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P a s t o r
George Tho-
mas v ma-
lom mesteč-
ku v Novom
Anglicku pri-
šiel raz v jed-
no veľkonoč-
né nedeľné
ráno do kos-
tola a niesol
h r d z a v ú ,
skrivenú sta-
rú vtáčiu
klietku, ktorú

položil vedľa kazateľnice. Viacerí v údive
nadvihli obočie, keď prehovoril. Včera sa
prechádzal po meste a uvidel oproti chlap-
ca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri
malé divé vtáčiky, trasúce sa chladom
a strachom.

Zastavil ho a spýtal sa: „Čo to tam
máš, synak?“

„Len par starých vtákov,“ odpovedal.
„Čo chceš s nimi robiť?“ spýtal sa pas-

tor.
„Zobrať ich domov a hrať sa s nimi.“
„Budem ich dráždiť a vytrhávať im pe-

rie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zaba-
vím.“

„Ale skôr čí neskôr ich budeš mať dosť
a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?“

„Mám aj zopár mačiek,“ povedalo malé
chlapčisko. „Radi si na nich pochutia, dám
vtáčikov im.“

Pastor na moment stíchol. „Koľko
chceš za tie vtáky, synak?“

„Čóó?! Na čo by vám boli, pane? Sú to
len obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú
- a vôbec nie sú pekné!“

„Koľko?“ znovu sa spýtal pastor.
Chlapec si ho premeral, ako by bol

bláznivý a povedal: „Desať dolárov!“
Pastor siahol do vrecka a vytiahol de-

saťdolárovku. Dal ju chlapcovi do ruky,
a ten zmizol rýchlo ako blesk. Pastor
zdvihol klietku a nežne ju niesol na ko-
niec aleje, kde bol strom a malý trávnik.
Položil ju na zem, otvoril dvierka a než-
ným klopaním na mriežku klietky presved-
čil vtáčiky, aby vyleteli. Pustil ich na slo-
bodu.

To vysvetlilo prítomnosť klietky na ka-
zateľnici a potom pastor začal hovoriť
tento príbeh:

Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diab-
lom. Satan sa práve vrátil z Rajskej zá-
hrady a škodoradostne sa chválil: „Nuž,
Pane, práve som nachytal plný svet ľudí.
Nastavil som pascu, starú návnadu, ve-

Príbeh nielen na Veľkú noc z podujatia � z podujatia

Najlepšia strelkyňa:
1. Margita Hutirová

del som, že neodolajú. Mám ich všetkých!“
„Čo s nimi budeš robiť,“ spýtal sa Je-

žiš.
Satan odpovedal: „Chaa, budem sa

zabávať! Budem ich učiť, ako sa sobášiť
a rozvádzať, ako sa majú nenávidieť
a škodiť si, naučím ich piť a fajčiť a preklí-
nať. Naučím ich ako vynájsť pušky a bom-
by a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na
tú zábavu!“

„A čo urobíš potom?“ spýtal sa Ježiš.
„Zabijem ich!“ hrdo sa vypol Satan.
„Koľko za nich chceš?“ spýtal sa Ježiš.
„Hádam by si tých ľudí nechcel?! Nie

je v nich ani štipka dobra. Keď si ich
vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú
na teba, budú ťa preklínať a zabijú ťa!
Určíte ich nechceš!“

„Čo za nich chceš?“ opäť sa opýtal.
Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa:
„Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!“

Ježiš povedal: „Máš ich!“
A zaplatil.
Pastor zdvihol klietku, otvoril dvere

a odišiel od kazateľnice.
Nie je smiešne, ako jednoducho ľudia

pohŕdajú Bohom a potom sa čudujú, že
svet sa rúti do pekla?

Nie je smiešne, ako veríme novinám,
ale nedôverčivo skúmame slová Biblie?

Nie je smiešne, ako každý chce prísť
do neba za predpokladu, že nemusí veriť,
myslieť, hovoriť alebo robiť nič z toho, čo
hovorí Biblia?

Hovoria, že veria v Boha, no jednako
nasledujú Satana (ktorý, mimochodom,
taktiež „verí“ v Boha).

Nie je smiešne, že posielame e-mai-
lom tisícky vtipov a tie sa rozšíria ako
požiar, ale keď začneš posielať správy
tykajúce sa Pána, ľudia si dvakrát roz-
myslia, či ich pošlú ďalej?

Nie je smiešne, ako sa oplzlosti, vul-
gárnosť a nemravnosť voľne šíria počíta-
čovým priestorom, ale verejná diskusia
o Ježišovi je v školách a na pracoviskách
potláčaná?

Nie je smiešne, keď je niekto v nedeľu
celý zapálený pre Krista, ale celý zvyšok
týždňa je neviditeľným kresťanom...?

Usmievaš sa? Nie je smiešne, že keby
si tento príbeh mal podať niekomu ďalšie-
mu, mnohým z tvojho okolia ho radšej
nedáš, pretože si nie si istý, čomu veria,
alebo čo by si o tebe pomysleli?

Nie je smiešne, ako sa viac trápim
tým, čo si o mne pomyslia ľudia, než čo si
o mne mysli Boh?

Kto podá tento príbeh ďalej?
 (z internetovej siete)

8.marca, v nedeľu, sa v KD Hruštín
konal už „VII. ročník Veľkej ceny obce
Hruštín v streľbe zo vzduchových
zbraní.“ Zúčastnilo sa ho 30 súťažia-
cich v dvoch kategóriách.

Výsledky mládež do 14 rokov:
1. Veronika Slaničanová
2. Ľubomír Jaššo
3. Štefan Maťašák

Výsledky dospelí: 1. Tomáš Kupčulák
2. Juraj Jancek
3. Cyril Slaničan st.
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Konečne. Takto sme si viacerí vydýchli, keď sme počuli nád-
herný spev prvých jarných operencov. Zima už dovládla, a máme
tu jar.
Činnosť za mesiac marec:
1. Pracovníci stavebnej fir-

my Ing. J. Snováka, po-
kračovali v rekonštrukcii
detskej ambulancie. Boli
osadené nové okná, urobené
nové ústredné kúrenie a voda. Taktiež boli vybúrané všetky
staré, drevené zárubne a dvere.

2. Pracovníci obce a nezamestnaní začali s jarným upratovaním.
Bol odstránený posypový materiál z cesty na cintorín a v okolí
OcÚ.

3. Obec Hruštín začala s výkupom cesty Pod Uhliskom. Žiadame
občanov, ktorí obdržia pozvánku o výkupe tejto cesty, aby
v priebehu týždňa sa dostavili na OcÚ. So sebou nech si
prinesú občiansky preukaz. Po overení podpisu na kúpnopre-
dajnej zmluve im bude vyplatená čiastka 3,33 € za m2. Táto
suma je úradnou cenou, za m2 pozemku v intraviláne obce.
Túto cenu schválilo aj obecné zastupiteľstvo.

Vážení občania.
Tradične v jarnom období v našej obci prebieha upratovanie.

Občania budú priebežne informovaní prostredníctvom obecného
rozhlasu o rozmiestnení kontajnerov po uliciach.

Do komunálneho odpadu nepatria: konáre zo stromov, drevo,
železo, sklo, plasty a papier. Vyčistime si svoje okolie a tak si
spríjemníme navzájom svoj život v obci.

V závere Vám všetkým prajem milostiplné a požehnané Veľko-
nočné sviatky.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Voľba prezidenta Slovenskej republiky      1. kolo – 21. 3. 2009

Okrsok I. Okrsok II. Okrsok III.

Počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu 1099 1026 283
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky 461 459 117
Počet odovzdaných obálok 461 459 117
Počet platných hlasov 456 449 115

Počet hlasov Okrsok I. Okrsok II. Okrsok III.

BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr., 4 3 0
GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 225 234 79
MARTINÁKOVÁ Zuzana 33 20 7
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 27 19 1
MIKLOŠKO František, RNDr., 54 65 14
RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 111 104 14
SIDOR Milan, PhDr., CSc. 2 4 0

Voľba prezidenta Slovenskej republiky         2.kolo – 4.4.2009

Okrsok I. Okrsok II. Okrsok III.

Počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu 1091 1009 284
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky 523 473 146
Počet odovzdaných obálok 523 470 146
Počet platných hlasov 518 468 145

Počet hlasov Okrsok I. Okrsok II. Okrsok III.

GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 357 316 115
RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 161 152 30
Okrsok č. 1: Hruštín - Lán, Črchľa, Hrnčiarka, Kultúrna, Kút, Potok,
Radzovka, Včielok, Výhon, Zavoda
Okrsok č. 2: Hruštín - Dielnice, Dedina, Kutina, Pod brehom, Školská,
Hlavná, Zamost, Pod Príslopom, Baraniarky, Ku pekárni, Slnečná,
Veterná, Pod Uhliskom
Okrsok č. 3: Vaňovka - Dolný koniec, Horný koniec, Klinok, Kostolná,
Kúty, Podsadok

„Kríž prináša pokoj do našich sŕdc. Všetká naša bieda
je v tom, že ho nemáme radi.“        (sv. Ján Mária Vianey)

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci APRÍL 2009

2.4. Predaj LANTASTIK
 4.4. Prezidentské voľby – 2. kolo
 7.4. Zber plastov
 7.4. Predaj GALAČÁK
15.4. Predaj RUCEK
18.4. Koncert LAVAGANCE
21.4. Predaj ALADIN
25.4. Koncert TUBLATANKA, BEZDEDA
30.4. Predaj MITEX
30.4. Stavanie mája

Očami

starostu

70 rokov Martvoňová Emília
65 rokov Martvoň Štefan

Ľubeková Mária
60 rokov Šinál Šimon

Mišánik Jozef
Kompan Ján, Ing.

55 rokov Martvoň František
Kupčulák František

50 rokov Kompan Jaroslav
Očkaják Jozef
Snovák František

Hutirová Alžbeta

Prišli medzi nás:
Jolana Miklušičáková � Michal Hurák � Jakub Beňuš

Marianna Matečková

25. výročie sobáša:

Jozef Zemenčík a manželka Anna

Odišli od nás:
Rozália Smidžárová, 77 rokov

JUBILANTI
v mesiaci apríl 2009

Informácia OcÚ
Dňa 21.4.2009, od 8.00 hod. do 15.00 hod., bude

z dôvodu revízie el. zariadenia odstavená elektrika
v Hruštíne a vo Vaňovke.
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

37. časť: OBDOBIE 1960–1972 II.

VÝMENA OBLOKOV V KOSTOLE

Už roku 1956 vtedajší správca farnosti
plánoval vymeniť prehnité obloky a rámy
v kostolných múroch za železné. Na ten
cieľ sa zozbierali milodary medzi veriacimi.
Prešli roky, zozbierané peniaze sa minuli
na iné potrebnosti. Výmena oblokov sa
uskutočnila po konzultáciách s akad. ma-
liarom Mikulášom Klimčákom z Bratislavy
v roku 1974. On nakreslil farebné predlohy
na obrazy, ktoré sa mali vo skle vsadiť do
železných obločných rámov. Správca far-
nosti v roku 1970 podal takéto návrhy pre
jednotlivé obloky: 1. Panna Mária – Matka
Cirkvi, 2. Sv. Cyril a Metod, 3. Sv. Martin,
4. Sv. Vendelín, 5. sv. Ján Krstiteľ, 6. Sv.
Dominik Sávio, 7. Sv. Mária Goretti. Po-
sledné dva obrazy nie sú v kostole. Miesto
nich sú sv. Michal a Panna Mária, Kráľovná
vesmíru. Farebné obrazy vo skle podľa
dodaných predlôh urobila firma „Ústredie
umeleckých remesiel (Vačkař) v Brne. Pred-
lohy maliara stáli 50.000 Kčs, sklá 50.000
Kčs, železné rámy 7.000 Kčs.

VAŇOVSKÝ KOSTOLÍK ZVÄČŠENÝ

Vaňovka, fília Hruštínskej farnosti, má
svoj kostolík zasvätený úcte sv. Vendelína,
postavený po roku 1833. Spočiatku sa tam
sv. omša slúžievala dva razy do roka: na
sviatok sv. Anny a odpust na sv. Vendelína.
Vaňovský veriaci každú nedeľu a sviatok
prichádzali do Hruštína na bohoslužby. Od
r. 1967 zase kňaz z Hruštína chodil do
Vaňovky konať bohoslužby. Ľudí pribúdalo,
do kostolíka sa nemohli vmestiť. Veriaci sa
rozhodli, že si ho zväčšia pribudovaním
ďalšieho priestoru v pozdĺžnom smere. Uro-
bili tak v roku 1972. Po dokončení prístav-
by a celkovej úpravy kostolíka mali radosť
z dobrého diela. No radosť nemala štátna
správa na Okresnom národnom výbore
v Dolnom Kubíne, ktorá od roku 1950 do-
zerá a reguluje aj náboženský život obča-
nov v okrese. Vaňovčania sa previnili, že
bez štátneho dovolenia si zväčšili a upravili
svoj kostolík. Potrestaný bol za to správca
farnosti tak, že bol preložený z Hruštína do
Liptovského Trnovca a Farský úrad v Hruš-
tíne musel zaplatiť štátnej pokladnici poku-
tu 10.000 Kčs.

ZALOŽENIE JEDNOTNÉHO
ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA

Po II. svetovej vojne stali sme sa socia-
listickým štátom. Všetok priemysel, výrob-
né zariadenia banky, poisťovne atď. prešli
z rúk súkromníkov do štátnej správy. Aj
v poľnohospodárstve sa začala uskutoč-
ňovať socializácia, zakladanie roľníckych
družstiev a štátnych majetkov. Najprv
v najproduktívnejších krajoch a postupne
i v menej produktívnych. Náš Hruštín do-
zrel na to v roku 1972. Ku založeniu roľníc-
keho družstva došlo u nás celkom spon-
tánne. Mladší ľudia dávnejšie sa zamest-
nali v závodoch a fabrikách okolo Kubína
(Široká, Mokraď Istebné). Nemali času, ani
chuti do práce na poli , starí ochabovali
a vymierali. Bolo to až na podiv, ako ochot-

ne podpisovali prihlášky do družstva, niek-
torí s nedočkavosťou, kedy to už bude, ba
i pohostili vo svojich domácnostiach akti-
vistov, ktorí prišli z úradov a továrni pre-
sviedčať ľudí ku založeniu družstva. (Keby
sa tak prebudili z hrobov starí otcovia
a matky, ktorí tak veľmi u nás ľpeli na
každej hrude svojho poľa a videli, ako sa
ich synovia a dcéry vzdávajú majetku,
s hrôzou a zúfalstvom by sa na to pozerali.)
– Keď sa v rokoch päťdesiatych začali za-
kladať na Slovensku roľnícke družstvá, sko-
ro nikde to nešlo hladko, bez donucova-
cích spôsobov. Niekoľko rodín v Hruštíne
nevstúpilo do roľníckeho družstva, nikto
ich nenútil, no ich pozemky boli pojaté do
družstevnej pôdy a im na obrábanie a výži-
vu boli pridelené pozemky na pokraji cho-
tára, na Goľankách. Nevydržali však dlho
sami gazdovať, lebo sa im nedostalo po-
moci ku samostatnému hospodáreniu –
umelé hnojivá, náradie, stroje.

Po založení roľníckeho družstva začali
sa rozorávať medze, pozemky zrovnávať
do veľkých plôch, stromy, kríky v chotári
vytínať, kamene zbierať a vlhké miesta od-
vodňovať. Povyše Črchle za vodou posta-
vili rozmerné maštale a sklady. Množstvo
motorových mechanizmov začalo preorá-
vať a upravovať pôdu. Ľudia v zástupoch,
zvlášť ženy, denne nastupovalo do práce.
Zarábali priemerne 50 Kčs denne.

Po čase niektorým ľuďom sa zdalo, že
to povedie v dedine ku hospodárskému
i mravnému úpadku. Chotár vyzeral ako
spustošený. Nikde v blízkosti dediny kríč-
ka, liesky, šípov, trniek, čučoriedok, stud-
ničky, ubudlo spevavého vtáctva. Traktor-
mi sa narobilo mnoho poľných ciest. Doby-
tok, vyháňaný z družstevných maštalí stále
jedným smerom na pašu na Poldržatíny,
nenapraviteľne znehodnotil – ušliapal veľ-
ké plochy pasienkov. Niektorí predpoveda-
li, že po zrovnaní terasových medzí a vykl-
čovaná kríkov, stromov, z vyššie polože-
ných rolí voda bude splachovať a odnášať
tenkú vrstvu ornice, že pole spustne, lebo
umelými hnojivami sa nevytvorí ornica. –
Budúcnosť ukáže, či združstevňovaním poľ-
nohospodárstva sa dosiahne vyšších vý-
nosov plodín a živočíšnych produktov (mlie-
ka, mäsa), ako keď sa hospodárilo jednot-
livo – súkromne.

Po stránke morálnej: Ľudia boli síce od-
bremenení od ťažkej práce , ale aj uvoľnení
od svedomitosti a zodpovednosti v práci.
Pracovali už len ako najatí a nie ako na
svojom. – Rozmohli sa krádeže krmovín,
hnojív, kým ešte čo – to doma chovali
a obrábali záhumienky. Zľahčovali si to vo
svedomí prípoveďou, veď je to naše, to je
z môjho, čo som tam dal. – Rozmohla sa
pijatika liehovín v poli, pri práci. Tam pri
posedení v pracovných skupinách takto
začali oslavovať meniny, narodeniny a vše-
ličo iné. Dôsledky toho sa prejavovali
v nedbalosti pri práci, vyvstávali rodinné
hnevy a začiatok rozvratu v manželstvách.
Každá vec má svoj rub a líce.

Štefan Šmiheľ

DOBRÁ RADA
Čo s čím pestovať?

Bazalka je vhodná na spoločné vysádzanie
s rajčinami. Zlepšuje ich chuť a rast. Okrem
toho odpudzuje komáre a muchy.
Rumanček pestujeme spolu s kapustou a ci-
buľou. Zlepšuje ich chuť a rast.
Pažítka je vhodná na pestovanie s mrkvou.
Kôpor pestujeme s kapustou. Nesadíme ho
s mrkvou, lebo sa neznášajú.
Cesnak sadíme v blízkosti malín a ruží, lebo
zlepšuje ich chuť, rast a vôňu.
Chren nasadíme po okrajoch zemiakov, aby
sme ich chránili pred plošticami.
Hluchavka je považovaná za všeobecný re-
pelent hmyzu.
Mäta zlepšuje chuť rajčín.
Mliečnik odpudzuje krtkov a myši.
Potočnica lekárska zlepšuje rast a chuť reď-
kovky, kapusty, tekvice. Záhradkári by ju mali
sadiť pod ovocné stromy, aby odpudzovala
hmyz.

A ktorú zeleninu by sme mali voliť za
suseda inej zelenine?

Cvikla sa znáša s cibuľou.
Chren znáša rajčiny, petržlen a bazalku.
Fazuľa sa znáša so zemiakmi, mrkvou, uhor-
kami, karfiolom, kapustou, neznáša sa však
s cibuľou, cesnakom a gladiolami.
Kapusta znáša zeler, kôpor, rumanček, repu,
cibuľu. Neznáša jahodník, rajčiny a fazuľu.
Zeler znáša pór, rajčiny, fazuľu, karfiol, kapus-
tu a mrkvu.
Uhorky znášajú fazuľu, hrach, reďkovku, ne-
znášajú zemiaky.
Mrkva znáša hrach, šalát, pažítku, cibuľu, pór,
rajčiny. Neznáša kôpor.
Pažítka znáša mrkvu, neznáša hrach a fazuľu.
Rajčiny znášajú pažítku, cibuľu, petržlen,
chren, mrkvu. Neznášajú kaleráb, zemiaky
a kapustu.
Hrach znáša mrkvu, reďkovku, uhorky, fazu-
ľu. Neznáša cibuľu a cesnak.
Cibuľa a cesnak znášajú repu, jahodník, rajči-
ny, šalát. Neznášajú hrach a fazuľu.
Pór znáša cibuľu, zeler a mrkvu.
Hlávkový šalát znáša mrkvu, reďkovky, ja-
hodník a uhorky.
Petržlen znáša rajčiny a chren.
Zemiaky znášajú fazuľu, baklažán ako ochra-
nu pred mandelinkou zemiakovou. Neznášajú
tekvicu, uhorky, rajčiny a maliny.
Jahody znášajú šalát, špenát. Neznášajú ka-
pustu.

Zdroj: www.flora.sk

������S ÚSMEVOM �����

Na Eifelovke stojí Američan, Francúz, Slovák
a Róm. Zrazu Američan začne vyhadzovať
štósy bankoviek a hovorí:
- My toho máme v Amerike veľa.
Francúz začne vylievať litre šampanského
a vína a hovorí:
- My toho máme vo Francúzsku veľa.
Róm pozerá na Slováka a hovorí mu:
- Dúfam, že ťa nenapadajú žiadne somariny?

�����

Slovák má len tri želania počas dovolenky:
- jemný piesok.
- čistá voda.
- a aby sa miešačka nepokazila.

�����

Oznam prilepený na dverách WC:
„Po veľkej potrebe použite kefu.“
Pod oznamom dopísané rukou:
„Kefu som použil, toaletný papier je lepší.“
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Najmladšia generácia v obci

Naše obľúbené rozprávky Budúci stavbári

To sme vyrobili

Posledné zimné radosti

APRÍL je mesiac, v ktorom aj v MŠ viac ako inokedy

venujeme pozornosť životnému prostrediu. Aktivity v MŠ sú

zamerané na túto tému. V deťoch chceme vzbudiť záujem

o prírodu. Dať deťom objektívne dôvody, aby sa o prírodu

zaujímali a svojím prirodzeným spôsobom ju chránili. Podarí

sa nám to len vtedy, ak všetci dáme do tohto úsilia kúsok

srdca.

AKCIE V MESIACI APRÍL:

• Jarné upratovanie okolia MŠ - podľa počasia.

• VEĽKONOČNÉ SVIATKY – priblížiť atmosféru sviatkov,

tradície, zvyky.

• DEŇ STROMOV – Zasadiť strom života pri MŠ.

• DEŇ VODY – realizovať projekt: Naučme sa piť čistú vodu.

• 24.04. DEŇ ZEME (22.4.) -Kvíz: Čo vieš o našej planéte.

• Poznaj a chráň prírodu: Výlet do prírody spojený s ekologic-

kými hrami.

• 20.-24. apríl – Výstava prác detí na tému: Jarná príroda

a ja.

• V mesiaci apríl sa bude realizovať „Monitoring stravovacích

zvyklostí a výživových preferencií 4 až 6 ročných detí

(v roku 2009 prebieha II. etapa). Projekt realizuje RUVZ

(Regionálny úrad verejného zdravotníctva). Dlhodobým cie-

ľom projektu je hodnotenie expozície vybraných rizík spoje-

ných s konzumáciou jedál v populácií detí SR.

• Mesiac apríl zakončíme slávnostnou pracovnou poradou,

ktorá sa uskutoční pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3 a MDŽ.

Som rada, že sa zídeme všetci. Ako hosť pán starosta obce

Hruštín Mgr. F. Škapec. V tento deň si akosi viac uvedomí-

me svoju prácu – prácu učiteľa a poslanie ženy - ktorá je

presiaknutá láskou k deťom a úctou k rastúcemu a vyvíjajú-

cemu sa človeku.

• Na konci apríla sa uskutoční VIII. ročník nesúťažnej pre-

hliadky spevákov ľudových piesní Materských škôl Spoloč-

ného obecného úradu Zákamenné pod názvom ŠTRN-

GALKY v Oravskom Veselom. Našu MŠ budú reprezento

vať deti z predprimárnych tried v počte 3-4 deti.

Deti pripravuje pani učiteľka Mgr. M. Tužinčinová.

• Do konca marca sa podávali „Žiadosti“ do MŠ na školský

rok 2009/2010. Ak je ešte záujem o pobyt dieťaťa v MŠ

a rodičia nepodali „Žiadosť“, môžu tak urobiť ešte do

14. apríla 2009. Je to dôležité pre vytvorenie podmienok

pre deti a personálne obsadenie na prevádzku MŠ v škol-

skom roku 2009 /2010

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2009

2.3. – 6.3.– v 12 triedach ZŠ Zamost
sme počas jarných prázdnin rekonštru-
ovali umývadlové kúty – nový obklad,
dlažba, umývadlo, batéria. Za kvalitnú
prácu ďakujeme pp. Ľ. Zajacovi, M. Ma-
tisovi, V. Hojovi, M. Hojovi, J. Snováko-
vi.
9.3. – aj v našej škole mali možnosť žiaci
besedovať s misionármi v rámci ĽUDO-
VÝCH MISIÍ

10.3. – V Strečne sa konalo krajské kolo
geografickej olympiády, ktorého sa zú-
častnila aj K. Michalčíková (7.A). Pripra-
vovala p.uč. Kopilcová.
11.3. – Deviataci boli testovaní zo slo-
venského jazyka a matematiky. Výsled-
ky budú známe neskôr.

11.3. - Na víkendových majstrovstvách
SR v atletike, ktoré sa konali v športovej
hale ELÁN v Bratislave, získala naša
žiačka, členka atletického oddielu Ora-
va Dolný Kubín Natália Halušková (9.B)
3. miesto v skoku do diaľky výkonom
480 cm. Blahoželáme!

V okresnom kole biblickej olympiády zís-
kali naše žiačky Katarína Martvoňová,
Mária Škapcová a Darina Škapcová
2. miesto. Pripravovala p.uč. Očkajáko-
vá. Blahoželáme!
17.3. – Osemnásť deviatakov, ktorí majú
nad 15 rokov, sa podrobilo testovaniu
PISA 2009. Ide o testovanie vybraných
škôl a výsledky poslúžia na porovnanie
slovenského školstva v európskom kon-
texte.
25.3. – V našej telocvični sa konalo ob-
vodné kolo vo vybíjanej. Žiaľ, nedostavi-
li sa žiačky z Babína ani Brezy, a tak sa
odohral len zápas s Lokcou. Ten sme
prehrali, na okresné kolo teda postúpili
žiačky ZŠ Lokca.

26.3. – žiaci 1.- 6. ročníka navštívili
v MKS divadelné predstavenie divadla
MASKA – Malý princ. Na vstupné mohli
využiť nové kultúrne poukazy, ktoré
všetkým žiakom a učiteľom v SR prideli-
lo Ministerstvo kultúry. Je možné ich vy-
užiť na návštevu divadiel, kín, múzeí,
galérií a pod. a ich hodnota je 6x1 €.
Polovicu môžu žiaci využiť ľubovoľne
podľa svojho uváženia, polovicou bude
disponovať triedny učiteľ a bude slúžiť
na návštevu výchovných koncertov, resp.
divadielok v MKS.

26.3. - Naši žiaci boli na okresnom kole
v hádzanej, ktoré sa konalo v športovej
hale v Rabči. Výsledky našich:

NO Komenského -Hruštín 5:3
Klin - Hruštín 9:2
Hruštín - Rabča 2:11

Poradie:1. Rabča, 2. Klin,
3. NO Komenského, 4. Hruštín

26.-27.3. – v Bratislave sa konalo celo-
slovenské kolo olympiády nemeckého
jazyka. Náš žiak Ferko Vlžák (7.B) síce
nezvíťazil, ale v konkurencii 8 súťažia-
cich získal cenné skúsenosti a aj postup
na toto kolo bol preňho veľkým úspe-
chom.
30.3. – v Námestove sa konalo okresné
kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen.
Naša žiačka Zuzana Jurčigová (5.B)

obsadila v I. kat. druhé miesto. Pripravo-
vala PhDr. Martvoňová. Blahoželáme!
26.3. – 74 žiakov našej školy sa zúčast-
nilo medzinárodnej súťaže pre ZŠ a SŠ
Matematický klokan. V rámci školy do-
siahli najlepšie výsledky: Milan Ťasno-
cha (2.A), Lenka Smidžárová (2.A), Mar-
ta Sitáriková (3.A), Andrea Hojová (4.B),
Barbora Štiblárová (5.B), Miloslav Mišá-
nik (6.B), Gabriela Hojová (7.B), Marek
Calo (8.B). Ktorí žiaci budú úspešní aj
v celoslovenskej konkurencii, to sa do-
zvieme po zverejnení výsledkov koncom
apríla.
31.3. – konal sa spoločensko-vedný kvíz
pre žiakov 7.ročníka. Spomedzi 4 troj-
členných družstiev zvíťazil Kristína Mi-
chalčíková, Andrea Pašková a Katarína
Martvoňová.

27. 3. – v Ružomberku sa konala taneč-
ná súťaž Dance Rose, kde za SZUŠ
Jánoš vystupovala aj Barborka Kopilco-
vá s Natalkou Lihanovou. V kategórii
Malé choreografie Show- deti skončili
na treťom mieste s tancom Keď tancujú
baby Jagy.

ZUŠ Tvrdošín ponúka našim žiakom
možnosť navštevovať ZUŠ - výtvarný
odbor priamo v našej ZŠ od začiatku
budúceho školského roka. Školné na
1 mesiac je 3 €. Ak má niekto záujem, je
možné sa prihlásiť v riaditeľni.

275 žiakov využilo možnosť lacnejšieho
nákupu zošitov a objednalo si za 7 €
sadu zošitov na budúci školský rok.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Misie

Monitor

Vybíjaná

Kvíz

Malý princ

Hádzaná
Barborka a Natália pred vystúpením
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ŠPORT

2. trieda muži

13. kolo - 5. 4. o 15.30
Hruštín – Bziny

14. kolo - 12. 4. o 15.30
Sihelné – Hruštín

15. kolo – 19. 4. o 16.00
Hruštín – Or. Lesná

16. kolo - 26. 4. o 16.00
Liesek – Hruštín

17. kolo – 3. 5. o 16.30
Hruštín – Podbiel

18. kolo – 10. 5. o 16.30
Vasiľov – Hruštín

19. kolo – 17. 5. o 17.00
Habovka – Hruštín

20. kolo – 24. 5. o 17.00
Hruštín – Párnica

21. kolo – 31. 5. o 17.00
Or.B.Potok – Hruštín

22. kolo – 7. 6. o 17.00
Hruštín – Zákamenné

1.trieda dorast

 26. kolo - 5. 4. o 13.00
Zubrohlava – Hruštín

16. kolo - 12. 4. o 13.00
Hruštín – Novoť

17. kolo - 19. 4. o 13.30
Dlhá – Hruštín

18. kolo - 26. 4. o 13.30
Hruštín – Klin

19. kolo - 3. 5. o 14.00
Veličná – Hruštín

20. kolo - 10. 5. o 14.00
Hruštín – Beňadovo

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ JAR 2009

21. kolo - 17. 5. o 14.30
Zákamenné – Hruštín

22. kolo - 24. 5. o 14.30
Hruštín – Or. Podzámok
23. kolo - 31. 5. o 14.30

Hruštín – Or. Polhora
24. kolo - 7. 6. o 15.00

Lokca – Hruštín
25. kolo - 14. 6 o 14.30

Hruštín – Or. Lesná

1. trieda žiaci

26. kolo - 5. 4. o 13.30
Hruštín – Zákamenné

16. kolo 12. 4. o 11.30
Babín – Hruštín

17. kolo 19. 4. o 12.00
Hruštín – Or. Lesná

18. kolo 26. 4. o 12.00
Istebné – Hruštín

19. kolo - 3. 5. o 12.30
Hruštín – Zubrohlava

20. kolo 10. 5. o 12.30
Or. Polhora – Hruštín

21. kolo 17. 5. o 13.00
Novoť – Hruštín

22. kolo 24. 5. o 13.00
Hruštín – Klin

23. kolo 31. 5. o 13.00
Zuberec – Hruštín

24. kolo 7. 6. o 13.00
Hruštín – Mutné

25. kolo 14. 6. o 13.00
Vavrečka – Hruštín
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stvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09 � Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TE-
ŤÁK, Námestovo � Uzávierka čísla: 6.4.2009 � Počet: 800 ks � Nepredajné!

inzercia � inzercia � inzercia

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
pripravila pre Vás výnimočnú ponuku
- „výnos až 22 %“
(úrok 2 % + úrokový bonus 7,5 % +
štátna prémia 12.5 %)

Výhody pre Vás:
- úrokový bonus v 1. roku sporenia vo

výške 7,5 %
- úrokový bonus v 2. roku sporenia vo

výške 4 %
- úrokový bonus v 3. roku sporenia vo

výške 1 %
- okrem toho 2 % úroky a štátna prémia
- pre každého člena Vašej rodiny (aj deti)
- neobmedzená výška vkladu

Akcia trvá len do 30. 4. 2009!!!

Kontakt: Marta Drígľová, koordinátorka
predaja Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
tel: 0915 81 32 32
Poradenstvo ohľadom sporenia aj sta-
vebných úverov poskytujem aj na domá-
cej adrese: Pod Uhlisko 255, Hruštín.

� Predám Škoda Felícia 1,9 D Combi, zelená
metalíza, zakúpené na Slovensku, 1.maji-
teľ, najazdené 114000 km. Udržiavaná, vý-
mena rozvodov, nové brzdy, výmena náplní
a filtrov. Nová STK a sada zimných pneu-
matík na diskoch. Cena dohodou. Inf.: Hruš-
tín 361, tel.: 0910 415 163

� Predám kvalitné a lacné plastové okná ne-
meckého profilu ALUPLAST. Doveziem
a namontujem. Porovnajte cenové ponuky
iných s našou. Kontakt: Erik Vlžák, tel.: 0944
037371, e-mail.: kurtek@centrum.sk

Ľubomír Jurovčík
finančné a majetkové poradenstvo:
� sporenie, investície

� poistenie – životné, majetkové
(dom, auto)

� dôchodkové – poistenie, sporenie

� úvery – stavebné, spotrebné,
hypotekárne

� zdravotné poistenie

Bližšie informácie poskytne:
Fincentrum, a.s. Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo,
tel.: 0918/894400, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@fincentrum.com
web.: www.fincentrum.com

�� AEGON partner s.r.o.
Bartošová Zdenka,
finančné poradenstvo
� poistenie – životné (dospelí, deti)
� dôchodkové – poistenie, sporenie
� investície
� bezplatné revízie poistiek

Bližšie info: Zdenka Bartošová
Hruštín 573, tel.0911705521

� ALLIANZ  SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.
- poistenie dieťaťa
- poistenie úrazu
- kapitálové životné poistenie
- poistenie budov
- poistenie domácnosti
- poistenie automobilov
- prepracovanie poistných zmlúv
- cestovné poistenie

KONTAKT: František Vlžák, Hruštín 31
tel.: 0904 483198

Na voľnú chvíľu

Tajnička je umiestnená: prvý,
posledný a ôsmy stĺpec


