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Obec
Hruštín
a OŠK Hruštín pripravili už „XXXI.
ROČNÍK ZIMNÉHO LYŽIARSKEHO PRECHODU
PIATIMI HOĽAMI“,
ktorý sa konal
13. februára. Zúčastnilo sa ho 280
lyžiarov, ktorí vyštartovali od KD
Hruštín.

Na trati ich čakalo občerstvenie a po príchode
do kultúrneho domu guľáš, káva a vlajka.
Najstarším účastníkom bol p. V. Hojo (1935)
a najmladším J. Makúch (1999).
Poďakovanie patrí usporiadateľom a sponzorom: Obec Hruštín, OŠK Hruštín, YOVOX, Ľuboš
Jancek, SKI Zábava Vasiľovská hoľa, Dozorný výbor Jednota Hruštín a Pavol Bartoš Lokca.

V stredu, 24. februára, bol v Zabierzowe
(PR) podpísaný Plán spolupráce medzi Obcou Hruštín a Gminou Zabierzów, ktorý
podpísali Mgr. František Škapec, starosta
obce Hruštín a p. Elżbietą Burtan, wójt
gminy Zabierzów.
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,,Len jeden div je väčší než more,
a tým je nebo. A len jeden div je
väčší než nebo, a tým je vnútro
ľudskej duše.“
(V. Hugo)

Očami
starostu
Najkratší mesiac v roku je za nami.
V prvej polovici nám priniesol sneh
a mrazy, koncom mesiaca už prišlo oteplenie s náznakom jari.
Činnosť za mesiac február:
1/ Vybraná stavebná firma pokračovala
v prácach na rekonštrukcii pošty. Bola
urobená nová elektroinštalácia, vodovod a sanita. Ďalej bolo urobené
ústredné vykurovanie, ktoré bolo napojené na nový teplovod do kotolne
MŠ, ktorá je vykurovaná biomasou.
2/ Teplovodný kanál z kotolne do budovy pošty nám vykopal bagrom p. Jozef Mišánik z Vaňovky. Za jeho prácu
mu veľmi pekne ďakujem.
3/ V kuchyni MŠ nám p. Ľudvik Zajac
urobil 20 m nového obkladu stien.
Starý obklad bol poškodený a povypadávaný. Za túto prácu mu veľmi
pekne ďakujem.
Vážení občania
Opakovane dostávam sťažnosti od
Vás, na potulujúce sa psy po dedine.
Tieto psy ohrozujú deti aj dospelých hlavne v ranných a večerných hodinách.
Často behajú po uliciach psy veľkých
plemien, ako vlčiaky, ba dokonca aj psy
bojových plemien. Je len otázka času,
kým sa niečo nestane. Pravidelne
v miestnom rozhlase upozorňujeme majiteľov psov, že tieto musia byť uviazané,
alebo inakšie zabezpečené, aby sa nepotulovali po uliciach. Dôrazne upozorňujem všetkých majiteľov psov, aby ich
mali zabezpečených tak, aby neohrozovali a nekomplikovali život občanov.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Informácia OcÚ
Vyzývame majiteľov chát
a potencionálnych staviteľov,
ktorí chcú byť napojený na elektriku, aby si na OcÚ Hruštín
vyzdvihli žiadosti na pripojenie.
Podľa počtu žiadostí bude Stredoslovenská energetika budovať trafostanice a NN rozvody
v lokalite Hruštín Zábava.

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 18. 02. 2010
Číslo: OZ 02/2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
4. Informáciu starostu obce o priebehu
1. Účasť poslancov v počte 9.
schvaľovania erbu miestnej časti Va2. Textovú časť programového rozpočtu
ňovka.
obce Hruštín na rok 2010.
5. Informáciu starostu obce o novelizá3. Informáciu starostu obce o hovore
cii zákona č. 369/1990 Z.z. o obecs občanmi, plnenie požiadaviek a prinom zriadení.
pomienok.
B/ Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti obce Hruštín na rok 2010
a programový rozpočet obce Hruštín na rok 2010:
v príjmovej časti:
111 003 Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samosprávy
212 003 Príjem z prenájmu ZS
Príjmové finančné operácie:
Zostatok prostriedkov z predch. r.
vo výdajovej časti:
7.1. 632 Energia biomasa MŠ
6.4. 632 001 Palivo MKS
6.4. 633 006 Materiál folklór
6.3. 642 006 Členské príspevky
6.3. 642 001 Transfery – jednot.
6.2. 637 012 Poplatky a odvody

schválený

rozdiel

upravený

655.860,- €
2.822,- €

- 57.064,- €
+ 1.900,- €

598.796,- €
4.722,- €

0,- €

+ 55.095,- €

55.095,- €

17.000,- €
17.261,- €
664,- €
3.796,- €
3.319,- €
0,- €

+ 2.635,- €
- 2.000,- €
- 223,- €
- 635,- €
+ 121,- €
+ 33,- €

19.635,- €
15.261,- €
441,- €
3.161,- €
3.440,- €
33,- €

2. Žiadosť o finančné prostriedky pre
neziskovú organizáciu KVAPKA, so
sídlom Západ 1056/24, 028 01 Trstená vo výške 280,- €.
3. Zámennú zmluvu uzatvorenú medzi
Obcou Hruštín parc. č. KN 404/1
o výmere 155 m2 a parc. č. KN 405/3
o výmere 557 m2 /spolu výmera:
712 m2/ a Ing. Miroslavom Jaššom,
Dedina 705, Hruštín parc. č. KN 405/
4 o výmere 712 m 2 podľa GP
č. 17883369 – 19/2010.
Občianske združenie Diakonie
Broumov - nezisková organizácia

VYHLASUJE

HUMANITÁRNU ZBIERKU
, Letného a zimného oblečenia (dámske, pánske, detské)
, Obliečok, prestieradiel, uterákov,
utierok, záclon,
, Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zostatky látok)
, Domáce potreby
, Perie, periny a vatované prikrývky,
hlavnice a deky
, Obuv – nepoškodenú
, Hračky
Zbierka sa bude konať od 6.4.2010
do 23.4.2010. Veci môžete nosiť
v pracovnom čase na OcÚ Hruštín.
Veci prosíme zabaliť do igelitových
vriec alebo krabíc, aby sa nepoškodili
transportom
Ďakujeme za Vašu pomoc.

4. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky
obce Hruštín na 1. polrok 2010.
5. Účtovnú a dokladovú inventúru obce
Hruštín za rok 2009.
Mgr. František Škapec, starosta obce

REKONŠTRUKCIA
ŠKOLSKÝCH BUDOV
Vážení rodičia, ako iste viete, naša
obec bola úspešná v žiadosti o grant
z fondov EU na rekonštrukciu budov
Výhon a Zamost. Na tretí pokus sa
predstaviteľom obce podarilo získať
prostriedky vo výške cca 1 mil.eur.
V Zamoste pôjde o výmenu zvyšných
okien, radiátorov, zateplenie fasády.
Na Výhone sa budú robiť väčšie rekonštrukčné práce - nadstavba, zriadenie 3 učební, výmena okien, radiátorov, zateplenie, stavba prekrytého
schodišťa. V súvislosti s týmito prácami bude približne od apríla potrebné
urobiť zmeny v organizácii vyučovania. Žiaci z Výhona sa budú učiť
v náhradných priestoroch (ZŠ Zamost, MŠ, zdravotné stredisko, fara), bude
nutná aj zmennosť. Našou snahou je
však obmedziť ju na minimum. Doba
rekonštrukcie zatiaľ nie je istá, možno
od nového školského roka bude vyučovanie v nových priestoroch.
Aj v tomto roku majú občania
možnosť venovať 2% už zaplatených svojich daní za uplynulý rok.
Po deťoch posielame tlačivá. Ak sa
rozhodnete 2% venovať škole, odovzdajte tlačivá svojmu zamestnávateľovi. V mene našich žiakov ďakujeme!
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
- v mesiaci február sa MŠ zapojila do projektu MODRÁ
STUŽKA – mesto, obec bez odpadkov v spolupráci s neziskovou organizáciou KVAPKA. Cieľom projektu bolo aktivizovať
ekosvedomie detí a širokej verejnosti. Prostredníctvom maľovanky „SEPARÁČIK“, ktorú deti obdržali spoznávali dôležitosť
triedenia odpadu a jeho recykláciu.
- Centrum voľného času „MAJÁK“ v Námestove vyhlásilo
výtvarnú súťaž O naj... Fašiangovú masku, do ktorej prispeli
výtvarnými prácami i deti našej MŠ a v kategórii MATERSKÉ
ŠKOLY získali vecné ceny.
- 09. 02. – dvaja bábkoherci z BÁBKOVÉHO DIVADLA
V PREŠOVE odohrali v MŠ divadelné predstavenie s názvom
„O statočnom cínovom vojačikovi“.
Deti s očakávaním
sledovali dej rozprávky a stali jeho
aktívnymi spolutvorcami.
- 10. 02. –
v MKS sa konal
MAŠKARNÝ
PLES, ktorým deti

sprevádzali dvaja nerozluční kamaráti – PAT a MAT.
Nechýbali tradičné šišky,
ktoré dodali energiu nejednému tanečníkovi. Deti mali
veľkú radosť z balíčkov, za
ktoré ďakujeme sponzorom: COOP – JEDNOTA
NÁMESTOVO, ASTERA –
TRENČÍN, ATC – PÚCHOV, FIRMA MIRUTOMI
- 22. 02. – 26. 02. – počas jarných prázdnin bola
po súhlase zriaďovateľa
prevádzka MŠ prerušená.
- 22. 02. – 24. 02. –
v priestoroch MŠ boli ubytovaní študenti zo Žiliny, ktorí sa rozhodli využiť ponuku lyžiarskeho strediska na Vasiľovskej holi.
MESIAC MAREC: PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJANIE
DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
2. 2. – v telocvični ZŠ Slnečná Námestovo sa konalo
okresné kolo v stolnom tenise chlapcov. Zvíťazili domáci - ZŠ
Brehy pred 8-ročným gymnáziom NO, Novoťou a Hruštínom.
Reprezentovali: Milan Jašica, Milo Mišánik a Ján Ľubek.
8. 2. – siedmaci absolvovali 5-dňový lyžiarsky výcvik na
Príslope. Počasie prialo, žiaci i inštruktorky vyjadrili s kurzom
spokojnosť. Dobre padla každodenná obedová polievka (hrad e n á
z prostriedkov Združenia rodičov)
v penzióne
Príslop – ďakujeme.
Cena lyžiarskeho 7 €
(5 dní) bola
viac
ako
symbolická.
10. 2. v Námestove sa konalo okresné kolo geografickej olympiády.
Reprezentovali nás tri žiačky, ktoré pripravovala p.uč. Kopilcová a Martvoňová. Darilo sa im dobre, veď Lucia Maďaríková
(6.A) a Zdenka Žilincová (7.A) obsadili 3. miesta a Kristína
Michalčíková (8.A) bola štvrtá. Všetky tri sa stali úspešnými
riešiteľkami. Blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.
11. 2. - sa konalo v Žiline krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Ferko Vlžák z 8.B ako víťaz okresného kola
obsadil pekné 3. miesto! Pripravovala p. zástupkyňa Mičiaková. Obidvom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy i obce.
V MKS sa konal karneval masiek I. stupňa. Kultúrny
dom sa zaplnil princeznami, čarodejnicami, zvieratkami
a rôznymi bytosťami z rozprávok. Zábava
bola výborná.
108 masiek sa
s učiteľmi I. stupňa dobre zabávalo. Ďakujeme
rodičom za hojnú účasť a krásne ceny v tombole.
14. 2. - sme
sa zúčastnili finále súťaže Mini talent show v Námestove. Boli sme úspešní naše žiačky obsadili 2. miesto -v kategórii divadlo B. Kopilcová, K. Jašicová, A. Hojová a S. Martvoňová. Medzi tanečníkmi
obsadili 3. miesto B. Kopilcová a N. Lihanová. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
15. 2. – podobne ako vlani
aj teraz mali naši
žiaci možnosť
stretnutia s misionármi – 1. stupeň v MKS a 2.
stupeň na chodbe ZŠ Zamost.
Pútavé rozprávanie, scénky
i videosekvencie
zanechali v žia-
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koch i učiteľoch silný dojem.
16. 2. – žiaci II. stupňa si zatancovali na ostatkovej diskotéke. Ďakujeme p. kuchárkam zo škôlky za výborné šišky!

- v našej telocvični sa konalo obvodové kolo vo vybíjanej
dievčat. Poradie: 1. ZŠ Hruštín
4 body 31:18
2. ZŠsMŠ Lokca
4 body 29:21
3. ZŠ NO – Slnečná 4 body 23:19
4. ZŠsMŠ Babín
0 bodov 7:32
Postup na okresné kolo 5. 3. 2010: ZŠ Hruštín
- v našej PC učebni bol zakončený ďalší kurz práce na PC.
Trinásť účastníkov získalo zručnosti, ktoré budú môcť využiť vo
svojom súkromnom i osobnom živote. Kurz bol zakončený
prezentáciou, lektorom p.uč. Halmeš. Naša škola je ochotná
v prípade záujmu o ďalší kurz poskytnúť priestory, technické
vybavenie i účasť lektora.
17. 2. – v Námestove sa konalo okresné kolo recitačnej
súťaže Rozprávkové vretienko. Naši dvaja zástupcovia: Martina Šeligová a Matej Martvoň. Ďakujeme za reprezentáciu.
- v NO sa konalo obvodné kolo vo volejbale dievčat. Naše
podľahli ZŠ NO Brehy i 8-ročnému gymnáziu zhodne 0:2
a obsadili 3. miesto.
21. 2. - Družstvo žiakov OŠK Hruštín v zložení Milan Jašica
ml., Ľubo Jaššo, Miňo Mišánik a Ján Ľubek (ved. Milan Jašica
st.) sa stalo podobne ako vlani bez straty bodu víťazom dlhodobej súťaže žiackych družstiev.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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Láska na kríži
V pôste sa postíme. Teda aspoň
väčšina z nás. Mali by sme sa však učiť
viac milovať. Postiť sa bez toho, aby
sa človek menil k lepšiemu totiž nemá
zmysel. Aj kvôli tomu Pán Ježiš napomínal farizejov, ba dokonca ich aj riadne kritizoval. Nazval ich obielené hroby. Skrine na smrť s vynovenou fasádou. Podľa mňa mrazivé prirovnanie.
Napriek ich enormnej snahe o dokonalosť v živote s Bohom, Ježiš pre nich
nemá pekné slovo, naopak, stali synonymom pokrytectva a egoizmu. Tieto
slová sa v bežnej konverzácii používajú
s vykrúteným nosom a poväčšine nimi
mierime na tých, ktorí nám farizejov pripomínajú. Až kým si nesadneme pred
zrkadlo svojho svedomia a uvidíme
seba, možno s celkom peknou fasádou, ale s práchnivejúcim vnútrom.
A zistíme, že nevieme byť lepší. Že nevieme milovať.
Po tomto strašidelnom zistení sa
môžeme zachovať dvojako. Buď s tým
niečo urobíme, alebo sa na to snažíme čo najrýchlejšie zabudnúť.
Túto druhú možnosť si so železnou
pravidelnosťou vyberajú pokrytci. Sú
na smrť rozhodnutí kryť hlas a obraz

svojho svedomia napríklad za dobrý „vohoz“ (myslím oblečenie), alebo niečo
iné, neviem si momentálne nič iné vymyslieť. Jednoducho pokrytci a egoisti
iste nie sú úprimný voči sebe, lebo milujú len tú viditeľnú časť človeka. Tú neviditeľnú nie, dokonca sa jej boja, preto
pred svedomím utekajú, nepočúvajú ho
a tvrdohlavo sa presviedčajú, že dôležitejšie je to, ako vyzerajú, než to, akí
sú. Že dôležitejšie je to, ako to povedia, než to, čo povedia. Že dôležitejšie
je to, čo robia, než to, ako to robia. Takíto sú. Nevedia milovať, lebo nemajú
úctu voči sebe ako voči stvoreniu s telom a dušou. Zahrdúsili v sebe spätnú
väzbu Božieho hlasu.
Ak sa po strašidelnom zistení spred
duchovného zrkadla rozhodneme niečo s tým urobiť, trafili sme do čierneho.
Nastupujeme na Ježišom vyšliapanú
cestu. On totiž po nej šiel z nevysloviteľnej lásky k nám. Preto je pre kresťana láska tým najvyšším ideálom a životným postojom. Keď sa ho ktosi pýtal na
najdôležitejší zákon, povedal, že to zákon lásky k Bohu a ľuďom.
Prečo je teda kríž taký dôležitý? Preto, lebo ukazuje Božiu lásku voči ľuďom

Príbeh o klietke
Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol
svoj zbor, prišiel raz v jedno veľkonočné
nedeľné ráno do kostola a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú
položil vedľa kazateľnice. Viacerí ľudia
v údive nadvihli obočie, keď pastor prehovoril. Hovoril, ako sa včera prechádzal
po meste a uvidel oproti chlapca, 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 pár starých vtákov.“ odpovedal.
„Čo chceš s nimi robiť?“ spýtal sa pastor.
„Zobrať ich domov a hrať sa s nimi.“
odpovedal.
„Budem ich dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zabavím.“
„Ale skôr či neskôr ich budeš mať dosť
a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?“
„Ale, 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?“
„Čoo??!!! 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: „10 dolárov!“
Pastor siahol do vrecka a vytiahol desaťdolárovku. Dal ju chlapcovi do ruky,
a ten zmizol rýchlo ako blesk. Pastor
zdvihol klietku, a niesol ju na koniec ale-

je, kde bol strom a malý trávnik. Položil ju
na zem, otvoril dvierka a klopaním na
mriežku klietky presvedčil vtáčiky, aby
vyleteli. Pustil ich na slobodu.
To vysvetlilo prítomnosť klietky na kazateľnici. Potom pastor začal hovoriť tento príbeh:
Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diablom. Satan sa práve vrátil z Rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil:
„Nuž, Pane, práve som nachytal plný
svet ľudí. Nastavil som pascu, starú
návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám
ich všetkých!“
„Čo s nimi budeš robiť?“ spýtal sa Ježiš.
Satan odpovedal: „Chaa, budem sa
zabávať! Budem ich učiť, ako sa sobášiť
a rozvádzať, ako sa majú nenávidieť
a škodiť si, naučím ich piť, fajčiť a preklínať. Naučím ich ako vynájsť pušky, bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na
tu 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! Určite 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.
(Pôstne zamyslenie čerpané z kresťanskej
internetovej stránky)

tak, ako nič iné na svete. Bohu záležalo na ľuďoch tak, že podstúpil dokonca
až toto, aby im dal najavo svoju lásku,
a na kríži, na tomto najhoršom, čo len
človek mohol s iným človekom vykonať. Z kríža vytiekla Ježišova láska. Dokonca ani to najhoršie, čoho sú schopní ľudia, nemohlo zastaviť jej prúdenie.
Žil tak, ako iných učil, aby žili. Väčšina ľudí by na jeho mieste upadla do
sebaľútosti. A vrátili by sa radšej pred
zrkadlo bez duchovného videnia. Tam
kde nevidno to, čo treba milovať. On
kázal o láske, učil ju, žil ju a zomrel
z nej. Kríž je demonštráciou Kristovej
lásky k ľuďom, je tým najbohatším symbolom lásky. Nikdy by sme sa nemohli
snívať o hĺbkach Božej lásky, ak by nebolo kríža. Na kríži Kristus ukázal, ako
Boh naozaj vyzerá, akým milujúcim je,
akým súcitným. Kríž = láska.
Ono to vyzerá celkom jednoducho:
dobre teda, budem milovať Boha nadovšetko, seba samého ako človeka
s telesnými a duchovnými potrebami
a potom tak isto aj tých druhých, lenže...
pán kaplán

JUBILANTI
v mesiaci marec 2010
85 rokov Škapec Tomáš
80 rokov Šeliga Ľudovít
Gruchaľák Jozef
75 rokov Genšorová Mária
70 rokov Martvoňová Emília
Jurinová Emília
Vlžáková Mária
Martvoň Ľudovít
65 rokov Slameník František
60 rokov Hutirová Helena
Kampoš Ján
55 rokov Kampošová Terézia

Prišli medzi nás:
Oliver Matejčík l Matej Macák
Mária Šeligová l Elena Šmihľová

Uzatvorili manželstvo:
Juraj Síkora a Jana Jurovčíková

Odišli od nás:
Helena Teťáková, 76 rokov
Mária Gemeľová, 59 rokov
František Paško, 62 rokov
Ján Kovaľ, 21 rokov
Štefan Žilinec, 83 rokov
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inzercia

Zo streleckého športu
l

V sobotu, 6.2.2010, sa v Martine konali Majstrovstvá Žilinského kraja v streľbe zo vzduchových zbraní, ktorých sa zúčastnili aj 6 strelci z Hruštína.
Výsledy:
Vz Puška 60 muži:
1. Matúš Jancek 593 b. nesúťažne lebo je v Dukle BB
2. Ľuboš Jancek 559 b.
Vz Pištoľ 60 muži:
4. Marián Slaničan 545 b.
10. Jozef Jancek 538 b.
21. Jaroslav Jancek 475 b.
Vz Pištoľ 60 kadeti:
1. Jozef Jancek ml. 534 b.
V dňoch 17. - 21. 2. 2010 sa konala medzinárodná
súťaž VC Wroclaw v Poľsku, na ktorej sa celkom dobre darilo Matúšovi Jancekovi spolu s reprezentačným
kolegom Jozefom Goncim, ktorému sa darilo ešte viac,
keď vyhral dve disciplíny.
Výsledky Matúša Janceka:
Vz Pu 60: 5 miesto výkonom 587 + 102,6 b.
Ma Pu 60: 8 miesto výkonom 591 + 99,8 b.
Ma Pu 3x40: 2 miesto výkonom 1162 + 101,4

l

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Predávam brezové metly, cena od 3,-€. Info: Hruštín, Zamost 125, tel. 0905 948449.
www.projektstavby.sk
projekty rodinných domov a chát
odborné poradenstvo
0908 733 339
STAVEBNINY, ŽELEZIARSTVO, DOMÁCE
POTREBY, FARBY LAKY, DROGÉRIA
ROZŠIRUJEME SORTIMENT:

OSB dosky za bezkonkurenčné ceny
OCEĽOVÉ PROFILY – skladom 40 druhov
jokle, L a U profily, rúry, pásoviny, tyče ....,

ŽĽABY A ZVODY
PLETIVÁ A STĹPIKY
zinkované a farebné, kompletné
príslušenstvo skladom pozink. a poplastované
FARBY- LAKY presúvame zo stavebnín do predajne
textilu a domácich potrieb.
Ponúkame LIADOK, NPK, CERESIT, MOČOVINU
a sadbové zemiaky rôznych odrôd.

Občania Hruštína a Vaňovky majú vstup na výstavu zdarma!
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Veľkoobchod a maloobchod s motorovými olejmi

MažeTo s.r.o
info@mazeto.sk, tel.: 043 23 888 64, 0948 524 035
Lán 688/2, Hruštín
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Na voľnú chvíľu

Príď medzi nás, naučíš sa tancovať,
spievať a hrať na hudobný nástroj!
Chcete spievať, učiť sa tanec a nemáte „kde a ako“?
Pozývame všetky deti od 4.ročníka ZŠ na prvú
skúšku, ktorá bude v Kultúrnom dome v Hruštíne,
v sobotu 13.3. 2010 o 17:00 hod.
(Ďalšie skúšky budú podľa dohody)
Naučíme vás:
- tancovať ľudové tance (oravské, goralské, liptovské, terchovské)
- spievať piesne (trávnice, žartovné, vianočné a iné ľudové piesne)
- hrať na ľudové hudobné nástroje (husle, basička,
pastierska píšťalka,...)
Rodičia podporte svoje deti, určite neobanujete.
Prineste si prezuvky, hneď začíname!
Zachovaj nám kultúrne dedičstvo, Pane.
Tento projekt vzniká vďaka spolupráci Obce
Hruštín, Základnej školy Hruštín a pána
Tibora Kičina.

VTIPNÉ VÝROKY
Ak máš nádhernú manželku, očarujúcu milenku, ak vlastníš skvelé auto, ak
nemáš problémy s daňovým úradom,
ak vždy, keď vyjdeš na ulicu svieti na
teba jasné slnko a ľudia sa na teba
usmievajú... je čas skončiť s narkotikami.
----Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje...
----Moja prababka bola taká stará, že keď
som jej povedal, aby sa správala primerane svojmu veku, umrela.
----Žena je ako olympijská trofej. Musíš
o ňu bojovať, a potom ti celý život visí
na krku...
----Tvoje zuby sú ako hviezdičky - žlté
a ďaleko od seba.
----Neopakuj bezducho klebety. Pridaj aj
niečo vlastné.
----Žena za volantom je ako hviezda. Ty ju
vidíš, ale ona teba nie.
----Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na
zajtra. Urob to až pozajtra a máš dva
dni voľna..!
----Nepotrebujem životnú poistku. Chcem,
aby bol každý úprimne smutný keď
umriem.
----Deň má 24 hodín. do jednej bedne sa
zmestí 24 pív.......... TO NEMOŽE BYŤ
NÁHODA!
----Každé ráno, keď vstanem, pozriem si
zoznam 50 najbohatších ľudí na svete.
Ak nie som tam, idem do práce.
----Najkrajšie na plešatej hlave je, že počuješ snehové vločky.
----Nikdy nehovorte, že sa niečo nedá, pretože vždy sa nájde iniciatívny blbec,
ktorý nevie, že sa to nedá, a urobí to!

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci
marec 2010
7.3. VS urbár
10.3.Predaj RUCEK
17. – 21.3. Poľovnícka výstava
23.3.Predaj MASNICA
31.3.Predaj ALADIN
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