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Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín usporiadali už

3. ročník zimného lyžiarskeho prechodu Vaňovským chotárom. Za

krásneho slnečného počasia sa na trať vydalo 175 účastníkov,

z ktorých niektorí išli aj pešo. Poďakovanie patrí sponzorom:

Obec Hruštín, Drevozruby ZJ, Obchod Jednota Vaňovka, Jaro

Smidžár, Auto Moto Juraj Poljak, Dária, Mária Pidíková.

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

3. zimný lyžiarsky prechod Vaňovským chotárom

Najmladší účastník:

Jakub Snovák (8 r.)

Najstarší účastník:

Vendelín Hojo (76 r.)

V dňoch 26. 11. 2010 – 10. 1. 2011 sa

v Kysuckom múzeu v Čadci uskutočnila

medzinárodná výstava betlehemov

„Betlehem – dom chleba“, na ktorej

vystavoval aj Ján Šeliga.
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Očami

starostu

 „Drž sa novej cesty a starého priateľa.“
                                                                                    (Slovenské príslovie)

Januárová pranosti-
ka nám hovorí: „Keď
je začiatok a koniec
januára pekný, bude
úrodný rok.“ Určite
z takejto pozitívnej sprá-
vy máme radosť, ale či sa naplní,
na to si musíme počkať. Skutočne v ja-
nuári bolo počasie, ktoré nám v prvej
polovici dovoľovalo aj stavebné práce.
Záver mesiaca nám ponúkol skutočnú
mrazivú zimu, takú, aká má byť.

Činnosť za mesiac január:
1/ Pracovníci stavebnej firmy, ktorí

nám robia rekonštrukciu školy, nám po
vianočnej prestávke pokračovali v sta-
vebných prácach. Počas priaznivého
počasia, keď denné teploty nám v polo-
vici januára vystupovali nad nulu, nám
vymurovali vnútorné priečky v sociál-
nych zariadeniach v nadstavbe podkro-
via.

2/ V budove pošty na poschodí boli
osadené nové plastové okná. Tieto prá-
ce nám urobil p. Ľudvik Zajac s pracov-
níkmi obce a s nezamestnanými, ktorí
sú na aktivačných prácach. Všetkým za
tieto práce veľmi pekne ďakujem.

3/ V polovici mesiaca január nás pre-
kvapila mimoriadna udalosť v miestnej
časti Vaňovka, keď krátko po polnoci
začali horieť hospodárske budovy rodin-
ného domu.

Touto cestou sa chcem poďakovať
hasičom z Vaňovky za rýchly zásah pri
hasení požiaru. Poďakovať sa chcem
všetkým, ktorí sa podieľali do rána na
hasení požiaru, a to hasičom z Hruštína
a hasičom z okolitých dedín, ako aj pro-
fesionálnym hasičom z Námestova a
Dolného Kubína. Veľmi pekne sa chcem
poďakovať aj ostatným občanom Vaňov-
ky, ktorí sa v početnom množstve zú-

častnili na odstraňovaní
následkov požiaru
a následne výstavbe
novej hospodárskej
budovy. Takáto ne-
zištná pomoci je nám

príkladom, že v núdzi na-
ozaj spoznáš priateľa.

4/ Dňa 22. 1. 2011 som sa ako jediný
starosta z okresu Námestovo zúčastnil
v Bratislavskej INCHEBE na veľtrhu ITP
TOUR. Cieľom tohto veľtrhu je zviditeľ-
niť a spropagovať svoju dedinu v rámci
turizmu a cestovného ruchu. Bolo pre
nás milým prekvapením, keď sa pri nás
– našom stánku, zastavovali ľudia, ktorí
navštívili naše penzióny, dedinu, lyžiar-
ske stredisko a pochvalne hovorili o na-
šich ľuďoch, službách a nádhernom
oravskom prostredí. Propagácia našej
obce bola v troch výstavných stánkoch
(VÚC ŽILINA - KLASTER ORAVA, EU-
ROREGIÓN BESKYDY, ORAVA-
HRUŠTÍN)

Vážení občania.

Každoročne v januári prebieha v na-
šej obci „Hovor s občanmi.“ Tohoročné-
ho hovoru sa zúčastnilo spolu s Vaňov-
kou 130 občanov. Každý rok má hovor
viacej účastníkov, čo svedčí o tom, že
občania majú záujem o veci verejné.
Prítomní občania majú možnosť si vypo-
čuť to, čo sa urobilo za minulý rok
a zároveň, predstavujem plán prác na
tento rok. Zároveň som si vypočul aj
s poslancami obecného zastupiteľstva
Vaše pripomienky a návrhy. Tie čo sú
realizovateľné, budeme postupne reali-
zovať v rámci finančných možností obce.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

80 rokov Kazimier Vendelín
70 rokov Gombalová Mária

Rabčanová Margita
60 rokov Drígľová Mária

Žilincová Emília
Vajzerová Elena

55 rokov Kupčulák Ladislav
Kompanová Terézia

50 rokov Ťasnocha Ján
Martvoňová Margita
Gočalová Margita
Mazáček Peter
Hojová Eva

50. výročie sobáša:
Jozef Teťák a manželka Zuzana

Prišli medzi nás:
Marianna Kazimierová
Alexandra Ilievová
Vivien Snováková

Odišli od nás:
Jozef Smidžár, 66 rokov
Terézia Snováková, 72 rokov

JUBILANTI
v mesiaci február 2011

Počet narodených detí 2000–2010

Spolu Chlapci Dievčatá

Rok 2000 50 26 24

Rok 2001 26 14 12

Rok 2002 35 18 17

Rok 2003 40 18 22

Rok 2004 37 20 17

Rok 2005 38 16 22

Rok 2006 40 14 26

Rok 2007 37 18 19

Rok 2008 45 24 21

Rok 2009 48 22 26

Rok 2010 42 21 21

Počet úmrtí v obci Hruštín

2000– 2010

spolu muži ženy

Rok 2000 29 16 13

Rok 2001 31 14 17

Rok 2002 28 17 11

Rok 2003 22 12 10

Rok 2004 26 20 6

Rok 2005 30 19 11

Rok 2006 22 12 10

Rok 2007 25 13 12

Rok 2008 30 14 16

Rok 2009 31 19 12

Rok 2010 29 15 14
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Sme krátko po sviatku Obetovania
Pána. V evanjeliu tohto sviatku sme čí-
tali aj slová, ktoré povedal staručký Si-
meon Márii: „On je ustanovený na pád
a na povstanie pre mnohých a tvoju
dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo
zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Sú to slová stále živé, stále aktuálne,
lebo aj v sobotu 5. 2. v skorých ranných
hodinách zakrvácalo srdce P. Márie, keď
bol násilne vyvrátený a rozbitý prícestný
stĺp so sochou Nepoškvrneného Poča-
tia Panny Márie v našej obci pri pošte.
Naša bolesť je veľká nielen kvôli tomu,
že bol poškodený symbol viery, ale bol
poškodený aj kus histórie našej obce
tak, že sa to už nedá napraviť, vrátiť do
pôvodného stavu.

O tomto stĺpe so sochou Nepoškvr-
neného Počatia Panny Márie v Dejinách
Hruštína od Štefana Šmihľa totiž čítame
takéto slová: „V súčasnosti najstarší ná-
boženský pomník v Hruštíne je kamen-
ná socha Nepoškvrneného počatia Pan-
ny Márie na kamennom stĺpe v ulici De-
dina, poniže kostola. Bola už tam, keď
ešte stál prvý drevený kostol, ako spo-
mína Kanonická vizitácia z roku 1794.
(Počas stavby školy na tom mieste
v r. 1913 bola na čas odložená).

Prvý drevený kostol bol v Hruštíne
postavený v r. 1631 a kamenný stĺp
so sochou Panny Márie pri ňom stál už v
r. 1650. Teraz by mal približne 360 ro-
kov, kým ostatné kríže a stĺpy pochádza-
jú z oveľa neskoršieho obdobia, poväč-
šine o 200 rokov neskôr, z r. 1833. Preto
poškodením tohto náboženského pomní-
ka je zničený aj kus histórie našej obce
a farnosti.

Poškodením tohto stĺpa so sochou
Nepoškvrneného Počatia Panny bolo

Keď Máriinu dušu prenikne bolestný meč,

čo bude potom s mojou dušou?!
ublížené našej viere – akoby niekto vzal
život Matke Božej, ktorá nás na tomto
mieste ochraňovala. Poškodením tohto
stĺpa so sochou Nepoškvrneného Poča-
tia Panny bolo ublížené histórii našej
obci i farnosti – prišli sme o tak vzácny
pamätník, ktorý bol postavený len

60 rokov od založenia našej obce r. 1588.
Renovačná cena tohto stĺpu, kým ešte
nebol poškodený, bola odhadnutá na
557. 991 Sk = 18.522 EUR. Ale historic-
ká cena toho stĺpu je ešte väčšia ako tá
renovačná. A poškodzovateľ toho stĺpu
s Pannou Máriou ublížil aj sám sebe,
a to ešte ani nevie ako. Nezhodil len
Pannu Máriu, ale ešte viac zhodil seba.
Nenapraviteľná škoda mu navždy po-
škvrnila jeho meno medzi nami. A ne-
vieme, ako mu to bude brať Pán Boh.
Hlavne kvôli sebe samému by sa mal
dať na cestu hlbokého pokánia.

Spomína sa príbeh z čias komuniz-
mu, ako istému grémiu prekážal kríž na
viditeľnom mieste pri ceste. Potúžili pre-
to jedného chlapíka alkoholom, a ten
splnil ich prianie, Ježišovi na kríži pood-
tínal ruky. Neprešlo veľa rokov a aj tomu
chlapíkovi sa narodilo dieťa bez rúk.
Hneď si vedel vybaviť súvis medzi tým,
čo sa mu stalo, a čoho sa pred časom
dopustil on. Tento zničený stĺp so so-
chou Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie je zdvihnutým varovným prstom
nad vandalizmom a krádežami, ktoré sa
z času načas vyskytnú aj v našej obci.
Kto nemá úctu k histórii a k spoločnému
dobru svojej obce a ničí ich, ten ničí aj
seba samého.

Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí si všímajú, čo sa deje
okolo nich a neboja sa na to upozorniť.

 p. farár

Daň z nehnuteľnosti je jednou z miest-
nych daní. Zákon rozlišuje 3 druhy dane:

– Daň z pozemkov
– Daň zo stavieb
– Daň z bytov

Praktické rady:
- Vznik a zánik daňovej povinnosti –

Ak nadobudnete nehnuteľnosť v obdo-
bí od 2.1-31.12 napr. v r. 2010, daň
platíte od 1.1.2011. To isté platí aj pre
nadobudnutie nehnuteľnosti 1.1.2011.
Ak teda dôjde k zmene vlastníka napr.
kúpnou zmluvou k 30.4. (v tomto prípa-
de je rozhodujúci dátum povolenia vkla-
du v katastri), daň za celý tento rok
platí ešte predávajúci. Kupujúci platí
daň počnúc 1.1. nasledujúceho kalen-
dárneho roka.

Fyzická osoba alebo právnická oso-
ba každú zmenu o nadobudnutí (alebo
i predáte darujete a pod.) nehnuteľnosť
napr. 1.3.2010 – do 30 dní ste povinný
oznámiť správcovi dane, hoci daň bu-
dete platiť až od roku 2011. Neozná-
menie zmien sa sankcionuje.

Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľnosti je

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnoti platobného výmeru.

KOMUNÁLNY ODPAD
Za nakladanie s komunálnymi od-

padmi, ktoré vznikli na území obce a s
drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce zodpovedá obec.

Komunálne odpady sú odpady z do-
mácností vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady kto-
rých pôvodcom je právnická osoba.

Obec je povinná zavedením vhod-
ného systému zberu odpadov:
- Zabezpečiť alebo umožniť zber a pre-

pravu komunálnych odpadov vzni-
kajúcich na jej území.
Pôvodca komunálnych odpadov

a drobných stavebných odpadov je po-
vinný nakladať alebo inak s nimi zaob-
chádzať v súlade so všeobecným na-
riadením obce. Tiež je povinný:
- Zapojiť sa do systému zberu komu-

nálnych odpadov.
- Užívať zberné nádoby zodpovedajú-

ce systému zberu komunálnych od-
padov v obci.

- Ukladať komunálne odpady alebo ich
oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na mies-
ta určené obcou a do zberných ná-
dob zodpovedajúcich systému zbe-
ru komunálnych odpadov v obci.
Náklady na činnosť nakladania s ko-

munálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi hradí obec z miest-
neho poplatku.

Vyrubený poplatok za komunálne od-
pady je splatný do 15 dní odo dňa na-
dobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
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Najmladšia generácia v obci

Školská zrelosť a pripravenosť
Nejeden rodič si v tomto období kla-

die otázku, či je jeho dieťa zrelé a pripra-
vené na vstup do školy. Avšak zrelosť
nerovná sa automaticky pripravenosť.

 Aké kritériá by teda mali spĺňať prvá-
ci, aby úspešne zvládali požiadavky ško-
ly?

Doba nástupu do školy nie je stano-
vená náhodne. Vo veku 6 – 7 rokov
dochádza u dieťaťa k významným vývi-
novým zmenám, ktoré sú podmienené
zrením aj učením. Školská zrelosť, inak
povedané pripravenosť na školu, zna-
mená dosiahnutie takého stupňa vývi-
nu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné
osvojenie školských znalostí. Je to jav
komplexný. Na zvládnutie školy musí
byť dieťa pripravené nielen po stránke
fyzickej, ale aj po stránke rozumovej,
sociálnej a citovej. Z pedagogického hľa-
diska sa však viac používa termín škol-
ská pripravenosť, teda ako dieťa dokáže
svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti
preukázať v praktickej činnosti.
Školská zrelosť

Úroveň detského organizmu musí pri
začatí školskej dochádzky dosahovať ur-
čitú úroveň vnímania a poznávania.
- zrakové vnímanie – dieťa by malo roz-

lišovať a pomenovať rôzne tvary (štvo-
rec, kruh...), poznať niektoré písmená
a číslice

- zraková diferenciácia – rozlišovať pred-
mety, vyhľadávať rovnaké (jablká me-
dzi hruškami), odlišovať rôzne

- zraková analýza a syntéza – skladať
a rozkladať obrázky, fotky, stavebni-
ce...

- sluchové rozlišovanie – rozpoznať prvé
písmeno v slove, cvičiť sa v rozložení
slov na hlásky a v ich spájaní do slov

- sluchová diferenciácia – rozlišovať zvu-
ky, poznať niektoré hudobné nástroje,
napodobňovať rytmus vytlieskavaním

- sluchová orientácia – hádať, ktorý
predmet/zviera vydáva aký zvuk

- sluchová analýza – rozpoznávať, kto-
rou hláskou začína a končí slovo, vy-
mýšľať slová, vety, príbehy, začínajú-
ce na určitú hlásku

- priestorová orientácia – rozlišovanie
polohy vecí/osôb v miestnosti, na ob-
rázku; správne používanie pojmov
dole/hore, vpravo/vľavo atď. Dieťa by
napr. malo dokázať popísať cestu
z domu do obchodu ap.

- rozumové schopnosti
Prvák by mal byť schopný chápať

realisticky. V praxi to znamená:
1.rozlišovať jednoduché pojmy súvisia-

ce s časom (včera – dnes)
2.logicky rozmýšľať o pojmoch (na čo

slúžia dvere, stôl...)
3.triediť veci podľa veľkosti, množstva,

druhu, materiálu...
4.poznať farby
5.ovládať jednoduché počtové operácie

– sčítať = pridávať; odčítať = uberať –
napr. spočítať si prsty na rukách...

6.pamäť – cvičenia, na základe ktorých
si dieťa má zapamätať určité množ-
stvo, poradie či dané predmety.

REČ
Nesprávne vyslovovanie hlások, sla-

bík, slov je potrebné podchytiť ešte pred
nástupom do školy. V 1. ročníku sa od
dieťaťa vyžaduje už správna výslovnosť
a bohatá slovná zásoba.

Grafomotorika
Je nevyhnutná k získaniu schopnosti

písať. Pri nástupe do 1. ročníka by dieťa
malo dokázať napodobniť geometrické
tvary, jeho kresba by mala byť bohatá na
detaily.

Testovanie školskej spôsobilosti
Od februára do júna poskytuje Cen-

trum pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie v Námestove
TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBI-
LOSTI.

V prípade záujmu bude testovanie
realizované priamo v priestoroch mater-
skej školy.

Na požiadanie je možné realizovať
v materskej škole prednášku pre rodi-
čov na tému školská spôsobilosť.

Prečo by malo byť dieťa testované?
1.odborníci môžu včas zachytiť prípadné

ťažkosti a odborným vedením pomôcť
k ich odstráneniu a tým zabezpečiť dob-
rý štart dieťaťa v prvom ročníku.

2.V prípade, že dieťa nie je dostatočne
pripravené na vstup do ZŠ, môže mu
byť navrhnutý odklad školskej do-
chádzky. Testovanie zabezpečí pres-
nú identifikáciu
o b l a s t í ,
v ktorých má
dieťa oslabenia.

3.Včasnou dia-
gnostikou môžu
ochrániť dieťa
pred zbytočnou
traumatizáciou
vo forme škol-
ského neúspe-
chu pri nástupe
do prvého roč-
níka.
Pod dohľadom
odborníka a za
intenzívnej spo-
lupráce so zákonnými zástupcami,
môžu dieťaťu pripraviť individuálny sti-
mulačný program a čo najoptimálnej-
šie ho pripraviť na vstup do školy.

4.Testovaním môžu včas identifikovať deti
intelektovo nadané a talentované.

Kontakt: Centrum pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie
Nám. A. Bernoláka 378/7,
029 01 Námestovo
Tel. číslo: 043/5520011

Zápis detí do materskej školy na
školský rok 2011/2012 sa uskutoč-
ní od 1.3.2011 do 25.3.2011 v čase
prevádzky.

Prijímanie detí do materskej školy
1.Dieťa sa do materskej školy prijíma na

základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spo-
lu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast.

2.Deti sa prijímajú do materskej školy
spravidla od troch do šiestich rokov.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, zákonný
zástupca predloží aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie.

3.Rozhodnutie o odklade plnenia povin-
nej školskej dochádzky dieťaťa pred-
loží zákonný zástupca riaditeľke MŠ
spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie
o dodatočnom odklade plnenia povin-
nej školskej dochádzky dieťaťa pred-
loží zákonný zástupca spolu so žia-
dosťou o prijatie dieťaťa do materskej
školy aj s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa.

4.Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku
môže byť prijaté do materskej školy, ak
sú vytvorené vhodné materiálne, per-
sonálne a iné potrebné podmienky.

Do materskej školy sa prednostne
prijímajú deti:
1.Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2.Deti s odloženou povinnou školskou

dochádzkou,
3.Deti s dodatočne odloženou povinnou

školskou dochádzkou,
4.Deti, ktoré dovŕšia tri roky do 31. au-

gusta 2010,

5.Deti mladšie ako tri roky - v prípade
nenaplnenej kapacity.
Deti, ktoré MŠ už navštevujú, nepo-

trebujú novú žiadosť na predprimárne
vzdelávanie.

Za sponzorské darčeky ďakujeme:
p. M. Ružôňovej z Lokce
p. B. Krivačkovej
p. J. Katreníkovi

POZVÁNKA:

Srdečne Vás pozývame na
„MAŠKARNÝ PLES“, ktorý sa
uskutoční 10.2.2011 (štvrtok)

o 15.00 hod. v sále KD.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
JANUÁR 2011

12.1. – konalo sa v Hruštíne obvodné

kolo v stolnom tenise družstiev – naši

chlapci si poradili s Lokcou a prehrali

s CZŠ Námestovo a nepostúpili do

okresného kola. Reprezentovali nás Mi-

lan Jašica, Milo Mišánik, Michal Mateka

a Jozef Jurovčík.

Výsledky: Hruštín – NO CZŠ – 1:4,

H – Lokca 4:1, CZŠ NO – Lokca 4:1

13.1. – Týždeň boja proti drogám

ukončili žiaci záverečným stretnutím

v basketbalovom turnaji (prvýkrát o pu-

tovný pohár). Víťazstvo si vybojovala 9.B

trieda.

Celkové umiestnenie: 1.miesto 9.B,

2. miesto 9.A, 3. miesto 8.B

Najlepší strelci: Katarína Martvoňová

(9.A) a Milan Jašica (9.B).

14.1. – okresné kolo v prednese po-

vesti – Šaliansky Maťko. Reprezentovali

nás Roman Fendek, Natália Pidíková

(5.A) a Silvia Martvoňová (6.A).

18.1. – okresné kolo olympiády AJ-

reprezentovali Milo Mišánik (8.B), obsa-

dil 7. miesto, stal sa úspešným riešite-

ľom, Silvia Martvoňová (6.A) – obsadila

9. miesto. Pripravovala p.uč.Kubasová.

20.1. – olympiáda NJ – František

Vlžák (9.B) i Matej Martvoň (6.B) zvíťazi-

li v okresnom kole a postupujú na kraj-

ské kolo do Žiliny. Pripravovali Mgr. Mi-

čiaková a Mgr. Uhríková. Blahoželáme!

22.1. – IX. rodičovská zábava v MKS

Hruštín. Prítomných cca 100 hostí sa

dobre zabávalo do skorého rána. Ďaku-

jeme sponzorom za venované ceny do

tomboly. Poďakovanie patrí aj žiakom

a p. učiteľkám za kult. program, pani

kuchárkam z MŠ za chutnú stravu, čle-

nom Rady rodičov za organizáciu, sku-

pine SONDA za fajn hudbu a MKS za

poskytnutie priestorov a vybavenia.

24.1. – konala sa polročná pedago-

gická rada. Výsledky klasifikácie: 29x

pochvala, 5x napomenutie od tr. učiteľa,

3x pokarhanie od tr. učiteľa, 5x pokarha-

nie od RŠ, znížená známka zo správa-

nia – II. stupeň 3 žiaci, neprospelo –

10 žiakov.

26.1. – v ZŠ Lokca sa konalo okresné

kolo matematickej olympiády (piataci).

Náš zástupca Jozef Žilinec (5.A) obsadil

13. miesto.

27.1. – Na základe nového Nariade-

nia vlády SR č.520/2010 platného od

1.1.2011 bola naša škola nútená upraviť

podmienky týkajúce sa dodávky ovocia

a ovocných štiav do školy pre žiakov. -

povinný odber ovocia (jabĺk) 1x do týž-

dňa za poplatok 0,05 €

– zníženie dávky štiav z 0,25 l na 0,20 l

na žiaka

– pomer 1:1 medzi čerstvým ovocím

a ovocnými šťavami

Od februára je do konca školského

roka 20 týždňov, teda žiaci dostanú

20x jablko + šťavu – to všetko za 1 €.

Táto suma je symbolická a ovocie a šťa-

vy sú pre organizmus detí určite zdravšie

ako rôzne koly či energetické nápoje.

Poplatok 1 € odovzdajú žiaci tr. učiteľovi

do 11.2.2011. Ďakujeme rodičom za po-

chopenie a ústretovosť.

28.1. – odovzdanie polročných vy-

svedčení žiakom, polročné prázdniny

31.1.2011

1.2. – sa dohral turnaj vo vybíjanej

mladších žiačok. Po súbojoch v skupi-

nách postúpili do záverečnej fázy štyri

triedy, ktoré vo vzájomných súbojoch

dosiahli tieto výsledky a poradie:

Postup: 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

5.A – 6.B 6:2

6.A – 6.B 7:6

5.A – 5.B 5:7

5.B – 6.A 7:5

Umiestnenie:1. miesto: 5.B trieda,

2. miesto: 6.A trieda, 3. miesto: 5.A trie-

da, 4. miesto: 6.B trieda

2.2. – v Námestove sa konalo okres-

né kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo

sa v štyroch kategóriách, naša škola

mala zastúpenie vo dvoch. Marika Štu-

lajterová (8.A) obsadila 5. miesto, Ma-

rek Kaprálik (6.B) bol spomedzi všetkých

svojich konkurentov najlepší a zvíťazil.

Pripravovala p.uč. Kubániová. Blahože-

láme!!

Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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relax & dovolenka & firemné akcie & rodinné oslavy & svadby

Ponúkame možnosť usporiadania spoločenských akcií ako sú:

� svadby

� rodinné oslavy

� firemné akcie

Reštaurácia je zariadená veľmi útulne. Je otvorená pre verejnosť v letnej sezóne

od 08.00 do 22.00 hod a v zimnej sezóne od 10.00 do 21.00 hod. Kapacita

reštaurácie je 40 osôb. Po drobných úpravách sa dá rozšíriť na 60.

Kontakt:  web.: www.penzionprislop.sk

 email: penzionprislop@penzionprislop.sk

 tel.: 0905 848 622

Podujatia v mesiaci

február 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

1.2. Predaj LIESKOVAN

5.2. Tanečná zábava

9.2. Koncert SZUŠ JÁNOŠ

10.2. Maškarný ples MŠ

11.2. Maškarný ples ZŠ

12.2. Prechod

piatimi hoľami

12.2. Tanečná zábava

12.2. Výročná schôdza PZ

15.2. Predaj JUMATEX

19.2. Rodinná oslava

22.2. Predaj RYBÁRIK

24.2. Výročná schôdza

JEDNOTA

26.2. Rodinná oslava

OZNAM

Plán vývozu plastov

na rok 2011
02. 03. 2011

05. 04. 2011

29. 04. 2011

31. 05. 2011

30. 06. 2011

29. 07. 2011

31. 08. 2011

30. 09. 2011

02. 11. 2011

30. 11. 2011

POZVÁNKA

Výbor členskej základne

COOP Jednota
v Hruštíne,

pozýva všetkých členov

na výročnú členskú

schôdzu,
ktorá bude

24. februára
o 17.30 hod. v Kultúrnom

dome Hruštín.
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inzercia � inzercia � inzercia
� Doučím angličtinu – od gramatiky až

po konverzáciu – študentov základ-

ných aj stredných škôl.

Tel.: 0903 346213

� Kúpim stavebný pozemok, príp. ro-

dinný dom v Hruštíne.

Tel.: 0904 744877

� Predám umývačku riadu Whirpool

ADP 4108 voľne stojaca, 2 roky pou-

žívaná. Cena 120 EUR.

Tel.: 0949 390307

� Predám stolnotenisový stôl. Cena do-

hodou. Tel.: 0915 823396

Rozličný tovar Šimon Očkaják
producentská

predajňa sudového

a fľaškového vína

PEGAS

� Ponúka značkové biele a červené

víno slovenského výrobcu – vína su-

dové, stolové, archívne, sýtené za

výborné ceny.

� Pri limitovanom odbere (svadby, zá-

bavy, spoločenské podujatia) ponú-

kame zľavy.

� Tešíme sa na Vašu návštevu

��Predaj motorových olejov
a autosúčiastok

��Najlacnejší internetový obchod
s originálnymi olejmi

��Náš cieľ je vaša spokojnosť

www.emotoroveoleje.sk

Miroslav Škombár
0917 635 321

SJS Slovakia s.r.o

Predajňa textilu na pošte Vás

pozýva na návštevu svojej

predajne.

Plastové okná

� výber z viacerých profilov

� poradíme, vymeriame a dodáme

� v prípade potreby osadíme

� okná, parapety, žaluzie – najlepší

materiál

� najlepšie ceny

AKCIA:

žaluzie k oknu v cene 8 EUR/m2

Info: Erik Vlžák, 0944 037371
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BAVLNA, BISTRO, BODROG, BOROVICA, BRATIA, BRATRANEC, BRÁZDA,

ČLOVEK, DOBIERKA, DOSKA, DROZD, HRADY, HRUDKA, IDEÁL, JEDLO, KA-

LAMITA, KANAPA, KAPOR, KLARINET, KLASIK, KOKOS, KOLIBA, KONVOJ,

LIEVIK, LOKALITA, MALINA, MLOKY, MLYNČEKY, MODEL, MRAVCE, NEKTÁR,

NEMOTA, OBRYS, ODRENINA, OHOROK, ORLOJ, OVOCIE, PALETA, PENIAZE,

PIESOK, PODKOVY, POKROK, POLIEVKA, PRÍVAROK, RIAVA, RODINA, ROZ-

VOD, SABAT, SALÁMA, SÁNKA, SEDLO,SEKTOR, SPOTY, SÚDRUH, SÚSTAVA,

SVIECE, TEMENO, VEDCI, VELIKÁN, VIDINA, VINOHRAD, VYHŇA, ZÁSTAVA,

ZUBÁRI.

Správna odpoveď z minulého čísla: „Zadným kolesom“

Knihu, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade, získava:

Milan Slameník, Hruštín 177/34

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

Vojak sa v bare strašne ožerie, prepi-

je všetky peniaze a nakoniec založí sa-

mopal. Na druhý deň sa zobudí a spo-

menie si, že musí ísť strieľať na cvičisko.

Ide teda za kamarátmi, aby sa poradil,

čo má robiť.

- Tu máš násadu od metly, nikto si nič

nevšimne.

Vojak teda príde na cvičisko, začne
robiť ratatata a všetci vojaci padajú. Tu
si všimne dvoch vojakov za kríkom, za-
mieri na nich – ratatata. A oni nič.

- Čo je s vami? zakričí na nich.
- Mali by ste predsa spadnúť!
Oni na to:
- A čo nevidíš, (TAJNIČKA – 11 pís-

men)

TAJNIČKA

pripravujeme � pripravujeme � pripravujeme � pripravujeme

Obec Hruštín a OŠK Hruštín

Vás pozývajú na

32. ročník prechodu piati-

mi hoľami dňa 12.2.2011.

Prezentácia účastníkov v KD Hruš-

tín je od 7.00 hod. do 8.00 hod.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €

do 15 rokov – 1 €

ženy – zdarma

Upozornenie: Podujatie nie je po-

istené, každý účastník ho absol-

vuje na vlastné riziko!!!

V i e t e

spievať,

tanco-

v a ť ,

hrať ale-

bo niečo

iné ako Vaši

spolužiaci, ka-

maráti alebo susedia? Máte odvahu

to ukázať ostatným? Práve Vám chce

dať obec a SONDA priestor, aby ste

svoj talent mohli predviesť. Skúste

porozmýšľať čo viete a nebojte sa

prihlásiť. Už čoskoro sa dozviete

viac...

O hluchej

optimistke
Bola raz jedna skupina žabiek,

ktoré sa chceli pretekať. Chceli sa
dostať na veľmi vysokú vežu. Na
atrakciu sa prišlo pozrieť veľmi veľa
divákov, aby si pozreli súťaž a po-
vzbudzovali žabky. Súťaž sa zača-
la...

Ale z prítomných divákov nikto
neveril, že sa niektorej zo žabiek
podarí dostať na vrchol veže. Krútili
hlavami a hovorili: „Oh, to je príliš
namáhavé!!! Nikdy sa im to nepo-
darí!“ Alebo: „To sa im nemôže po-
dariť, lebo veža je príliš vysoká!“

Žaby začali zaostávať... ...s vý-
nimkou jednej, ktorá sa svižne ťa-
hala hore a hore...

Diváci kričali: „Je to príliš únav-
né! Nikto sa tak vysoko nedostane!
“Jedna žabka za druhou to vzdáva-
li a otáčali sa naspäť,..... Len tá
jedna išla vytrvalo ďalej... Vôbec to
nechcela vzdávať!

Nakoniec to každý vzdal, okrem
tej jednej žabky, ktorá sa sama a s
obrovskými ambíciami vyštverala až
na vrchol veže!

Ostatné žabky, ale aj diváci chceli
vedieť, ako sa podarilo práve jej to,
čo všetci ostatní považovali za ne-
možné. Jeden divák prišiel k žabke
a spýtal sa, odkiaľ vzala toľko sily,
aby sa dostala až na samý vrchol.

Vtedy vysvitlo, že víťazná žabka
je HLUCHÁ!!!

Ponaučenie?
Nikdy nepočúvaj tých ľudí, ktorí

sú negatívni a pesimistickí, lebo Ti
kradnú najkrajšie túžby a sny, ktoré
nosíš vo svojej duši! Vždy mysli na
silu slov, lebo všetko, čo počuješ,
alebo čítaš, vplýva na tvoje činy!

Takže: Buď VŽDY OPTIMISTA!
A naviac – buď jednoducho HLU-

CHÝ, keď Ti niekto povie, že ne-
vieš realizovať svoje sny! Dôveruj
iba Bohu, ktorý najlepšie vie, čo sa
ti podarí zrealizovať a čo nie, ktorý
dáva do tvojho srdca túžby, ktoré
chce naplniť...

Mysli si: Všetko sa mi môže po-
dariť, ak to naozaj chce Boh, a ak to
s Ním chcem skutočne zo všetkých
síl aj ja!

(Zdroj – misijný internetový portál)


