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MAMA, prečo plačeš?

Malý chlapec sa spýtal mamy:
„Prečo plačeš?“
„Pretože som žena,“ povedala mu.
„Nerozumiem!“ povedal syn.
Jeho mama ho len objala a pove-

dala:
„A nikdy ani neporozumieš.“
Neskôr sa chlapec opýtal svojho

otca:
„Prečo sa mi zdá, že mama plače

bez dôvodu?“
„Všetky ženy plačú bez dôvodu,“

bolo všetko, čo mohol otec odpove-
dať.

Malý chlapec vyrástol a stal sa mu-
žom, avšak stále nerozumejúc, prečo
ženy plačú.

Nakoniec zavolal Bohu a keď sa
dovolal, spýtal sa: „Bože, prečo sa
ženy rozplačú tak ľahko?“

Boh odpovedal:
„Keď som urobil ženu, musela byt

výnimočná.“
Urobil som jej PLECIA dosť silné

na to, aby uniesla váhu sveta, ale
natoľko jemné, aby poskytovali po-
hodlie.

Dal som jej vnútornú SILU, aby
vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie,
ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí.

Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej
pomôže stále pokračovať, keď sa
všetciostatní vzdávajú a starať sa
o svoju rodinu napriek chorobám
a únave, bez sťažovania sa.

Dal som jej CIT milovať svoje deti
za všetkých okolností, dokonca aj vte-
dy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo.

Dal som jej SILU prijať svojho man-
žela napriek jeho chybám a sformo-
val som ju z jeho rebra, aby chránila
jeho srdce.

Dal som jej MÚDROSŤ, aby vede-
la, že dobrý manžel nikdy neraní svo-
ju ženu, ale niekedy skúša jej silu
a rozhodnosť stáť vedľa neho bez vý-
hrad.

A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú
vyroní, ktorá je výlučne jej, aby ju
použila kedykoľvek ju bude potrebo-
vať, aby to zvládla. Na tú slzu má

z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia

naozaj právo, nik nevydrží bez slova
toľko ako žena!

Krása ženy nie je v šatách, ktoré
nosí, v postave, ktorú má, ani v spô-
sobe akým si češe vlasy.

Krása ženy musí byť v jej očiach,
pretože tie sú bránou k jej srdcu, mies-
tu, kde sídli láska.

....dajte si veľký pozor, aby ste ne-
rozplakali ženu, lebo Boh počíta jej
slzy! Žena vyšla z mužovho rebra, nie
z jeho nôh, aby bola pošliapaná,nie z
jeho hlavy, aby bola povýšenecká, ale
z jeho boku, aby mu bola rovnou...

Z miesta pod ramenom, aby bola
chránená, a vedľa srdca, aby bola
milovaná...

V nedeľu 10. mája sa v kultúrnom dome zišli nielen mamičky
a babičky, aby oslávili svoj sviatok, ale aj ich rodinní príslušníci. Svojim
kultúrnym programom prispeli k slávnostnej atmosfére aj deti z MŠ,
žiaci ZŠ a folklórny súbor.

Na záver sa všetkým prítomným prihovorili starosta obce Mgr. Fran-
tišek Škapec a Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD., poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, podpredseda KDH a kandidát na europoslanca,
ktorí poďakovali všetkým ženám za lásku, obetavosť a starostlivosť
v každodennom živote. Všetky mamy, ktoré sa uvedenej akcie zúčastni-
li, boli obdarované kvetom.
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MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci MÁJ 2009

V mesiaci máj prebieha
rekonštrukcia MKS.

Očami

starostu

90 rokov Paško František

80 rokov Rabčanová Margita

70 rokov Martvoňová Anna

60 rokov Zemenčíková Janka
Ľubeková Emília
Kompan František
Šalatová Margita

55 rokov Jurovčíková Mária

50 rokov Haluška Ján
Martvoň František
Očkajáková Helena
Jurovčík Ján

Prišli medzi nás:
Jozef Firic
Lívia Mišániková
Michal Snovák
Peter Tomáň

50. výročie sobáša:
Štefan Martvoň a manželka Mária

25. výročie sobáša:
František Snovák a manželka Ľudmila

Uzatvorili manželstvo:
Ing. Marek Jasnický - Ing. Anna Martvoňová
Andrej Gregor - Hanna Moď
Ľubomír Kompan - Katarína Mizeráková
Marek Maťuš - Zuzana Štajerová
 Peter Strelec - Jarmila Očkajáková

Odišli od nás:
Jozef Ľubek, 71 rokov
Štefan Očkaják, 76 rokov
Cecília Zemenčíková, 76 rokov
Matej Barek, 73 rokov

JUBILANTI

v mesiaci máj 2009

Nedostatok vlahy

v apríli neprospie-

valo nielen príro-

de, ale aj poľno-

hospodárom, či zá-

hradkárom. Deficit vlahy sa preniesol na mesiac máj

a pevne dúfame, že májový dážď skropí častejšie

naše polia.

Činnosť za mesiac apríl:

1/ Pracovníci stavebnej firmy Ing. J. Snováka pokra-

čovali v stavebných prácach na rekonštrukcii am-

bulancií zdravotného strediska. V detskej ambu-

lancii boli po predošlých prácach urobené nové

vnútorné omietky, toho času prebiehajú maliar-

ske práce. V ambulancii všeobecného lekára boli

vymenené okná, dvere a prerobené vnútorné

priečky stien. Za odvedenú prácu všetkým pra-

covníkom veľmi pekne ďakujem.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní v rámci jarného

upratovania pozbierali po obci železný šrot, elek-

tronický a nebezpečný odpad, autobatérie a pne-

umatiky. Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto

prácach veľmi pekne ďakujem.

3/ Obec získala na základe schváleného projektu

z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja

finančnú dotáciu 398 361,02 € (12mil.Sk), na

rekonštrukciu a zastrešenie MKS. So stavebnými

prácami začne vybraná firma v mesiaci máj.

Vážení občania

Po jarnom upratovaní sa chcem poďakovať

všetkým občanom, ktorí spolupracovali pri zbere

rôzneho druhu odpadu. Tento odpad bol už odveze-

ný jednotlivými firmami na jeho likvidáciu, prípadne

na druhotné spracovanie. Samotným separovaním

a zberom dokazujeme, že nám záleží na našom

prostredí v ktorom žijeme.
Mgr. František Škapec, starosta obce

„Keby sme boli bez súženia, mohli by sme
sa právom obávať, že nie sme Bohu milí, že
nie sme hodní pre jeho lásku niečo vytr-
pieť.“

(Sv. Vincent de Paul)

POĎAKOVANIE

V mene Petičného výboru sa chceme poďakovať

občanom Hruštína a Vaňovky, že sa vo veľkom

počte zapojili do „Petície“ za zrušenie cestného

zákona, ktorý zakazoval jazdu traktorov a zápra-

hov po ceste 1. a 2. triedy. Na základe petície sme

dosiahli výnimku pre Žilinský kraj. Petíciou sme

dokázali našej vláde, že keď sa všetci spojíme,

vytvoríme silu, ktorá dokáže zmeniť aj také ne-

zmysly, aké stvoril Slovenský parlament.
Peter Socha, petičný výbor
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U z n e s e n i e  z mimoriadneho

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 16. 04. 2009 Číslo: OZ 02/2009

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10
(ospravedl.: Ľ. Jurovčík).

2. Odborné stanovisko kontro-
lórky obce k záverečnému
účtu obce Hruštín za rok
2008.

3. Informáciu starostu obce
o vyhlásení výberového ko-
nania na obsadenie funkcie
riaditeľov ZŠ, MŠ Hruštín.

4. Informáciu starostu obce
o priebehu výkupu pozemkov
pod cestu a chodník Pod Uh-
liskom.

5. Informáciu starostu obce
o spísaní petície pre povole-
nie výnimky vstupu traktorov
a konských záprahov na ces-
ty I. triedy.

6. Uznesenie komisie obecné-
ho zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu č. 1 zo dňa
27. 03. 2009.

B/ Schvaľuje:

1. VZN obce Hruštín č. 1/2009
o určení postupu podmienok
a výške úhrady pri poskyto-
vaní sociálnych služieb obce
Hruštín.

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10
(ospravedl.: Mgr. B. Firicová).

B/ Schvaľuje:

1. Spolufinancovanie žiadosti
č. 2004-OPZI-314-ZA-0240

projektu „Zlepšenie kvality
a prevádzky budovy Miest-
neho kultúrneho strediska
v Obci Hruštín“, vrátane za-
bezpečenia prístupu telesne
postihnutých občanov, vo výš-

ke 20 % z celkových opráv-
nených výdavkov na realizá-
ciu projektu v sume 79.672,20
EUR z rozpočtu obce.

 Mgr. František Škapec

starosta obce

U z n e s e n i e  zo

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 30. 04. 2009 Číslo: OZ 03/2009

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

2. Programový rozpočet obce
Hruštín na rok 2009 vo vý-
davkovej časti.

3. Navýšenie rozpočtu stavby –
rekonštrukcie Zdravotného
strediska vo výške 73.026,62
€ (2,2 mil. Sk) z dôvodu vyvo-
lanej investície prestavby am-
bulancií detského lekára a le-
kára pre dospelých.

4. Žiadosť o úver z DEXIA ban-
ky vo výške 398.327,02 €
(12.mil. Sk) na akciu „Zlepše-
nie kvality a prevádzky budo-
vy MKS v obci Hruštín, vráta-
ne zabezpečenia prístupu te-
lesne postihnutých občanov“,
ktorý bude zabezpečený
vlastnou zmenkou obce Hruš-
tín.

5. Záverečný účet obce za rok
2008 bez výhrad.

6. a)10 % tvorby rezervného
   fondu vo výške 8.132,51 €
   (245.000,- Sk) z prebytku
   hospodárenia obce za rok
    2008.
b) Zvyšok 90 % z prebytku

hospodárenia použiť do
rozpočtu obce na rok 2009
na financovanie kapitálo-
vých výdavkov v r. 2009 t.j.
vo výške 73.093,-€
(2.202.000,- Sk).

7. Výsledok hospodárenia obce
Hruštín za rok 2008 vo výške
8.163.000,- Sk (270.961,95 €).

8. Prevedenie dosiahnutého vý-
sledku hospodárenia za rok
2008 t.j. čiastku 8.163.000,-
Sk (270.961,95 €) na účet 428
– nevysporiadaný výsledok
hospodárenia.

9. Opredaj 54 m2 parcely č.
E 20269/2 za 1,33 €/m2

(40,- Sk/m2) na základe žia-
dosti p. Jána Šinála a manž.
Jany, Hruštín, ul. Pod Uhlis-
kom č. 272/62.

10.Odpredaj pozemkov manže-
lom Jane a Ľubomírovi Žilin-
covi, Črchľa 310/11, Hruštín
parc. č. CKN 734/5 o výmere
48 m2 a CKN 731/2 o výmere
20 m2 za 2,- €/m2 (60,25 Sk/
m2).

C/ Neschvaľuje:

1. Žiadosť p. Ľuboša Janceka –
MAGNUM, Hruštín č. 305
o opravu budovy z dôvodu ne-
dostatku finančných prostried-
kov a už schváleného rozpoč-
tu obce Hruštín na rok 2009.

Mgr. František Škapec

starosta obce
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

38. časť: REHOĽNÉ SESTRY Z HRUŠTÍNA

1. Pater Zephirinus OFM, v roku

1796

2. Pater Jakub Krajčinovský 1813

3. Jakub Vitkay 1813

4. Pater Nikodem Mamira OFM

1870

5. Ľudovít Špirica 1871

6. Jozef Gyulaffy 1873

7. František Haber 1873

8. Michal Kachanec 1874

9. Jozef Záhorský 1877

10. Matej Zeman 1894

11. Anton Hromada 1895

12. Jozef Hohr 1896

13. František Klain 1896

14. Martin Doľák 1898

15. Vendelím Schwarcz 1899

16. Eugen Papp 1899

17. Ján Hanuška 1900

18. Ferdinand Raiskup 1903

19. Štefan Gergye 1905

20. Ján Šterbák 1905

21. Michal Bajor 1906

22. Matej Nemčík 1906

23. Ján Arvay 1906

Náboženský život v Hruštíne do
roku 1950 bol pomerne na dobrej
úrovni. Svedčia o tom aj rehoľné
povolania. Rehoľným životom v rôz-
nych kláštoroch žili:
1. Rozália Firicová, dcéra Jána

a Márie Piňákovej, nar. 14. 4.
1913

2. Mária Eliášová, dcéra Štefana
a Márie Kupčulákovej, nar.
24. 12. 1928

3. Irena Škapcová, dcéra Štefana
a Márie Kupčovej, nar. 8. 9.
1925

4. Mária Genšoríková, dcéra Šte-
fana a Zuzany Firicovej, nar.
1. 9. 1926

5. Mária Gombalová, dcéra Tomá-
ša a Rozálie Krivenovej, nar.
28. 9. 1927

6. Rozália Hojová, dcéra Štefana
a Márie Martvoňovej, nar. 1. 1.
1928

7. Helena Kupčová, dcéra Štefa-
na a Zuzany Jurinovej, nar.
17. 1. 1928

8. Mária Žilincová, dcéra Štefana

a Terézie Firicovej, nar. 22. 9.

1930

9. Helena Halúšková, dcéra Jána

a Márie Martvoňovej, nar. 8. 11.

1931

10. Terézia Babínska, dcéra Jána

a TerézieDrtígľovej, nar. 18. 1.

1932

Rehoľný brat

František Šeliga, narodený

v Hruštíne 20. 9. 1915, v roku 1944

vstúpil do rehole Spoločnosti Ježi-

šovej v Ružomberku. Pracoval

v kláštore ako krajčír. Keď v roku

1950 boli kláštory likvidované, bol

vyvezený z Ružomberka spolu s iný-

mi do koncentráku v Čechách, pra-

coval na rôznych miestách, napo-

sledy v Moravskom Beroune, kde

zomrel 6. 8. 1968 pri dopravnej ne-

hode na motocykli. Pochovaný je

v Hruštíne.

39. časť: MENOSLOV HRUŠTÍNSKYCH KAPLÁNOV

24. Florián Tománek 1907

25. Ján Dorník 1906

26. Jozef Hubel 1908

27. Michal Stanko 1908

28. Ján Gursching 1909

29. Karol Machay 1909

30. Jozef Fischer 1910

31. Ignác Paňák 1910

32. Jozef Vráb 1913

33. Martin Martinko 1914

34. Valentin Vitkovský 1918

35. Jozef Daňko 1920

36. Anton Matiek 1922

37. Adalbert Witkovský 1923

38. Michal Mrrkva 1924

39. Martin Greňa 1937

40. Peter Korbel 1938

41. Kornel Brtko 1939

42. Jozef Vrbovský 1940

43. Jozef Duraj Šimov 1942-47

44. Alojz Pirožek 1947

45. František Žolondek 1948-52

46. Juraj Duraj 1955

Štefan Šmiheľ

DOBRÁ RADA

MED – zázračný všeliek

OCHORENIA SRDCA
Zmiešajte med s mletou škoricou a natri-
te na chlieb miesto marmelády. Ak si
takýto chlebík budete dávať na raňajky
pravidelne, zníži hladinu cholesterolu
a ochráni vás pred infarktom.
ARTRITÍDA
2 PL medu 1 ČL škorice rozpustite v
šálke horúcej vody a pite pravidelne ráno
a večer. Pomáha liečiť a pozbaví bolestí.
INFEKCIA MOČOVÉHO MECHÚRA
2 PL medu a 1 ČL škorice rozpustite
v pohári vlažnej vody a vypite.
BOLESŤ ZUBOV
Pomiešajte 1 PL škorice a 5 PL medu.
Aplikujte 3x na boľavý zub a bolesti sa
zbavíte.
CHOLESTEROL
2 PL medu a 3 ČL škorice rozmiešajte
v 2 dcl teplej vody. Ak máte zvýšený
cholesterol, užívajte 3x denne. Na zníže-
nie jeho hladiny však zaberá aj čistý med.
ŤAŽKÝ ŽALÚDOK
Pred každým jedlom zmiešajte1 ČL ško-
rice a 2 PL medu a zjedzte. Zabránite tak
prekysleniu žalúdka.
ČAJ NA DLHOVEKOSŤ
4 PL medu a1 PL škorice a uvarte ich
ako čaj v 3 šálkach vody. Vypite denne
1 šálku.
VYRÁŽKY
3 PL medu 1 ČL škorice vymiešajte na
pastu. Pred spaním naneste na tvár
a nechajte pôsobiť. Ráno si tvár umyte
teplou vodou. Tvár by sa mala do týždňa
vyčistiť.
KOŽNÉ INFEKCIE
Med a škorica sa môžu nanášať aj na
miesta postihnuté ekzémami. Dokážu
však zahojiť aj pásové opary kožné in-
fekcie.
CHUDNUTIE
Každé ráno 30 min. pred raňajkami ešte
na hladný žalúdok vypite šálku medu so
škoricou (2 PL medu 1 ČL škorice roz-
pustite v šálke horúcej vody). Ak budete
tento nápoj piť pravidelne, dokážete nie-
len schudnúť, ale svoju váhu si aj udr-
žať, pretože med zabraňuje usadzova-
niu tukov.
CHRONICKÁ ÚNAVA
1 PL medu a 1 ČL škorice zmiešajte
s horúcou vodou a pite niekoľko denne
okolo 15-stej hodiny.
PROTI ZÁPACHU Z ÚST
1 PL medu a 1 ČL škorice rozpustiť
v teplej vode a kloktať každé ráno.
Med ochraňuje žalúdok pred tvorbou
vredov a lieči niektoré jeho choroby. Do-
káže uvolniť bolesti. Je dobrý na posilne-
nie imunitného systému, pretože objavu-
je mnoho vitamínov a železa. Posiľuje
biele krvinky a tak dokáže ochrániť orga-
nizmus pred vírusmi a baktériami.
Škorica a med zabraňujú tvorbe plynov
pri trávení.
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Najmladšia generácia v obci

Základná škola s materskou školou v Oravskom Vese-
lom usporiadala 28. apríla VIII. ročník nesúťažnej pre-
hliadky detských speváčikov ľudových piesní pod názvom
„ŠTRNGALKY“. Našu MŠ reprezentovali : Zuzana Gábo-
rová, Zuzana Martvoňová a Kristián Očkaják. Svojim spe-
vom očarili všetkých zúčastnených a krásne prezentovali
nielen našu MŠ Hruštín, ale aj našu obec. Deťom patrí
poďakovanie. Deti boli oblečené v krojoch, čo ešte viac
znásobilo ich úspech. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke
Mgr. M. Tužinčinovej, ktorá ich na túto akciu pripravila.

30.4 - Piesňami a zdobe-
ním mája sme si pripomenuli
tradície našich rodičov.
K zvukom, ktoré vydáva je-
den z najzaujímavejších tvo-
rov zeme – človek - patrí pie-
seň. Niekto ju vymyslel,
niekto zložil, niekto ju prvý
zaspieval. V piesni sú osudy
našich predkov, naše osudy
a osudy budúce. Pieseň si
chránime a šírime ju medzi
deťmi, to je naša cesta. Tak
sme aj my privítali máj.

Od 12.5. do 15.5 (utorok až piatok), týždeň v ktorom si
pripomenieme DEŇ MATIEK. Pozývame mamičky aj ba-

bičky na slávnostnú besiedku z príležitosti „DŇA MA-
TIEK“. Program bude bohatý, po jednotlivých triedach.
Deti Vám chcú poďakovať za Vašu starostlivosť a lásku.
Chcú sa prezentovať a dosiahnuť, aby ste boli na ne hrdé,
milé mamičky. Príďte a urobte radosť sebe aj deťom.

Rodičia budú mať priestor na rozhovor s triednou uči-
teľkou o svojich deťoch. Budú mať možnosť nahliadnuť do
pracovných zošitov. Prezentovať sa budú deti aj v anglic-
kom jazyku. Pani učiteľka Mgr. Alena Baláková Vám pred-
staví víziu, ako ďalej... Je možnosť pripomienkovať a po-
dať návrhy na zlepšenie práce v MŠ.

Počas slávnostnej besiedky sa rodičia môžu vyjadriť
k prevádzke MŠ cez letné prázdniny. MŠ plánuje prevádz-
ku aj cez letné prázdniny- júl 2009, samozrejme podľa
požiadaviek a potrieb rodičov. Je potrebné sa prihlásiť
a vysloviť požiadavku triednej učiteľke v priebehu mesia-
ca máj.

20. mája sa uskutoční Športová olympiáda materských
škôl v Oravskej Polhore. Našu MŠ aj obec, budú repre-
zentovať deti predškolského veku s najlepším športovým
výkonom.

Od 25.5 do 5.6.2009 nastúpia na odbornú pedagogic-
kú prax (náčuvy) študentky PaSA - Turčianske Teplice:
Zuzana Krivačková, Veronika Kupčuláková a Milada Ma-
teková (1. roč.). Budú sledovať prácu skúsených učiteliek
v našej materskej škole. Dúfame, že získajú potrebné
kompetencie, ktoré využijú pri ďalšom štúdiu. Odborným
vedením a organizovaním náčuvov sú poverené pani uči-
teľky: Mgr. M. Tužinčinová, Terka Martvoňová a Danka
Jaššová.

 Dúfame, že študentky a budúce učiteľky získajú u nás
veľa pozitívnych podnetov, ktoré využijú v budúcnosti,
získajú nové kompetencie, ktoré ich obohatia a hlavne
budú mať pozitívnu skúsenosť do budúcnosti. Prajeme im,
aby pobyt v našom zariadení bol pre ne prvým pevným
krokom do budúcej krásnej práce ako učiteľky.

01.06.2009 - S príležitosti MDD, plánujeme návštevu
Oravského hradu a prehliadku Oravského Podzámku
a železnice – ide o celodenný výlet spojovým autobusom
a športový deň na Kutine. Materská škola si vyhradzuje
právo prispôsobiť termín akcií počasiu.
Krásny DEŇ MATIEK všetkým matkám, prijmite program
deti z MŠ, ako výraz vďaky za vašu starostlivosť, lásku
a obetavosť. Veľké ďakujem vyslovujú deti a zamestnanci
MŠ.

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY APRÍL 2009

1.apríla sa členovia športového krúžku s p.uč. Stančeko-
vou boli pozrieť v Dolnom Kubíne na zápas o záchranu
v basketbalovej extralige medzi domácim D. Kubínom
a TU Košice. Po predĺžení boli nakoniec spokojnejší do-
máci, ktorí zvíťazili 86:79.

Naši žiaci mali možnosť vidieť krásnu športovú halu
i v Hruštíne málo hraný šport - basketbal.

- oficiálne výsledky celoplošného preskúšania deviata-
kov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktoré
sa uskutočnilo 11.3.2009.
Matematika:
slovenský priemer: 53 % náš priemer: 43,9 %
Najlepší: Matúš Snovák - 95 %, Paťa Jaššová, Martin
Zemenčík - 90 %
Slovenský jazyk:
slovenský priemer: 61,3% náš priemer: 58,5%
Najlepší: Janka Bolibruchová 100%, Táňa Kubicová 95 %,
P. Jaššová, M. Zemenčík, Janka Zemenčíková - 90 %.

20.4. sa v MKS Námestovo konalo okresné kolo
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu
školu reprezentovali Jurko Jurovčík, Silvia Martvoňová
a Táňa Rosiarová. Aj keď sa neumiestnili na stupňoch
víťazov, patrí im poďakovanie za reprezentáciu školy.

17.4. sa na ihrisku v Lokci konalo obvodné kolo
v malom futbale starších žiakov. Naši bojovali statočne,
ale na lepšie umiestnenie to nestačilo.

Výsledky: Hruštín - Lokca 1:1, Hruštín - 8-ročné gym.
NO 0:3, Hruštín - CZŠ sv. Gorazda NO 1:1, Hruštín - Babín
0:0

Tabuľka: 1. 8-roč. gym. NO, 2. CZŠ sv. Gorazda NO,
3. Babín, 4. Hruštín, 5. Lokca

Do okresného kola postupuje víťazné družstvo.
21.4. sa na ihrisku v Lokci konalo obvodné kolo

v malom futbale MŽ. Naši utrpeli fiasko, keď v troch
zápasoch nedokázali streliť ani gól a skončili na posled-
nom mieste

Výsledky:
Hruštín - Babín 0:3, Hruštín - Lokca 0:7, Hruštín - CZŠ

sv. Gorazda NO 0:3
Poradie:
1. Lokca, 2. CZŠ sv. Gorazda NO, 3. Babín, 4. Hruštín
Víťaz postupuje do okresného kola do Or. Veselého.
23.4.2009 sa v Spišskom Podhradí uskutočnilo diecéz-

ne kolo biblickej olympiády. Spomedzi 12 družstiev obsa-
dilo naše trio Darinka Škapcová, Majka Škapcová a Katka
Martvoňová pekné 5.miesto. Pripravovala p.uč. Očkajá-
ková. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu a blahoželáme!

22. apríla sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej
speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnili sa na ňom
najlepší speváci 1. stupňa našej ZŠ. Súťažili v dvoch
kategóriách. V 1. kategórii zvíťazila Natália Pidíková z 3.A
a v 2. kategórii Mária Gombalová zo 4.A. Dievčatá nás
budú reprezentovať 5. mája 2009 na okresnom kole Slávi-
ka Slovenska v Námestove.

24. apríla 2009 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodné-
ho kola v malom futbale vo Vavrečke. V silnej konkurencii
šiestich škôl obsadili konečné 4. miesto. Do okresného
kola postúpila Vavrečka.

Zápasy ZŠ Hruštín:
- Vasiľov 2 : 2 Góly: Michal Jagelka, Marek Kaprálik
- Babín 0 : 3
- Ťapešovo 4 : 0 Góly: Marek Kaprálik 2, Roman Stie-

ranka, Štefan Halaštík
- Vavrečka 0 : 3
- Lokca 2 : 2 Góly: Marek Kaprálik, Matúš Kľuska
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Dňa 28.4. a v ZŠ Lokca konalo okresné kolo Pytagori-
ády - 3.,4.,5.ročník

Reprezentovali nás: Janka Štiblárová, 3.A, Roman Stie-
ranka, 4.A, Michal Jagelka, 4.B, Diana Teťáková, 5.B,
Ivana Jurovčíková, 5.B. Výsledky budú zverejnené ne-
skôr.

30.apríla absolvovalo 38 žiakov 8. a 9.ročníka exkurziu
do Bratislavy. Navštívili Bratislavský hrad, budovu parla-
mentu, pozreli si Staré Mesto a videli aj starobylý Devín
a letisko. Škoda, že spomedzi 39 žiakov boli len 4 chlapci.
Ostatní sa poodhlasovali kvôli vatrám (?!)

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Vo štvrtok, 30.apríla postavili naši hasiči pred KD

20 metrového mája. O dobrú náladu sa postarala

FSk Hruštín a SONDA.

z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí  � z podujatí

Po vydarenom koncerte Tublatanky v Žiline sa

chalani presunuli na sever Slovenska. Napriek

technickým problémom, s ktorými sa musela sku-

pina vysporiadať, má slovenská legenda za sebou

ďalší úspech. V sobotu 25.apríla vystúpila Tubla-

tanku v Kultúrnom dome v Hruštíne.

Na pódiu sa pred ňou objavila aj skupina Metropo-

lis, ktorá sa na slovenskej hudobnej scéne pohy-

buje približne od roku 1995. Po zmene programu

sa síce nekonali ultimátne zápasy v ringu ani

módna prehliadka športového oblečenie, ale na

playliste pribudla jedna kapela. Šancu zahrať si

ako predskokan slovenských velikánov tak dosta-

la kapela pochádzajúca z Nitry, Never Back.
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V nedeľu, 3. mája, si na sv.omšiach uctili svojho patróna sv. Floriana hasiči DHZ Hruštín a DHZ

Vaňovka. Po nich sa zišli na posední v zasadačke OcÚ.

BRADAVICE
Znenazdajky sa objavia a mnohé i zne-
nazdajky zmiznú. Existuje niekoľko
osvedčených domácich prostriedkov
na ich zničenie.
Cesnakový olej
Bradavicu potierame 1x denne nie-
koľkými kvapkami cesnakového oleja.
Pokiaľ ho nemáme poruke, môžeme
ho nahradiť rozrezaným strúčkom ces-
naku.
Ricínový olej
Bradavicu potierame 2-3 týždne viac-
krát denne.
Púpavová šťava
 Jednoducho viackrát denne potierať
bradavicu šťavou z púpavy.
Cesnak medvedí
Vytlačíme niekoľko kvapiek čerstvej
šťavy z cesnaku medvedieho alebo
môžeme roztlačiť niekoľko jeho listov
a priložiť na bradavice. Aplikujeme kým
bradavica nezmizne.

Zdroj: www.dobrarada.sk

Fero vidí Miša a už z diaľky kričí:
„Vieš, čo je nové? Zrušili daňový úrad!“
„Neblázni!“
„Naozaj! Dostal som od nich list a v ňom
stálo: Posledná upomienka!“

�����

Jozef Janič sa vráti z Afriky a prvé čo
urobí je, že navštívi kamarátov v krčme.
Tí, keď ho uvidia, hneď sa pýtajú ako
bolo. On na to:
„Dobre a bol som aj na Safari.“
Oni: „A zastrelil si niečo?“
On: „Hej, štyroch krokodílov, piatich no-
sorožcov a zo štyridsať plísnoucoch.“
„Plísnoucoch, a to čo?“
„No ta to asi také veľké ako ja, také
čierne a keď to beží do džungle tak to
kričí 'Please no, please no'.“

�����

Žena si vezme muža a dúfa, že sa zme-
ní, ale márne.
Muž si vezme ženu a dúfa, že sa nezme-
ní, ale márne.

�����

Žena príde ráno domov a povie mužovi,
že spala u najlepšej kamarátky. Čo urobí

������S ÚSMEVOM �����DOBRÁ RADA
muž? Obvolá tých desať kamarátok
a zistí, že ani u jednej nespala.
Muž príde ráno domov a povie žene, že
spal u najlepšieho kamaráta. Čo urobí
žena? Obvolá tých desať kamarátov
a zistí, že u ôsmich prespal a u dvoch
ešte stále je.

�����

V televízii ukazujú ryby. Ozve sa manžel:
„Mala by si si zobrať príklad z rýb a ml-
čať.“
„Aj ty by si si mal zobrať príklad z rýb a piť
iba vodu!“

inzercia � inzercia � inzercia
� Ponúkam služby, ťažba a približova-

nie dreva traktorom LKT 81 Turbo.

Inf.: Peter Socha, Hruštín 205/37,

tel.: 0903542483.

� Predám vyorávač čert, slovenskej

výroby – Topolčiansky, v dobrom sta-

ve.  Inf.: Peter Socha, Hruštín 205/

37, tel.: 0903542483.

� Predám detskú buginu sivej farby,

málo používaná, cena 50,-€. Ďalej

detskú autosedačku – vajíčko, cena

40,-€. Dohoda možná.

Tel.: 0911 845024


