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Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo
počuť ako sviečky začali hovoriť.

Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje
svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej
svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo…

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Vo-
lám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič
o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila.“
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla…

Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Vo-
lám sa Láska, už nemám silu, aby som horela, ľudia ma
odstavili stranou. Vidia len samých seba a žiadnych
iných, ktorých by mali radi.“ A s posledným záchvevom
zhaslo i toto svetlo…

Štyri adventné sviečky

Hlavná myšlienka projektu Sviečka za ne-
narodené deti je spojiť Spomienku na ver-
ných zosnulých, ktorá sa každoročne slávi
2. 11. so spomienkou za nenarodené deti,
ktoré sa nemohli narodiť – zomreli pri ume-
lom alebo spontánnom potrate a tiež na
všetkých ľudí zranených potratom. Táto kam-
paň za nenarodené deti je celoslovenská
kampaň, ktorú môžeme podporiť kúpou svieč-
ky určenej na tento účel. Túto verejnú zbier-
ku Sviečka za nenarodení deti organizuje občianske zdru-
ženie Fórum života, n. f. od roku 2003. Aj v našej farnosti
v posledný októbrový týždeň bola možnosť podporiť túto

kampaň, zakúpením si sklenenej sviečky
vzadu v kostole v hodnote 5 €, nakoľko
plastové v hodnote 1 € neboli dodané. Sumu
si neurčuje farnosť ani kňaz  ani dobrovoľ-
ník, je stanovená organizáciou. Suma 140 €
z našej farnosti bola odovzdaná občianske-
mu združeniu Fórum života. Ďakujeme pá-
novi farárovi za schválenie miesta pre svieč-
ky a ústretovosť  a všetkým dobrodincom,
ktorí túto kampaň podporili a zakúpili si túto

sviečku. Verejná zbierka je schválená Ministerstvom vnút-
ra SR, číslo: 000-2022-034216. Pán Boh zaplať!

PaedDr. Jana Kampošová

Sviečka za nenarodené deti

V tom vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo sa na sviečky
a povedalo: „Vy musíte predsa svietiť!“ A  začalo plakať…

Vtedy sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala:
„Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžeš i ostatné sviečky
znovu zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto
sviečky pomocou zápalky znovu ostatné sviečky.

 Plameň Nádeje, by nikdy nemal v Tvojom živote
vyhasnúť. A každý z nás, by mal plamene Mieru, Viery,
Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac november

v mesiaci
december 2022

sa dožívajú
životných jubileí

J U B I L A N T I
Vianoce nie sú len o otvorení našich darov, ale hlavne o otvorení
našich sŕdc. Janice Maeditere

1/ Pracovníci Povodia Váhu nám upra-
vili a spevnili breh Hruštínky na
ceste smerom na Zá-
bavu. Pracovníci
obce so svojou tech-
nikou dosypali okra-
je miestnej komuniká-
cie.

2/ V centre obce na za-
stávke smerom do
Námestova bola na-
montovaná informač-
ná tabuľa Obce Hruš-
tín. Na túto propagá-
ciu obce sme dostali
peniaze z Klastra
Oravy.

3/ Na miestnych komu-
nikáciách na Kutine –
Dielnice pracovníci
obce a pán Ondrej
Škunta so svojou
technikou poopravovali makadamom
nerovnosti a jamy.

4/ Pán Miroslav Šeliga nám so svojou
technikou osadil v centre obce via-
nočný stromček.

5/ Elektrikári pán. R. Kytaš, pán. F. Sed-
lár a pán. J. Smidžár so svojou tech-
nikou nám odstránili poruchu verej-
ného osvetlenia na ulici Hredy – mu-
seli dať nový kábel, nakoľko sa ne-
našla prvotná príčina poruchy, ktorú
sme hľadali.

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

Vážení občania
Na adventnom venci sa postupne

zapaľujú adventné sviece, ktoré nás
neodmysliteľne približujú k najkraj-
ším sviatkom roka. Každoročne

Žilincová Zuzana
Kľusková Mária
Šalatová Helena
Žilinec František
Paško Vladimír
Mateček František
Radzová Margita
Kľusková Mária
Kozlík Milan
Tomulcová Margita
Jurovčík Stanislav
Genšorová Agneša
Žilinec Štefan
Hurtala Marcel
Šnajder František
Genšor Ján
Ťasnochová Ľudmila
Kubirita František
Opálka Vladimír
Kupčová Štefánia
Latos Eva

Prišli medzi nás
Patrik Bayer
Michal Sirota
Adela Martvoňová
Dominika Žilincová

Uzavreli manželstvo
Marek Calo
   a Daniela Červeňová

k nám prichádzajú Vianoce. V tento
sviatočný čas má hlavné

posolstvo duchovný
rozmer. Na zem priš-
la Láska v podobe
betlehemského dieťa-

ťa, ktoré nám ukazuje
ako máme žiť, aby sme preží-

vali Vianoce nielen
v tieto sviatky, ale po
celý rok. Sú príleži-
tosťou prehlbovania
rodinných vzťahov,
šťastia z prekypujú-
cej radosti detí, ale aj
šancou zamyslieť sa
nad sebou, nad svo-
jou cestou životom,
odkiaľ a kam kráča-
me, aby to dobré, čo
sme zdedili po našich
rodičoch, žilo v nás
počas celého roka.
Chráňme sa pred kru-

tosťou, závisťou a inklinujme viac
k pokore. Kto to dokáže, vie rozdá-
vať lásku, krásu a dobro. Dokáže
oddeliť kúkoľ od zrna, dá si pozor na
svoje zmýšľanie a reč, ktoré formujú
jeho charakter. Vyžaruje prirodzenú
lásku, ktorá slúži ostatným ako sln-
ko, ktorá ohrieva a prináša do me-
dziľudských vzťahov svetlo a lásku.
Je bojovníkom proti zlobe, ktorá ako
jed otravuje ľudskú dušu a ľudskú
spoločnosť. Vianoce sú výnimočnou
príležitosťou zbaviť sa týchto nedu-
hov. Všetkým občanom prajem po-
žehnaný advent, požehnané vianoč-
né sviatky a zároveň šťastlivý Nový
rok naplnený porozumením, poko-
jom, láskou v rodinách, na pracovis-
ku a všade tam, kde sa budete na-
chádzať.

Starosta obce
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Obec Hruštín
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Hruštín

s predpokladaným nástupom od 01.02.2023
Požadované kvalifikačné predpoklady:
– kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č.138/

2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.1/2020 MŠVVaŠ, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca

– najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti  ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle §3 ods.5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

– splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec.

Osobitné predpoklady:
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
– znalosť legislatívy v oblasti školstva, pracovnoprávnych vzťahov a ekonomických vzťahov,
– znalosť práce s PC,
– riadiace a organizačné schopnosti

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných

údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

– overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– doklad o vykonaní prvej atestácie,
– potvrdenie o dĺžke odbornej praxe,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu minimálne 4 strany),
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
– čestné vyhlásenie uchádzača, že je zdravotne spôsobilý na výkon obsadzovanej funkcie.

Zaradenie do platovej triedy:
– platová trieda č.8 podľa prílohy č.4 zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finálna úroveň
mzdy závisí od dĺžky započítateľnej odbornej praxe a príplatku za riadenie.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať, alebo osobne doručiť
najneskôr do 02.01.2023 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obec Hruštín

Kultúrna 468/2
029 52  Hruštín

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu.
Obálku označte heslom „Výberové konanie – ZŠ Hruštín – neotvárať “.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky oznámi rada
školy najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

V Hruštíne, 05.12.2022 Mgr. František Škapec
starosta obce

 V stredu 16. novembra sa konalo Ustano-
vujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Hruštín, na ktorom novozvolený sta-
rosta a novozvolení poslanci zložili sľuby. Za
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, bol menovaný
Ing. Štefan Sedlár. Do obecnej rady boli zvo-
lení Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák,
JUDr. Ján Macík a Ing. Peter Časo. Želáme
im, aby sa rozhodovali správne a v prospech
nás všetkých.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY NOVEMBER 2022

 2.11. – vyhodnotenie kariérového profilu žiakov 9AB, aktu-
alizačné vzdelávanie tr. učiteľov

 4.11. – sa naši žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili kvalifikácie do
OK v malom futbale mladších žiakov. Naši žiaci Bohucký
Patrik, Hojo Richard, Jasielski Jakub, Jasielski Richard,
Omasta Michal, Paško Patrik, Slaničan Tomáš, Šinál Matúš
a Voška Patrik porazili súperov a postúpili na okresné kolo.
Blahoželáme!
Výsledky: ZŠ Hruštín – ZŠsMŠ Babín 10:0
ZŠ Hruštín – ZŠ Námestovo Slnečná 4:0
ZŠ Hruštín – ZŠsMŠ Lokca 4:0

 7.-9.11. – v tomto školskom roku sa naša
škola zapojila do celoslovenského projektu
ELEKTROODPADdopad. Cieľom projektu
je začleniť tému elektroodpadu do výučby
a posilniť tým myšlienku zodpovednej spot-
reby v bežnom fungovaní školy. Trojdňový
vzdelávací seminár absolvovali naše žiač-
ky Nikola Martvoňová a Vanesa Žilincová
s pani učiteľkou Máriou Kormaňákovou
v Centre enviromentálnej a etickej výchovy
Živica na Zaježovej.
Do školy dostaneme zberné nádoby na elek-
troodpad a batérie. Získané vedomosti
a postoje budeme môcť prenášať do svojich
osobných životov a domácností.

 8.11. – sa na umelej tráve MŠK v Námestove konalo
okresné kolo v malom futbale MŽ. Naši žiaci sa umiestnili

na 4. mieste. Remizovali s Or. Jasenicou, vo všetkých ostat-
ných zápasoch ťahali za kratší koniec. Umiestnenie:
1. ZŠ Komenského Námestovo
2. ZŠ Oravská Polhora
3. ZŠ Breza
4. ZŠ Hruštín
5. ZŠ Oravská Jasenica
Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy a p. Plančovi za
zapožičanie časti výstroja.

 od 7. do 11. novembra prebiehala celosvetová informatic-
ká súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo aj 132 žiakov 5. až

8. ročníka, z nich bolo 24 úspešných riešiteľov.
Úspešní riešitelia:
Kategória Bobrík (piataci): Adam Zemenčík, Adam Šeliga,
Lea Skladaná, Marianna Sedlárová, Zuzana Hutirová, Jakub
Voška, Martin Kratoň, Miriam Jurčigová, Rastislav Kytaš,
Richard Kytaš.
Kategória Benjamín (šiestaci a siedmaci): Matúš Hutár,
Matej Macák, Marek Martvoň
Kategória Kadet (ôsmaci): Lara Ťasnochová, Jozef Firic,
Nikola Martvoňová, Martina Zemenčíková, Slávka Matečko-
vá, Peter Plančo, Matej Žilinec, Stella Lihanová, Marianna
Matečková, Peter Tomáň, Martina Šimeková
Všetci úspešní riešitelia dostali diplom a vecnú cenu.

 10.11. – sa v Centre
voľného času Maják
v Námestove uskutočnilo
okresné kolo olympiá-
dy zo slovenského jazy-

ka a literatúry. Našu školu re-
prezentovala Klára Teťáková
z 9.A tr. V konkurencii 18 súťa-
žiacich bola najšikovnejšia, keď
zvíťazila so 4-bodovým násko-
kom. Zaslúžene postupuje do
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krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári. Blahoželá-
me! Pripravovala p.uč. D.Kubániová.

 10.11. – sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili literárnej exkurzie
do Banskej Štiavnice. Na námestí sa zoznámili s históriu
mesta, pôvodom mnohých pamiatok – morovým stĺpom, Sta-
rým a Novým zámkom, mestskou radnicou. Navštívili Cestu
časom – pomocou virtuálnej reality sa preniesli do minulosti
a mohli tak chvíľu pobudnúť v starej Banskej Štiavnici, potom
sa presunuli do domu Márie Pišlovej – alebo Sládkovičovej
Maríny. Navštívili aj Banku lásky a na chvíľu nahliadli aj do
banskej štôlne. Exkurziu zakončili návštevou banskoštiav-
nickej kalvárie, kde sa pomodlili krížovú cestu. Po výstupe
ich odmenil nádherný výhľad na celú dolinu.

 18.11. – riaditeľské voľno

 21.11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická
rada.

 25.11. – Náboj junior je medzinárodná súťaž z matema-
tiky a fyziky. Súťažia štvorčlenné tímy v ôsmich kraji-
nách Európy. Ich úlohou je za 2 hodiny vyriešiť čo
najviac príkladov. Súťaž prebieha v rôznych mestách.
Do Námestova sa vybrali overiť svoje schopnosti dva tímy
z Hruštína. Tímu B (Zuzka Hojová, Miška Jurčigová,
Matúš Tomáň, Filip Voška) sa darilo lepšie - podarilo sa im
vyriešiť 22 príkladov, čo stačilo na 3. miesto zo 14 tímov
(v rámci Slovenska to bolo 101. miesto zo 417 tímov). Tím A

(Katarína Kupčuláko-
vá, Juraj Fendek,
Matúš Slaničan, Ja-

kub Kytaš) skonč i l
v druhej polovici. Všet-
kým ôsmim deviata-
kom ďakujeme za re-
prezentáciu školy.

 Po roku sme sa
v našej škole opäť za-
pojili do kampane
„Sladká pomoc“ .
Táto kampaň je misij-
nou iniciatívou, ktorá
motivuje dobrovoľní-
kov na Slovensku
k pomoci pre deti
a mládež v misijných
krajinách. K tejto ini-
ciatíve sa mohol kú-
pou čokoládky v cene
1 € pripojiť každý,
a tak preukázať soli-
daritu s Cirkvou na ce-
lom svete. Spolu sme

vyzbierali 231 eur. Čistý zisk z kampane smeruje do Kene,
Rwandy, Etiópie a Ugandy, do projektov, ktoré spravuje Pá-
pežské misijné dielo detí.

 Na návrh žiackeho parlamentu niesla prvá tohtoročná
kreatívna súťaž názov – Najkrajšia drevenica. Úlohou bolo
vytvoriť 3D model (hruštínskej) drevenice. Súťaž s minimál-
nym bodovým rozdielom dopadla nasledovne:
1. miesto – Viktória Kľusková, 6.B
2. miesto – Miriam a Michaela Jurčigová, 5.B a 9.A
3. miesto – Tímea a Vanesa Žilincová, 6.B a 8.B
Všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, boli odmenení žolíkom
a sladkou odmenou, víťazky aj vecnými cenami.

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
 3.11.2022 S mesia-

com november nám
začalo obdobie plné
spomienok na našich
zosnulých. S deťmi sme
si rozprávali o živote
a o zosnulých. Uctili
sme si dušičky návšte-
vou cintorína, kde sme
zapálili sviečky a pred-
niesli krátku modlitbu.

 4.11.2022 „Naša
škola má svoj deň,
dnes spievame iba
preň...“
Významným medzní-
kom v dejinách pred-

školskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. novem-
ber 1829, kedy vznikla a bola založená v Banskej Bystrici
prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zaklada-
teľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka
patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky ma-
terskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak

vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak,
že si myslia, že sa len hrali.“
Aj my sme tento deň s deťmi oslávili. Vytvorili sme si čelenky,
zaspievali „hymnu materských škôl“, zatancovali a preverili
si svoje telesné zdatnosti rôznymi športovými aktivitami.
Tešíme sa, že máme škôlku plnú šťastných a veselých detí.

 18.11.2022 Materská škola bola so súhlasom zriaďovateľa
zatvorená.

 29.11.2022 Oblátky patria neodmysliteľne k vianočným
sviatkom. Je to štedrovečerné obradové jedlo z nekvasené-
ho cesta, pšeničnej múky a vody. Oblátka má funkciu takzva-
nej hostie, čiže predstavuje posvätný chlieb. A my sme mali
možnosť vidieť, ako sa také oblátky pečú vďaka Kristínke M.,
ktorá nám celú prácu predviedla. Teraz vieme, že rozohriate
platničky na stroji je potrebné pred pečením potrieť včelím
voskom, aby sa cesto nelepilo. Ďalej potrebujeme mať dobre
vypracované cesto, do ktorého môžeme pridať aj štipku ško-

Dňa 12. novembra sa na strelnici v Nitre konala súťaž
v streleckom trojboji z veľkorážnych zbraní, ktorú organizo-
val veľkoobchod Zbrane Fraňo s hlavným sponzorom od
Sellier & Bellot. Naši strelci do Nitry cestovali v plnom zložení
Jozef Jancek, Jozef Očkaják, Marián Slaničan a Augustín
Hojo. Ako hovoria, misia bola splnená, lebo nešli domov
naprázdno. Všetci strieľali výborne, ale najlepšie Augustín
Hojo, ktorý bol v pištoli tretí a Jozef Jancek, ktorý si odniesol
dve druhé miesta a to v pištoli aj v revolvery.

ZOTŠ Hruštín

ZO ŠPORTU Strelci

rice. A potom stačí naliať potrebné množstvo na
platničku, poriadne pritlačiť, šikovne oblátku odle-
piť a... potom už len natrieť medom a maškrtiť.
Ďakujeme za zážitok, ktorý si určite deti nadlho
zapamätajú.

  Počas mesiaca november prebiehala na webo-
vej stránke materskej školy akcia s názvom „Jabl-
kový receptárik“. Stačilo splniť podmienky a tak

sa zapojiť do tejto akcie. Na základe príbehu o Terezke, ktorý
si museli deti prečítať so svojimi rodičmi sa dali plniť ďalšie
stanovené úlohy. Škôlkari mali nakresliť tento príbeh a potom
spolu s mamičkou alebo babkou upiecť nejakú jablkovú dob-
rotu a poslať recept aj s fotkou. Ďakujem všetkým, ktorí sa
zapojili a „osladili“ si tak spolu s deťmi jesenné dni.

Očkajáková Marcela
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OŠK Hruštín a Obec Hruštín Vás pozývajú na

OŠK Hruštín
a Obec Hruštín

Podujatia v KD
  3.12. Rodinná oslava
  4.12. Rodinná oslava
  6.12. Mikuláš ZŠ
15.12. Vianočný koncert ZUŠ
16.12. Vianočné trhy
21.12. Predajná akcia

Lantastik
26.12. Štefánska zábava

Kategórie: do 18 rokov     zápis 2,- €
do 50 rokov     zápis 2,- €
nad 50 rokov   zápis 2,- €

Novoročný stolnotenisový turnaj
Neregistrovaných

V KD Hruštín dňa 8. januára 2023 o 9.30 hod.

SOBOTA 9.00 - 13.00

ZBERNÝ DVOR
Otváracia doba

v zimnom období
od 1.12.2022 do 31.3.2023

Vás pozývajú na

dňa 26.12.2022

Telocvičňa ZŠ Zamost

Prezentácia od 9.30 hod.

športové podujatie

Futsalový turnaj
o putovný pohár
starostu obce

Hruštín

Futsalový turnaj
o putovný pohár
starostu obce

Hruštín
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inzercia          inzercia      inzercia

P O Z V Á N K Y 

Obec Hruštín

Vás pozýva na

VIANOČNÉ
TRHY

ktoré sa uskutočnia

v piatok 16.12.2022
o 15.00 hod.

v sále kultúrneho domu Hruštín

Pripravili sme pre Vás:
Predaj ručne vyrobených výrobkov, kapustnicu, punč,

vianočné dekorácie a pod.
Kultúrny program

Vystúpenie detí MŠ a ZŠ Hruštín
Hudobné a tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ

FS Hruštín
Skupina SONDA a Trnka

Príďte si spríjemniť predvianočný čas
v kruhu svojich známych a priateľov.


