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Tour de RAJ
Na každú tour sa celé dni, mesiace či

roky pripravujú cyklisti a ich tímy, ktorí
sa jej chcú zúčastniť. No, ale čo by to
bolo za športovca, keby mu stačilo len
zúčastniť sa? Cieľ je byť dobre priprave-
ný, zúčastniť sa, doraziť do cieľa a vy-
hrať.

Tour de RAJ má svojské pravidlá.
Body sa získavajú za všetko, čo cyklista
spraví pre dobro celej tour. Od prípravy,
cez samotný pretek, pomoc a fair play
počas tour a dôležité je nevzdať sa
a vydržať do konca, aj keď cesta neve-
die vždy iba dole, prekážok a kopcov na
trati je veľmi veľa. Víťazov môže byť
viac, nie iba najrýchlejší. Tour je doko-
nalá v tom, že nie je iba pre najlepších,
ale pre vytrvalých. Na štart sa postavili
cyklisti z rôznych krajín, klubov aj všet-
ky vekové kategórie. Bolo ich naozaj
veľa. Každý z nich sa snažil pripraviť čo
najlepšie, aby došiel do cieľa. Bicykle
mali krásne farebné, vybavené stoja-
nom na vodu, lekárničku, sprej na osvie-
ženie i cukríky na energiu, ktoré mal pri
sebe každý. Všetci mali okolo seba tím
a navzájom si na ceste pomáhali, aby
boli v cieli úspešní. Niektorým išla spo-
lupráca lepšie a iní zas strácali body
zato, že sa hašterili medzi sebou, či
dokonca nadávali a robili zle ostatným

súťažiacim. Bolo im to na veľkú škodu,
veď vedeli, aké sú pravidlá tour a v cieli
im môže byť ľúto, o koľko bodov prišli.
V pravidlách, až na úplnom spodku bolo
napísané, že najviac bodov získa cyk-

lista zato, akú bude mať dušu. Veď keď
máš zlú dušu, poškodenú a deravú, do
cieľa nedôjdeš, a vlastne možno áno,
ale bicykel bude úplne zničený. Bicyklu
je úplne nanič krásna farba, profi výba-
va, super sponzori a skvelý realizačný
tím, keď má zlú dušu. Cyklisti, ktorí čítali
pravidlá a svedomito sa pripravovali,
vedeli, že všetko to "parádne" okolo ce-
lej tour je pekné, ale nepodstatné pre
úspech v cieli. Najpodstatnejšie bolo mať
"dušu na poriadku". Dávali si na ňu pre-
to pozor, keď videli, že ich duši chce
niečo poškodiť, vyhli sa tomu, keď sa
predsa len nejaká diera v duši spravila,

rýchlo sa ju spolu s opravárom snažili
dať do poriadku.

PS: Ak z celého srdca chceš byť na
konci úspešný, budeš! Miluj preteky,
miluj tím, ktorý je okolo teba, keď prete-
káš, dávaj pozor na dušu a odpúšťaj
tým, ktorí ti ju pravidelne ničia a robia
v nej boľavé diery, čítaj pravidlá tour,
vychutnávaj si s obdivom v očiach kaž-
dý kilometer trate, usmievaj sa na
všetkých, okolo ktorých pretekáš, ak
niekto na tour spadne, zastaň, objím
ho, pomôž mu vstať, a až keď bude
v pohode, pokračuj, neustále ďakuj, že
si ešte na tour, že ešte pretekáš, veď
nik nevie, kedy sa jeho tour skončí. Iba
tí, ktorí sa o dušu starajú a dávajú na ňu
pozor, budú na tour de RAJ úspešní.

PS 1: Ak si na svojej ceste toho
"pokašľal" tak veľa, že dušu máš už
samá diera, zíď z bicykla, kľakni na ko-
lená, ukáž svoju dušu presne takú, aká
je a náš opravár a jediný odborník Ježiš
na naše duše ti ju veľmi rád opraví.
Začneš pretekať od začiatku, nanovo.
Aj ty môžeš byť úspešný na ceste do
RAJA. Opačná cesta cesty do RAJA, je
cesta do ZÁHUBY.

Vyber si cestu, daj si svoju dušu
„do poriadku“ a s láskou pedáluj do
nebeského cieľa.
Autor: Michaela Mihalikova Petrušová

1. Ži s prírodou
Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo
všetkom objavuj prítomnosť Boha.
A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak
krásne.

2. Ži podľa svojho mena a kresťan-
skej identity
Nehanbi sa počas leta za to, že si
kresťan. Falšoval by si tým svoju
identitu.

3. Ži nedeľu
Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pá-
nov. A Pán neodchádza na prázdni-
ny. Nevynechaj nedeľnú omšu. Vy-
tvor si viac voľného času.

4. Ži s rodinou
Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi

blížnymi s radosťou a bez ponáhľa-
nia. Modli sa so svojou rodinou a zájdi
s ňou do chrámu.

5. Ži svoj život
Život je veľký Boží dar. Nevystavuj
svoj život nebezpečenstvu a dávaj
pozor, aby si neohrozil život druhých.

6. Ži v priateľstve
Od počúvania buduj cestu k dôvere,
k pomoci, k obohateniu, k rešpektu
posvätnej dôstojnosti iných osôb.

7. Ži spravodlivo
Nemysli si, že máš na všetko právo.
Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať
svoje prázdniny. Aj oni majú svoje ná-
roky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa
o ich dobro.

DESATORO KRESŤANSKÝCH PRÁZDNIN
8. Ži v pravde

Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu,
kritike, predsudkom a samoľúbosti.

9. Ži v čistote srdca
Premáhaj žiadostivosť, egoizmus
a hedonizmus. Prázdniny nezname-
najú robiť si, čo sa mi zachce.

10.Ži solidárne
Nechci mať všetko pre seba. Mysli
aj na tých, čo nemajú prázdniny, čo
nemajú dokonca ani každodenný
chlieb. Ani láska a služba neodchá-
dzajú na prázdniny.
Milí bratia a sestry, deti a mládež!

Prajem Vám požehnané letné dni, aby
ste načerpali dostatok síl, pre ďalšie
dni, ktoré nás čakajú.

Peter kaplán +
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac jún

„Reč je tvárou ducha: Aké srdce, taký jazyk, aké srdce, taká reč.“
Seneca

1/ Stavebná firma z Čadce nám vo Va-
ňovke v časti Kúty doro-
bila miestne komuni-
kácie. Pracovníci
stavebnej firmy na-
trafili na náročný mo-
čaristý a geologicky nestá-
ly terén z tohto
dôvodu boli prá-
ce náročnejšie
a predĺžil sa aj
termín ukonče-
nia. V mesiaci jún
boli tieto cesty
odrenážované,
dosypané maka-
damom a taktiež,
popri ceste boli
urobené rigoly.

2/ Stavebná firma
Žibek nám pokra-
čovala v prácach
na dennom staci-
onári. Bola uro-
bená prípojka ka-
nalizácie a elek-
trická prípojka.
Zároveň bol do
budovy stacioná-
ra napojený tep-
lovod ústredného kúrenia.

3/ Pán J. Zajac so svojimi pracovníkmi
pokračovali v prácach na tanečnom
štúdiu nad poštou.

4/ Kamenárska firma Žitňák z Rabče
nám začala s prácami na

výstavbe krížovej ceste
Pod kamenným. Pra-
covníci obce s techni-

kou im zabezpečovali
betón, vodu a kameň.

5/ Stavebná
firma pána
Ing. J. Snová-
ka nám zača-
la s opravou
havari jného
stavu mosta
na ulici Ra-
dzovka. Po
odkrytí krajnej
vrchnej časti
mosta sme
zistili, že be-
tón mosta je
rozpadnu tý
 a bez arma-

8/ Obec počas mesiaca máj a jún spev-
nila makadamom miestne komuniká-
cie v lokalite Kutina – Dielnice. Tak-
tiež na týchto komunikáciách boli pre-
hĺbené rigoly a urobené priepusty po-
vrchovej vody.

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

Vážení občania
pred nami sú prázdninové mesia-

ce, ktoré patria dovolenkárom a hlav-
ne všetkým školákom a študentom.
Všetkým prajem, aby ste si oddýchli,
načerpali nových duchovných i te-
lesných síl a tak sa opäť vrátili plní
elánu do práce, alebo do školy.

Starosta obce

6/ Pracovníc i
obce a ne-
zamestnaní
počas me-
siaca jún vy-
kosili verej-
né priestran-
stvá v obci
a cintoríny
v Hruštíne
a vo Vaňov-
ke. Ďalej vy-
pleli všetky
okrasné výsadby, ktoré sú
pred školou Výhon a v cen-
tre obce.

7/ Obec Hruštín, po schválení
obecným zastupiteľstvom
vypracovala projekt na mul-
tifunkčnú športovú halu
v športovom areáli Črchľa
a podala žiadosť o finančnú
dotáciu na Ministerstvo re-
gionálneho rozvoja.

túry. S takýmto sta-
vom mosta sme vô-
bec nepočítali a jeho
oprava bude náročná.
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v mesiaci
júl 2022 sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Snováková Margita
Šalata František
Martvoňová Margita
Krivačka Milan
Valeková Mária
Snovák Jozef
Šeliga Ján
Krivačková Marta
Zemenčík František
Ondrigová Margita
Kampoš Ondrej
Jurovčík Ľubomír
Ťasnochová Janka
Zemenčíková Ivana
Mišániková Blažena

Prišli medzi nás
Mia Puváková
Teodor Kucharik

Uzatvorili manželstvo
Matúš Očkaják
    a Anna Jurovčíková

Matúš Mišánik
    a Ľubica Kormančíková

Marián Ligas
    a Marcela Gombalová

Jaroslav Zemenčík
    a Denisa Maďaríková

Dňa 17. júla 2022
sa dožíva

99 rokov

JOZEF OČKAJÁK
rodák z HRUŠTÍNA.

Želáme mu celá rodina
hlavne zdravie

a Božie požehnanie.

„Ty si kňaz naveky podľa radu Mel-
chizedechovho.“ (Ž 104,4)

21. 6. 2022 si pripomenul 25. výro-
čie kňazskej vysviacky náš bývalý pán
farár Rastislav Waxmonský. Pri tejto
príležitosti mu všetci veriaci z Hruštína
i Vaňovky z celého srdca prajeme a vy-
prosujeme pevné zdravie, hojnosť Bo-
žieho požehnania, milostí a lásky nášho
Nebeského Otca. Zároveň vyprosuje-
me, aby mu Dary Ducha Svätého i na-

  2.7. Hudobný festival

  9.7. Svadobná hostina

13.7. Predajná akcia LANTASTIK

16.7. Rodinná oslava

23.7. Svadobná hostina

30.7. Svadobná hostina

Podujatia v KD

ďalej pomáhali kráčať vo svetle Evanje-
lia. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana
Panny Márie – Matky kňazov, sú jeho
každodennou posilou, odmenou a vďa-
kou za všetko čo pre nás a našu farnosť
urobil. Nech ho Pán sprevádza aj naďa-
lej v jeho kňazskej službe i v osobnom
živote. Myslime na neho v modlitbách.

V mene všetkých veriacich z Hruští-
na a Vaňovky  PaedDr. Jana Kampošo-
vá

25 rokov kňazom
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z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

„Nad(ý)chnime sa!“ Tohtoročné motto Dňa rodiny, ktorý sa
12. 6. 2022 konal v Hruštíne už po jedenástykrát.

Program začal
svätou omšou
o 11:00 h, obetova-
nou za všetky rodi-
ny.

Nedeľné popo-
ludnie pokračovalo
v športovom areáli
Kutina. Hneď na
úvod povedal pár
slov pán starosta,
ktorý tak zahájil
Dňa rodiny v Hruš-

tíne. Dokopy 142 registrovaných rodín sa zapojilo do pripra-
vených hier a aktivít, ktoré boli súčasťou obľúbenej „Koláčov-
ky“ a mali preveriť tímovú spoluprácu. Po úspešnom zdolaní,
bol každý člen rodiny odmenený zmrzlinou. O úsmevy na
tvárach malých aj veľkých sa postarala veselá skupina zvie-
rat s kúzelníkom v programe Sranda Banda. Deťom tiež

Tohtoročná odpustová slávnosť v našej farnosti
pripadla na nedeľu 26. júna. Veriaci našej obce,
ale aj veľa hostí vzdalo úctu nášmu nebeskému
patrónovi sv. Jánovi Krstiteľovi. Spoločne sme slá-
vili Eucharistiu a ďakovali Pánu Bohu Božiu po-
moc a dary Ducha Svätého. Veľké poďakovanie
patrí odpustovému kazateľovi Doc. ThDr. Jurajovi
Spuchľákovi, PhD., dekanovi z Trstenej, ktorý spolu
s našimi kňazmi ThLic. Rolandom Gerátom
a Mgr. Petrom Gažim slávili túto svätú omšu. Nech
Pán Boh všetkým trom, žehná ich prácu a Nebes-
ká Matka Panna Mária ich sprevádza na každom
kroku. Na záver svätej omše p. farár poďakoval
p. dekanovi a všetkým prítomným za účasť na
odpustovej slávnosti, a zato, že všetci vytvorili
nádherné spoločenstvo pri Eucharistickom stole.

J. Kravčíková

učarovali sokoliari, výroba bublín, výroba voskových obrúskov,
maľovanie na tvár či obľúbená fotobúdka, pred ktorou sa
mohla vyblázniť celá rodinka. Príjemnú atmosféru podujatia
podčiarklo vystúpenie detí z MŠ Hruštín, SUŠ Jánoš, ľudovej
hudby v podaní súborov Trnka a Sonda i zruční remeselníci.

Na deň rodiny v Hruštíne zavítali aj dobrovoľníci z Mary’s
Meals. Kúpou ručne robených drobností a chutných dobrôt
sme ich mohli podporiť, za čo všetkým darcom veľmi pekne
ďakujeme. Podarilo sa im vyzbierať 397 €, čo predstavuje
jedlo pre 21 detí na celý školský rok.

Poďakovanie patrí tiež sponzorom, vďaka ktorým sa mo-
hol Deň rodiny uskutočniť: Obec Hruštín, COOP Jednota
Námestovo, Stavebniny STAMAR, ŠELO spol. s r.o. – Miro-
slav Šeliga , OFZ, Miroslav Gábor, Syrové výrobky Hruštín –
Miroslav Šeliga, Callo zmrzlina, HRTN – občianske združe-
nie, Združenie mladých farmárov ASYF, Zmrzlina Hruštín

V neposlednom rade sa chceme poďakovať našim
32 dobrovoľníkom a všetkým dobroprajníkom, ktorí prispeli
v dobrovoľnom príspevku sumou 161 €.

Sme veľmi radi, že sa nám tento ročník podarilo uskutoč-
niť a tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok!

RC Motýlik

DEŇ RODINY V HRUŠTÍNE 2022

Odpustová slávnosť
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V piatok 1. júla sa vo večerných hodinách premietal ani-
movaný film Boss Baby – rodinný podnik na Kutine.

Na nočné kino sa prišlo pozrieť 130 divákov, aj keď nás
trošku postrašilo počasie, atmosféra bola výborná. Tešíme
sa na ďalšie skvelé akcie.

Dňa 5. júla
2022 sa usku-
točnil v obci
Liesek 4. ročník
Dňa mladého
farmára. Na
tomto rodin-
nom podujatí,
kde sa zúčast-
nilo 10 000
účastníkov vy-
stúpili v progra-
me aj naša hu-
dobná skupina
Trnka a FS
Hruštín.

Poľovnícky spolok v Hruštíne upozorňuje občanov obce
a návštevníkov prírody na čoraz častejší pohyb medveďov
v katastri obce, najmä v chatových lokalitách Zábava, Vasi-
ľovská a Hruštínska hoľa, Hrdoš, Hruštíny. Týmto vyzývame
hlavne turistov, hubárov a chatárov, aby v záujme vlastnej
bezpečnosti dbali na zvýšenú pozornosť pri pohybe v lese,
ale aj na priľahlých lúkach. Registrujeme aj priamy útok
medvedice na občana Hruštína zo dňa 6.6.2022, ktorý nate-
raz dopadol bez ujmy na zdraví. Medveďa stretli turisti na
ceste smerom na Vasiľovskú hoľu, v chatovej časti Priekop-
ka a poľany. Medveď ani v jednom prípade nereagoval úte-
kom, ani keď registroval prítomnosť ľudí.

Odborníci odporúčajú v lokalitách, v ktorých je predpoklad
výskytu medveďa, pohybovať sa v skupinách s primeranou
hlučnosťou a tak, aby medvede už z väčšej vzdialenosti
vedeli o prítomnosti ľudí. Vyhýbajte sa návštevám prírody
v skorých ranných hodinách a na súmraku. Zároveň Vás
prosíme o oznámenie prípadného stretu s medveďom hne-
dým na tel. č. 0911 356 482.

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

Deň mladého farmára Kino pod holým nebom

Do pozornosti...
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Narodil sa v roku 1952 v Hruštíne.
Napriek tomu , že jeho pracovné zame-
ranie bolo úplne iné, drevo mu učarova-
lo už v detstve, kedy vyhotovoval jedno-
duché figúrky do bábkového divadla.
Neskôr, po roku 1975 jeho vzťah k tra-
dičným remeslám natoľko zosilnel, že
sa začal naplno venovať tvorbe figurál-

Rezbárstvu zdar!

Rezbár Ján Šeliga

V areáli AGROHOTELA TRI BRE-
ZY prebiehal Rezbársky plenér
v dňoch 27.6 – 1.7.2022. Počas tých-
to dní sa štyria rezbári venovali vy-
rezávaniu drevených plastík v život-
nej veľkosti. Návštevníci sa mohli
počas plenéra pod názvom „Plenér
Jána Šeligu“ oboznámiť s precíznou
prácou oravských rezbárov. Rezbári
sa venovali vyrezávaniu plastík roz-
právkových postavičiek. Motívy plas-
tík si podľa vlastného uváženia vy-
brali samotní rezbári. Autormi diel
sú pán Ján Šeliga z Hruštína (Čer-
vená čiapočka), Milan Šulc zo Zá-
kamenného (medveď), Ing. Peter
Pagáčik z Istebného (Pastierik)
a Ing. Marián Hutira z Vasiľova
(Snehulienka).

hruštínsky betlehem, v ktorom zobrazil
tradičnú drevenú architektúru. Betlehem
neobsahuje len postavy svätcov, zvie-
rat a pastierov, ale aj súsošia znázorňu-
júce vianočné zvyky. Betlehem je v sú-
časnosti vystavený na obecnom úrade
v Hruštíne. Od roku 2010 ho inšpiruje aj
kameň a tvorí do pieskovca, najmä plas-
tiky osobností slovanskej histórie, dejín
Slovákov. Pre jeho dielo je typická pro-
porčnosť, vypracovanosť a zmysel pre
detail. Svoje práce prezentoval na rôz-
nych výstavách a stretnutiach rezbárov
a kamenárov nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí . V posledných rokoch sa
zúčastňuje podujatí určené deťom a mlá-
deži, kde lektoruje tvorivé dielne zame-
rané na rezbárstvo.

Rezbársky plenér

nych plastík s ľudovým námetom: po-
stavy pastierov, zbojníkov, dedinských
remeselníkov stvárňovaných v rôznych
variáciách, sakrálne námety (svätá ro-
dina, umučenie, postavy svätcov). Vy-
tvoril jedinečné dielo veľkorozmerný
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Materská škola
1.6.2022

„Čože sa to vonku deje? Radosť a smiech v očiach detí...
Slniečko sa na ne smeje, pozdrav deťom vôkol letí...“

Aj keď to ráno s počasím nevyzeralo sľubne, predsa sa
napokon vyčasilo a naši škôlkari mohli osláviť svoj deň na
čerstvom vzduchu. Zmerali si sily a zdatnosť v rôznych špor-
tových aktivitách, zahrali sa pohybové hry a zatancovali
v rytme veselých detských pesničiek. Napokon si mohli od-
dýchnuť na slniečku a pomaškrtiť na sladkej zmrzline, za
ktorú sa platilo najkrajšou menou: „Zmrzlinka za úsmev“.
Veríme, že si deti deň užili a potešili ich aj malé prekvapenia.
Ďakujeme za balíček
so sladkosťami, ktorý
bol pozornosť od pána
starostu a obce.

10.06.2022   Najkraj-
šie cestovanie je ces-
tovanie rozprávkou...
a keď je ešte k tomu
vláčikom a autobusom.
Takto sa na výlet vy-
brali naši najstarší ka-
maráti, ktorých na tej-
to ceste v Oravskej
Lesnej čakal nielen
rozprávkový vláčik, ale
i iné prekvapenia.
Stretnutie s rozpráv-
kou o medovníkovom
domčeku, pozorovanie
pávov, maškrtenie na
čerstvom vzduchu,...
Veríme, že deti mali
krásny deň nezabud-
nuteľných zážitkov.

12.06.2022 V tento deň sa v obci slávil „Deň rodiny“,
ktorý svojim pekným ľudovým programom spestrili aj naši
najstarší škôlkari pod vedením p.u. Martinky. Svojim tancom,
piesňami a slovom nás previedli krásnymi zvykmi v oblasti
pytačiek.

14.06.2022 Milé divadelné prekvapenie pre nás pripravi-
la trieda štvrtákov pod vedením p.uč. Poljakovej. Veselé
divadelné prevedenie príbehov nezbedného dievčatka s me-

nom Pipi dlhá pančucha vyčarili na tváričkách škôlkarov
úsmev a potešenie. Pipi v rýchlosti navštívila školu a cirkus,
kde si stihla nájsť kamarátov a naučiť sa aj niečo nové.
Ďakujeme kamarátom zo školy za krásne spestrenie dňa
a tešíme sa aj na budúce.

16.06.2022 Naši malí škôlkari sa vybrali na vychádzku,
kde chceli poznávať ulice Zamostu. A mali to šťastie, že ich
do svojej dielne pozval sám ujo rezbár, v obci známy ujo
Šeliga. Deti si pozreli krásne diela z dreva a vyskúšali si aj,
aké je ťažké niečo také krásne vytvoriť kladivom a dlátom.
Ďakujeme veľmi ujovi Šeligovi za taký krásny zážitok.

19.06.2022
„Ten náš tato najlepší je, môžu nám ho závidieť.
Život vždy s ním zábavný je, rozveseliť hneď nás vie.
Dnes mu chceme za to veľkú vďaku vyjadriť.
Že je taký super tato, netromfne ho veru nik!“
Tak ako majú mamičky svoj sviatok, tak i oteckom sa treba
poďakovať za ich lásku a starostlivosť. Tak aj naši škôlkari im
pripravili malé prekvapenia, aby sa oteckovia potešili.
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20.06.2022 „Dovidenia milá škôlka...“
Aj týmito slovami z peknej piesne sa s nami a s našou
materskou školou rozlúčili naši najstarší škôlkari, ktorých už
od septembra čaká škola. Pekným programom, ktorý s nimi
pripravili pani učiteľky ukázali, čo všetko už vedia. Po ta-
komto výkone každý dostal osvedčenie o absolvovaní pred-
primárneho vzdelania a malé prekvapenie, ktoré veríme, že
ich potešilo a plne ho využijú počas svojich školských povin-
ností. Napokon si všetci pomaškrtili na sladkej torte. Prajeme
vám milí naši škôlkari, aby škola bola pre vás hračkou a aby
vás tešili nové vedomosti a kamarátstva.

24.06.2022 Prežili sme deň, ktorý nám určite zanechal
nielen silný zážitok, ale i mnoho nových vedomostí. Navštívi-
la nás záchranná zdravotná služba, vďaka ktorej sme mali
možnosť vidieť sanitku nielen zvonka, ale i zvnútra s celým
vybavením. Ujo záchranár nám dopodrobna poukazoval všet-
ky dôležité veci, ktoré sú potrebné pre záchranu života.
Napokon sa škôlkari mohli previezť, ba dokonca pustiť siré-
nu. Ďakujeme za tento zážitkový deň ujovi záchranárovi
Matejovi a záchrannej zdravotnej službe BA.

podrobný po-
stup vzniku toh-
to chutného pe-
čiva. A keďže tá
cesta vzniku je
úmorná a ťaž-
ká, budeme
mať úctu k chle-
bíku a nebude-
me ho len tak
p o h a d z o v a ť
a plytvať ním.

29.06.2022
O tom, čo všet-
ko sa skrýva
v našich lesoch
a o starostlivos-
ti o les sme si
porozpráva l i
a zopakovali
s ujom Ľubom -
lesníkom. Teraz
už budeme ve-
dieť, že zo srn-
ca nikdy nevyrastie jeleň, aký je rozdiel medzi parohami
a rohami a hlavne ako sa máme správať v lese. Ďakujeme
veľmi aj za ukážku niektorých trofejí a za malé prekvapenie,
ktoré dostal každý prítomný škôlkar. Za návštevu a čas
ďakujeme pánu Martvoňovi Ľ.

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo
CVČ Maják v Námestove. Deti mali kresliť svoje najobľúbe-
nejšie zvieratko a máme aj víťazov. Malí maliari Miško K.,
Jakubko K. a Grétka Z. dostali okrem diplomov aj iné ceny,
ktorým sa určite potešili.

Počas pekných slnečných dní sme ukončili náš krátkodobý
projekt „Motýlia záhrada“. Rozlúčili sme sa s motýlikmi
a pustili ich na slobodu, aby si mohli užiť kus krásneho sveta.

Počas letných prázdnin budú na tri týždne otvorené dve
triedy pre nahlásené deti. Potom sa bude v materskej škole
realizovať upratovanie, dezinfekcia hračiek a následne čer-
panie dovoleniek. Ďakujem všetkým zamestnancom MŠ za
celoročnú prácu a prajem príjemné prežitie voľných dní.
Ďakujem za spoluprácu pánu starostovi a zamestnancom
obce, pánu riaditeľovi ZŠ, logopedke a všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľali na spestrení dní našich škôlkarov.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ

27.06.2022 Po dlhom období nás opäť navštívili naši ka-
maráti Hoki a Poki. A keďže sa ešte stále nájde niekto, kto
nemá úctu k vzácnemu chlebíku, previedli nás úmornou
cestou od zrnka k chutnému chlebíku. Každý už určite pozná
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚN 2022

 Školské výlety a exkurzie: 1.AB, 2.A – Oravský hrad,
3.AB – hasičská zbrojnica; 7.AB – Lipt.Mikuláš, Stanišovská
jaskyňa; 3.AB – Demänovská jaskyňa, Likava; 8.AB – Streč-
no, Žilina

30.5.-3.6. – žiaci z 4.AB triedy sa zúčastnili Školy v prírode
v Bystrej v Nízkych Tatrách. S pani učiteľkami M. Hojovou
a M. Poljakovou prežili týždeň plný zábavy, hier, poznávania
a dobrodružstiev.

2.6. – konala sa prednáška pre žiakov 8.AB týkajúca sa
kariérového poradenstva.

3.6. – Medzinárodný deň detí sme oslávili v Zamoste
hrami, súťažami, zbieraním bodov a zábavou.
Aj deviataci sa ukázali v dobrom svetle a pre všetky triedy
prichystali súbor hádaniek. Všetci žiaci dostali sladkú odme-
nu od Obce Hruštín. Sviatok detí sme si všetci užili.
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6.6. – objednávka AG testov na samotestovanie žiakov
pre nový školský rok (264 sád vrátane budúcich prvákov)

8.6. – v KD sa konali dve vystúpenia Borisa Lettricha
a spol (LETart produktion) – pre I.stupeň HRAVO, ZDRAVO,
pre II.stupeň TRENDSETTER. Na vstupné sme využili kul-
túrne poukazy od Ministerstva kultúry SR.

9.6. – sa v kultúrnom dome po vynútenej prestávke mohol
konať opäť žiacky ples – JUNIÁLES. Vyše 130 žiakov
II. stupňa sa dobre zabavilo a vytancovalo.

10.6. – pre žiakov 7.-8. ročníka sme pripravili besedu
s kpt. Tiborom Šándorom z PZ SR na tému Prevencia
kriminality a trestná zodpovednosť. Dievčatá 6.-7. ročníka
mali zas besedu s pani Holecovou na tému DOSPIEVANIE.

11.6. – Futbalová prípravka U11 sa zúčastnila v Zubrohla-
ve finálového turnaja víťazov základných skupín. Spomedzi
10 družstiev obsadila 5. miesto. Ďakujeme p. Petrovi Plan-
čovi a celému družstvu za celoročnú prípravu družstva
i vystúpenie v Zubrohlave.

15.6. – pán školník namontoval na schodisku pred ZŠ Vý-
hon dva stojany na odkladanie bicyklov.

Naši chlapci Denis Mateka (2.A) a Dušan Tomáň (3.A)
získali 3. miesto v enviro súťaži CVČ Maják Tvorba
z odpadu. Blahoželáme!

17.6. – sa v Or. Veselom konala súťaž ZDATNÝ ŽIAK.
Našu školu dobre reprezentovali D. Firic, J. Šubjak a T. Ku-
bica, keď spomedzi 10 družstiev obsadili 2. miesto!

Boli oznámené výsledky Testovania T5 (Monitor). Náš
priemer bol nasledovný: SJL – 79%; MAT – 71%, oba o 10%
lepšie ako celoslovenský priemer!!
Najlepší jednotlivci: SJL – P. Jurovčíková a L. Turňová –
100%, A. Mareček – 96,7%, N. Jaššová, P. Bohucký,
A. Slaničan, P. Paško, Z. Plančová, K. Snováková – 93,3%.
MAT: M. Hutár, M. Martvoň, K. Hysenaj – 96,7%, V. Snováko-
vá – 93,3%

Konala sa otvorená hodina Mgr. Martiny Hojovej na
ukončenie adaptačného vzdelávania. V 4.B triede pekne
odučila hodinu prírodovedy s témou Potravový reťazec.
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23.6. – konala sa koncoročná pedagogická rada, ktorá
zhodnotila prospech, správanie a dochádzku žiakov za škol-
ský rok 2021/2022. Výsledky: prospech: Na I. stupni pro-
spelo všetkých 120 žiakov, na II. stupni 170 žiakov. Mali sme
141 vyznamenaných, 59 žiakov PVD, 88 ž – P, 0 - neprospe-
lo + 2 žiačky v zahraničí - 290 ž.
Správanie: Nebola žiadna znížená známka zo správania!
Dochádzka: I. stupeň – najlepšia 4.B - priemer 63,4 vymeš-
kaných hodín na žiaka za škol. rok, najviac 1.B – 113,6 hod./
ž. II.stupeň - najlepšia 8.B – 65,5 hod., 6.A - 75,4 hod., 8.A -
81,5 hod. Najviac: 9.B – 119,4 hod./ž.

Končí nám 33 deviatakov, do 1. ročníka nastúpi 35 prvá-
kov. Odídu nám 3 žiaci na inú školu (1x Trstená, 2x NO).
Príde 1 žiačka z Babína (4.A) Oproti tomuto škol. roku bude-
me mať rovnako – teda 290 žiakov. Budeme mať 17 tried
a pravdepodobne 3 odd. ŠkD. Nový školský rok začne
v piatok 2. septembra 2022.

28.6. – deviataci sa rozlúčili so
školou tradičným večierkom.

Predposledný deň šk. vyučova-
nia si druháci a tretiaci boli po-
zrieť prácu ľudových rezbárov pri
penzióne Tri brezy. Drevené plasti-
ky z topoľa vyrezávali 4 majstri
z Oravy. Majster rezbár z Hruštína
p. J. Šeliga deťom porozprával o ľu-
dovom rezbárstve a ponúkol im
možnosť si túto prácu aj vyskúšať.
Deti obdivovali šikovné ruky a ume-
lecké cítenie majstrov rezbárov.

Deviataci sa v rámci učiva ON
zapojili do interaktívnej hry v rámci
projektu Hodina POISTENIA
(s ČSOB). Dvaja z nich – Emma
Kurčinová a Dávid Ganobjak
(9.B) sa umiestnili v TOP10 a zís-
kali smart hodinky WowMe. Bla-
hoželáme!

203 žiakov našej školy z I. aj
II. stupňa sa zapojilo do celoslo-
venskej výzvy Dlaň dokorán a sta-
lo sa tak súčasťou projektu Detský
čin roka. Žiaci obkreslili a vystrihli
svoju dlaň, na ktorú napísali aspoň
jeden dobrý skutok, ktorý vyko-
nali. Reťaz dobrých skutkov mera-
la pekných 25,8 m. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili,
pridali ruku k dielu a našli v sebe
aspoň kúsok dobra.

29.6. – konali sa pre žiakov
8. a 9. ročníka prednášky o po-
skytovaní prvej pomoci.

30.6. – po svätej omši sa žiaci
odobrali do svojich tried, kde po
príhovore pána riaditeľa (II. stu-
peň) dostali od svojich triednych
pani učiteliek vysvedčenia. Po roz-
lúčke v jednotlivých triedach zaví-
tali deviataci aj do zborovne, kde
zaspievali, poďakovali a rozlúčili sa
so svojimi učiteľmi.

Všetkým žiakom v mene všetkých zamestnancov školy
ďakujem za prácu počas školského roka a prajem príjemné
prežitie letných prázdnin.

V prázdninových mesiacoch je prevádzka telocvične
prerušená. Dostatok príležitostí na športovanie poskytne
multifunkčné či tenisové ihrisko, workoutová telocvičňa, as-
faltové ihrisko na Výhone, prírodné na Kutine, naša príroda či
vhodné cyklotrasy v okolí Hruštína.

Ďakujem všetkým zamestnancom školy za celoročnú
prácu, zriaďovateľovi, združeniu rodičov i farskému úra-
du za spoluprácu a prajem všetkým príjemnú dovolenku,
oddych a načerpanie nových síl (nie stresov na hubách či
čučoriedkach) do ďalšieho školského roka. Verím, že ten
nastávajúci bude už konečne normálny a nepreruší ho žiad-
na pandémia.

 Július Kubáni

P O Z V Á N K A 
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Po nedobrovoľnej „pauze“ spôsobenou pandémiou
covid sa k Vám opäť prihováram a chcem sa s Vami
podeliť o naše spoločné hasičské úspechy.

DHZ Hruštín
Odštartovanie hasičskej sezóny 2022

a dievčatá. Naši
muži obsadili v ka-
tegórii klasika
3. miesto a v ka-
tegórii šport 5.
miesto. Plame-
niakom sa darilo
výborne. Druž-
stvo A sa umiest-
nilo na 1. mieste,
družstvo B naši
prevažne nováči-
kovia na 2. mies-
te. Dievčatá ob-
sadili 3. miesto.

Dňa 12.6.2022
sa naše družstvo
mužov zúčastni-
lo Okresného ko-
la v Zubrohlave.
Za okres NO sú-

ťažilo až 19 mužských tímov. Naši
muži si zmerali svoje sily v kategóri-
ách štafete, požiarnom útoku a prete-
ku jednotlivca. Napriek tomu, že sa
muži neumiestnili v prvej trojke, na-
brali opäť nové skúsenosti. Na budú-
ci rok je postupové okresné kolo na
kraj. Predsa len, nie je dôležité vy-

hrať, ale zúčastniť
sa.

Touto cestou sa
chceme poďakovať
deťom za skvelé re-
prezentovanie našej
obce a DHZ a rodi-
čom detí, ktorí nám
deti zverili. Sponzo-
rom za zakúpenie
nových hadíc na
CTIF Základná
škola Hruštín a aj
tým, ktorí nám po-
mohli pri výrobe pre-

Dňa 4.6.2022 sme sa
zúčastnili Územného kola
v Čimhovej okresov Ná-
mestovo, Tvrdošín a Dol-
ný Kubín v kategórii pla-
meň. Naše dievčatá sa
v CTIF+štafete umiestnili
na 2. mieste a takisto aj
v požiarnom útoku obsa-
dili 2. miesto. Družstvo
chlapcov sa umiestnilo na
4.mieste v CTIF+štafete.
V požiarnom útoku sa
chlapci umiestnili na
2. mieste.

Dňa 11.6.2022 sme si
nenechali ujsť Trojičný ha-
sičský útok do kopca vo
Vyšnom Kubíne. Súťaže
sa zúčastnili naši muži,
plameň chlapci A, B
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             Opäť naše biatlonistky – niečo zo zákulisia

ZO ŠPORTU

Mária a Zuzana minulú sezónu v biatlone to dotiahli až do
svetového biatlonu, kde štartovali spoločne vo Svetovom
pohári. Reprezentovali Slovensko v štafete. Celkovo uplynu-
lá sezóna patrila medzi ich najžiarivejšie. Vďaka výsledkom
sa stali po sezóne členkami Dukly. Mária získala vojenské
miesto, Zuzana civilné. Po svetovom pohári mali oddych po
sezóne, ale keďže študujú na Filozofickej fakulte Mateja
Bela - odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, dobie-
hali školu - sedeli za počítačom a písali bakalársku prácu.

V júni odštartovali prvé preteky v letnom biatlone v sezóne
2022. Zúčastnili sa súťaže I. kolo Viessmann pohára v Pre-
dajnej. Rýchlostne preteky boli veľmi úspešne, vybojovali si
stupne víťazov. Mária obsadila 1. miesto a Zuzana 2. miesto
v kategórii žien. Ďalší deň pokračovali vo vytrvalostných
pretekoch a opäť sa potvrdili športové kvality. Dievčatá si
vymenili iba pozície, Zuzana skončila prvá a Mária druhá.
Ten víkend bol veľmi úspešný a tešia sa na II. kolo Viess-
mann pohára, ktoré sa bude konať koncom augusta opäť
v Predajnej.

15. júna 2022 sa konal Deň otvorených dverí VŠC DUK-
LA, na ktorom sa zúčastnili aj Zuzana s Máriou spolu
s biatlonovým oddielom. Počas celého dňa v stánku Biatlon
pracovali spolu s ľuďmi, ktorí si našli čas a prišli si vyskúšať
strieľať z laserových zbraní . Boli veľmi radi, že ľudom mohli
ukázať a porozprávať o biatlone. 19. júna odštartovali sústre-

V Príbelciach pri Veľkom Krtíši, sa 4. júna začala kvalifiká-
cia o postup na Majstrovstvá Slovenska v streleckom viacbo-
ji v súťaži družstiev. Nechýbalo tam družstvo z Hruštína
v zložení Jozef Jancek, Marián Slaničan a Jozef Očkaják.
V sobotu naše družstvo skončilo tretie a v jednotlivcoch
Jozef Jancek bol tiež tretí. V nedeľu naši zvíťazili a Jozef
Jancek skončil druhý.

O týždeň neskôr sa v Malackách konala súťaž v strelec-
kom trojboji. Zúčastnil sa jej Augustín Hojo. V disciplíne
pištoľ, ako aj v disciplíne revolver skončil na nepopulárnom
štvrtom mieste, ale aj tak si polepšil v celkovom poradí
kvalifikácie.

Dňa 19. júna naše družstvo cestovalo do Príbeliec na
strelecký viacboj. Potrebovali totiž tretí výsledok, lebo kvalifi-
kácia na Majstrovstvá Slovenska sa počíta z troch najlepších

ZO ŠPORTU

„Ak máte sen, choďte za ním.“  (Zuzana a Mária)

Strelci

denie v Trstenej, kde ich počas piatich dní čakali tréningy na
rozvoj vytrvalosti na kolieskových lyžiach a bicykli. „Je to
nádherne a dokonalé prostredie na tréning, ale aj potrénin-
gové aktivity.“ (Zuzana, Mária) V Trstenej absolvovali po-
sledné tréningy a spoločne sa presunuli do Kścieliska
v Poľsku, kde ďalej pokračujú v tréningovom procese. Diev-
čatám držíme palce a prajeme veľa úspechov.

PaedDr. Jana Kampošová

výsledkov. Naši strelci Jozef Jancek, Marián Slaničan a Jo-
zef Očkaják zvíťazili a momentálne sú na čele kvalifikácie.

ZOTŠ Hruštín

DHZ Hruštín
kážok na trénovanie: za materiál Martin Martvoň STAMAR,
za farbu František Martvoň Maže to, za zváranie Ľuboš
Katreník, za výrobu drevených prekážok Ján Šmihel. Osobne
ďakujem kolegom Jožkovi Šalatovi, Rasťovi Žilincovi
a manželovi Ferinovi za vynikajúcu spoluprácu na trénin-
goch a súťažiach.

Do novej tohtoročnej hasičskej sezóny deťom, mužom aj
ženám prajem hlavne pevné zdravie, chuti a športového
elánu.

Mgr. Eva Žilincová Ševčíková, vedúca mládeže
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ROZLIČNÝ TOVAR ŠIMON OČKA-
JÁK Hruštín 391 ponúka víno sudo-
vé od slovenského výrobcu: biele su-
ché, biele polosladké, sudové červe-
né suché, sudové červené poloslad-
ké a ríbezľové v 5L balení. Vína 1L
biele, červené, sýtené biele a ružo-
vé a akostné biele aj červené. Ďalej
ponúkame kŕmnu múku a pšenicu.
T.č.:  0905 788 675.

Stavebniny ROLUMI

Hľadáme pracovníkov
na pomocné práce

a odborné práce na strechách

Požiadavky:
- výhodou vodičský preukaz B
  (prípadne BE)
- samostatnosť
- zodpovednosť
- zdravotná spôsobilosť

Nehľadáme výhradne človeka, ktorý už
na strechách robil. Podstatné je, aby
človek rátal s tým, že sa jedná o manuál-
nu prácu, kde treba vedieť logicky uva-
žovať a byť samostatný. Ostatné Vás za-
učíme my.

Suma práce je od 5€/h s možnos-
ťou rastu podľa ODBORNOSTI.
Práca obsahuje aj viacero benefitov.
Forma: VPP, TPP alebo živnosť

Volajte na: 0907 733 048


