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Kde je Boh, keď tak veľmi tr-
píme a necítime Jeho prítom-
nosť? Prečo sa zdá byť tak ďale-
ko, necitlivý k našej bolesti? Mož-
no ti dá odpoveď na tvoje otázky
aspoň z časti tento príbeh...

Mladá žena vyskočila z kres-
la ihneď, ako uvidela chirurga
vychádzať z operačnej sály. Pý-
tala sa: „Ako sa má môj syn-
ček? Bude v poriadku? Kedy
ho môžem vidieť?“

Chirurg odvetil: „Je mi to
ľúto, robili sme čo bolo v na-
šich silách, ale váš syn to
neprežil.“

Anna sa v náreku pýtala: „Prečo
malé deti dostanú rakovinu? Vari
o ne už Boh nedbá? Kde bol Boh,
keď ho môj syn potreboval?“

Chirurg odvetil: „Chcete byť na chvíľu
osamote s vašim synčekom predtým,
než ho odvezú na univerzitu? Jedna zo
sestričiek o pár minút vyjde.“ Anna po-

žiadala sestričku, aby zostala s
ňou pokiaľ sa nerozlúči so svo-
jim synom. Milujúco prebehla
svojimi prstami cez červené ku-
čeravé vlasy. „Chceli by ste si
nechať na pamiatku pramienok
vlasov?“ pýtala sa setra.

Anna naznačila áno. Sestra
odstrihla chlapcovi pramienok
vlasov, vložila do plastového
vrecka a podala ho Anne. Anna
potichu so slzami na krajíčku očí
začala rozprávať: „Bol to Tomá-
šov nápad darovať svoje telo pre
univerzitnú nemocnicu na štú-
dium. Hovoril, že by to mohlo

pomôcť niekomu inému. Najprv som po-
vedala nie, ale Tomáš povedal: „Mami,
ja už to telo nebudem potrebovať, keď

Kde si bol, Bože?

Trojkráľové stretnutie
V pondelok 6. januára sa v kultúr-

nom dome opäť konalo Trojkráľové
stretnutie. Aj tento rok sme privítali
hostí z Úradu Gminy Zabierzów a svo-
jou návštevou nás poctili Bc. Igor Jan-
ckulík poslanec NR SR s manželkou,
Alojz Hlina predseda strany KDH
a starosta obce Oravská Polhora Ing.
Michal Strnál. Pred programom sa ko-
nala na obecnom úrade koľada a na
úvod všetkých privítal pán starosta Mgr.
František Škapec.

Aj tento rok nás kultúrnym progra-
mom sprevádzala pani Janka Kravčí-
ková. V programe vystúpili žiaci ZŠ
s vianočným pásmom „Vianočné oplát-
ky“ a po nich nasledoval príbeh po-
viedky „Ťapákovci“ v podaní hercov
Martinského divadla mladých. Vianoč-

né koledy nám zaspievala hudobná
skupina Raz- dva- tri, vystúpil aj folklór-
ny súbor Hruštín so scénkou, pesnič-
kami a program ukončili heligonkári

Emka a Paťko v sprievode skupiny
SONDA. Na záver sa pán starosta po-
ďakoval účinkujúcim a poprial všetko
dobré do nového roku.

(Pokračovanie na 5. str.)
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Očami
starostu

Zhodnotenie roku 2019:

„S Novým rokom nech zasvitne, nová zora šťastia nám,
lebo blaho len tam kvitne, kde ho ráčiš žehnať sám.“

                                                               JKS č. 105

Vaňovka:
1/ OVS a.s. Dolný Kubín za spolufinan-

covania obce, rozšírila vodovod
v časti ulice – Hrady.

2/ Pracovníci geodetickej firmy pána
J. Kupčuľáka, pokračovali v prá-
cach na pozemkových
úpravách vo Vaňov-
ke.

Základná škola:
1/ Pracovníci firmy Vatt

s.r.o. nám urobili multifunkčné ihris-
ko za ZŠ Zamost. Multifunkčné ihris-
ko, bolo dané do užívania žiakom
a verejnosti v júni.

2/ Po rokovaní s Krajským školským
úradom v Žiline a opakovanej žiados-
ti, sme dostali 35 000 € na rekonštruk-
ciu WC v základnej škole. Táto rekon-
štrukcia prebehla počas letných
prázdnin.

3/ Počas letných prázdnin sme zrekon-
štruovali aj školské dielne, kde sme
na základe projektu podaného obcou,
dostali 49 000 €. /Stavebné práce a
vybavenie/

4/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing.
J. Snováka, zaizolovali a pokryli no-
vým upraveným plechom strechu
školských dielní.

5/ Pracovníci stavebnej firmy pána A.
Radzu, nám urobili pred ZŠ Zamost
chodník a parkovacie miesta zo zám-
kovej dlažby. Taktiež, nám urobili aj
druhý chodník s oporným múrom
a to pred ZŠ Výhon.

Materská škola:
1/ Začiatkom prázdnin začala so staveb-

nými prácami na prístavbe jedálne fir-
ma pána Ing. J. Snováka. Začiatkom
školského roka, bola prístavba hoto-
vá. Kapacita jedálne sa zvýšila o 85
miest, zároveň počas prázdnin táto
firma urobila aj stavebné úpravy v ku-
chyni a vo výdajni stravy, bola prero-
bená sanita a elektrika. Do kuchyne
sme zakúpili novú potrebnú techniku
na varenie a prípravu jedál.

2/ Pracovníci firmy pána Ing. J. Snová-
ka, nám urobili vonkajšiu fasádu prí-
stavby MŠ, sokel a pred prístavbou
bola položená zámková dlažba.

Farský úrad
1/ Obec, poskytla farskému úradu do-

táciu 14 000 € na vymaľovanie kos-
tola.

Zberný dvor
1/ Po dodanej strojovej technike a do-

daní počítačovej techniky, bol oficiál-
ne sprevádzkovaný zberný dvor od
1.4.2019.

Detské ihrisko pri PD Hruštín
1/ Firma Vatt s.r.o. nám urobila po zá-

kladných prácach, detské
ihrisko. Povrch ihriska
bol dorobený umelým
trávnikom a tartanom.
Na ihrisko boli namon-

tované hracie zostavy - hoj-
dačky, kolotoč, detské detský hrad so
šmýkačkami a lavičky. Oficiálne, bolo
ihrisko otvorené pre deti v júni.

Sakrálne pamiatky
1/ Pán J. Mikuláš, nám v centre cintorí-

na obnovil farbami korpus Pána Je-
žiša na kríži.

2/ Pán J. Mikuláš, nám obnovil nátery
na krížoch Pod Kamenným, na konci
dediny smerom na Babín a na Svätej
Trojici na Príslope.

Cestné komunikácie
1/ Firma RILINE, nám zaasfaltovala vý-

tlky po miestnych komunikáciách
a opravila chodníky Pod Príslopom,
pri kostole a na Hlavnej ulici.

2/ Pán Ľ. Zajac, nám opravil schody na
zastávke na Námestovo v centre
obce. Na schody dal novú premýva-
nú dlažbu.

Ihrisko Kutina
1/ Firma pána. A. Radzu nám urobila

spevnenú plochu zo zámkovej dlaž-
by na namontovanie stanu pri šat-
niach, ktorý slúži pre návštevníkov
športových, alebo kultúrnych podujatí
– na sedenie.

2/ Obec zakúpila novú samochodnú ko-
sačku, do športového areálu.

Budova pošty
1/ Pán J. Zajac so svojimi pracovníkmi,

nám urobil nový teplovod z kotolne,
do budovy pošty a tiež boli urobené
rozvody ústredného kúrenia.

Protipožiarne opatrenia
1/ Pán J. Drígeľ, nám pozváral 10 proti-

požiarnych skríň a pozváral 2 stĺpy na
sušenie hadíc.

Nové ulice Dielnice - Kutina
1/ Firma PEMA z Dolného Kubína, na-

montovala na týchto uliciach stĺpy
verejného osvetlenia so svietidlami.
Taktiež, urobili rozvody verejného
osvetlenia a rozhlasu.

2/ SSE Žilina distribúcia, vysúťažená fir-
ma ELSPOL s.r.o. z Námestova v sú-

činnosti s obcou Hruštín, urobili roz-
šírenie sietí NN – nízkeho napätia a
trafostanice. Ďalej urobili nové rozvo-
dy nízkeho napätia, pre rodinné domy
a bol urobený prívod vysokého napä-
tia. Zároveň bola zahájená celková
kolaudácia tejto stavby, aby mohla byť
elektrika spustená do prevádzky.

3/ OVS a.s. Dolný Kubín zo spolufinan-
covaním obce, rozšírila vodovod
a kanalizáciu na ďalšej ulici.

4/ Po prácach elektrikárov a vodárov,
obec spevnila miestne komunikácie
makadamom a vyčistila rigoly.

Ekológia
1/ Obec podporuje environmentálne

správanie občanov, hlavne separáciu
odpadov a to dodaním kalendárov,
ktoré majú výchovný charakter, tak-
tiež dodaním omaľovániek pre deti
MŠ a písacích blokov pre žiakov ZŠ.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní 2x
do roka na jar a jeseň, pozbierali že-
lezný a elektronický odpad. Taktiež,
obec poriada až 4x do roka zbierku
opotrebovaného šatstva pre charitu.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní 2x
do roka zbierali odpad okolo hlavných
ciest, smerom na Príslop, Babín
a okolo ciest smerom na Zábavu.

4/ Obec na základe zapojenia sa do
environmentálneho projektu dostala
podľa počtu súpisných čísiel, pre kaž-
dú rodinu kompostér, ktorý si obča-
nia osobne prebrali.

5/ Obec pokračovala v pozemkových
úpravách v časti Pod Uhliskom a Ve-
terná.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach pre spoločné dobro
obce, akýmkoľvek spôsobom, veľmi
pekne ďakujem.

Vážení spoluobčania
Opäť sme o rok starší, máme za

sebou prvé dni Nového roka, kedy si
podávame ruky s priateľmi a známy-
mi a prajeme si navzájom, všetko
najlepšie. Rok 2019 je za nami a my
bilancujeme, čo sa nám podarilo uro-
biť. Každý z nás sa ho snažil naplniť
čo najlepšie, ako vedel, či už v ob-
lasti pracovnej, rodinnej alebo osob-
nej. Nebolo to ľahké, no predsa
s Božou pomocou sa nám podarilo
v obci urobiť veľa práce.

V prichádzajúcom roku prijmite že-
lanie pevného zdravia, Božieho po-
žehnania, vzájomného pokoja a zlep-
šenie medziľudských vzťahov. Roz-
dávajme a šírme okolo seba pokoj,
usilujme sa prekonať zlo dobrom
a ceňme si to, čo má naozaj hodno-
tu. Prajem Vám všetkým požehnaný
Nový rok 2020.

 Starosta obce
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OBEC HRUŠTÍN
Kultúrna 468/2
029 52 Hruštín

Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra Obce Hruštín

Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne uznesením č. 101/2019 zo dňa 29.11.2019 v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)

v y h l a s u j e
voľbu hlavného kontrolóra Obce Hruštín,

ktorá sa uskutoční
dňa 14. februára 2020 o 15.00 hod.

v zasadačke obecného úradu v Hruštíne (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva).

1. Požiadavky na uchádzača pre účasť vo voľbe:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 Zb. o obecnom zriadení,
• bezúhonnosť.

Výhodou je ak uchádzač má :
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického smeru,
• prax v kontrolnej činnosti alebo prax vo verejnej správe v ekonomickej oblasti,
• znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom

záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku
obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce.

2. Náležitosti písomnej prihlášky:
• osobné údaje uchádzača v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,

ako  aj telefonický príp. e-mailový kontakt,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
• súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osob-

ných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra,

Prihlášku je potrebné doručiť poštou alebo osobne najneskôr do 3. februára 2020 do 15.30 hod. na Obecný
úrad v Hruštíne, Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontro-
lóra – neotvárať“.

3. Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:
• pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,20 % úväzku, t. j. 7,5 hod. týždenne,
• funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto

dňom je 21.02.2020 na dobu v trvaní 6 rokov.

4. Priebeh voľby hlavného kontrolóra:
• voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 o obec-

nom zriadení,
• na voľbu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom,
• každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí obecného zastupiteľ-

stva pred samotnou voľbou v trvaní max. 10 minút a to v abecednom poradí.

V Hruštíne dňa: 04.12.2019

Mgr. František Škapec
       starosta obce
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Dňa 29.11.2019 bol obecným zastupi-
teľstvom schválený Dodatok č. 1, ktorým
sa dopĺňa a mení VZN č. 3/2016 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na území obce Hruš-
tín. Zverejnené na stránke obce, viď link:
https://www.hrustin.sk/files/2020-01-02-
133753-Dodatok.1_VZN_._32016_o
_miestnom_popatku_za_komunalne_od-
pady.pdf

V tomto dodatku pristúpilo obecné za-
stupiteľstvo k navýšeniu miestneho poplat-
ku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady z dôvodu aktualizácie sadzieb
poplatku z titulu zvýšenia úložného a dodr-
žania podmienok zákona ohľadne financo-
vania nakladania s odpadom a taktiež
z titulu zvýšeného množstva objemného
a separovaného odpadu na území obce.
V roku 2019 bol príjem obce z poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady vo
výške 48.100,00 Eur a výdaj obce za vý-
voz komunálneho odpadu vo výške

Vážení občania,
spoločnosť Brantner Fatra s.r.o., Vás vy-
zýva, aby ste hlavne v zimnom období:
• vykladali zberné nádoby na okraj chod-

níka alebo komunikácie, sprístupnili
miesto pre osádku zberového vozidla,

• do zberných nádob neukladali horúci
popol, ktorý by mohol spôsobiť vznie-
tenie vozidla, resp. skládky odpadov,

• do zberných nádob neodkladali odpa-
dy, ktoré svojimi rozmermi, tvarom, prí-

v mesiaci január
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Hojo Vendelín
Janceková Rozália
Žilinec Vendelín
Gabajová Mária
Zemenčíková Ľubica
Kazimier Dušan
Kubáni Július, Mgr.
Zemenčík Ján
Rončáková Terézia

Prišli medzi nás
Martin Paško
Nela Krivačková
Jozef Labaj
Nina Očkajáková
Alica Vlžáková

Odišli od nás
František Hutira
Zuzana Hutirová

61.800,00 Eur a výdaj obce za vývoz se-
parovaného odpadu vo výške 3.200,00 Eur
(1,0 Euro/na obyvateľa) čo dokopy činí
65.000,00 Eur. V roku 2020 bude poplatok
za vývoz separovaného odpadu vo výške
4.00 Eur na obyvateľa čo činí 12.800,00
Eur + vývoz komunálneho odpadu vo výš-
ke 61.800,00 Eur. Celkové predpokladané
výdavky na vývoz komunálneho a separo-
vaného odpadu na území obce Hruštín
v roku 2020 sú 74.600,00 Eur. Celkové
príjmy z miestneho poplatku za komunál-
ne a drobné stavebné odpady v roku 2020
po schválenom 20 % navýšení sú
60.000,00 Eur. Obec nepristúpila k ra-
zantnejšiemu navýšeniu miestneho poplat-
ku za komunálne a drobné stavebné od-
pady a tak, ako doposiaľ bude pokrývať
výdavky za vývoz komunálneho a drobné-
ho stavebného odpadu (nepokryté príjmom
z miestneho poplatku za komunálne a drob-
né stavebné odpady) z rozpočtu obce.

                          Ďakujem.
Mgr. František Škapec, starosta obce

O Z N A M

padne zložením môžu spôsobiť sprie-
čenie obsahu zberných nádob resp. za-
mrznutie obsahu zberných nádob, čo
môže spôsobiť ich bezproblémové vy-
prázdnenie, dôsledkom sťaženej mani-
pulácie (vyprázdňovania) môže dôjsť
k poškodeniu zberných nádob, a to
s cieľom predchádzania možným sťaž-
nostiam z dôvodu nevyvezenia zber-
ných nádob z dôvodov vyššie uvede-
ných resp. z dôvodu ich poškodenia.

Štatistika obce za rok 2019
Počet

sobášov
v roku
2019

Hruštín 15
Vaňovka 1
Spolu 16

Priemerný
vek v obci

Hruštín

37,53

Časť obce Muži Ženy Spolu
Hruštín 1408 1381 2789
Vaňovka 191 194 385
SPOLU 1599 1575 3174

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2019                   Časť obce Spolu
Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 31.12.2018 2778 387 3165
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 17 2 19
Deti narodené v roku 2019 43 1 44
z toho - chlapci 25 0 25
           - dievčatá 18 1 19
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 20 5 25
Počet zomrelých obyvateľov 29 0 29
z toho - muži 18 0 18
           - ženy 11 0 11
SPOLU 2789 385 3174
Úbytok obyvateľov +11 -2 +9

Oznam pre občanov
od spoločnosti Brantner FATRA s.r.o.
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zomriem. Možno to pomôže inému ma-
lému chlapcovi, aby mohol stráviť s ma-
mou viac dní, ako ja.“ Odmlčala sa na
chvíľu a potom s bolesťou no predsa
s láskou dodala: „Môj Tomáš mal zlaté
srdce. Vždy myslel na iných. Vždy chcel
pomôcť iným, ak mohol.“

Anna prešla nemocnicou posledný
raz, potom čo tam strávila skoro šesť
mesiacov. Tašku s Tomášovými vecami
položila na sedadlo v aute vedľa seba.
Jazda domov bola veľmi ťažká. Ešte
ťažšie bolo vkročiť do prázdneho domu.
Tomášove veci a igelitové vrecko s vlas-
mi doniesla do synovej izby. Začala ukla-
dať modely autíčok a ostané osobné
veci v jeho izbe presne na miesto, kde
si ich vždy odkladal on. Ľahla si naprieč
jeho posteľou, pritlačila k sebe jeho po-
dušku, a vyplakala sa až od únavy za-
spala. Bolo okolo polnoci, keď sa Anna
zobudila. Vedľa nej na posteli ležal zlo-
žený list. Vzala ho s prekvapením do
rúk a začala čítať:

Drahá mamka,
Viem že ti budem chýbať, ale neboj

sa že na teba niekedy zabudnem, alebo
prestanem ťa mať rád, len preto, že nie

som vedľa teba, aby som ti povedal:
„Mám Ťa rád.“ Stále ťa budem milovať,
mami, dokonca každý deň viac a viac.
Jedného dňa sa opäť uvidíme. Dovtedy,
ak by si chcela, mohla by si si adoptovať
malého chlapca, aby si nebola tak sama,
mne by to nevadilo. Mohol by mať moju
izbu a všetky moje staré veci, aby sa
s nimi mohol hrať. Ale ak by si sa rozho-
dla pre dievčatko, asi by sa jej nepáčili
tie isté veci ako chlapcom. Musíš jej
kúpiť bábiky a dievčenské veci, veď vieš.

Nesmúť nado mnou. Toto je tu sku-
točne nádherné miesto. Dedko a babka
sa so mnou zvítali hneď, ako som sem
prišiel a ukázali mi to tu naokolo, ale
bude mi trvať veľa času, než to všetko
spoznám. Anjeli sú takí správni. Veľmi
rád na nich pozerám, keď lietajú. A vieš
čo? Ježiš nevyzerá, ako na žiadnom
obrázku. Áno, keď som ho uvidel, hneď
som vedel, že je to on. Sám Ježiš ma
vzal vidieť Boha Otca! A hádaj čo mami!
Sedel som Bohu na kolenách a rozprá-
val som sa s ním, ako keby som bol
niekto veľmi dôležitý. To bolo vtedy, keď
som mu povedal, že ti chcem napísať
list, aby som ti povedal: „Zbohom!“
 a všetko ostatné. Ale ja som hneď ve-
del, že to nie je dovolené. No, ale vieš

čo mami? Boh mi podal jeho vlastné
pero a papier, aby som ti napísal tento
list. Ten anjel čo ti má doniesť tento list,
sa tuším volá Gabriel.

Boh mi povedal, aby som ti dal odpo-
veď na jednu otázku, ktorú si sa ho
pýtala: „Kde bol keď som ho ja potrebo-
val?“ Boh mi hovoril, že bol na tom is-
tom mieste so mnou, tak ako bol so
svojim synom Ježišom, keď bol na kríži.
Bol presne tam, a tak je vždy so všetký-
mi jeho deťmi. Mami, nik iný nemôže
vidieť, čo som ti napísal, len ty. Pre
všetkých ostatných je to len kus bieleho
papiera. Nie je to super? Musím už vrá-
tiť Bohu jeho pero späť. Musí písať ďal-
šie mená do Knihy života. Dnes musím
zasadnúť na večeru za stôl s Ježišom.
Som si istý, že jedlo bude vynikajúce.

Oh, skoro som ti zabudol povedať.
Už ma nič nebolí. Všetka tá rakovina
zmizla. To ma teší, lebo som už nemo-
hol viac vydržať tú bolesť a Boh už tiež
nemohol vidieť, že ma to tak veľmi bolí.
To bolo vtedy keď ku mne poslal Anjela
milosrdenstva. Anjel mi povedal, že som
špeciálna zásielka. To je, čo?

S láskou od Boha Otca, Ježiša a odo
mňa.

 (Zdroj: Salletíni)

(Dokončenie z 1. str.)

Kde si bol, Bože?

Pán Jozef Hutira 35 rokov zasvätil náročnej práci kostolníka. Pri
svätej omši na sviatok Troch kráľov mu pán farár a pán starosta
poďakovali za obetavú prácu kostolníka v Hruštíne. Prajeme mu veľa
zdravia a božieho požehnania do ďalších rokov života.

S blížiacim sa zimným obdo-
bím vyzývame všetkých obyva-
teľov obce, aby zabezpečili prie-
chodnosť miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev pre vy-
konávanie zimnej údržby odhŕ-
ňania snehu. Z roka na rok nám
pribúdajú odparkované autá, kto-
ré obmedzujú nielen vykonáva-
nie zimnej údržby ciest, ale naj-
mä ostatných občanov či už idú-
cich pešo alebo v automobiloch.
Automobily je potrebné parkovať
v garážach, vo svojich dvoroch,
na vyhradených parkovacích
miestach tak, aby neprekážali
v pohybe na miestnych komuni-
káciách v zimnom období.

Zimná údržba
miestnych komunikácií

– upozornenie
na nevhodné
parkovanie

Poďakovanie
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY DECEMBER 2019

 6.12. sa žiaci ZŠ zúčastnili tradičnej akcie Talenty pre
Mikuláša. Vybraní sa predstavili Mikulášovi a ostatným spo-
lužiakom v sále KD. Sv. Mikuláš všetkým vystupujúcim poďa-
koval za krásny program, v ktorom sa striedali tance, piesne,
scénky, hra na hudobnom nástroji. Vďaka patrí aj pani učiteľ-
kám J.Kopilcovej a M.Kormaňákovej za réžiu celého progra-
mu (samozrejme, aj ostatným pani učiteľkám, ktoré pomáha-
li), pánovi Jozefovi Kupčulákovi za pomoc pri ozvučení,
deviatakom za prípravu zábavných stanovíšť, MKS za prí-
jemné prostredie, Obci Hruštín, Rodičovskému združeniu
a JEDNOTE COOP za venované sladkosti.

 V decembri sa z iniciatívy školského parlamentu konala
pre žiakov II. stupňa ďalšia kreatívna súťaž. Tentoraz išlo
o najkrajšiu a najoriginálnejšiu vlastnoručne vyrobenú
vianočnú ozdobu. Autorkami troch víťazných ozdôb sú:
1. Sárka Pašková 6.B
2. Barborka Vlžáková a Vaneska Krivačková 8.A
3. Monika Kľusková 8.A
Všetci zúčastnení boli už tradične odmenení žolíkom a slad-
kou odmenou, víťazky aj drobnými cenami.
Ďakujeme ešte raz všetkým účastníkom, že si našli čas
a ukázali svoju kreativitu.

 19.12. sa v telocvični ZŠ uskutočnil stolnotenisový tur-
naj. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov, z toho dve dievčatá. V ka-
tegórii 4.- 6.roč. v konkurencii 8 súťažiacich bolo poradie:
1. Miško Hurák, 2. Elenka Šmihľová, 3. Lucia Ľubeková
a 4. Jožko Firic
V kategórii 7.- 9.roč. za účasti 9 súťažiacich bolo poradie:

1. Dávid Jašica, 2. Matúš Štajer, 3. Damián Firic, 4. Roman
Hnojčík. Víťazi dostali diplomy a vecné ceny, ktoré venoval
Ing. Jozef Mišánik (EIM) a všetci zúčastnení sladkosť od
ZRPŠ.

 10.12. sa vybrali siedmaci na stretnutie s Ľudovítom
Štúrom. Očakával ich v námestovskom Kinderlande, aby
im porozprával o svojom živote a o kodifikácii spisovnej
slovenčiny. Animátorky im potom pripravili zaujímavé úlohy,
v ktorých si preverili svoje vedomosti z viacerých predmetov.
Odmenou pre všetkých bola voľná zábava v jump zóne.

 Počas novembra a začiatkom decembra sa v našej škole
konala zbierka pre ľudí, ktorí kvôli vojne na Ukrajine trpia
núdzou a hladom. Vďaka našim žiakom a rodičom na Ukraji-
nu putuje niekoľko škatúľ múky, cukru, oleja, čaju, cestovín,
ale i sladkos-
tí, ktorých sa
žiaci zriekli
kvôli nim. Pri-
balili im aj po-
môcky do
školy: zošity,
pastelky, ce-
ruzky, perač-
níky, niektorí
dokonca pri-
niesli starú
školskú tašku.
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Do zbierky sa zapojili jednotlivci, ale našli sa aj celé triedy.
Ďakujeme tiež mamkám za prinesenú posteľnú bielizeň
a zdravotnícke pomôcky. Veríme, že pocit z vykonania dob-
rého skutku vás všetkých bude hriať pri srdci.

 27.12. sa stretli po 15 rokoch žiaci 9.AB. Spolu zaspomí-
nali na školské časy, pozreli si, čo sa zmenilo v škole za toto
obdobie, pán riaditeľ im premietol prezentáciu z ich pôsobe-
nia v škole.(foto5)

 21.12.2019 do 08.01.2020 – zimné prázdniny

Oznamujeme záujemcom o športovanie v telocvični ZŠ,
aby pri objednávaní kontaktovali pána Matúša Očkajáka,
tel. 0902 614 298 (je možné aj cez facebook).

Prajem všetkým žiakom, zamestnancom školy, rodi-
čom i všetkým občanom našej obce v novom roku
všetko najlepšie, aby sa im darilo plniť svoje pred-
savzatia, aby boli pyšní na svoje výsledky, aby ich
neopúšťal elán a optimizmus.

Július Kubáni, riad. školy

Dňa 13. decembra v popoludňajších hodinách sa v sále
kultúrneho domu tradične konali Vianočné trhy. Už pred
14. hodinou sa začali schádzať predajcovia, ktorí sa prišli
odprezentovať a ukázať svoju tvorbu a s nimi aj prví náv-
števníci. Mohli si zakúpiť drobné vianočné dekorácie, oplát-
ky, medovníčky a ručne vyrábané darčeky.

Na úvod pán starosta všetkých účastníkov privítal
a zaželal im príjemné strávenie predvianočnej atmosféry
v kruhu svojich známych a priateľov. Potom trhy odštarto-
vali žiaci ZUŠ Jánoš, ktorí pripravili pre svojich rodičov a
starých rodičov Vianočný program. Úžasnú atmosféru na-
vodilo zhruba sto detí, ktoré tancovali, spievali vianočné
koledy a hrali na rôznych hudobných nástrojoch. Vianočnú
atmosféru dotvárala príjemná vôňa vianočného punču a
kapustnice, ktorú pripravili pracovníčky obce. Samozrejme
nemohol chýbať ani chlebík s masťou a cibuľou, ktorý
ponúkali naše dievčatá a detičky si tiež pochutnali na
detskom vianočnom punči.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa opäť o rok!

Vianočné trhy
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Najmladšia generácia v obci
„Advent, advent, štyri sviece,
každá sa nám zatrbliece...“

Začiatkom adventného obdobia, sme aj my začali s prípra-
vami na najkrajšie sviatky roka. Pripravili sme si adventný
veniec, pri ktorom sme sa ráno po desiate spoločne pomodlili
a zaspievali si nejakú peknú náboženskú pesničku. Tety
upratovačky nám pripravili v jedálni vianočný stromček, ozdo-
bený chutnými perníkmi, ktoré pre škôlkárov upiekla jedna
šikovná ma-
mička (ďaku-
jeme pani L.
Genšorovej).
A celý de-
cember sa
niesol v du-
chu nedočka-
vého detské-
ho očakáva-
nia niečoho
krásneho.

2.12.2019  Keďže Vianoce nemôžu byť bez sladkých
dobrôt, začali sme mesiac vianočnou pekárňou. Tento deň
sa realizovali najmladší pekári (3. a 4. trieda), ktorí sa tešili
nielen vykrajovaniu medovníčkov, ale i ochutnávke cesta.

3.12.2019  Po malých pekárikoch prišli na rad starší
škôlkari, ktorí najskôr preskúmali, čo všetko je potrebné na
výrobu dobrého medovníkového cesta a potom za spevu
kolied a vianočných pesničiek s veľkou chuťou vypekali.

5.12.2019  Veľké prekvapenie na nás čakalo v predajni
Nataly. Dobre, že troška nasnežilo a zo Snehového kráľov-
stva sa k nám zatúlal samotný kamarát Olaf. Po niekoľkých
teplých objatiach, ktoré má on veľmi rád, ho deti potešili aj
svojimi výtvarnými prácami a peknými pesničkami. Pre kaž-
dého čakal za to balíček plný sladkého prekvapenia. Veľmi
pekne ďakujeme predajni Nataly...tete Danke a pánu Prílep-
kovi.

6.12.2019  „Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš...“ Aj
tento rok si predsa len našiel čas a prijal pozvanie do našej
MŠ milý sv. Mikuláš. Prišiel spolu so svojimi pomocníkmi,
anjelikom a čertíkom, ktorí mu pomohli rozdať balíčky dobrým
deťom a postrašiť malých huncútov. Po veľkých sľuboch, že
sa polepšíme, čertík nikoho nechcel vziať so sebou a prisľú-
bili nám, že o rok sú tu zas.

9.12.2019  Upečené medovníčky treba aj pekne ozdobiť
a na toto sme si pozvali na pomoc rodičov. Ďakujeme mam-

kám a dokonca aj otec-
kovi, ktorí si našli čas,
aby sa spolu s deťmi
cukrársky realizovali.

12.12.2019  Naša
školská logopedka pani
Mgr. Fašungová si uro-
bila úvodnú logopedic-
kú depistáž s deťmi
strednej vekovej skupi-
ny (3.trieda). Rodičia
budú prizvaní na osob-
né stretnutie, o ktorom
budú včas informovaní.

20.12.2019 „ S v i e ť
nám stromček jagavý...“

Vianoce za dverami a aby sme sa poriadne naladili na túto
vianočnú atmosféru, stretli sme sa v KD na besiedke pri
stromčeku. Deti sa prezentovali piesňami a básničkami, kto-
ré s nimi pripravili učiteľky. Rodičia a všetci iní návštevníci si
tak mohli vychutnať nielen pekný program, ale i ochutnať
z perníka, ktorý upiekli tety kuchárky a z medovníčkov, ktoré
pripravili naši škôlkari. Ďakujem kolegyniam a zamestnan-
com OcÚ za prípravu prostredia, ozvučenia, programu
a sladkých dobrôt.
Vianočné prázdniny nám začali 23.12.2019 a skončia
7.1.2020, takže 8.1.2020 sa opäť vidíme.

A na záver:

Tak ako starý rok padá,
nech do Vašich sŕdc šťastie sadá.

Zabudnite na bolesť a starosti
a prežite ďalší rok v láske a radosti.

Chcem takto na záver popriať príjemný a pohodový pre-
chod do nového roka všetkým rodičom a zároveň vyjadriť
poďakovanie mojim kolegyniam, ktoré sa počas roka podie-
ľali na výchove a vzdelávaní našich detí a na chode celej MŠ.
Ďakujem pánu starostovi Mgr. Škapcovi a zamestnancom
OcÚ za celoročnú spoluprácu a pomoc pri potrebných prá-
cach. Vďaka za spoluprácu patrí aj pánu farárovi ThLic.
Gerátovi, pánu riaditeľovi Mgr. Kubániovi a zamestnancom
ZŠ. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri formovaní našich
malých škôlkarov.

Bc. Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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V telocvični ZŠ Hruštín sa konalo na
Štefana už 12. pokračovanie futsalové-
ho turnaja O pohár starostu obce Hruš-
tín. V konkurencii štyroch mužstiev
z povodia rieky Hruštínky sa najlepšie
darilo domácim hráčom, ktorí bez straty
bodu obhájili minuloročné prvenstvo.
Striebornú priečku získali futsalisti
z Vasiľova a na treťom mieste sa umiest-
nili Lokčania, ktorí uspeli v penaltovom
súboji s Babínom.

12. ročník o pohár starostu obce
Hruštín - výsledky:

Hruštín - Lokca 7:3 (2:1)
Babín – Vasiľov 5:12 (2:8)
Hruštín - Babín 6:2 (3:1)

Futsalový turnaj o pohár starostu obce Hruštín

V nedeľu 29. decembra sa v kultúr-
nom dome Hruštín konal tradičný „ No-
voročný stolnotenisový turnaj neregis-
trovaných“. Zúčastnilo sa ho 32 ping-
pongistov rozdelených do troch kategó-
rií. Toto stretnutie prinieslo kvalitný stol-
ný tenis a nesmieme zabudnúť na už
typickú veľmi priateľskú a príjemnú at-
mosféru. Víťazné poháre odovzdal sta-
rosta obce Mgr. František Škapec. Ďa-
kujeme všetkým športovcom za účasť
na turnaji, organizátorom a Obci Hruš-
tín. Víťazom gratulujeme a tešíme sa
opäť o rok!

Novoročný stolnotenisový turnaj

Výsledky turnaja
Kategória do 18 rokov
1. Kaprál Jaroslav
2. Hutira Filip
3. Firic Damián
Kategória do 50 rokov
1. Martvoň František
2. Jurčiga Ján
3. Hojo Michal
Kategória nad 50 rokov
1. Škapec Štefan
2. Kupčo Matej
3. Slaničan Ľudovít
Víťazi štvorhry: Maroš
Mišánik a Jozef Kupčulák

Vasiľov - Lokca 8:3 (3:1)
Lokca - Babín 5:4 (1:3) - po pen.
Hruštín - Vasiľov 7:2 (2:1)

Konečná tabuľka:
1. Hruštín 9 bodov
2. Vasiľov 6 bodov
3. Lokca 1 bod
4. Babín 1 bod

Najlepší hráč:
M. Snovák (Hruštín)
Najlepší brankár:
J. Jadroň (Lokca)

Zostava OŠK Hruštín:
A. Kľuska - M. Dirga, J. Kup-
čulák, M. Snovák, M. Hojo,

P. Bandík, I. Vigoda, J. Vigoda, J. Jurov-
čík, J. Kytaš, D. Šmiheľ, J. Tomaga
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5. kolo

Lata – KUMA 4:14
Body: J. Slaničan 2b, Š. Škapec st.
a Š. Kľubis po 1b, Ján Šeliga st.
a M. Snovák po 4,5b , M. Kupčo 3,5b,
Ján Šeliga ml. 1,5b.

Vedúci – Pamperskári 12 : 6
Body: Ján Jurčiga 4,5b, M. Mišánik
4b, L. Snovák 3,5b, M. Štajer 2b,
P. Šeliga, J. Kaprál a S. Haluška všetci
po 1b, D. Firic a M. Paško po 0,5b.

Sokoli – Chrumkáči 5: 13
Body: J. Teťák 3b, J. Firic a M. Očka-
ják po 1b, Š. Očkaják 3,5b, Š. Škapec
ml. 2b, Jozef Jurčiga a M. Radzo po

XXII. ročník Hruštínskej stolnotenisovej miniligy 2019 – 2020
1b, F. Martvoň 0,5b (+ 5 bodov kontu-
mačne).

Priebežná tabuľka:
1. KUMA 5 5 0 0 71:19 15
2. Chrumkáči 5 4 0 1 56:34 13
3. Vedúci 5 3 0 2 55:35 11
4. Lata 5 1 1 3 29:61 8
5. Pamperskári 5 1 0 4 31:59 7
6. Sokoli 5 0 1 4 28:62 6

Bodové hodnotenie mužstiev:

KUMA (71): M. Snovák 17b, Ján Šeliga
st. 15b, Ján Šeliga ml. 14,5b, J. Mišánik
8b, M. Kupčo 8b, Juraj Šeliga 4,5b,
M. Slameník 4b

Chrumkáči (56): F. Martvoň 11,5b,
Š. Škapec ml. 10,5b, Š. Očkaják 8,5b,

M. Radzo 7b, J. Šmiheľ 6b, Joz. Jur-
čiga 5b, F. Macák 2 b (+ 5 bodov
kontumačne)

Vedúci (55): Ján Jurčiga 19b, M. Mišá-
nik 13b, L. Snovák 11b, J. Kupčulák
6,5b, J. Jancek 5,5b

Lata (29): Š. Škapec st. 5,5b, J. Paško
4,5b, Š. Kľubis 4,5b, Ľ. Slaničan 3b,
J. Slaničan 3b, K. Kubolek 2,5b,
V. Žilinec 1b (+ 5 bodov kontumačne)

Pamperskári (31): V. Baraniak 12,5b,
P. Šeliga 12,5b, M. Štajer 2b, D. Firic
1,5b, J. Kaprál 1b, S. Haluška 1b,
M. Paško 0,5b

Sokoli (28): J. Teťák 11,5b, M. Očka-
ják 6b, T. Teťák 4b, J. Firic 4b,
M. Snovák 2,5b

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

 PÍLA Ing. Miroslav Jaššo
Prijmem pracovníka na prácu s motorovou pílou
a pracovníka na obsluhu čelného nakladača.
Bližšie info na t.č.: 0907 525 921.

Podujatia
v mesiaci

JANUÁR 2020

MKS pri OcÚ Hruštín
 18.1. Koncert – Spevák Braňo Mojsej
 23.1. Predvoľebná kampaň ZA ĽUDÍ
 25.1. Hasičský ples
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