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Začala dlhoočakávaná rekonštrukcia

Základnej školy Zamost a Výhon
v celkovej sume 959 715,82 EUR (28 912 398,– Sk).

Z tejto sumy sme získali 911 730,03 EUR
(27 466 778,– Sk), čo je 95% a obec spolufinancuje

47 985,79 EUR (1 445 619,90 Sk), čo je 5 %.
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Očami

starostu

Ak na Nanebovzatie Panny Márie prší, potom päťdesiat mokrých dní máme očakávať.
 (pranostika očami meteorológa Jozefa Iľka)

Polovicu letných prázdnin majú naši
školáci za sebou. Leto po sv: Anne sa
taktiež prevalilo do svojej druhej polovi-
ce. Nám ostáva len dúfať, že si ešte dlho
užijeme tepla, ktoré nám treba na ďalšie
práce.

Činnosť za mesiac júl

1/ Firma Rezostav nám pri obecnej
budove, kde je pošta, spevnila plochu
a položila zámkovú dlažbu.

2/ V obecnej budove priestory, kde
bola pošta boli prenajaté p. Prílepkovi,
ktorý má obchod (u Džmuráňa). Tieto
priestory si na vlastné náklady upravuje
– nanovo dáva stierku, znižuje vysoký
strop. Obchod bude vykurovaný Bioma-
sou. Tieto priestory boli najskôr ponúk-
nuté našej kvetinárke , slečne Milke Kup-
čulákovej. Po jej odmietnutí za štandard-
ný nájom nastúpil záujemca, druhý
v poradí.

3/ Koncom júla sme zakúpili pre hasi-
čov vo Vaňovke novú hasičskú striekač-
ku, pôvodná bola už v nevyhovujúcom
a havarijnom stave. Všetkým hasičom
a hasičkám vo Vaňovke sa chcem po-
ďakovať za doterajšiu výbornú reprezen-
táciu obce, na hasičských súťažiach.
Dobrovoľný hasičský zbor je o nadšení
a zmysle pre spoločné dobro a toto nad-
šenie vo Vaňovke je. Prajem všetkým,
aby im nová striekačka slúžila viac na
športové účely, ako na priame zásahy
pri požiaroch, i keď si v tomto nemôže-
me rozkázať. Sami nevieme, kedy takú-
to pomoc budeme potrebovať, a preto
som rád, že mladí ľudia sú k tejto službe
naklonení.

4/ Posledný júlový týždeň sme začali
rekonštrukčné práce na Základnej škole
Zamost a Výhon. Dôrazná kontrola
a zároveň zdĺhavé verejné obstarávanie
posunuli termín prác až na teraz, i keď
naším prianím bolo začať skôr. Práce na

túto rekonštrukciu vyhrala firma Dopras-
tav.

Na škole Zamost sa začali zatepľo-
vacie práce z jednej strany budovy a vo
vnútri sa začali vymieňať radiátory.

Na Výhone bola rozobratá strecha
a začali sa prípravné práce na betóno-
vanie deky, na ktorú pôjde nadstavba
podkrovia s učebňami. Súčasťou pro-
jektu je aj dodávka tabúľ, lavíc, stoličiek
a výpočtovej techniky.

5/ V týchto dňoch na obci prebieha
pripomienkovanie k rozšíreniu územné-
ho plánu v časti Kutina – Dielnice.
V tejto lokalite sa počíta s výstavbou
približne 80 rodinných domov.

Súčasťou doplnku územného plánu
je aj parkovisko pre 48 áut pri športo-
vom areáli Kutina.

Vážení občania.
V dôsledku celkovej finančnej krízy

sme boli nútení k šetreniu. Výrazné prob-
lémy s financovaním nastúpili už vlani
a tento rok pokračujú. Od začiatku tohto
roka naša obec nedostala už 2,2 mil Sk.
Každá dedina si volí svoj program šetre-
nia tak, aby obec fungovala, nezadlžila
sa a zároveň, aby obec nestagnovala,
čiže aby sa v nej niečo robilo. K šetreniu
sme nepristúpili len teraz, to by bolo už
neskoro, veď výrazné problémy platieb
od štátu sú už od vlani až doteraz. Vy
ako občania ste to nepocítili, ani na zvý-
šení dane, ani na zvýšených poplatkoch
za komunálny odpad. Niektoré obce pri
týchto problémoch prvé čo urobili bolo,
že zvýšili poplatky za odpad a zvýšili
dane. Vždy sme sa s poslancami snažili
riešiť problémy v obci tak, aby sa našlo
čo najlepšie riešenie a nezaťažovalo to
občanov. Na poslednom obecnom za-
sadnutí v máji sme odsúhlasili nepopu-
lárny, ale výrazne šetriaci krok a to vypí-
nanie pouličných svetiel v neskorých noč-
ných hodinách. Chcem podotknúť, že
niektoré obce pristúpili už vlani k vypína-
niu svetiel. Pán Ján Šeliga náš rezbár,
ktorý precestoval kus sveta mi hovoril.
V Nemecku, v Belgicku nesvieti ani jed-
na dedina, len mestá. Mnohí ste toto
opatrenie pochopili a ste sa sním stotož-
nili. Pracujete v Dolnom Kubíne, alebo

po svete, kde ste mi tiež hovorili, že inde
je to už tak zabehnuté, že je to bežná
vec.

Naše verejné osvetlenie má už de-
siatky rokov a logicky odčerpáva nema-
lé finančné prostriedky. Už vlani sme
vypracovali projekt na celkovú rekon-
štrukciu osvetlenia v celej dedine
s úspornými svietidlami. Žiaľ, vlani po
politickej linke nám tento projekt nepre-
šiel. Tento rok sme opäť podali projekt,
a veríme, že budeme úspešní. V prípa-
de úspešného projektu nebude problém
svietiť aj v neskorých nočných hodinách.
Toto nové verejné osvetlenie sa bude
dať regulovať.

Na margo vandalizmu? Spájať van-
dalizmus s nesvietením? Vandalizmus,
ako som starosta bol a bude. Ako je to
možné, že sa svietilo, a mali sme totálne
rozbité zastávky? Pred birmovkou
v marci sa svietilo a niektorí birmovanci
aj tak zničili na kostolnom dvore stĺpiky.
Poklopy, značky, sú náplňou opráv na-
šich nezamestnaných a zamestnancov
obce každý týždeň počas celého roka.
Spájať tieto veci s nesvietením je alibiz-
mus. Prečo si nepoložíme otázku, prečo
sa to robí a kto to urobil? Ale si kladieme
otázku, prečo to ten úrad už neopravil?
Neurobil to môj syn, či vnuk? Ako sa ja
staviam k týmto veciam - som len cho-
robným kritikom a keď niečo vidím, rad-
šej pre svoj pokoj som ticho? Žiaľ, mno-
hí rodičia v takýchto prípadoch si dieťa
zastávajú. Na svoju chybu prídu až vte-

dy, keď sa musia báť vlastného syna. Ak
mladý človek nedostal v rodine patričnú
výchovu - úctu k ľuďom a k spoločnému
majetku, bude to robiť stále, či sa bude
svietiť, alebo nie. Človek, ktorý sa riadi
svojím svedomím, neurobí nič zlé, aj keby
bolo vonku tma, ako v tuneli.

Mgr. František Škapec
starosta obce
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Ani neviem ako, ale stretol som sa s týmto skvelým človekom. Bolo to na

fare v Dolnom Kubíne. Don Štefan odslúžil svätú omšu vo farskom kostole

a prišiel k nám na večeru. Pamätám sa, že som ho počúval s otvorenými

ústami a nedokázal som odtrhnúť od neho oči. Pútali ma najmä jeho oči,

predstavte si, že ich mal skoro ako Japonec – šikmé. Veď po toľkých rokoch

sa ani nečudujem, v 2007 to bolo 58 rokov v krajine vychádzajúceho slnka.

Misionár don Štefan Foltin

Píšem to tu preto, lebo v pondelok

2. augusta zomrel. Pohreb bol 4. augus-

ta o 12.00 v Beppu.

Don Štefan Foltin SDB sa narodil 24.

septembra 1918 v Černíku pri Nitre. Ab-

solvoval gymnázium v Šaštíne, maturo-

val na gymnáziu v Malackách. Ako sale-

zián zložil prvé rehoľné sľuby 31. júla

1937. Filozofiu študoval v Moravskej

Ostrave a v Trnave, teológiu vo Svätom

Beňadiku a Svätom Kríži (dnes Žiari nad

Hronom), kde bol 29. júna 1947 vysvä-

tený za kňaza. Na misie do Japonska

odišiel krátko na to 7. októbra 1948.

V Japonsku vyučoval cirkevné právo

a liturgiu, potom náboženstvo a morál-

ku, desať rokov zastával funkciu riadite-

ľa katolíckej materskej školy a správcu

farnosti v Mikawadžime.

„Vyučoval som na gymnáziu a dlhý

čas som pôsobil aj ako riaditeľ mater-

skej školy. Robil som to s horlivosťou,

lebo som pochopil, že s evanjelizáciou

ľudí treba začať odmalička. Napríklad na

katolíckom gymnáziu v Tokiu, kde cho-

dilo 1 700 žiakov, vyše 120 prijalo svia-

tosť krstu. Prostredníctvom detí sme sa

dostávali k rodičom, z ktorých sa niekto-

rí stali katolíkmi, ostatní nadobúdali pria-

teľský vzťah ku kresťanstvu,“ povedal

pre Katolícke noviny pri návšteve Slo-

venska v roku 2004.

Za pomoci amerických Slovákov dal

v meste Usa vybudovať kostol, ktorý je

zasvätený Sedembolestnej Panne Má-

rii. „Okrem toho som zo slovenskej žuly

priniesol do Japonska tabuľu, ktorú po-

svätili vtedajší biskupi Ambróz Lazík

a Eduard Nécsey. Na tabuli boli vyryté

nám všetkým milé slová piesne: Sedem-

bolestná Panna Mária, tebe slovenská

spieva krajina. Tabuľu sme umiestnili

k soche Panny Márie umiestnenej vo

výške 2 200 m na Fudžijame, posvät-

nom vrchu Japoncov,“ povedal v tom

istom rozhovore don Foltin.

V roku 1997 minister kultúry SR ude-

lil donovi Foltinovi poctu ministra kultúry

SR za dlhoročné šírenie ideí kresťan-

stva, humanizmu a za propagáciu slo-

venskej kultúry v Japonsku. Od Veľkej

noci 2008 pôsobil don Štefan Foltin

v meste Beppu ako vikár tamojšej sale-

ziánskej komunity. V misiách prežil

takmer 60 rokov. Zomrel 2. augusta ráno

o 2.45, zaopatrený sviatosťami, v prí-

tomnosti direktora svojej rehoľnej ko-

munity.

Odpočinutie večné daj mu Pane

a svetlo večné nech mu svieti.
 (PR)

Zdroj: www.saleziani.sk,

www.tkkbs.sk

Foto: www.katnoviny.sk

Rady od babičky

� Zeleninu umývajte vždy pod tečúcou
vodou, aby sa uchovali vitamíny
a minerály.

� Karfiol pred varením namočte na 15
minút do studenej vody, aby ste vy-
hnali chrobákov.

� Ak cibuľu pred krájaním opláchnete
studenou vodou, nebudete toľko sl-
ziť.

� Horúcu zápražku zalievajte vždy stu-
denou vodou alebo mliekom, aby
vám nezhrudkovela.

� Ocot pridávajte do polievok a omá-
čok až po odstavení z ohňa. Jedlo sa
Vám tak nezrazí.

� Smotanu do horúcej polievky pridá-
vajte vždy rozmiešanú s múkou, aby
sa nezrazila.

� Zeleninové jedlá zahusťujte namiesto
múky postrúhaným surovým zemia-
kom.

� Zeleninu na prípravu bezmäsitých je-
dál nedusíme a nevaríme dlho, aby
sa zbytočne nestrácali cenné látky.

� V šupke varené zemiaky používame
len do tvorby klíčkov, nakoľko potom
už obsahujú nebezpečný solanín.

� Mäso na prípravu rezňov alebo rošte-
niek na krajoch narežeme, aby sa
nám pri úprave nestáčalo.

� Pri vyprážaní mäsa dáme do tuku
kúsok mrkvy alebo kôrky. Nebude sa
nám prepaľovať tuk.

��Pri rôznych prípravách mäsa na šťa-
ve po zahustení šťavy ešte jedlo du-
síme, pokiaľ sa tuk neoddelí od šťa-
vy, t.j. vychádza na povrch.

� Pečeň solíme vždy až pred koncom
prípravy, aby nestvrdla.

� Pred úpravou hydiny vždy odstráni-
me všetky mazové žľazy na zadnej
časti. Ak tak neurobíme, mäso bude
mať nepríjemnú chuť.

� Ryby je dobré pred prípravou namo-
čiť na cca 30 minút do mlieka. Od-
stránime tým pachuť po bahne.

� Ak pri pečení piškótových múčnikov
máme vajíčka s bledými žĺtkami, pre
peknú farbu piškóty pridáme na kon-
ci šľahania jednu až dve lyžice mar-
huľového džemu.

� Ak nechceme, aby nám ovocie v ko-
láči neklesalo na dno, poprášime ho
pred pečením múkou alebo práško-
vým cukrom.

� Pri pridávaní kypriaceho prášku do
múčnikov ho vždy dobre rozmieša-
me s múkou, aby sa múčnik rovno-
merne upiekol.

� Torty, bábovky po upečení položíme
na mokrú utierku a necháme vychlad-
núť, aby sa ľahko oddelili od nádoby.

� Pri príprave krehkého cesta používa-
me maslo alebo rastlinný tuk nezmäk-
nutý. Pre ľahšie spracovanie ho na-
krájame alebo nahrubo nastrúhame.
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Blahoželania

80 rokov Kupčová Mária

Maďaríková Margita

75 rokov Bareková Mária

Plaváková Emília

70 rokov Martvoňová Mária

Jancek Ľudovít

Hutirová Margita

65 rokov Tomulec Jozef

60 rokov Martvoň Augustín

Džmuráňová Mária

55 rokov Baraniaková Margita

Kompan Ondrej

Kľuska Vendelín

Katreník Štefan

50 rokov Kupčuláková Margita

Vidová Daniela

Očkaják František

Prišli medzi nás:
Sofia Vargová

Nela Kazimierová

Patrik Martvoň

Uzatvorili manželstvo:
Stanislav Paľo

a Jana Kompanová

Šimon Vraštiak

a Mária Varmusová

Jozef Kľuska

a Zuzana Sučáková

25. výročie sobáša:
Ján Genšor a manželka Eva

50. výročie sobáša:
Matej Martvoň

a manželka Emília

JUBILANTI

v mesiaci august 2010

Podujatia v mesiaci

august 2010

MKS pri OcÚ Hruštín

11. 8. Predaj MITEX

14. 8. Svadobná veselica

17. 8. Predaj RYBÁRIK

21. 8. Tanečná zábava OŠK

25. 8. Predaj METHIX

28. 8. Svadobná veselica

31. 8. Predaj LANTASTIK

Nepozeraj Ferko spiatky,

teš sa z krásnej päťdesiatky.

Veď život rýchlo letí ako šíp,

ako ho najlepšie prežiť nevie nik.

Nech krásne spomienky z mladosti

sa k Tebe vrátia,

a všetky zlé sa navždy stratia.

Nech tento krásny deň,

dá Ti úsmev a radosť len.

Nech každý ďalší rok,

dá Ti len šťastný krok.

Členovia výboru členskej základ-
ne v Hruštíne pri COOP Jednota SD
Námestovo chcú pri vzácnom život-

nom jubileu poďakovať
za dlhoročnú prácu
v prospech družstevníc-
tva predsedovi DV a čle-

novi VČZ p. Jozefovi
Šalatovi. Zároveň chce-

me vysloviť presvedčenie, že
i v ďalších rokoch bude nápomocný
pri skrášľovaní a drobných opravách
na PJ v našej obci. „K ďalšej tvojej
životnej púti jedným hlasom členo-
via SD vravia, jedným hlasom žela-
jú ti veľa sily, šťastia, zdravia!“

J. Kravčíková

Chlapček pozoroval starú mamu pri
písaní listu. Zrazu sa je spýtal: „Opisu-
ješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to
náhodou príbeh o mne?“

Stará mama zdvihla oči od písania
a s úsmevom vnúčikovi odvetila: „Máš
pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka,
ktorou píšem, je však dôležitejšia ako
slová. Bola by som rada, keby si aj ty
bol ako ona, keď vyrastieš.“

Chlapček sa zarazene zadíval na
ceruzku, nevidel však na nej nič zvlášt-
ne.

„Je to predsa úplne normálna ceruz-
ka.“

„Všetko závisí od uhla pohľadu. Táto
ceruzka má päť dobrých vlastností, kto-
ré ti iste zaručia spokojný život, ak ich
budeš mať aj ty.“

Po prvé: Môžeš robiť veľké veci.
Nikdy však nezabúdaj, že existuje Ruka,
ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá
Boh a on ťa vždy povedie podľa svojej
vôle.

Po druhé: Niekedy musím písanie
prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka
pri tom veľmi trpí, napokon je však spo-
kojná, lebo je opäť ostrá ako predtým.
Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bo-
lesť nás robí lepšími.

Po tretie: Pri písaní ceruzkou môže-
me kedykoľvek použiť gumu a vygu-
movať, čo sme napísali chybne. Nauč
sa, že ak máme niečo napraviť, nemusí
to pre nás znamenať nič zlé, práve
naopak, môže to byť veľmi užitočné,
aby sme nevybočili z cesty spravodli-
vosti.

Po štvrté: Nie je dôležité, z akého
dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má
farbu, dôležitá je tuha vo vnútri. Preto
si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom
vnútri.

A napokon, po piate, ceruzka vždy
po sebe zanechá stopu. Nezabúdaj, že
všetko, čo v živote urobíš, zanechá sto-
pu a preto si uvedomuj každý svoj krok.“

(autor: Paolo Coelho/

Príbeh ceruzky
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II. TRIEDA DOSPELÍ

1. kolo ( 8. 8. 2010) 16:30 Hruštín - Breza

 2. kolo (15. 8. 2010) 16:30 Krivá - Hruštín

 3. kolo (22. 8. 2010) 16:00 Hruštín - Leštiny

 4. kolo (29. 8. 2010) 16:00 Liesek - Hruštín

 5. kolo ( 5. 9. 2010) 15:30 Hruštín - Medzibrodie

 6. kolo (12. 9. 2010) 15:30 Hruštín - Bziny

 7. kolo (19. 9. 2010) 15:00 Podbiel - Hruštín

 8. kolo (26. 9. 2010) 15:00 Hruštín - Habovka

 9. kolo ( 3.10. 2010) 14:30 Or. Lesná - Hruštín

10. kolo (10.10.2010) 14:30 Hruštín - Or. Polhora

11. kolo (17.10.2010) 14:00 Dlhá n/Oravou - Hruštín

12. kolo (27. 3. 2011) 15:00 Breza - Hruštín

13. kolo ( 3. 4. 2011) 15:30 Hruštín - Krivá

14. kolo (10. 4. 2011) 15:30 Leštiny - Hruštín

15. kolo (17. 4. 2011) 16:00 Hruštín - Liesek

16. kolo (24. 4. 2011) 16:00 Medzibrodie - Hruštín

17. kolo ( 1. 5. 2011) 16:00 Bziny - Hruštín

18. kolo ( 8. 5. 2011) 16:30 Hruštín - Podbiel

19. kolo (15. 5. 2011) 16:30 Habovka - Hruštín

20. kolo (22. 5. 2011) 17:00 Hruštín - Or. Lesná

21. kolo (29. 5. 2011) 17:00 Or. Polhora - Hruštín

22. kolo ( 5. 6. 2011) 17:00 Hruštín - Dlhá n/Oravou

I. TRIEDA DORAST

 2. kolo (15. 8. 2010) 14:00 Zázrivá - Hruštín

 3. kolo (22. 8. 2010) 13:30 Hruštín - Bobrov

 4. kolo (29. 8. 2010) 13:30 Dlhá n/Oravou - Hruštín

 1. kolo ( 1. 9. 2010) 13:00 Hruštín - Lokca

 5. kolo ( 5. 9. 2010) 13:00 Hruštín - Habovka

 6. kolo (12. 9. 2010) 13:00 Hruštín - Zubrohlava

 7. kolo (19. 9. 2010) 12:30 Vavrečka - Hruštín

 8. kolo (26. 9. 2010) 12:30 Hruštín - Klin

 9. kolo ( 3.10. 2010) 12:00 Novoť - Hruštín

10. kolo (10.10. 2010) 12:00 Hruštín - Or.Lesná

11. kolo (17.10. 2010) 11:30 Or.Polhora - Hruštín

12. kolo (24.10. 2010) 11:30 Hruštín - Beňadovo

13. kolo (15. 9. 2010) 13:00 Istebné - Hruštín

14. kolo (27. 3. 2011) 12:30 Lokca - Hruštín

15. kolo ( 3. 4. 2011) 13:00 Hruštín - Zázrivá

16. kolo (10. 4. 2011) 13:00 Bobrov - Hruštín

17. kolo (17. 4. 2011) 13:30 Hruštín - Dlhá n/Oravou

18. kolo (24. 4. 2011) 13:30 Habovka - Hruštín

19. kolo ( 1. 5. 2011) 13:30 Zubrohlava - Hruštín

20. kolo ( 8. 5. 2011) 14:00 Hruštín - Vavrečka

21. kolo (15. 5. 2011) 14:00 Klin - Hruštín

22. kolo (22. 5. 2011) 14:30 Hruštín - Novoť

23. kolo (29. 5. 2011) 14:30 Or.Lesná - Hruštín

24. kolo ( 5. 6. 2011) 15:00 Hruštín - Or.Polhora

25. kolo (12. 6. 2011) 15:00 Beňadovo - Hruštín

26. kolo (19. 6. 2011) 15:30 Hruštín- Istebné

III. LIGA STARŠÍ ŽIACI - skupina B

 3. kolo So 21.08.2010 10:00 Hruštín - Liesek

 4. kolo Ne 29.08.2010 12:00 Zákamenné – Hruštín

 1. kolo St 01.09.2010 10:00 Hruštín - Klin

 5. kolo So 04.09.2010 10:00 Hruštín - Sučany

 6. kolo Ne 12.09.2010 11:30 Rabča – Hruštín

V júli pre všetky dievčatá speváčky z Hruštína

a Vaňovky zorganizovali náš pán farár a pán kaplán

perfektný výlet. Trasa nášho výletu viedla na Liptov. Celú

hodinu sme sa na výletnej lodi vozili po prekrásnej

priehrade Liptovská Mara. Po našej plavbe sme navštívili

kultúrne a historické pamiatky Liptova. Chceme sa veľmi

pekne poďakovať za výlet p. farárovi a p. kaplánovi.

BOLO SUPER!

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚTAŽÍ ROČNÍK 2010/2011

z podujatí � z podujatí � z podujatí

 2. kolo St 15.09.2010 10:00 Istebné - Hruštín

 7. kolo So 18.09.2010 10:00 Hruštín - L.Hrádok

 8. kolo So 25.09.2010 10:00 Hruštín - Blatnica

 9. kolo So 02.10.2010 10:00 Habovka - Hruštín

10. kolo So 09.10.2010 10:00 Hruštín - O.Lesná

11. kolo Ne 17.10.2010 10:00 Z.Poruba - Hruštín

12. kolo Ne 27.03.2011 11:00 Klin - Hruštín

13. kolo So 02.04.2011 10:00 Hruštín - Istebné

14. kolo Ne 10.04.2011 10:00 Liesek - Hruštín

15. kolo So 16.04.2011 10:00 Hruštín -Zákamenné

16. kolo So 23.04.2011 10:00 Sučany - Hruštín

17. kolo So 30.04.2011 10:00 Hruštín - Rabča

18. kolo So 07.05.2011 10:00 L.Hrádok - Hruštín

19. kolo Ne 15.05.2011 10:00 Blatnica - Hruštín

20. kolo So 21.05.2011 10:00 Hruštín - Habovka

21. kolo So 28.05.2011 10:00 O.Lesná - Hruštín

22. kolo So 04.06.2011 10:00 Hruštín - Z.Poruba
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z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

V pondelok, 2. augusta, si v kultúrnom dome mohli

deti, ale aj dospelí pozrieť cirkusovú show. Tohto pred-

stavenia, ktoré sponzorovala Obec Hruštín a Farský

úrad, sa zúčastnilo asi 500 divákov.

V nedeľu,

11.júla 2010,

sa uskutoč-

nil Športový

deň obce

H r u š t í n .

Program za-

čal o 12.00

hod. futbalo-

vými zápas-

mi medzi uli-

cami. V pre-

stávkach sa

uskutočnili

súťaže: píle-

nie dreva na

čas, vrh gu-

ľou, nosenie

pneumatiky,

ako aj nová

súťaž – rikša.

Už tradične sa na sv. Annu slúžila sv. omša pri Vaňov-

skej kaplnke, ktorá je sv.Anne zasvätená. Omšu slúžil

správca farnosti vdp. R. Waxmonský. Aj keď celý čas

pršalo, zúčastnilo sa jej asi 100 veriacich z Hruštína

a Vaňovky. Na záver boli všetci zúčastnení pozvaní na

guľáš, ktorý pripravili poľovníci z Vaňovky.

Víťazi v jednotlivých disciplínach boli odmenení cenami

a deti, aj keď nesúťažili, dostali sladkosti. Po športovom

programe nasledovala tanečná zábava v prírode.
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Dlažby a debniace tvárnice výrobcu PREFA

SUČANY za uvádzacie ceny. Pri odberoch nad

100 m2 je doprava a vykládka v cene dlažby.

Trvá akcia na tepelné izolácie KNAUF a NOBASIL.

Garancia najlepšej ceny.

Minerálna omietka odolná poveternostným vply-

vom, umývateľná, v cene od 12 €/vrece.

Výdatnosť z 1 vreca cca 7 m2. V ponuke je ryhovaná alebo zatieraná

štruktúra.

Ponúkame na prenájom HAKY lešenie a stavebné stojky na

debnenie stropov.

V prípade odberu materiálu z našej predajne poskytneme

lešenie alebo stojky zadarmo.

� Požičiam trubkové lešenie.

Tel. 0915 530241, 0908 170157

� Predám Škoda Favorit, STK, EK, ťaž-

né, letné a zimné pneumatiky na dis-

koch + veľa ND.

Cena 300,-€. Tel.: 0907 362175

� Predám malotraktor domácej výroby.

Cena dohodou. Tel.: 0907 362175

� Predám menšiu pásovú sečkovú re-

začku. Tel.: 0915 557155

� Predám 5ks motyčiek na kultivátor.

Inf.: Hruštín 313

MažeTo s.r.o, Lán 688/2, Hruštín, tel.:0948 524 035, e-mail: info@mazeto.sk,

www.mazeto.sk
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ROZŠIRUJEME PONUKU OLEJOV O VŠETKY DRUHY FILTROV, AUTO-

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY NA OSOBNÉ AUTOMOBILY.

� Nepríjemný dym z cigariet zmizne, keď
v miestnosti zapálime umelohmotnú
fľašu od minerálky.

� Škvrny zo zašpinených kobercov naj-
lepšie odstránime nožom.

� Prílišného hluku z chladničky sa zba-
víme, ak ju vytiahneme zo zásuvky.

� Sneh z chodníka pred domom najlep-
šie odstránime, keď počkáme na jar.

� Rýh na poškrabaných sklách oku-
liarov sa zbavíme použitím navlhče-
ného brúsneho papiera.

� Pri bolesti zubov kloktáme Savo,
zuby čoskoro vypadajú a nebolia.

� Nepríjemný cesnakový zápach z úst
zaženieme následnou konzumáciou
olomouckých syrečkov s rumom.

Uvažujete ešte v tomto roku

o rekonštrukcii, modernizácii

alebo výstavbe rodinného

domu?

 Je najvyšší čas sa informovať

o výhodnom stavebnom úvere

od Prvej stavebnej sporiteľne

 Klienti, ktorí už určitý čas sporia, majú

možnosť k nasporeným peniazom zís-

kať úver až do výšky 20.000 Eur

(600.000 Sk) – bez ručiteľa a bez zá-

ložného práva !!!

Bližšie informácie na telefónnom

čísle – 0915 81 32 32,

Marta Drígľová

obchodná zástupkyňa

Prvej stavebnej sporiteľne

Po telefonickom dohovore je možné

dohodnúť si stretnutie u Vás doma, prí-

padne poradenstvo poskytujem aj na

domácej adrese: Pod Uhliskom 255,

029 52 Hruštín
V PSS pracujem 6 rokov - využite od-
borné poradenstvo v rámci obce – ne-
musíte nikam cestovať a môžeme sa
stretnúť, kedy Vám to bude vyhovovať
(aj cez víkend).

Informácia obce

Obec Hruštín ponúka na predaj

použitý plech. Cena 1 €/ks.

Informácie na tel. čísle 5577111.

INFORMÁCIA O PRE-

VÁDZKE TELOCVIČNE:

Po júlovom sanitárnom mesia-

ci od 1. augusta opäť budeme

poskytovať pre verejnosť mož-

nosť športovania v telocvični,

resp. fitness. Záujemcovia sa

ohlásia u správcu telocvične

(tel. p. Tokár - 0908 619 584).
Mgr. Július Kubáni

riaditeľ školy

„Rady“ od deduška
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Na voľnú chvíľu

OTEC PRÍDE ZA SYNOM A VRAVÍ MU: SYNAK VIEŠ, ŽE TVOJ OTEC JE GÉNIUS! SYN SA NA NEHO

ZAHĽADÍ A VRAVÍ: (TAJNIČKA – 25 PÍSMEN)

akvarela, alopat, ananás, automat, banán, bedár, cesta, dobrota, dogma, domov, doska, drahokam, drevo, fagot, fanatik,

florbal, hladina, hodinky, hostia, imelo, ihlice, iskra, kalcit, kaluža, kamarát, kamene, karas, karate, karta, kasta, kimono, koľaje,

koleda, kolka, kolovrat, komár, koniareň, korán, korba, krabica, kriminál, krysa, kulisa, lamela, larva, lego, lepidlo, liana, lienka,

maklér, makrela, manna, mantinel, mariňák, márnica, maska, médium, medovina, mesto, mierka, mokrade, mramor, mraziak,

mulica, muzika námraza, násada, nektarinka, nevada, norka, notár, nozdra, opera, opereta, orgován, paleta, panika, pocta,

podrep, poklad, porast, poslanec, postup, povlak, prádlo, pranie, pravica, pravidlo, premet, priamka, primáty, rádio, radlica,

rarita, remoska, riad, riasa, riekanka, robota, rogalo, ruina, salmiak, samba, samotár, sladidlo, slnko, spasiteľ, spiatočka, spln,

sprenevera, staroba, stránky, stres, šperk, tajnosti, tarzan, teleso, trasy, trauma, triky, vesta, vlohy, vydra, výveska, zadok,

zemina, zviera.

Správna odpoveď z minulého čísla: „si chcel zapáliť cigaretu“

Knihu, ktorú si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade, získava: Janka Hojová, Hruštín 475/14

Svoje meno a riešenie krížovky zasielajte na email: ouhrustin@orava.sk


