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Mama – vyznanie
Vidím prekvapenie v Tvojich
očiach a krásny úsmev, ktorý
z nich vyžaruje.
Vlastne až teraz
si si uvedomila, že
už nie som ten malý
chlapec s rozbitými kolenami.
Mami pamätáš...? Je to už dávno,
keď som otvoril oči a pozrel sa na svet.
Bol biely a strašne veľký. Mami, dnes
som už dospelý a svet je už krásny,
farebný. Pozerám sa naň, aj na Teba.
Vlastne si sa vôbec nezmenila, si stále
tou mamičkou ako prvýkrát. Azda ti pribudlo len pár vrások, mozole na dlaniach, a tiež jeden dospelý syn.
No dnes si tu so mnou. Stojím na
prahu života, toho ozajstného a cítim,
ako na mňa dýcha. Chcel by som ťa
chytiť za ruku, tak, ako kedysi, keď som
bol malý.
Vieš, mami, trošku sa bojím. Bojím sa
hlasu, ktorý ma priťahuje. Je tajomný, je
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to hlas života, mami. Hovoria mi - dospelý.
Túžil som strašne po tom slove, ale
dnes, keď som tak blízko neho, stále
častejšie sa obzerám za seba do diaľky,
kde je moje detstvo. Pamätáš mami,
keď si ma priniesla domov v bielej perinke? Pamätáš sa na autíčko, s ktorým
som sa tak rád hral? Pamätáš sa na
moje prvé topánočky? A na môj prvý
krok? Vidím ešte dnes krásny úsmev,
ktorý vyčarilo na tvojej tvári moje prvé
slovo : „MAMA“
A potom, jedno ráno si mi dala do
ruky lízanku, na chrbát zavesila tašku
a kráčali sme spolu do školy. Tešil som
sa dovtedy, kým ma od teba neodtrhli.
Nechápal som to, a chcel som tomu
rozumieť. Priniesol som prvú jednotku,
mami, ako je to dávno? Sú to sekundy,
hodiny, mesiace a roky plynúceho času.
Toho času, v ktorom som sa učil žiť.
Mami, na čo myslíš? Na to, keď som
prišiel prvýkrát neskoro domov? Viem,
bola to hlúposť, ale ako ti to vysvetliť, že
som chcel prežiť kúsok ozajstného ve-
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čera, večera vo dvojici? Nie, nebolo to
nič zlé, len ten večer sa tuším spájal
s prvým bozkom. Mami, s tebou som
prežil aj bolesť. Pri tom všetkom a smutnom vidím teba. Mami, ty plačeš? Neplač, teš sa! Som tu, som mladý, a som
aj starý. Mladý na to, aby som vedel, čo
je život, ale starý na to, aby som sa
pohral so svojim autíčkom.
Dnes už viem, čo je život. Krásna
lúka plná kvetov, slnko zohrievajúce svet,
ľudia, ktorých každodenne stretávam......
Ty, s krásnym úsmevom, otec s prísnou tvárou. Život, to je obrovský strom,
pod ktorým si môžu oddýchnuť všetci
ľudia. Mami, mám ťa veľmi rád a chcem
ti v tento krásny deň povedať to slovo,
ďakujem! Ďakujem za cestu k životu, po
ktorej si ma učila kráčať. Ďakujem za
pohladenie tvojou rukou. Ďakujem za
prebdené noci, v ktorých si spolu so
mnou prežívala bolesť.
Ďakujem za všetko. Ďakujem za to,
čo bolo, i za to, čo príde.
Zdroj:http://salvatka.webgarden.cz/
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V utorok, 26. apríla,

bola otvorená
nová prevádzka pošty
v Hruštíne.
Otváracie hodiny sú nasledovné:
Pondelok 8.00
Utorok
8.00
Streda
8.00
Štvrtok 8.00
Piatok
8.00

–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
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Skutočná láska musí bolieť.
(Matka Tereza)
Jar sa rozbehla
na plné obrátky a
do polí sa rozbehli traktory. Sadili sa zemiaky, sialo sa obilie a záhradky sme si podelili na hriadky, na ktoré už
čakali semiačka zeleninového typu. Taký
bol apríl, trochu uponáhľaný, ale zato
v závere veľmi slnečný, a preto aj dobre
využitý na práce rôzneho typu.
Činnosť obce za mesiac apríl.
1/ Obec vykúpila od občanov pozemky
v centre obce. Ide o školskú záhradu, zastávky, chodník do MŠ a časť
areálu Materskej školy. Doteraz tieto
pozemky neboli vysporiadané a do
budúcnosti, keď chceme podať nejaký projekt v oblasti revitalizácie centier, musí pozemky vlastniť obec.
2/ Dňa 20. 4. 2010 som sa zúčastnil na
Ministerstve životného prostredia
v Bratislave pripomienkovania, vo
veci veterného parku Babín. Obec
opakovane dala záporné stanovisko
k tomuto zámeru, aj s podpismi občanov a iných organizácií. Vážení občania, informovali sme Vás prostredníctvom obecnej internetovej stránky, rozhlasom a tiež prostredníctvom
letákov o negatívnych vplyvoch, týchto veterných parkov.
Bude ešte naša krásna Horná Orava
po osadení týchto nadrozmerných
stavieb (výška stĺpov- 120 m) vôbec
lákadlom pre turistov? Vidieť tieto
stavby zasadené v scenérii nádhernej Magury – to jednoducho nejde.
Pripomína mi to paradox, ako keby
sme do drevenej dediny postavili mrakodrap. Vidieť za týmto zámerom len
zisk, a nie dopad na našu krajinu,
určite nie je správna voľba.
3/ Pán J. Drígeľ nám pozváral požiarne
bedne, na náradie a urobil nám aj iné
zváračské práce.
4/ Obec vypracovala žiadosť na zakúpenie dresov pre športovcov OŠK.
Žiadosť bola schválená a z Úradu
vlády sme dostali 8 097 €, čo je
243 930 Sk.
5/ Za budovou pošty bola odvezená suť
a zrovnaný terén. Tieto práce nám

urobil pán M. Voška
a pracovníci obce.
6/ V pondelok,
26. 4. 2010, bola
otvorená nová prevádzka pošty v zrekonštruovaných obecných priestoroch.
Celková prestavba stála Slovenskú
poštu 100 000 €, čo je 3 mil Sk. Tieto
nové priestory vyhovujú najnovším
požiadavkám na kvalitné poštové
služby.
7/ Pracovníci obce pokračovali v jarnom upratovaní. Uskutočnil sa zber
železa, 2x zber elektroodpadu, použitých batérií, čistili sa rigoly a priestranstvá v obci. Taktiež pred vstupom do obce i za obcou bol pozbieraný komunálny odpad. Určite ste si
všimli, že dedina je skutočne čistá,
keď sa o to spoločne pričiníme. Takéto uznanie sme dostali už od niekoľkých ľudí, ktorí prechádzali našou
obcou i od samotných novinárov
a redaktorov, ktorí našu obec navštívili. Touto cestou sa chcem poďakovať aj našim školákom – žiakom
ZŠ, ktorí už druhý rok mali akciu,
ktorou sa zamerali na čistenie obce
i potokov od komunálneho odpadu.
Za deň sa toho nazbieralo neúrekom, a preto im patrí veľké ĎAKUJEM. Pevne dúfam, že takéto akcie
budú zo strany žiakov pokračovať,
a dúfam, že aj oni budú mať iný prístup k nášmu prostrediu a nebudú
ho znečisťovať odhadzovaním odpadkov.
8/ Pracovníci OVS Dolný Kubín vymenili v obci 2 nefunkčné hydranty (ul.
Pod Príslopom, ul. Radzovka)
Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Filipínske ostrovy boli obkľúčené
Americkou námornou flotilou. Vyšiel
rozkaz, aby sa lode pripravili na streľbu proti prístavu. V tom jednému
námorníkovi spadla do vody košeľa.
Pýtal si dovolenie košeľu z vody vytiahnuť. Napriek tomu, že dovolenie
nedostal, vrhol sa cez okraj lode do
mora. Všetci si mysleli, že je to len
trik, aby mohol utiecť pred bojom vo
vojne. Námorník rýchle uchopil medzi zuby košeľu a vyšplhal sa po

lane späť na loď. Tým urobil priestupok, ktorý bol považovaný za hrubé
porušenie vojenskej disciplíny. Námor-

Očami
starostu

Vážení občania.
Mesiac máj patrí medzi najkrajšie
mesiace v roku. Nie náhodou je mesiacom lásky, a tiež aj mesiacom, keď si
pripomíname Deň matiek. Všetkým naším mamám a starým mamám prajem
k ich sviatku veľa zdravia, trpezlivosti pri
výchove detí a veľa Božieho požehnania.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Talizman
níka postavili pred vojenský súd. Bol
odsúdený na niekoľko rokov prísneho
väzenia. Generál, ktorý mal vykonať
rozsudok, sa spýtal odsúdeného: „Povedzte mi, ako ste mohli vykonať ta-

JUBILANTI
v mesiaci máj 2010
70 rokov Kľuska Jozef
Snováková Mária
65 rokov Hojo František
60 rokov Očkajáková Margita
Hurtala Jozef
Troják Ján
Gemeľa Štefan
Mišániková Elena
55 rokov Hutira Ján
Martvoňová Margita
Škapcová Helena
Jurovčík Štefan
Kecerová Margita
Hurtalová Antónia
50 rokov Mateková Emília
Kaprálik Andrej
Žilinec Ján
Žilincová Marta
Rabčanová Margita

Prišli medzi nás:
Marek Kampoš

Uzatvorili manželstvo:
Stanislav Hutira
a Dana Graňáková
Martin Žilinec a Eva Radzová
Ing. Libor Záhradník
a Mgr. Mariana Martvoňová
Ing. Martin Kalamár
a Mgr. Magdaléna Hojová

25 výročie sobáša:
Ján Kazimier
a manželka Anna

Odišli od nás:
Helena Radzová, 68 rokov
Štefan Halaštík, 64 rokov
Helena Matečková, 78 rokov

kúto hlúposť pre jednu bezcennú košeľu?“ Námorník vytiahol z vrecka
košele fotografiu, ukázal ju a povedal:,, Nie kvôli košeli, ale pre túto
fotografiu som to urobil. Je mi drahšia nad všetko. Stále ju nosím so
sebou. Pripomína mi tú, ktorá na mňa
myslí, cíti so mnou, všetko so mnou
prežíva, miluje ma a modlí sa za mňa
k Bohu, ktorému je podobná láskou.
Žena na tejto fotografii, to je moja MATKA.“
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Starším i mladším niekoľko slov

Najmladšia generácia v obci

Rodinné návštevy v rodisku, uskutočnené v súvislosti so
sobášom Magdalény Hojovej 1. mája 2010, chcem využiť tiež
ako príležitosť nielen na pozdravenie sa so známymi, ale aj na
aspoň tento malý príhovor v hruštínskom časopise.
Zakrátko budú štyri roky odvtedy, čo sme sa stretli aj
spoločne v sále na milej a živej besede. Jej účastníkom, zvlášť
pánovi starostovi i jeho spolupracovníkom za výbornú organizáciu želaného podujatia, chcem sa aj na tomto mieste teraz
srdečne poďakovať za vzájomné oživenie pamätihodných udalostí dávnych i nedávnych čias našej obce, ale aj v širších či
všeobecných súvislostiach… Je to tak, a spravidla aj dobre,
keď starí ľudia žijú z pekných spomienok, na ktorých stavajú
nádejnú budúcnosť a keď súčasne mladí nechajú sa poučiť
vzácnymi skúsenosťami od svojich predkov.
Pamätám sa veľmi dobre aj na to, keď manželka niekdajšieho nášho suseda Laca Žilincovho, ktorého otec niekoľko
desaťročí poctivo vylepšoval („poflekoval“ aj veľmi obnosenú
starú) koženú obuv - ku koncu tej besedy mi položila zásadnú
otázku, či ešte neplánujem niečo napísať… Dúfam, že Pán
času a priestoru i všetkého v nich obsiahnutého - mi azda ešte
dopraje potrebných síl i času na reálne naplnenie dobrých
predsavzatí…
Zatiaľ som riešil rôzne iné akútne záležitosti. Napríklad
som sa podieľal na koncipovaní a aplikácii štyroch reštitučných zákonov pre politických trestancov, nespravodlivo protiprávne poškodených bývalým štátnym komunistickým režimom. Pre nich som zabezpečil a odhalil aj pamätnú tabuľu
v katedrále sv. Šebastiána v Bratislave. Z tej slávnostnej
udalosti bolo vytvorené aj DVD (cca 90 + 60 min.). A pre Ústav
pamäti národa v Bratislave som poskytol štvorhodinový rozhovor, tiež zaznamenaný na DVD.
Pri prekročení 82 rokov života stimulujú ma aj mnohé
priaznivé výsledky našej obce, na čom má bezpochyby podstatnú zásluhu vedenie našej obce s jej zodpovedným starostom a tiež náležitá ich spolupráca s farským úradom, duchovnou správou obce, čo so spokojnosťou i s potešením pravidelne sledujem.
Z tej duše vás pozdravujem (ako to pred cca sto rokmi
napísal náš básnik P. O. Hviezdoslav) a všetkým prajem
naďalej pokračovať na hmotnom i duchovnom zveľaďovaní
našej obce Hruštín i jej obyvateľov, osobitne prajem dobrú
spoluprácu obecného zastupiteľstva na čele s pracovitým
čestným starostom - s početnými spoločenstvami veriacich
pod starostlivým horlivým vedením kompetentných zástupcov
nášho Vykupiteľa.
Váš spolurodák Dr. František Kľuska, Bratislava.

29. 04. sa v Materskej škole Oravské Veselé konal
IX. ročník nesúťažnej prehliadky spevákov ľudových piesní
materských škôl okresu Námestovo, pod názvom „ŠTRNGALKY“.
Našu MŠ reprezentovala trojica nádejných speváčikov –
predškoláci: Zuzanka Šubjaková, Emka Hutirová a Vaško
Baraniak, ktorí sa ešte pred samotným vystúpením obliekli do
pekných krojov a tak umocnili svoj umelecký prejav. Pod
odborným vedením sl. učiteľky S. Kazimierovej, ktorá ich
zároveň hudobne doprevádzala deti odspievali známe ľudové
piesne: V záhradôčke pod okienkom... Anička maličká...
Každé dieťa získalo diplom, pastelky a sladkú odmenu. Po
namáhavom dopoludní sa speváčikovia občerstvili, spoločne
odfotili a šťastne docestovali domov.

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci máj 2010
1.5.
2.5.
4.5.
8.5.
9.5.
11.5.
15.5.
19.5.
22.5.
26.5.
29.5.

Svadobná veselica
Rod.oslava
Predaj ALADIN
Rod.oslava
Deň matiek
Predaj RUCEK
Rod.oslava
Predaj MASNICA
Bažant fest
Predaj LANTASTIK
Tanečná zábava Krivačka

30. 04. krásny slnečný deň nás vylákal von a pred MŠ sme
pri hudbe a speve ľudových piesní spoločne zdobili máj.
Príjemnú jarnú atmosféru deti využili na pohybové aktivity,
hudobno – pohybové hry.
06. 05. o 15.00 sa v priestoroch školskej jedálne uskutoční
slávnostný program pri príležitosti „DŇA MATIEK“, na ktorý
srdečne pozývame všetky mamičky a babičky.
Silvia Škapcová
riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
22. 3. 2010 sa 61 žiakov našej školy zapojilo do súťaže
Klokan. Na výsledky sme si pre veľký počet účastníkov museli
počkať do mája. Sedem žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi
(skončili v prvej pätine súťažiacich na Slovensku): Matúš
Kopilec (2. A), Júlia Gáborová (2. A), Matúš Kaprálik (2. B),
Laura Hojová (3. A), Barbora Štiblárová (6. B), Miroslav Hutár
(7. B), Gabriela Hojová (8. B). Blahoželáme !
- oficiálne výsledky celoplošného preskúšania deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktoré
sa uskutočnilo 10. 3. 2010:
Matematika:
slovenský priemer: 60,1 % náš priemer: 64,3 %
Najlepší: (100 %) Martina Mišániková, Darina Škapcová,
Veronika Žilincová.
Slovenský jazyk:
slovenský priemer: 67,6% náš priemer: 64,1%
Najlepší: Marek Calo, Elena Hojová, Darina Škapcová,
Michaela Vidová, Veronika Žilincová - 90 %.
9.4. sa v ZŠ Výhon uskutočnilo školské kolo speváckej
súťaže Slávik Slovenska.
Výsledky: 1. kategória 1. Bianka Jaššová, 3.B, 2. Pavel
Šeliga, 2.B, 3. Katarína Bobková, 3.B
2. kategória 1. Silvia Škombárová, 4.A, 2. Natália Pidíková, 4.A, 3. miesto nebolo udelené
Víťazom blahoželáme!
9. 4. 2010 sa žiaci II. stupňa zúčastnili brigády pri čistení
obce. Vedenie
školy určilo jednotlivým triedam
úseky, ktoré bolo
treba upratať,
OcÚ dodal vrecia a zabezpečil
odvoz odpadu
a usilovní žiaci
so svojimi učiteľ-

mi sa pričinili o to, že naša obec vyzerá zasa trochu krajšie.
Dokedy? Záleží na každom z nás...
13. apríla 2010 sa žiaci našej školy (1.- 4.) zúčastnili
obvodného kola turnaja v malom futbale, ktoré sa uskutočnilo vo Vavrečke. V silnej konkurencii obsadili (posledné)
3. miesto. Výsledky:
ZŠ Vavrečka – ZŠ Lokca 4:2
ZŠ Lokca – ZŠ Hruštín 4:3
Góly: Martin Žilinec, Michal Jagelka, Štefan Halaštík
ZŠ Vavrečka – ZŠ Hruštín 4:0

APRÍL 2010

15. 4. sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo
biblickej olympiády. Spomedzi 11 družstiev obsadilo naše trio
Darinka Škapcová, Majka Škapcová a Aďka Hojová krásne
1.miesto. Pripravovala p.uč. Očkajáková. Ďakujeme za dobrú
reprezentáciu, blahoželáme a dúfame, že aj na celoslovenskom kole 18.-19.mája v Košiciach sa im bude dobre dariť.

13. 4. 2010 sa v ZŠ Lokca konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Výsledky našich zástupcov:
P3 – účasť Juraj Jurovčík (3.A)
P4 - 13.-15. Jozef Žilinec (úspešný riešiteľ) - 32 súťažiacich
- pripravovala p.uč. Žilincová
P5 - 3.-4. Roman Stieranka (úspešný riešiteľ) - 23 súťažiacich - pripravoval p.uč. Halmeš
ÚR blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.
16. 4. prišli do našej školy študentky zo Strednej zdravotníckej školy, aby ponúkli žiakom i učiteľom žltý narcis - symbol
boja proti rakovine. Kúpou tohto kvietka prejavili tí, čo sa ním
ozdobili, svoj postoj a podporu boja proti tejto zákernej chorobe. Vyzbierané peniaze, dúfame, pomôžu tým, ktorí to najviac
potrebujú.
28. 4. – do budovy Zamost boli dodané v rámci projektu
rekonštrukcie budov nové školské stoly a stoličky
30. 4. - naše družstvo mladých zdravotníčok zúčastnilo
regionálnej súťaže v Dolnom Kubíne. Spomedzi 9 družstiev
z celej Oravy obsadilo 7.miesto. Reprezentovali nás tieto
žiačky: Darina Očkajáková, Natália Bražinová, Daniela Martvoňová, Lenka Smidžárová, Jana Jurkyová (všetky
3.A). Pripravovala p.uč.
Martina Šalatová.
- naši žiaci v spolupráci s Ing. Lonským
(Lesy SR, odštepný závod
Námestovo) zasadili v areále školy javor, jaseň a tis.
Akcia sadenia stromkov sa
koná už pravidelne, žiaci
okrem spoznania drevín
a poučenia o správnom sadení získajú aj dobrý pocit,
že niečo urobili pre našu
prírodu.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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Dňa 24. apríla sa dožil 82.rokov čestný občan Hruštína
a bývalý správca farnosti vdp. Marcel Martinko. Pri tejto
príležitosti mu boli zablahoželať zástupcovia obce Hruštín.

Vo štvrtok, 29.apríla, sa na sv. omši stretli kňazi námestovského dekanátu a spoločne sa modlili za zomrelých
kňazov, ktorí sa narodili, alebo pôsobili v našej farnosti.
Po sv. omši sa išli pomodliť do cintorína na hroby kňazov, ktorí sú tam pochovaní.

Poďakovanie
Dňa 27.apríla navštívil našu
obec predseda KDH Ján Figeľ.
V centre obce sa stretol s našimi občanmi.

Už tradične sme 30. apríla stavali máj. Tento rok ho však
hasiči postavili hneď po sv. omši v centre obce. O dobrú náladu sa starali FSk Hruštín a SONDA.

Ďakujeme zástupcom obce Hruštín za poskytnutie zasadačky kultúrneho domu na akciu – Stavebné sporenie pre seniorov.
Napriek tomu, že sme na akcii očakávali viacej občanov (boli na túto akciu pozvaní pozvánkami), akcia dopadla dobre. V priateľskej atmosfére sme si porozprávali o výhodách stavebného sporenia aj pre starších
obyvateľov. Dúfame, že v budúcnosti si na takúto akciu nájdete čas viacerí.
Ing. Veronika Jagelková a Marta Drígľová, obchodné zástupkyne Prvej stavebnej sporiteľne
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Ľubomír Jurovčík
– finančné a majetkové poradenstvo:
- sporenie, investície
- poistenie – životné, majetkové (dom, auto)
- dôchodkové – poistenie, sporenie
- úvery – stavebné, spotrebné, hypotekárne
tel.: 0918/894400, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@gmail.com
PIZZERIA MAGNUM

!!! AKCIA PIZZA 3 + 1 !!!
Pri objednávke 3 kusov pizze dostane 1 zdarma
Taktiež sme obohatili jedálny lístok o nové druhy pizze
043/5577729, 0918/402153

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

S lišiakom to máte vyhraté!
Vyhrajte 15 x 1.000 Eur
Ak si uzatvoríte novú zmluvu o stavebnom sporení v období od 1. apríla do 3. júla 2010
a vyplneníte návratku, budete zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční 16. augusta 2010.
Podrobnejšie informácie na www.pss.sk, alebo
na tel. čísle: 0915 81 32 32 - Marta Drígľová, Pod
Uhliskom 255, Hruštín
NOVINKA!
- úvery na bývanie s mimoriadne nízkym úrokom vo výške iba 1,99 %
- pre nových aj súčasných klientov
- rýchlo aj bez predchádzajúceho sporenia.
Rozhodnite sa čo najskôr.
Ponuka je časovo obmedzená.
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Na voľnú chvíľu
Dobrá rada: Ak chcete zdvojnásobiť cenu svojho trabantu,
(TAJNIČKA – 14 písmen)
TABAK, TABUĽA,
TAJGA, TAKTIKA,
TAKTY, TALENT,
TAPETA, TARIFA,
TATÁRI, TATRA,
TEKUTINA,
TELESO, TERKA,
TENOR, TEROR,
TESTY,TETANY,
TIMOR,TITAN,
TLAMA,TOLIAR,
TOPÁNKA,
TOPOR, TORKA,
TRADÍCIA,
TRAKTOR,
TRAUMA, TRIEDA,
TRIKO, TROSKA,
TUKAN.

Milé mamičky a babičky,
k Vášmu sviatku vám
prajem veľa lásky,
ešte viac zdravia
pre všetkých, ktorých
máme radi, pevné nervy
a veľa slniečkových dní,
plných radosti a pokoja.
Ing. Viera Mazúrová
poslankyňa NR SR
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Správna odpoveď z minulého čísla: „Tak uvar niečo na
obed.“
Knižné ceny, ktoré si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade,
získavajú: A.Hurtalová, Vaňovka 832/57., D.Teťáková, Hruštín 246., PaedDr. J. Kampošová, Hruštín 256/25
Svoje meno a riešenie krížovky zasielajte na email: ouhrustin@orava.sk
l
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v Požičiam trubkové lešenie. Tel. 0915 530241, 0908 170157
v Predám drevené brikety z bukových pilín. Výhrevnosť ako

hnedé uhlie. Čisté drevo bez spojiva. Popol ako hnojivo.
Cena: 13,30 EUR/10 kg. Dovoz brikiet dohodou.
Tel.: 0944 51 20 20. Areál PD Vasiľov.
v Predám za symbolickú cenu 3 ks piecky „Petrík“. Tel.: 0944
269937
Dňa 30.apríla 2010 sa uskutočnilo „Zhromaždenie delegátov
COOP Jednota SD Námestovo“,
kde okrem iného bola hodnotená
práca Výborov členských základní vo všetkých obciach okresu Námestovo. Výbor členskej základne (Dozorný výbor) v Hruštíne bol ohodnotený ako druhý najlepší za členskou základňou v Námestove. V samotnom vyhodnotení COOP Jednota SD Námestovo, bola spolupráca medzi VČZ
a OcÚ Hruštín. VČZ bol nápomocný pri drobných opravách
a údržbách na prevádzkových jednotkách a sponzorsky
prispel na akcie usporiadané v našej obci.
J. Kravčíková

NA ZASMIATIE
Za dverami stojí smrtka. Dedko pozerá cez kukátko na dverách a
hovorí babke: „Nikoho nevidím, iba kosu.... asi niekto od Mountfilda...“
````````
Príde podriadený za šéfom a hovorí:
- Chcem pridať.
Šéf ho s úsmevom poklepe po chrbte a hovorí:
- Tak pridaj!

Zo streleckého športu
V nedeľu, 18. 4. 2010, usporiadal klub Surfin Tvrdošín
na hruštínskej strelnici súťaž „Memoriál Štefana Kuľkovského“. Za krásneho jarného počasia sa stretlo 43 strelcov, aby
si zmerali sily v prvej tohtoročnej súťaži na našej strelnici.
Výsledky:
1. Pavel Motyčka
Nižná
2. Ľuboš Jancek
Hruštín
3. Marián Slaničan Hruštín

274 bodov
272 bodov
267 bodov

25. 4. 2010 sa u nás konala súťaž „Viacboj Špeciál“. Táto
súťaž má už viac ako 30 - ročnú históriu a na hruštínskej
strelnici sa konala už po dvadsiatykrát. Tohtoročný pretek
bola účasť menšia ako po iné roky - aj v našom streleckom
športe cítiť zlú ekonomickú situáciu v tomto štáte - zato však
v príjemnom, krásnom - a po sobotnej brigáde aj super
čistom prostredí sa stretlo 45 súťažiacich z celej Oravy
a Turca.
Výsledky družstvá:
1. Hruštín
1 908 bodov
2. Nižná
895 bodov
3. Hruštín
2 866 bodov
Výsledky jednotlivci:
1. Marián Kompan Hruštín
2. Jozef Jancek
Hruštín
3. Marián Jašica
Nižná

320 bodov
319 bodov
310 bodov

Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť vo vitríne ZOTŠ
Hruštín umiestnenej pri vchode do Pizzerie MAGNUM, alebo na našich web stránkach: www.zotsh.estranky.sk
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