v roku
2018

Hruštín 26
Vaňovka 1
Spolu 27

Priemerný
vek v obci

Hruštín

37,3

Časť obce Muži Ženy Spolu
Hruštín 1398 1380 2778
Vaňovka 196 191 387
SPOLU 1594 1571 3165

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2018                   Časť obce Spolu
Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 31.12. 2017 2827 387 3214
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 10 0 10
Deti narodené v roku 2018 32 8 40
z toho – chlapci 15 5 20

– dievčatá 17 3 20
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 65 6 71
Počet zomrelých obyvateľov 26 2 28
z toho – muži 15 1 16

– ženy 11 1 12
SPOLU 2778 387 3165
Úbytok obyvateľov -49 0 -49
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY DECEMBER 2018

6.12. sa mohli žiaci ZŠ potešiť kultúr-
nemu programu Máša a medveď
v cirkuse. Mohli vidieť šikovných žonglé-
rov, klaunov, kúzelníčku, triky s bublina-
mi, niektorí boli dokonca na javisku ako
asistenti. Vystúpenie účinkujúcich sa
všetkým žiakom páčilo a tešia sa na
ďalšie návštevy kultúrneho domu.

11. 12. sa v telocvični dohral školský
medzitriedny turnaj vo florbale mlad-
ších žiakov (4.-6.roč.), ktorého víťazmi
sa stali žiaci 6.B. Vďaka 12 streleným
gólom sa najlepším strelcom turnaja stal
Damián FIRIC (6.A). 1. miesto: 6.B
2. miesto: 6.A 3. miesto: 5.A

12.12. sa 12 ôsmakov a 30 deviata-
kov s pani učiteľkami triednymi zúčast-
nili exkurzie v Žiline. Cestou navštívili
betlehem v kostole sv. Cyrila a Metoda
v Terchovej. Cieľom exkurzie bola náv-

števa divadelného predstavenia
v Mestskom divadle Žilina. V divadelnej
hre "Triedny nepriateľ" sa žiaci dozve-
deli o zodpovednosti spolužiakov pri rie-

šení problémov v kolektíve, tiež o nepri-
meraných nárokoch triedneho profeso-
ra na svojich študentov. Žiaci navštívili
aj obchodné centrá Mirage a Aupark.



01/20194

13. 12. sa žiaci 3. ročníka ZŠ spolu s
pani učiteľkami zapojili do diskusie
o ľudských právach. Cieľom bolo pod-
poriť akceptáciu odlišností, pochopiť, že
hoci sme rozdielni, máme veľa spoloč-
ného a každý z nás môže byť niečím
prospešný. Ostatní žiaci ich tiež podpo-
rili. Každý ročník si zvolil farbu obleče-
nia na tento deň. Pamiatkou im ostane
pekná a veselá fotografia.

14.12. sa v kultúrnom dome konal
XII. ročník vianočných trhov. Tradič-
ný predaj tovaru od našich žiakov a
učiteľov, domácich aj iných trhovníkov

spestril kultúrny program detí z MŠ, ZŠ
a ZUŠ. Ďakujeme organizátorom (ZŠ
Hruštín, Obec Hruštín) za prípravu ta-
kejto peknej akcie, ktorá opäť potešila
návštevníkov.

15.12. sa v telocvični ZŠ Hruš-
tín uskutočnil futbalový turnaj
v kategórii U11. Zverenci nášho
trénera Petra Planča z OŠK
Hruštín mali 5 súperov: z Or. Pod-
zámku, Detvy, Dol. Kubína, Vrú-
tok a Tvrdošína. Výsledky nie sú
prvoradé, dôležité je, že chlapci
strávili pol dňa v telocvični a na-
zbierali skúsenosti do jarných
bojov v súťaži. Víťazom turnaja
sa stala bez straty bodu príprav-
ka Dolného Kubína.

21.12. sa konala v kultúr-
nom dome tradičná akcia –
Talenty pre Mikuláša.
V programe sa predstavili
žiaci 2. stupňa ZŠ aj žiaci
zo ZUŠ Jánoš so svojimi vy-
stúpeniami. Videli sme
scénky, tanečné kreácie,
počuli pesničky. Ďakujeme
Obci Hruštín i Rodičovské-
mu združeniu za venované
sladkosti.
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Rodinné centrum Motýlik v spolupráci s Obcou Hruštín

pozývajú rodiny na

2. ročník rodinného batôžkového plesu.
V sobotu 16.2. od 16.00 do 24.00.

Cena: 20 EUR/ celú rodinu.

Do batôžka je potrebné zabaliť občerstvenie,
nápoje a cenu do tomboly pre deti v hodnote cca 10 EUR.

Tombolové lístky sa predávať nebudú.
Každá rodina jednu tombolu prinesie a inú si odnesie.

Ľudový prvok vo vašom oblečení je vítaný.
Čakajú na Vás guľáš, punč, ľudový tanec a spev, hudba,

ale hlavne radosť zo spoločne trávených chvíľ so svojou rodinou.
Predaj vstupeniek a info: Katarína Snováková 0911 022 880.
K dispozícii bude detský kútik (pod dozorom dospelej osoby)

+ kútik na kojenie/prebaľovanie najmenších.

Tešíme sa na Vás.

O Z N A M
Tvorivo-biblického

krúžku
Informácie pre tých, ktorí majú po-

chybnosti a problémy s týmto krúž-
kom:

– Tento krúžok je školský krúžok,
NIE je to farský krúžok, nie je zriade-
ný pánom farárom, je to krúžok pri
ZŠ Hruštín, schválený školou, nie len
tak svojvoľne

– Krúžok je dobrovoľný, nikto nie
je ani nebol nasilu tam dotiahnutý ani
nútený, žiaci a rodičia sa sami rozho-
dovali o krúžku, žiaci si mohli vybrať
hocijaký iný krúžok, ak chcú deti cho-
diť, chodia, ak nechcú tak tam nie sú

– Nikde nebolo vyhlásené, ani
v obecnom rozhlase, ani vo farských
oznamoch, že sa musia na tento krú-
žok deti prihlásiť, a že tam musia
chodiť

– Žiaci sú vždy vopred informova-
ní a oboznámení, ak je nejaká zme-
na, a ak je nejaký problém, tak netre-
ba riešiť s ľuďmi naokolo alebo s pá-
nom farárom na farskom úrade, ale
s pánom riaditeľom alebo s vedúcim
krúžku

– Plán ohľadom krúžku dostali
všetci žiaci, ktorí krúžok navštevujú,
čiže aj rodičia a dostali aj kontakt
v prípade potreby. Nakoľko boli neja-
ké problémy ohľadom krúžku, bol ten-
to plán pozmenený, žiaci boli oboz-
námení na stretnutí.

 Ďakujem za pochopenie
 PaedDr. J. Kampošová,

vedúca krúžku

od 22.12.2018 do 07.01.2019 – zim-
né prázdniny

•  Oznamujeme záujemcom o špor-
tovanie v telocvični ZŠ, aby pri
objednávaní kontaktovali pána Ma-
túša Očkajáka, tel. 0902 614 298 (je
možné aj cez facebook).

Prajem všetkým žiakom, za-
mestnancom školy, rodičom
i všetkým občanom našej obce
v novom roku pevné zdravie,
elán, optimizmus, vzájomnú úctu,
porozumenie. Nech nás obchá-
dzajú choroby, bolesti, žiale, nech
sa nám spoločne darí v škole
i mimo nej.

 Mgr. Július Kubáni,
riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
Prvým decembrom nám začal hádam najobľúbenejší mesiac
malých detí...mesiac plný túžob, očakávaní, prekvapení
a šantenia. A najväčšou radosťou a uspokojením u dospe-
lých sú tie iskričky v detských očkách...

6.12.2018 Hoci nás Perinbabka nepočastovala hneď veľ-
kou perinou snehu, vzácna návšteva, ktorá prichádza do
našej MŠ každý rok, sa dostavila aj teraz...
Očakávaný sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom
a čertíkom, predsa len prišli a potešili sa básničkám a pies-
ňam od detí. Čertík si chcel vziať nejakého pomocníka, ale
keďže naši niektorí huncúti sľúbili, že sa polepšia, odišiel
napokon s prázdnym vrecom. A keďže každý bol počas roka

určite aj dobrý, sv. Mikuláš potešil každého balíčkom plným
prekvapení.

07.12.2018 Prekvapení nikdy nie je dosť... a tentoraz na
nás čakalo v predajni Nataly. Kamarát OLAF opäť zablúdil aj
do našej dediny. Dobre, že mrzlo a nemusel sa báť, že sa
roztopí. Tešil sa množstvu obrázkov, ktoré mu deti nakreslili a
ako odmenu im pripravil tiež balíček plný maškŕt. Ďakujeme
pánu Ing. Prílepkovi a predajni Nataly.

18.12.2018

„Svieť nám stromček jagavý,
už sme všetci zvedaví,
čí je to darček a čo je v ňom,
cingi-lingi cingi-lingi bom...“

Zas po roku sa nám rozžiaril vianočný stromček a mohli sme
si spoločne užiť predvianočnú atmosféru. Hoci nás trocha
prekvapila zvýšená chorobnosť, ale neodradilo nás to a zor-
ganizovali sme to v jedálni našej MŠ. Deti sa predviedli
programom plným krásnych vianočných piesní, kolied, básní
a vinšov. Nechýbal aj nejaký ten veselý tanček...

Verím, že všetci zúčastnení si troška oddýchli, zabavili sa a
pochutnali si aj na výbornom koláči, ktorý nám upiekli šikov-
né tety kuchárky.

20.12.2018 „Vianočná pekáreň“ ..s touto piesňou začali
naši predškoláci (1. a 2. trieda) miesiť cesto na perníčky.
Každý zapojil šikovné ruky a plech bol hneď plný krásnych
vykrojených tvarov. Po upečení sme s trpezlivosťou čakali,
kým dobrota vychladne a mohli si pochutnať.
Každý rok máme šikovné deti, ktoré vynikajú v rôznej oblasti
a tak máme aj možnosť sa zapájať do akcií a súťaží. Naši
šikovní maliari sa teraz zapojili do výtvarnej súťaže ,,Vianoč-
ná pohľadnica“. V duchu ,,nie je dôležité zvíťaziť, ale sa
zúčastniť“ sa tešíme našim vyrastajúcim talentom.

  INFO:
- ďakujem zamestnancom MŠ za rok usilovnej práce
- ďakujem pánu starostovi Mgr. Škapcovi a pracovníkom

OcÚ Hruštín za ústretovosť a spoluprácu
- ďakujem ZŠ a iným inštitúciám za spoluprácu pri formovaní

našich nových generácií.

DO NOVÉHO ROKU vám všetkým zo srdca prajem:
12 mesiacov bez choroby,

53 týždňov pohody ,
365 dní šťastia,

8 760 hodín bez hádok,
525 600 minút jedinečných okamžikov

 a 31 536 000 sekúnd LÁSKY...

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Strelci
Dňa 8. decembra hruštínski strel-

ci Jozef Jancek, Marián Slaničan,
Jozef Očkaják a Augustín Hojo ces-
tovali do Nitry, kde sa konalo ďal-
šie kolo Slovenského pohára a zá-
roveň Veľkej ceny Hornady (výrob-
ca streliva). Všetci zlepšili svoje
výkony, ale na stupne víťazov sa
dostal len Jozef Jancek, keď skon-
čil druhý v revolveri a tiež na dru-
hom mieste vo veľkorážnom pišto-
li.

V Košiciach sa 15. a 16. decem-
bra uskutočnila extraliga, kde Mari-
án Slaničan výborným výkonom
zvíťazil v disciplíne vzduchový piš-
toľ na 60. výstrelov.

ZOTŠ Hruštín

V piatok, 14. decembra, sa v kul-
túrnom dome uskutočnil už XII.ročník
vianočných trhov.

Program pripravili žiaci MŠ a ZŠ,
obec zasa pripravila občerstvenie.
Rodičia i návštevníci odmenili po-
tleskom všetkých účinkujúcich, kto-
rí navodili tú správnu vianočnú at-
mosféru. Priestormi sály aj chodby
sa šírila vôňa kapustnice, oblátok,
punču, návštevníci si mohli kúpiť via-
nočné ozdoby, sviečky, medovinu
i oblátky. Nechýbalo tradičné ponú-
kanie hostí omasteným chlebom
s cibuľou.

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

OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporiadali tradičný "No-
voročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných", ktorý
bol 30. decembra o 10.00 hod. v KD Hruštín. Zúčastnilo
sa ho 32 hráčov rozdelených do štyroch kategórií. (JŠ)

Výsledky:
– kategória do 15 rokov:
1. Benedikt Hajdúch, 2. Lukáš Kaprálik, 3. Matúš Paško
Cena útechy: Filip Hutira

– kategória do 30 rokov:
1. Maroš Mišánik, 2. Štefan Škapec ml., 3. Michal Hojo

Cena útechy: Matúš Snovák

– kategória do 50 rokov:
1. Ján Jurčiga, 2. František Martvoň, 3. Dušan Firic
Cena útechy: Matúš Očkaják

– kategória nad 50 rokov:
1. Matej Kupčo, 2. Štefan Škapec st., 3. Milan Snovák
Cena útechy: Milan Slameník
– štvorhra:
1. Lukáš Snovák & Ján Jurčiga ml., 2. Matúš Snovák &
Maroš Mišánik, 3. Štefan Škapec st. & Milan Snovák
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V stredu, 26. de-
cembra, sa v telocvič-
ni základnej školy ko-
nal už 11. ročník fut-
salového turnaja
„O pohár starostu
obce Hruštín“.

Zúčastnili sa ho
mužstvá Hruštína, Ba-
bína, Vasiľova a Lok-
ce.

Vyhodnotenie bolo
v pizzerii Magnum, po
ktorom si mužstvá po-
sedeli pri klobáske.

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

Najlepší brankár:
Jozef Vnenk – Babín.

Najlepší hráč: Ján
Kupčulák – Hruštín.

(JŠ)

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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  P O Z V Á N K Y  
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PÍLA
Ing. Miroslav Jaššo

pr í jme
zamestnanca na pílu.

Viac info:
0907 525 921

  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.


