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Vážení občania,
prajeme Vám, aby tohtoročné Vianoce
boli naplnené láskou, šťastím a pohodou.
Všetko najlepšie v roku 2021
Vám želá
kolektív obecného úradu v Hruštíne

Vianočný blázon
Príbeh o vianočnom bláznovi.
V jednej krajine na Východe žil
pred dvetisíc rokmi mladý blázon.
Ako každý blázon sníval aj on o
tom, že sa raz stane múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo
pozorovať ich. A tak sa stalo, že
jednej noci neobjavili novú
hviezdu len králi Gašpar, Melichar
a Baltazár, ale aj tento blázon. „
Tá nová hviezda je jasnejšia ako
ostatné“, myslel si. „ To bude tá
Kráľovská hviezda- narodil sa
nový kráľ! Chcem mu ponúknuť
svoje služby. Však ak je to kráľ, bude
potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu a budem ho hľadať.
Hviezda ma povedie.“ Dlho premýšľal,
čo by mohol novému kráľovi priniesť
ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať.
A tak sa z domova vydal na cestu.
Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa, ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ďalšími deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac
ako kráľ.“ Dieťa si bláznovskú kapucňu
nasadilo na hlavu a šťastne sa rozo-

smialo. To bláznovi, namiesto poďakovania úplne stačilo. Druhú noc ho
hviezda zaviedla do krásneho paláca.
Tam našiel dieťa, ktoré bolo úplne slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s
ostatnými deťmi. „ Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru.
Potrebuje ju viac ako kráľ“. Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a šťastne sa
rozosmialo. To bláznovi namiesto poďakovania úplne stačilo. Tretiu noc ho
hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel
dieťa, ktoré bolo úplne hluché. Plakalo,
pretože sa nemohlo hrať s ostatnými
deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, „dám
tomu dieťaťu svoju kvetinku. Potrebuje
ju viac ako kráľ“. Dieťa si kvetinku zo-

bralo a šťastne sa rozosmialo. To
bláznovi namiesto poďakovania
úplne stačilo. Teraz mu už nič
nezostalo, čo by mohol kráľovi
darovať. „Bude lepšie, keď sa vrátim“, pomyslel si blázon. Avšak
keď sa pozrel na oblohu, hviezda
stála na jednom mieste a žiarila
veľmi jasne, jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A vtom uvidel
cestu k nejakej stajni v strede
poľa. Pred stajňou stretol troch
kráľov a zástup pastierov, aj oni
hľadali nového kráľa. Ten ležal v
jasliach- malé bezbranné dieťa. Mária,
ktorá chcela práve na slamu prestrieť
čisté plienky, sa bezradne pozerala a
hľadala pomoc. Nevedela, kam by dieťa
položila. Jozef práve kŕmil osla a všetci
ostatní mali plné ruky darov.
Traja králi doniesli zlato, kadidlo a
myrhu, pastieri vlnu, mlieko a chlieb.
Len blázon tu stál s prázdnymi rukami.
Mária, plná dôvery, položila teda dieťa
do jeho náručia. Tak našiel Kráľa, ktorému chcel v budúcnosti slúžiť. A taktiež
vedel, že svoju bláznovskú kapucňu,
zvonkohru a kvetinu rozdal deťom, aby
mal miesto pre Dieťa, ktoré mu teraz so
svojím úsmevom darovalo múdrosť, po
ktorej tak túžil.
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Vianoce znamenajú tak veľa, kvôli jednému neobyčajnému dieťaťu.
Ale Vianoce nám tiež pripomínajú, že všetky deti sú neobyčajné, že sú
darmi od Boha, darmi neobyčajnej hodnoty, ktoré znamenajú viac než
akékoľvek peniazmi zakúpené darčeky. V ich láske a smiechu, v našej
nádeji pre ich budúcnosť spočíva skutočný význam Vianoc.
(Ronald Reagan)

Činnosť za mesiac november
1/ Pracovníci Oravskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Dolný Kubín nám rozšírili vodovod a kanalizáciu na ďalšej ulici v
časti Kutina a Dielnice.
Obec Hruštín spolufinancovala výkopové a
zásypové práce.

3/ Obec Hruštín spevnila štrkom – kremencom, dve miestne komunikácie
v časti Kutina a Dielnice. Pán O. Škunta so
svojou technikou
nám tieto cesty upravil.

Očami
starostu

2/ Pracovníci stavebnej firmy pána A.
Radzu nám v častiach ulíc Radzovka
a Lán osadili žľaby povrchovej vody.

4/ Dobrovoľní hasiči z obce nám
počas mesiaca
november so svojou technikou prepláchli priepusty
povrchovej vody
na ulici Hlavná a
na Kutine a Dielniciach.
5/ Slovenská správa ciest na ceste
číslo 1/78 na začiatku obce Hruštín nám osadila
nové zábradlie –
staré poznačil nielen čas, ale aj havárie, ktoré ho poškodili.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených
prácach, veľmi pekne
ďakujem.
Vážení občania
Každá zapálená
sviečka na adventnom venci nám v uponáhľanom období napovedá, že najkrajšie
sviatky v roku sa pomaly blížia. Vianočné
sviatky sú obdobím,
na ktoré netrpezlivo
čakáme, lebo ich čaro

a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi
šťastia, pohody a upevňujú v nás
základné ľudské hodnoty. Sme nežnejší, milší a láskavejší. Sú obdobím
blížiaceho sa konca roka a očakávania toho nového.
V tento sviatočný čas chceme byť
dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce
sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Vianočný čas má svoje neopísateľné
čaro pre každého, kto sa nepozerá
iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do
hĺbky svojej duše. Pri štedrovečer-

nom stole si spomenieme na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, ale
navždy zostali v našich srdciach a
spomienkach. Tešíme sa na chvíle
strávené v rodine s najbližšími a tešíme sa z toho, ako naši blízki, deti,
vnúčatá prežívajú vianočné napätie
pri otváraní darčekov.
Človek sa teší, lebo čas veselosti
a radosti nastal svetu, lebo sa nám
narodil Spasiteľ sveta. Tíško znejú
koledy, tichá noc – svätá noc a rozciťuje naše srdcia.
Vážení občania, všetkým Vám prajem, požehnané a milostiplné prežitie vianočných sviatkov, nech Betlehemské dieťa a ticho Vianoc vás
všetkých naplní pravým pokojom, Božím požehnaním, radosťou, láskou a zdravím. Zároveň vám prajem do Nového roku,
aby sa vám
splnili všetky vaše priania a predsavzatia.
starosta
obce
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Drahí bratia a sestry!
Začali sme Advent, liturgické obdobie, ktoré nás pripravuje na Vianoce, keď nás pozýva zdvihnúť zrak a
otvoriť si srdcia na prijatie Ježiša. Počas Adventu nežijeme len v očakávaní Vianoc; sme tiež pozvaní oživovať
naše očakávanie slávneho návratu
Krista – keď opäť príde na konci časov
–, pripravovať sa na konečné stretnutie s ním robením dôsledných a odvážnych rozhodnutí. Pripomíname si
Kristovo narodenie a očakávame jeho
slávnostný návrat, ako aj naše osobné stretnutie s ním: ten deň, keď si
nás Pán povolá k sebe. V nasledujúcich štyroch týždňoch sme pozvaní
zanechať rezignovaný a rutinný spôsob života a vykročiť živení nádejou a
snami o novej budúcnosti. Evanjeliá
nám hovoria práve o tom; varuje nás,
aby sme nepodľahli egocentrickému
štýlu života či horúčkovitému rytmu
bežných dní. Zvlášť ostro zaznievajú
slová Ježiša: „Dávajte si pozor, aby
vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby
vás onen deň neprekvapil.Lebo príde
ako osídlo na všetkých, čo bývajú na
povrchu celej zeme. Preto bdejte celý
čas a modlite sa...“ ( Lk 33, 34.36).
Bdieť a modliť sa: to je spôsob
ako prežívať toto obdobie od dnešného dňa až do Vianoc. Byť bdelými a
modliť sa. Vnútorná zaspatosť sa totiž
rodí z točenia sa len okolo nás samých a zo zablokovania sa do uzavretosti vlastného života s našimi problémami, radosťami a bolesťami, no stále
sa točiac len okolo nás samých. Ale
toto unavuje, toto nudí, toto nás uzatvára pred nádejou. Tu je koreň otupenosti a lenivosti, o ktorej sa hovorí v

Kaplnka
sv. Huberta
QTento rok bola zrekonštruovaná
Kaplnka Sv. Huberta , ktorá sa nachádza v lokalite Rozchodníky. Kaplnka bola postavená pre všetkých
občanov Hruštína ako poďakovanie za to, že poľovníci využívajú
ich pozemky na výkon práva poľovníctva. Pôvodnú kaplnku zhotovil pán Ľ. Martvoň v 2009 a zasvätená bola Sv. Hubertovi – patrónovi všetkých poľovníkov. Poďakovanie patrí pánovi Ľ. Martvoňovi
a jeho rodine, Poľovníckemu združeniu Hruštín a Obci Hruštín za
obnovu tejto kaplnky.

Evanjeliu. Advent nás pozýva usilovne
bdieť, pozerať smerom von z nás samých, rozšíriť si myseľ a srdce, aby sme
sa otvorili potrebám ostatných ľudí, bratov a sestier, túžbe po novom svete. Je

to túžba toľkých národov sužovaných
hladom, nespravodlivosťou a vojnou; je
to túžba chudobných, slabých a opustených. Je to príhodný čas otvoriť si srdce
a klásť si konkrétne otázky ako a pre
koho vlastne žijeme náš život.
Druhým postojom pre správne prežívanie obdobia očakávania Pána je
postoj modlitby. „Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“, napomína nás Evanjelium sv. Lukáša. Máme pozdvihnúť zrak a modliť
sa, nasmerovať naše myšlienky a srdcia na Ježiša, ktorý má prísť. Zdvíhame
zrak vtedy, keď niečo alebo niekoho
očakávame. My očakávame Ježiša, chceme ho vyčkať v modlitbe, ktorá sa

úzko spája s bdením. Modliť sa, očakávať Ježiša, otvoriť sa voči druhým,
byť bdelými, neuzatvárať sa do seba.
Ak ale myslíme na Vianoce v atmosfére konzumizmu, v zháňaní sa za tým,
čo možno kúpiť na taký alebo onaký
účel, ako na svetskú oslavu, potom
keď bude Ježiš prechádzať, nestretneme sa s ním. My však Ježiša očakávame a chceme na neho čakať v
modlitbe, ktorá sa úzko spája s bdelosťou.
Nuž akú perspektívu má naše modlitbové očakávanie? V Biblii nám to
ukazujú najmä hlasy prorokov. Sú to
slová Jeremiáša, ktorý hovorí k ľudu
ťažko skúšanému exilom a ohrozenému stratou vlastnej identity. Aj nám
kresťanom, ktorí sme tiež Božím ľudom, hrozí, že sa zosvetštíme a stratíme svoju identitu, či skôr „spohanštíme“ kresťanský spôsob života. Preto
potrebujeme Božie slovo, ktoré nám
skrze proroka hovorí: „Hľa, blížia sa
dni..., keď splním prísľub spásy, ktorý
som dal... V tých dňoch a v tom čase
vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok,
ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi“ (33,14-15). A tým spravodlivým výhonkom je Ježiš; ten Ježiš, ktorý prichádza a ktorého očakávame. Panna Mária, ktorá nám prináša Ježiša, žena očakávania a modlitby, nech nám pomáha posilniť si nádej
v prísľuby jej Syna Ježiša, aby sme i
napriek pohnutým dejinách mohli zakúšať, že Boh vždy zostáva verný a
vie si poslúžiť aj chybami ľudí, aby
zjavil svoje milosrdenstvo.
Všetkým Vám prajem požehnaný
Advent a radostné i pokojné sviatky
Narodenia Pána.
Peter kaplán
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PARK: SRDCE PRIATEĽOM A PRÍRODE
Aj park má priateľov. Sú nenápadní,
nestoja o verejné uznanie, no ich pričinením sme mali tento rok pohľad na
park o niečo krajší.
Zjari tam kvitla nová okrasná višňa.
Tú spolu s jedným ihličnanom zabezpečila p. Katka Snováková, aby nahradili
stromy, ktoré sa s týmto miestom nestotožnili.
Pribudol aj pagaštan konský – zatiaľ
je nepatrný, no keď povyrastie, bude

ako sa tento stav dá zvrátiť . Riešenie
sa hľadalo štýlom pokus - omyl : pridávaním špeciálnych prostriedkov do vody,
pravidelným čistením filtra... nakoniec
sa osvedčili plávajúce ostrovčeky s vodnými rastlinami. Celý tento proces a
materiál na riešenie problému so zelenou vodou sponzorsky financovala
miestna firma SALDOM, s.r.o.
Súčasťou tohto experimentu bola aj
jačmenná slama. Zistili sme, aká je te-

vá, Mária Halušková, Monika Stieranková a Katka Snováková - dobré
duše z okolia.
Tie krajšie lavičky už stihol novým
náterom ošetriť ApKo /p.Martin Haluška/. Jeho cit pre detail sa v parku vždy
nejako prejaví...
Vnímaví občania iste zaregistrovali,
že park má ambíciu sa ďalej rozvíjať.
Chceme postupne /v rámci možností/
rozširovať všetky jeho funkcie. Tento rok

naň z chodníka nádherný výhľad – a aj
dosť gaštanov pre žiakov - na tvorenie... Ten tam na Zelený štvrtok z vlastnej záhrady priniesol a zasadil p. František Teťák.
Podarilo sa nám rozšíriť paletu liečivých byliniek. Až 5 druhov do parku
daroval p. Jozef Michna st.
Park bol toto leto o niečo „ohnivejší“.
Jeho kvetinové záhony rozsvietili sadeničky aksamietnic od niekdajšieho „kultúrnika“ – p. Františka Škapca.
Voda v jazierku už od skorej jari ladila s okolitým trávnikom. Zelená bola
vďaka riasam. Názorovú nezhodu sme
dali najavo takto: Najskôr sme vysťahovali všetky žaby s potomstvom. Vyčistili
sme ho od kalu, ba aj časť vody v jazierku sme vymenili. Nasledovalo štúdium,

raz ojedinelá – a teda vzácna. Oslovili
sme však kompetentných a p. Peter
Socha st. nám ju zabezpečil.
O obyvateľov jazierka sa už tretí rok
vzorne stará p. Gabriel Tokár. Aj vďaka nemu sú oranžové rybičky stále v
dobrej kondícii a ich počet sa zvyšuje.
Vitalitu trávnatého koberca v parku
pravidelným kosením posilňuje zohratý
tandem Kubáni – Kupčulák / p. riaditeľ
– p. školník/. A nielen to. Inštalujú a
dohliadajú na všetky technické a bezpečnostné zariadenia, výzdobu, pomáhajú riešiť aktuálne problémy...
Kvetinové, bylinkové a vyvýšené záhony majú tiež svojich patrónov. Starostlivosť o ne prebieha v duchu hesla „
každý chvíľku ťahá pílku“. Sú to: žiaci a
učitelia ZŠ, ale tiež p. Elena Mičiako-

tam k reflexnému chodníku z projektu
Katky Snovákovej pribudol „hotel pre
hmyz“. Ten je spoločným dielom p. Jozefa a Dominika Šalatu.
Každoročne sa pokúšame získať financie na herné prvky pre mladších aj
starších žiakov. V tomto roku sme podali dva projekty – na COOP Jednotu a na
Obec Hruštín v rámci participatívneho
rozpočtu. Zatiaľ sme neboli úspešní,
možno nabudúce – nádej zomiera posledná.
Hovorí sa, že veci, ktoré úmyselne
neposúvame dopredu, majú tendenciu
ísť samovoľne dozadu. Ja však verím,
že kým sú ľudia, ktorým na parku záleží,
bude skutočnou ozdobou našej obce.
Vďaka Vám, priatelia.
Stanislava Šalatová,
koordinátorka projektu
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Najmladšia generácia v obci
Q Začiatok mesiaca sme začali jesennými prázdninami, počas ktorých si mohol
každý oddýchnuť a z tepla domova si spomenúť v tichosti na našich zosnulých.
Q Tento predĺžený víkend
sme v MŠ využili na nejaké renovačné
práce. V pavilóne A sa vytvoril nový
prechod do
spojovacej
chodby. Zrušil
sa tak prechod cez dolnú triedu, a
tým sa zabráni opotrebúvaniu koberca a vyrušovaniu počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede.
Okrem toho bol dolepený koberec v spálňovej časti 1. a 2. triedy. Za spoluprácu
ďakujeme firme PSParkety, pánu Záhorovi F. a Snovákovi J. ml.
Q Jesenné počasie je
niekedy nevyspytateľné a plány, ktoré si robíme, musíme so smútkom odložiť.
V októbri sme podľa nariadení nemohli chodiť
ďalej od MŠ a v novembri sa nám počasie nečakane striedalo. Tak aj naše šarkany
ostali tento rok ležať v
poličke. Užili sme si ale

aspoň dlhšie túry do prírody, kde sme si
potrénovali nôžky a mrázik nám mierne
vyštípal líčka.
Aby nám ale nebolo smutno za „Šarkaniádou“, spestrili sme si počas celého mesiaca naše šatne šarkanmi, ktoré doma vytvorili naši škôlkari. Pochvala patrí všetkým, ktorí nezaháľali a pravdaže rodičom,
ktorí pomáhali.

JUBILANTI

v mesiaci
december 2020
sa dožívajú
životných jubileí
Vlžáková Mária
Snovák Štefan
Kampoš Štefan
Haluška Štefan
Gemeľa František
Radzová Mária
Rabčanová Mária
Rončák Anton
Očkaják Štefan
Macák Václav, Ing.
Snováková Mária
Sedlárová Helena
Mišániková Helena
Slaničanová Rozália
Snováková Mária
Hojo Ján
Škapcová Mária
Tomulcová Mária
Lacová Viera

QVystihli sme ale aj počasie na jesenné
upratovanie okolia našej MŠ. Hrabličky,
metly, lopatky a detské fúriky len tak frndžali a naši malí šikovníci odpratali poriadnu kopu lístia z dvora MŠ a parkoviska.
Q Keďže sme v októbri nemohli potešiť
našich starkých už tradičným vystúpením
a malým prekvapením na Dni dôchodcov,
dodatočne sme im poštou poslali malý
pozdrav. To aby vedeli, že aj na nich myslíme a bolo by nám bez nich smutno.
QPandemické ochorenie síce celkom neutíchlo, ale my sa tešíme, že v našej MŠ
sú triedy plné veselých detí. A hoci možno
bez veľkých ceremónií, ale predsa si obdobie príprav na najkrajšie sviatky roka
užijeme.
Očkajáková Marcela,
riaditeľka MŠ

Odišli od nás
Anna Kušnierová
František Slameník
Mária Kľusková
Ján Jurčiga
Štefan Jurčiga
Ján Kušnier
Uzavreli manželstvo
Anton Kompan
a Lucia Škuntová
Prišli medzi nás
Ester Jankechová
Mária Parišková
Adam Strempek
Dávid Kupčo
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Monografia obce
Obec Hruštín vydáva monografiu našej
obce. Pri tejto príležitosti prosíme našich
starších spoluobčanov, ktorí majú fotografie z detstva, zo života, aby nám ich doniesli na obecný úrad, kde ich pani referentka Soňa Zajacová prefotí a následne
ihneď vráti majiteľovi. Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, pretože je to v záujme nás
všetkých, aby sa kniha našej obce podieľala na zachovaní kultúrneho a prírodného
dedičstva obyvateľov Hruštína a Vaňovky
pre nasledujúce generácie.

inzercia

O

inzercia

Ku pekárni 1040/1A

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

vianočné LED reťaze, vianočné dekorácie

Vážení občania,
vzhľadom na to, že predvianočný čas je
časom, keď sa pravidelne aktivizujú páchatelia trestnej činnosti, ktorí zneužívajú
dôveru najmä starších občanov a seniorov, pričom využívajú aj skutočnosť, že v
skorých večerných hodinách je nedostatok denného svetla, čo zvyšuje prvok anonymity, pričom využívajú prvok prekvapenia a zvýšenej dôverčivosti na rôzne podvodné konania voči seniorom, ako aj zámienky podomového predaja ku vstupu
do obydlia seniorov. V poslednom čase
boli na teritóriu Oravy taktiež zaznamenané prípady krádeží vlámaním do rodinných
domov. Preto žiadame občanov, aby v prípade akéhokoľvek podozrivého konania
neznámych osôb, prípadne podozrivého
pohybu motorového vozidla v nezvyklom
čase a mieste bez meškania informovali
Policajný zbor Slovenskej republiky na
známom telefónnom čísle 158.

Zberný dvor
Otváracia doba v zimnom období
1.12.2020 – 31.3.2021
Sobota: 9.00 – 13.00

Q Kto má záujem o domáce oplátky a trubičky 0,06 Eur,

môže si ich zakúpiť alebo objednať na č.d. 390 na t.č.:
0903 247 107. Doručenie je domov.
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