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edysi dávno dvaja bratia, ktorí žili
na susediacich farmách, mali vážny konflikt. Bol to ich prvý vážny spor
za 40 rokov, ako farmárčili vedľa seba,
delili sa o svoje stroje, pracovnú silu a
majetok bez ťažkostí.
No jedného dňa táto dlhá spolupráca išla bokom. Všetko začalo malým nedorozumením, ktoré
znenazdajky nabralo obrovské
rozmery. Nakoniec vyústilo do
výmeny trpkých slov, hádok, po
ktorých nasledovali týždne ticha.
Jedno ráno ktosi zaklopal na
dvere staršieho brata. Otvoril ich
a našiel tam muža s tesárskym
náradím. „Hľadám si prácu na pár
dní,“ povedal. „Možno tu budete
mať pre mňa trochu roboty. Mohol by som vám pomôcť?“
„Áno,“ povedal starší brat. „Zopár
robôt by som pre teba našiel. Pozri sa
krížom cez potok na tú farmu. To je
môj sused. V skutočnosti je to môj
mladší brat. Minulý týždeň tu bola ešte
medzi nami lúka. On však vzal buldozér k hrádzi, no a teraz je medzi nami
potok. Urobil mi to napriek, ale ja mu
urobím ešte viac. Vidíš tú hromadu
dreva v stodole? Chcem, aby si mi
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postavil plot, ktorý bude vysoký 2,5 metra, takže už nebudem musieť vidieť jeho
sídlo nikdy viac.“
Tesár povedal: „Myslím, že rozumiem
tejto situácii. Ukáž mi prosím klince,

žiadny plot, ale most. Most tiahnuci sa
cez jednu stranu potoka na druhú. Ako
pozeral neveriacky na nový most, kráčal po ňom vzpriamene jeho mladší
brat a šťastne mával.
Zrazu obaja bratia kráčali z iného konca mosta k sebe, aby sa
v strede stretli a objali sa. „Si skutočne fajn chlap, že si dal postaviť
tento most po tom všetkom, čo
som ti urobil,“ povedal dojatý
mladší brat.
Zrazu obaja uvideli tesára, ako
má svoje náradie prevesené v taške na pleci a ako odchádza. „Nie
počkaj! Zostaň ešte zopár dní.
Mám pre teba mnoho roboty,“ povedal starší brat.
„Veľmi rád by som zostal,“ povedal tesár, „ale musím pre ľudí
postaviť ešte mnoho dôležitých
mostov, aby sa im žilo ľahšie.“

Most

krompáč a môžem sa pustiť do toho, o
čo ma žiadaš.“
Starší brat musel odísť do mesta pre
nejaké zásoby, aby pomohol tesárovi
pripraviť všetok potrebný materiál na
prácu a preto bol celý deň preč. Tesár
celý deň tvrdo pracoval. Podvečer, keď
sa farmár vracal, tesár takmer dokončil
svoju prácu. Keď farmár prišiel, vypleštil oči a spadla mu sánka. Nestál tam
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Poučenie: V každej situácii buď
človekom, ktorý buduje so všetkými ľuďmi mosty priateľstva. Človek, ktorý buduje medzi ľuďmi hrádze, ten seje len nenávisť a strach.
Do akej skupiny patríš ty?
(Zdroj: internet)
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QV sobotu 26. januára sme sa znova po roku stretli už 11. krát vo
Vaňovke na „Prechode vaňovským chotárom“. Zúčastnilo sa ho 330
priateľov zimnej turistiky. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ale
hlavne sponzorom: Obec Hruštín, Miroslav Šeliga Hruštínske korbáčiky,
Drevozruby Miroslav Zemenčík, Nasepoistenie.sk, Pizzeria Magnum Jancek Luboš, Colimacon s.r.o Vasiľov a samozrejme každému, kto sa na
tejto akcii spolupodieľal. Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok vo
Vaňovke.
(Ďalšie foto na 3. str.)
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Dobro i zlo si treba pamätať večne. Dobro preto, lebo myšlienka, že
nám ho kedysi preukázali, nás zušľachťuje. Zlo preto, lebo od chvíle, keď
nám ho vykonali, spočíva na nás povinnosť odplatiť ho dobrom.
(Nikolaj Gogoľ)

Činnosť za mesiac január
1/ Pracovníci obce rozdali do každej domácnosti kalendár na rok 2019 s termínmi vývozu odpadu.
Zároveň kalendár,
ktorý ponúka dobré
rady, má vychovávať
občanov k environmentálnemu cíteniu –
ochrane životného prostredia. Kalendár je už druhý rok financovaný z projektu zberného dvora, taktiež deti z
MŠ dostali výchovné omaľovánky a
žiaci ZŠ písacie bloky.

2/ Pán J. Drígeľ nám pozváral na chodníku na ulici Hlavná 2 poklopy, ktoré
boli už zhrdzavené a deravé. Za túto prácu mu
veľmi pekne ďakujem.

Očami
starostu

Vážení občania
Mesiac január nás prekvapil výdatným snežením na celom Slovensku, no zvlášť na Orave a na východnom Slovensku. Kedysi sneh padal od novembra po marec a bolo ho
1 meter. Teraz ho bolo vyše metra za
pár dní, čo spôsobilo veľké problémy vo viacerých
obciach na Orave.
Zamestnanci
obce už včasráno
o 4:00 hod pluhovali ulice obce,
aby bol odhrnutý
sneh a zabezpečený prechod pre
autá a chodcov.
Okres Námestovo celoplošne
vyhlásil mimoriadnu situáciu dňa:
14.1.2019. Obec
Hruštín vyhlásila

mimoriadnu situáciu dňa: 16.1. 2019
o 7:00 hod. ráno, nakoľko napadlo veľké množstvo ťažkého snehu a chodníky
vedúce popri hlavnej ceste I. triedy od
začiatku obce až pod Príslop boli úplne
zapratané snehom, nakoľko aj cestári
z hlavnej cesty hrnuli sneh z cesty na
chodník. Chodci, deti do školy, sa nám
pohybovali po frekventovanej hlavnej
ceste a hrozilo nebezpečenstvo úrazu a
dopravných nehôd. Tak isto výdatné
sneženie ochromilo prístup ku obchodom, ku škole, zdravotnému stredisku,
parkoviskám a po uliciach. Mimoriadny
stav v obci sme mali 4 dni a bol skončený v sobotu 19.1.2019 o 19:00 hod večer.
Obec Hruštín použila na odstraňovanie kalamity vlastnú techniku (2 traktory
s radlicami a frézu). Po tieto dni zamestnanci obce – pán J. Kupčulák, pán
Š. Maťašák, pán F. Očkaják, pán J. Šalata a nezamestnaní pán Jozef Kľuska
a pán Peter Drígeľ, pomáhali pri tejto
mimoriadnej situácii od rána až do večera. Touto cestou sa im chcem veľmi
pekne poďakovať za vykonanú prácu
počas tejto mimoriadnej situácie.
Z chodníkov popri ceste I. triedy nám
odvážala sneh aj prenajatá technika
(traktor – bager a TATRA).
Zároveň sa chcem poďakovať
všetkým tým občanom, ktorí neváhali
zobrať do rúk lopatu a pomáhali odstraňovať sneh z chodníkov.
Mgr. František Škapec
starosta obce
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Prechod vaňovským chotárom
Dokončenie z 1. str. – doplňujúce fotografie z podujatia

JUBILANTI
v mesiaci marec 2019

Kompanová Mária
Krivačka Štefan
Ľubeková Margita
Kľuska Ján
Žilinec Tomáš
Haluška Štefan
Melek Ladislav
Firic Jozef
Janceková Mária
Snovák Ján
Zemenčík Dominik
Kupčulák Tomáš
Slaničan Jozef
Slaničan Cyril
Sedlárová Mária
Paško Jaroslav
Lipničan Milan
Valek František
Mateková Terézia
Kľusková Helena
Jaššo Jozef
Slivčák Milan
Vigodová Helena
Janceková Drígľová Jana
Kaprálová Agneša

Prišli medzi nás:
Peter Kazimier
Juraj Šoška
Z daní, odvádzaných štátu, je možné darovať 2 % aj neziskovým
organizáciám v Hruštíne:

HRTN.o.z, alebo Rodinné centrum Motýlik.
Viac info a konkrétny postup na www.dvepercenta.sk
Ďakujeme, že pomáhate!

Odišli od nás:
Mária Kompanová
Štefan Kľuska
Ľuboš Kazimier
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

JANUÁR 2019

Q8.1. – pán kaplán a pán farár urobili koľadu v budovách
ZŠ Výhon a ZŠ Zamost.
Q10.1. – členovia turistického krúžku vyskúšali svoje schopnosti na bežkách

ciu (10:0 s Brezou, 10:0 s Lokcou), potom u nás v telocvični
na OK si tiež počínali veľmi dobre, keď zdolali Sihelné 10:0,
Novoť 7:3, CZŠ Námestovo 10:0. Víťazstvom v okresnom
kole si zabezpečili účasť na krajskom kole, ktoré bude

Q 11.1. a 25.1. – sa konala kvalifikácia a OK v stolnom
tenise družstiev. Naši najskôr vyhrali v Lokci svoju kvalifiká-

12.3.2019 v Čadci. Našu školu reprezentovali Dávid Jašica,
Václav Baraniak, Patrik Šeliga, ktorým patrí pochvala
a poďakovanie za predvedené výkony a dobrú reprezentáciu
školy.

5
Q Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími druhákmi, tretiakmi a štvrtákmi už pozná víťaza. Všetkovedkom školy sa medzi 29 prihlásenými súťažiacimi stala Gréta

02/2019
Ďakujeme za pekný výsledok žiakom, ich vlaňajším
pani učiteľkám Mgr. Slávke Brňákovej, Mgr. Márii
Poljakovej a za zopakovanie súčasným – PhDr. Helene Martvoňovej, Mgr. Darine Kubániovej, Mgr. Jarmile Červeňovej a Mgr. Jane Kopilcovej.
Q30.1. – v Námestove sa
konalo okresné kolo Matematickej olympiády MO5.
Našu školu reprezentovala Michaela Jurčigová
(5.A), ktorá v konkurencii
17 súťažiacich obsadila 4.6.miesto a len bodík jej chýbal na 3.miesto. Pripravovala p.uč.Červeňová.
Q31.1. – zamestnanci školy i bývalí kolegovia zablahoželali

Snováková (2.B). Titul Všetkovedko získali: Viktória Kľusková (2.B), Matúš Hutár (2.A), Jozef Firic (4.A), Lucia Ľubeková (4.A), Hana Stieranková (4.B). Všetkovedkovými učňami sa stali ostatní súťažiaci.
Q24.1. – konala sa polročná pedagogická rada
Prospech: prospelo s vyznamenaním – 160 žiakov, prospelo veľmi dobre – 64 žiakov, prospelo 78 žiakov, neprospeli
4 žiaci, 3 žiačky (2 v zahraničí) neboli klasifikované, 19x
pochvala
Správanie: 3x PRŠ, 6x PTU, 4x NTU, bez zníženej známky
zo správania
Dochádzka: Žiaci vymeškali spolu 8889 hod (vlani 10 220
hodín). Z toho I.stupeň 3220 (vlani 4757), II.stupeň 5669
(vlani 5463 hodín). Všetky hodiny boli ospravedlnené. Priemer vymeškaných hodín na žiaka je 29,0 (vlani 32,2; predvlani 42,1). Najlepšiu dochádzku mala na 1. stupni 4.A –
priemerne 18,3 hod., 1.A 18,7 hod. Najslabšiu na 1. stupni
mala 4.B – 32,1 hod. Na 2. stupni bola v dochádzke najlepšia
5.B – 20,6 hod., najviac vymeškali žiaci 9.B – priemerne 45,7
hod. 21 žiakov nevymeškalo ani 1 hodinu (vlani ich bolo 22).
Q28.1. – uskutočnilo sa rodičovské združenie žiakov 9. ročníka.
Q Oficiálne výsledky Testovania T5, ktoré sa uskutočnilo
21.11.2018:
Z našej školy bolo testovaných 34 žiakov.
5.A – testovaných 16 žiakov
SJaL – 68,1%; MAT – 75,2%
5.B - testovaných 18 žiakov
SJaL – 64,6%; MAT – 67,6%
SPOLU: SJaL – 66,3% (o 7,9% lepšie ako priemer v SR);
MAT – 71,2% (o 11,9% lepšie ako priemer v SR)
Najúspešnejší žiaci v testovaní:
SJ – Matúš Slaničan – 96,7%, Klára Teťáková, Marcela
Martvoňová – 93,3%, Michaela Jurčigová, Vanesa Ľubeková
- 86,7%
MAT – Michaela Jurčigová – 100% (foto vpravo hore),
Matúš Slaničan, Matúš Tomáň – 96,7%, Marcela Martvoňová
– 93,3%, Klára Teťáková, Filip Voška, Juraj Fendek – 90%

pani učiteľke
Márii Poljakovej k významnému životnému jubileu.
V deň narodenín ju prekvapili
aj jej prváčikovia z 1.B, ktorí
jej prichystali
prekvapenie...
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci

Q Vianočné sviatky síce skončili, no my
sme si s nástupom do MŠ túto atmosféru
ešte troška predĺžili. Prišiel nás navštíviť
pán kaplán, ktorý nám slávnostne posvätil
priestory našej škôlky. Zjednotení v jedálni
sme sa pekne pomodlili a užili si s vôňou
kadidla túto krásnu tradičnú atmosféru koľady. Ďakujeme za túto návštevu a verím
že deti mali veľký zážitok.
Q Meluzína fúka, veľa snehu núka...
Keďže sme si po minulé roky neužili veľmi sneh, snažíme sa využiť každú príležitosť a vytiahnuť deti von. Užili sme si naháňačky po zasneženej lúke, stavanie snehuliakov a veselú sánkovačku.
Q24.01.2019 – Chceli sme vyskúšať niečo
nové ako bežné divadelné predstavenie a
preto sme do MŠ pozvali „Sférické kino“.
Deti si spokojne ľahli do veľkej vzduchom
naplnenej kupoly a vybrali sa tak na výlet
do vesmíru s kamarátom ľadovým medve-
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ďom Vladom a tučniakom Jamesom. Mali tak
možnosť sledovať príbeh o severnom a južnom
póle.
Q Roky plynú niekedy až prekvapivou rýchlosťou... určité veci treba opraviť, zrenovovať, dokonca vymeniť za nové. Tak aj v našej MŠ sa
snažíme každý rok podľa možností niečo vylepšiť. Teraz sa nám podarilo vymeniť staré šatníkové skrinky v pavilóne A (1. a 2. trieda).
Dúfame, že budú tiež slúžiť mnoho rokov ako
tie predtým.
Q Materská škola je tiež predovšetkých o nás,
o ľuďoch. Tak ako sa nám tu striedajú malé detské ratolesti, strieda sa nám aj personál. Chcem
takto v mene celého kolektívu poďakovať a zapriať pokojné dni oddychu kolegyni, ktorá tu prežila mnoho pracovných rokov.
Lúčime sa tiež s pani učiteľkou Mgr. Martvoňovou Júliou, ktorá si išla plniť posolstvo materstva.
Namiesto nej nám na výpomoc prišla pani učiteľka Šuleková Marta, ktorej prajem mnoho príjemných dní
v našej MŠ.
INFO:
– prosíme rodičov, aby svoje deti obliekali adekvátne zimnému počasiu,
– dbajte o bezpečnosť v okolí MŠ (ľadová vozovka, padajú-

ci ľad zo striech, prechod cez schody k MŠ sú na vlastnú
zodpovednosť)
– prihlášky pre nové deti si môžu rodičia prevziať až v apríli
(informácie budú predložené v aktuálny čas).
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Florbal
Dňa 30.12. 2018 sa uskutočnil už
2. ročník Vianočného florbalového
turnaja v Hruštíne. Akcia mala veľmi
dobrý priebeh. Zo zúčastnených 10 tímov sa domácim nepodarilo umiestniť
na stupňoch víťazov. Podali však dobré výkony. 1. miesto: HK Altis, 2. miesto:
Zaoceánske šípy (Liesek), 3. miesto:
FBK Ajeto (Lokca) a na 4. nepopulárnom mieste sa umiestnil domáci tím
Tavariši (Matúš Kopilec, Jaroslav Zajac, Milan Jašica, Jozef Kupčulák, Ondrej Zajac, Dušan Ištván, Laco Babinský, Rastislav Škapec, Matúš Drígeľ,
Peter Janovčík – brankár). Najlepší
strelcom sa stal Peter Bartoš (Liesek)
a najlepším brankárom Maroš Vrabček (Liesek).
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom čo priložili ruku
k dielu, či už na usporiadanie turnaja
alebo na upratanie telocvične. Stretneme sa zas o rok, MOŽNO...
Matúš Drígeľ, organizátor
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Majstrovstvá sveta v biatlone
V dňoch 25.1.až 3.2.2019,
sa v Osrblí konali Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone. Súťažili na
nich aj naše Zuzana a Mária
Remeňové, ktoré bol povzbudiť aj "fanclub" z Hruštína.
V šprinte kadetiek (na 6 km)
sa presadila Zuzana Remeňová, kde obsadila 10. miesto.
Najskôr upútala bezchybnou
streľbou ležmo, na medzičase hneď po nej bola dvanásta, a keď k nej pridala ďalšiu
čistú streľbu v stoji, siahala
priebežne po 7. priečke na
umiestenie v top desiatke. Od
bronzovej medaily ju delilo len
9,4 sekundy. Aj keď sa napokon v cieli zaradila na 10.
miesto, postarala sa o najvýraznejšie umiestenie slovenských mladých biatlonistov
v Osrblí. Márii Remeňovej sa
až tak nedarilo, ale nabudúce
to bude lepšie!
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Ponuka práce
Obec Hruštín ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu kultúrny referent.
Náplň práce:
Samostatná činnosť v oblasti pamiatkovej starostlivosti:
• evidencia a ochrana kultúrnych pamiatok
Samostatná kontrolná činnosť v oblasti kultúry:
• organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci,
• rezervovanie zasadačky alebo celého kultúrneho domu,
• odovzdávanie a preberanie kultúrneho domu,
• chod budovy kultúrneho domy,
• hlásenie v miestnom rozhlase,
• vypracúvanie analýz, projektov, hodnotení v oblasti kultúry,
• vedenie obecných novín, knižnice a kroniky,
• archivovanie fotografií a dokumentov z diania obce,
• aktualizovanie informácií na obecnej nástenke a internetovej stránke.
Pracovný pomer na plný úväzok, termín nástupu: 1.4.2019
Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné (všeobecné) vzdelanie
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
práca s PC-MS Word, Excel, internet, vodičský preukaz sk. B, flexibilita, kreativita, spoľahlivosť
Plat: od 583,50 Eur (príloha č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z.)
Podrobné informácie na tel. č. 043/ 55 77 111, p. Stela Kubicová alebo email: prednostka.hrustin@stonline.sk
Žiadosti spolu so životopisom zasielať na adresu: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

@@@@ P O Z V Á N K Y @@@@
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Poďakovanie
Folklórna skupina Hruštín
ďakuje firme

STAMAR
stavebniny/železiarstvo
za poskytnutý finančný
príspevok vo výške
300 € v mesiaci január
2019. Finančný príspevok
bude použitý na materiálne a technické vybavenie,
ako aj na činnosť folklórnej skupiny.
Veríme, že aj tento
príspevok pomôže
k šíreniu a propagácii
kultúrneho dedičstva
v našej obci.
Poďakovanie so želaním
naplnenia podnikateľských a pracovných
úspechov firme Stamar
želajú členovia folklórnej
skupiny.

Milí čitatelia novín Hruštín, milí
zákazníci predajní Jednota. Bilancovanie roka 2018 je už za nami.
Aj predsavzatia do nasledujúceho
obdobia sme si už nechali rozležať v hlavách. Niektoré sme prehodnotili a poľavili sme na ich tvrdosti a iné sme
presunuli do ďalších rokov.
COOP Jednota ale vo svojich plánoch a stratégii
nepoľavuje. Jej snahou je zásobovanie predajní čerstvým a kvalitným tovarom, najmä od slovenských a
regionálnych výrobcov.
V roku 2019 oslávi Jednota krásne jubileum a to
150 rokov od založenia Gazdovského spolku – prvého úverového družstva – prvopočiatku dnešnej
COOP Jednoty.

A keď som už spomenula jubileum, tak v našej miestnej organizácii máme v I. Q. 2019 niekoľkých jubilantov, a to: Máriu Kompanovú,
Šimona Ľubeka, Margitu Ľubekovú,
Emíliu Genšorovú, Vincenta Drígľa,
Jána Kľusku, Zuzanu Vlžákovú, Daniela Ustaníka,
Jána Snováka, Tomáša Kupčuľáka, Teréziu Matekovú, Milana Lipničana, Františka Valeka, Mgr. Máriu
Poljakovú a ešte raz Máriu Kompanovú. Jubilantom
želáme zdravie, rodinnú pohodu a príjemné nakupovanie v predajniach COOP Jednoty.
Veríme, že nie len jubilanti, ale všetci zákazníci
budú prichádzať do našich predajní za širokým sortimentom tovaru dennej potreby a za širokou ponukou kvalitného tovaru vlastnej značky.
J. Kravčíková
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Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Potrebujete poradiť
s výpisom z II. piliera
alebo III. piliera?

Kontaktujte nás
na 0911 623 039,
lubomir.jurovcik@insia.com,
www.nasepoistenie.sk
Predám mašiňu rezačku aj s elektromotorom. Cena dohodou.
Tel.: 0950 533 379

Ponuka práce

Miesto práce: Hruštín.
Termín nástupu: ihneď.
Druh pracovného pomeru: na dohodu, plný úväzok,
živnosť.
Mzda: od 800 € v čistom + odmeny + zamestnanecké
výhody ako zľavy na náhradných dieloch, pneumatikách, možnosť školenia, možnosť servisovať si svoje
vlastné vozidlo,...
Náplň práce: servis motorových vozidiel, sezónne prezúvanie vozidiel, príprava vozidiel na STK +EK,...
Počet zamestnancov: 2-3
Požiadavky: samostatnosť, skúsenosti, vodičské oprávnenie výhodou, chuť pracovať...
Info: Snovcar s.r.o., tel.: 0948 799 372
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