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Na Kvetnú nedeľu, 25. marca, sa nám farníci z Habovky
predstavili s Pašiovými hrami. Toto predstavenie, ktoré nám
predviedlo 50 ochotníkov, nám pomohlo lepšie sa vžiť do
liturgických obradov Veľkého týždňa.

Na veľkonočnú nedeľu
sme si pripomenuli život-
né jubileum nášho pána
farára Mgr. Rastislava
Waxmonského, ktorý sa
dožil 40-tich rokov života.
K jeho narodeninám mu
chceme vyprosiť od ne-
beského Otca veľa zdra-
via, šťastia a hojnosť bo-
žích milosti. Nech jeho
milá tvár a isté kroky sú
vždy sprevádzané ochra-
nou nebeskej Matky Má-
rie.

Životné jubileum
nášho

pána farára
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Očami
starostu

„Buďte veselí, len nehrešte.“
               (Ján Bosco)

Vlani o tomto čase poľno-
hospodári už veselo orali
pod siatiny, no tento rok na
Orave pole pokrýva ešte
sneh. Teoreticky v kalendári je
jar, ale prakticky počasie stále diktuje zima.
Zimy už máme všetci dosť, nielen že nás brzdí v prácach, ale
už sami túžime po teple a slniečku, ktoré zdvihne aj našu
náladu.

1/ V marci, dňa 14.3.2013,
našu obec navštívila veľvy-
slankyňa Holandského krá-
ľovstva na Slovensku, pani
Daphne Bergsma. Zaujal ju
náš projekt na záchranu prí-
rodného dedičstva v česko-
slovenskom pohraničí. Tento
projekt je zameraný na čiste-
nie lesa, odstraňovania divo-
kých skládok v prírode, štiep-
kovania drevnej hmoty, výsad-
bu stromčekov, robenie náuč-
ných turistických chodníkov
a altánkov. Ďalej je zameraný
na výchovnú - osvetovú čin-
nosť v oblasti ochrany život-

ného prostredia. Pani veľvyslankyňu sme informovali o prie-
behu tohto projektu a o ďalších aktivitách v obci. V závere
svojej návštevy u nás si prezrela zrekonštruovanú ZŠ – Vý-
hon s kotolňou na Biomasu a zdravotné stredisko.

2/ Na základe súhlasu našich občanov s jednoduchými po-
zemkovými úpravami na Dielniciach obec podala žiadosť na
ich začatie na pozemkový úrad v Námestove.

Vážení občania
Každoročne koncom apríla prebieha v našej obci jarné upra-

tovanie. Všetkých občanov chcem poprosiť, aby si svoje okolie
domu vyčistili a upratali. My na obci sa budeme snažiť upra-
tať verejné priestranstvá, okolie potokov a ciest. Pomocou
verejného rozhlasu budeme občanov informovať o umiest-
není kontajnerov v jednotlivých častiach obce. Vizitkou
všetkých občanov je aj čistá obec.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Uznesenie zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 07.03.2013 Číslo: OZ 01/2013

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 11
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchá-

dzajú zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2012.
3. Inventarizáciu Obce Hruštín za rok 2012.
4. Informáciu o výstavbe predajne COOP Jednota v centre

obce.
5. Správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Hruštín za

rok 2012.
6. Uznesenie komisie obecného zastupiteľstva v Hruštíne

na ochranu verejného záujmu zo dňa 07.03.2013.

B/ Schvaľuje:
1. Príspevok pre centrum voľného času 5 Eur/dieťa/mesiac

po predložení vykázanej dochádzky.
2. Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 3/2008 o zbere, preprave

a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom po-
platku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálne-
ho odpadu.

3. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2013.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Nová predajňa v strede obce

COOP Jednota, spotrebné družstvo Námestovo v rámci
svojho investičného zámeru začne tento mesiac výstavbu
novej predajne Potraviny Mix pri kostole. Predajňa bude na
pozemku odkúpeného rodinného domu súpisné číslo 491
a ostatná plocha vrátane súčasnej predajne bude parkovis-
ko. Drevená konštrukcia doterajšej predajne bola postavená
v roku 1966.

Nová predajňa bude zaradená do maloobchodného reťaz-
ca Mix a bude mať predajnú plochu 158 m2. (Supermarket
má predajnú plochu 250 m2 a predajňa v Črchli 107 m2). Pre-
dajňa ponúkne zákazníkom širšiu ponuku potravinárskeho
tovaru a nepotravinárskeho tovaru dennej potreby ako dote-
raz. Zariadenie predajne bude nové s primeraným sklado-
vým a sociálnym zázemím.

Stavbu na základe súťaže bude realizovať stavebná firma
AKORD s.r.o. Námestovo a technológiu dodá firma FROP
Hlohovec. Otvorenie novej predajne bude v mesiaci septem-
ber a v mesiaci október bude asanácia drevenej predajne
a ukončenie úpravy parkoviska.

Podľa pohľadu na novú predajňu (fotografia) vidno, že nová
predajňa svojím vzhľadom a umiestnením napomôže aj obec-
nému úradu riešiť stred obce.

Ing. František Kravčík
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Najmladšia generácia v obci
11.3. – divadlo „Kapor na scéne“ zo

Žiliny odohralo rozprávku „O Zla-
tovláske.“ Zlá macocha zakliala Zla-
tovlásku a jej rozprávkovým kamarátom
myške, včielke, slimákovi neostalo nič
iné, len ju vyslobodiť. Zvieratká vzali
rozum do hrsti a privolali na pomoc deti
z MŠ. Spoločnými silami premohli zlé
čary a Zlatovláska sa poďakovala za
záchranu.

11.03. – sa uskutočnila v MŠ odbor-
ná prednáška pre rodičov budúcich pr-
vákov na tému „Školská zrelosť a škol-
ská spôsobilosť.“ Prednášku viedla
p.Morawová z CPPPaP, ktorá prítomné
mamičky oboznámila so základnými
ukazovateľmi školskej spôsobilosti die-
ťaťa. Presne uviedla príklady, kedy je
dieťa zrelé na vstup do ZŠ, a v ktorých
prípadoch je potrebné vyhľadať pomoc
odborníka. Mamičky zaujímalo, na čo sú
zamerané testy školskej zrelosti a ako
prebieha testovanie.

13.3. – sa uskutočnil v MŠ „Deň ve-
selých zúbkov. “Cieľom projektu bolo
zaujímavou a hravou formou vzbudiť
u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť
ich už v ranom veku vhodnú techniku
čistenia a najmä vzdelať v tomto smere
aj rodičov, aby svojim deťom vedeli vy-
tvárať správne návyky pri starostlivosti
o chrup. Rodičia spolu s deťmi pozorne
sledovali krátky film o správnom čistení
zúbkov. Nasledoval kvíz, v ktorom boli
otázky pre rodičov i deti. Počas príprav
sa deti naučili spievať pesničku o vese-
lých zúbkoch, ktorú si na záver všetci
zaspievali.

14.3. – v 1. tr. prebehlo testovanie
školskej spôsobilosti. Testovaných bolo
9 predškolákov, ktorí na základe slov-
nej inštrukcie plnili rôzne problémové
úlohy. Dopĺňali chýbajúce časti obráz-
kov, určovali dejovú postupnosť krátkej
rozprávky, porovnávali tvary predmetov,
určovali polohu predmetov, kreslili po-
stavu človeka, znázorňovali grafickú
podobu písmen. Pani psychologička
a špeciálny pedagóg z CPPPaP v Ná-
mestove testy vyhodnotili a oboznámili
rodičov s výsledkami. V prípade otázok
môžu rodičia kontaktovať odborníkov z
CPPPaPv Námestove na t. č. 043/ 552
00 11, 043/ 558 10 66, 0911 127 111ale-
bo cez online poradňu na webovej
stránke www.cpppapno.sk

25.3. – deti MŠ navštívili farskú kniž-
nicu, kde nás srdečne privítal p. farár.
Deťom porozprával o knihách, nábožen-
skej literatúre, ktoré sa v knižnici nachá-
dzajú a odpovedal škôlkarom na otáz-
ky, ktoré sa týkali blížiacej sa Veľkej
noci. Ďakujeme za prijatie a venovaný
čas.

27.3. – do MŠ zavítala rozprávková
babička, ktorá deťom prečítala rozpráv-
ku Máša a medveď. Pre deti sme pri-
pravili divadielko, v ktorom vystupovali
známe rozprávkové bytosti a v 1. tr. bola
pripravená výstava kníh.

Zákon 245/2008 o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) ZNENIE PLAT-
NÉ OD 1. SEPTEMBRA 2013
Ťažiskovým ustanovením školského

zákona z pohľadu materských škôl je
§ 28. Charakterizuje poslanie a hlavné
úlohy materských škôl. V odsek 9 urču-
je najvyšší počet detí v triede materskej
školy:

20 v triede pre troj-až štvorročné deti,
21v triede pre štvor-až päťročné deti,
22 v triede pre päť-až šesťročné deti,
21 v triede pre troj-až šesťročné deti.
Ak sú splnené podmienky podľa oso-

bitného predpisu, 32a/ najvyšší počet
detí v triede podľa odseku 9 sa môže
zvýšiť o tri deti z dôvodu zmeny trvalé-
ho pobytu dieťaťa, zaradenia dieťaťa len
na adaptačný pobyt alebo len na dia-
gnostický pobyt v materskej škole, od-
kladu plnenia povinnej školskej do-
chádzky alebo dodatočného odkladu
plnenia školskej dochádzky, alebo zvý-
šeného záujmu zákonných zástupcov
detí o výchovu a vzdelávanie v mater-
skej škole.

Výnimočne možno do MŠ prijať aj die-
ťa mladšie ako 3 roky, ak sú vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné
podmienky (myslia sa tým aj priestoro-
vé a kapacitné podmienky). Ak sa do
triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky,
zníži sa najvyšší počet detí o jedno die-
ťa. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ
nemožno prijať dieťa mladšie ako 2 roky
ani na adaptačný pobyt alebo diagnos-
tický pobyt. V prípade, ak je zvýšený
záujem zákonných zástupcov o prijatie
detí do MŠ, riaditeľka MŠ pri prijímaní
nesmie uprednostniť deti mladšie ako
3 roky pred prijatím starších detí, lebo
prijímanie detí mladších ako 3 roky má
byť v súlade so školským zákonom vý-
nimočné, tieto deti možno prijať len vte-
dy, ak sú uspokojené žiadosti zákon-
ných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty
rok veku, detí s odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky
a detí s dodatočne odloženým začiat-
kom plnenia povinnej školskej dochádz-
ky, ako aj detí vo veku od 3 rokov.

OZNAMY:
Vážení rodičia, o prijatí alebo neprijatí
Vášho dieťaťa do MŠ sa môžete infor-
movať od 22. apríla do 26. apríla
v čase od 12.00 do 14.00 hod. osob-
ne alebo telefonicky na t.č. 043/55 77
119. Ďalšie informácie budú zverejne-
né na webovej stránke MŠ
www.mshrustin.sk

Silvia Škapcová,  riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
MAREC 2013

8.3. V našej telocvični sa uskutočnila
kvalifikácia na okr. kolo vo florbale MŽ
Orion Cup.
Výsledky:
Hruštín – NO Komenského 2:5
CZŠ NO – NO Komenského 3:5
Hruštín – CZŠ NO 3:2
Do okresného kola postúpila ZŠ NO –
Komenského.

12.3. si žiaci 7. AB zasúťažili v spolo-
čenskovednom kvíze. 1. miesto obsa-
dilo družstvo dievčat zo 7.B – M. Šeli-
gová, Z. Remeňová a M. Remeňová.
Na 2. mieste skončili dievčatá zo 7.A –
L. Gáborová, A. Katreníková a V. Kri-
vačková.
3. miesto 7.A – Š. Mateček, M. Šeliga
a Ľ. Tomáň.
4. miesto 7.B – F. Zahumenický,
M. Kompan a M. Krivačka.

13.3. bol pre 41 deviatakov z našej školy
dňom prvej väčšej skúšky - absolvovali
totiž celoslovenské testovanie deviata-
kov zo Sj a M. Na výsledky si budeme
musieť pár dní počkať, budeme Vás,
samozrejme, informovať.

14.3. – navštívila našu školu (budovu
ZŠ Výhon) veľvyslankyňa Holandského
kráľovstva pani Daphne Bergsma. Po-
zrela si priestory nadstavby i kotolňu na
biomasu.

19.3. sa v Zákamennom konal metodic-
ký deň pre učiteľov dejepi-
su a slovenského jazyka a
pre žiakov základných škôl
kvíz venovaný 1150. výročiu
príchodu sv. Cyrila a Meto-
da na Veľkú Moravu. Našu
školu zastupovali Marek
Kaprálik (8.A), ktorý získal
plný počet bodov a odnie-
sol si knižnú odmenu a Jar-
ko Zemenčík (8.A), ktorý bol
v kvíze tiež úspešný. Obaja
dostali účastnícku medailu
a sladkú odmenu.
19.3. sa v Zákamennom
konalo okresné kolo biblickej olympiá-
dy. Naše družstvo v zložení Diana Te-
ťáková, Majka Rosiarová (obe 9.B) a
Silvia Martvoňová (8.A) v silnej konku-
rencii zvíťazilo a vybojovalo si postup
na diecézne kolo. Súťažiace sprevádzal
pán kaplán, pripravovala p.uč. Očkajá-
ková. Blahoželáme!

20.3. sa v Lokci konalo okresné kolo Py-
tagoriády, kde sme aj my mali svojich
zástupcov. Najviac sa darilo Dominiko-
vi Šmihľovi (6.A), ktorý vo svojej kate-
górii zvíťazil! Pripravovala ho p.uč. Čer-
veňová. Blahoželáme! Ďalším našim

žiakom sa
nepodari-
lo dosiah-
nuť na
ÚR, do-
siahli na-
sledovné
umiestne-
nia:
D á v i d

Snovák (4.B) - 14.-18. miesto, Patrik
Bražina a Vaško Baraniak (3.B) - 7.-14.
miesto, Matúš Kopilec (5.B) - 16.-17.
miesto, Roman Stieranka (8.A) - 11.-13.
miesto.
21.3.  4 družstvá ôsmakov súťažili vo
vedomostnom kvíze z prírodovedných
predmetov.
1. miesto – Marek Kaprálik, Martin Ha-
laštík, Ľuboš Glomba (8.A)
2. miesto – Michal Jagelka, Miroslav
Kupčulák, Matej Martvoň (8.B)
3. miesto – Nikola Kotúľová, Barbora
Kopilcová, Adriána Révajová (8.A)
4. miesto – Terézia Hojová, Denisa
Martvoňová, Miroslava Šimeková (8.B)

22.3. Medzitriedny futbalový turnaj SŽ
(7.- 9.roč.)
Výsledky súbojov v paralelkách: 7.A -
7.B 2:7; 8.A - 8.B 4:3; 9.A - 9.B 3:1
"A" triedy ( 7.A - 8.A 2:5, 8.A - 9.A 0:5,
7.A - 9.A 1:15),
"B" triedy ( 7.B - 8.B 2:10, 7.B - 9.B
1:6, 8.B - 9.B 0:4). Ďalej postúpili 8A,
8B, 9A, 9B.
semifinále: 9.A - 8.B 3:2; 9.B - 8.A 2:0
o 3. miesto: 8.B - 8.A 4:2 Finále: 9.B -
9.A 2:0
Poradie:
1. miesto – 9.B (P.Rabčan, P.Bobka,
S. Škapec, D. Hurák, D. Holubčík, A. Ľu-
bek, M. Hojo)
2. miesto – 9.A; 3. miesto - 8.B; 4.
miesto - 8.A
Najlepším strelcom sa stal Lukáš Kup-
čulák (9.A) so 16 gólmi.

* Aj v tomto roku majú občania mož-
nosť venovať 2% už zaplatených svo-
jich daní za uplynulý rok. Po deťoch
posielame pre rodičov tlačivá. Ak sa
rozhodnete 2% venovať škole, odo-
vzdajte tlačivá svojmu zamestnáva-
teľovi (sú k dispozícii aj na našej
webovej stránke
www.zshrustin.edupage.org (do kon-
ca apríla). V mene našich žiakov ďa-
kujeme!

Mgr.Július Kubáni,  riaditeľ školy
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Staré domáce liečivá
Bežné bolesti hrdla, ktoré sú bez kom-
plikácií, sa dajú v kombinácii s prepará-
tom neo-angin častokrát liečiť veľmi
dobre aj pomocou tradičných domácich
prostriedkov.

Teplo: Dbajte, aby oblasť krku
a hrudníka, ako aj nohy boli vždy
v teple, avšak aby sa príliš nepotili.
Teplo podporuje prekrvenie tela
a imunitný systém.
Kloktanie: Viacnásobné kloktanie,
približne každú 1 až 2 hodiny, doslo-
va vypláchne choroboplodné zárod-
ky z ústnej dutiny a hltanu. Najvhod-
nejšie sú roztoky s dezinfekčnými
účinnými látkami, ako je materina
dúška (tymián) alebo šalvia lekárska.
Klasika z pokladnice starej mamy -
to je osvedčené kloktanie slanou
vodou (morská soľ). Jednu polovič-
nú kávovú lyžičku soli rozpustite
v pohári s teplou vodou a niekoľko
minút kloktajte.
Pitie čaju: Liečivé a upokojujúce
čaje sa dostávajú hlboko do hrdla.
Z čajov sú vhodné najmä bylinkové
čaje s obsahom ibišteka, šalvie le-
kárskej, podbeľa, slezu, materinej
dúšky (tymiánu) alebo skorocelu ko-
pijovitého.
Pitie: Vo všeobecnosti možno pove-
dať, že pri bolestiach hrdla je veľmi
dôležitý dostatočný príjem tekutín, pri
vylučovaní ktorých sa následne
z tela rýchlo vyplavia choroboplod-
né zárodky – teplý čaj alebo horúce
mlieko s medom sú najlepšie a naj-
šetrnejšie blahodarne pôsobiace
prostriedky.
Sirup z cibule a medu: Osvedče-
ným domácim medikamentom je ci-
buľovo-medový sirup. Nakrájajte ci-
buľu na drobné kocky a zmiešajte
s dobrým medom. Kúsky cibule by
mali celkom prikryť med. Zmes ne-
chajte cez noc odstáť a potom pre-
ceďte. Sirup užívajte v priebehu dňa
po lyžičkách.
Bylinky: Pri bolestiach hrdla účinne
pomáhajú bylinky, predovšetkým
bedrovník anízový (aníz), fenikel
obyčajný, rumanček pravý, šalvia
lekárska alebo materina dúška (ty-
mián) – či už vo forme čaju alebo
pastiliek na cmúľanie.
Inhalovanie: Uvoľnenie hlienov
a dezinfekcia ústnej dutiny a hltana
inhalovaním liečivých byliniek alebo
morskej soli účinkujú skutočne uvoľ-
ňujúco.
Cmúľanie pastiliek: Udržujte sliz-
nice vlhké a užívajte účinné látky
s dezinfekčným účinkom. Vhodné sú
napríklad produkty s obsahom pľuz-
gierky islandskej, šalvie lekárskej
alebo materinej dúšky (tymiánu).
Kúpeľ: Dožičte si relaxačný kúpeľ
s blahodarnými prísadami – ak ne-
máte zvýšenú teplotu alebo horúč-
ku – a potom si oddýchnite. Telo cel-

kovo potrebuje veľa pokoja na zota-
venie, aby mohlo nabrať nové sily.
Obklady a zábaly: Klasickými po-
mocníkmi sú aj obklady a zábaly –
napríklad tvarohové alebo zemiako-
vé. Aktivizujte i týmto spôsobom svoj
imunitný systém a povzbuďte obra-
nyschopnosť tela. Pri akútnych bo-
lestiach hrdla si priložte studený ob-
klad a pri dlhotrvajúcich bolestiach
hrdla teplý obklad.

Prechladnutie vzniká tri dni, pretrváva
tri dni a tri dni aj odchádza, tvrdí ľudová
múdrosť. Staré domáce liečivá pomá-
hajú organizmu rýchlo skoncovať s in-
fekciou - obsahujú totiž množstvo látok
s antibakteriálnym a antivírusovým účin-
kom. Iné zas aktivujú prekrvenie a zvy-
šujú telesnú teplotu. Pomôžte si preto
aj vy a takýmto bezbolestným spôso-
bom podporte obranyschopnosť svojho
tela voči infektom.

Octový zábal:  Mokré zábaly na lýt-
ko odvádzajú odparené teplo zápa-
lu z tela von, a tým vyrovnávajú
a stabilizujú teplotu. Je dôležité, aby
celé telo vrátane chodidiel bolo po-
čas liečby v teple. Studenú vodu
a ovocný ocot zmiešajte v rovnakom
pomere. Uteráky potom namočte
v roztoku, vyžmýkajte a priložte ako
obklad. Najvhodnejšie sú frotírové
uteráky. Obklady vymeňte prv, než
celkom vychladnú.
Potná kúra s čajom: Ide o klasickú
metódu znižovania teploty resp. ho-
rúčky pitím lipového čaju alebo čaju
z kvetov bazy. Tým pomôžete svoj-
mu telu, aby infekciu cez noc vypo-
tilo. Dve čajové lyžičky kvetov zalej-
te vriacou vodou a nechajte desať
minút vylúhovať. Pite pred spaním.
Horúci slepačí vývar: Americkí ved-
ci prišli na to, že slepačia polievka
má antibakteriálne účinky a spoma-
ľuje infekt dýchacích ciest. Horúci vý-
var navyše zvyšuje telesnú teplotu
a zmierňuje bolesti v končatinách.
Avšak podľa poznatkov vedcov len
domáca slepačia polievka skutočne
pomáha, pretože hotové výrobky
(kúpené polievky) majú oveľa slabší
účinok.
Tvarohový zábal: Tvaroh chladí,
účinkuje na opuchy, zmierňuje boles-
ti a tlmí zápaly. 500 gramov tvarohu
natrite v asi pol centimetrovej hrúb-
ke na tenkú bavlnenú šatku. Šatku
potom zložte do tvaru šálu, aby ste
si mohli zábal priložiť na hrdlo tak,
aby vrstva tvarohu bola dobre zaba-
lená v tejto šatke. Obklad nahrejte
na teplotu tela a priložte na hrdlo.
Obklad na hrdle ešte oviňte uterá-
kom. Tvarohový zábal účinkuje, kým
sa tvaroh celkom nevysuší.
Zemiakový zábal: Hnedé hľuzy
uchovávajú teplo a kontinuálne ho
odovzdávajú. Štyri až šesť stredne
veľkých zemiakov uvarte do mäkka.

Položte ich do stredu obyčajnej ku-
chynskej utierky obalenej papierom
(papierovou utierkou). Pri zábale
hrudníka treba šatku poskladať tak,
aby vytvorila zábalový balíček veľký
asi 20 x 20 cm. Pri zábale hrdla mož-
no zemiakovú masu zrolovať. Potom
zemiaky opatrne rozmačkajte. Zábal
na hrudi môže ležať, ale zábal hrdla
na krku treba adekvátne upevniť,
napríklad previazať šálom. Zábal
odstráňte hneď, ako vychladne.

Ďalšie užitočné rady pri ťažkostiach
z prechladnutia:

obliekajte sa teplo a adekvátne da-
nému počasiu
zrieknite sa podľa možností podáva-
nia rúk
častejšie si umývajte ruky než obvyk-
le
používajte vždy iba nové papierové
vreckovky
dožičte si dostatočný oddych
doprajte si dostatok spánku
vytvorte si príjemné prostredie, za-
páľte si aromatickú lampu alebo
sviečku s prírodnou arómou, ktorý-
mi prečistíte vzduch
relaxačné masáže sú rovnako priaz-
nivé, pokiaľ prechladnutie nie je prí-
liš silné a nemáte horúčku

Zdroj: http://www.neo-angin.sk/

S HUMOROM
Príde Dežo do predajne elektra a vraví
predavačovi:
- By som chcel tamten CD prehrávač
a Dežo ukazuje na jednoplatničkový va-
rič. Na Dežove naliehanie mu ho zaba-
lí. Dežo príde domov, zvolá rodinu, po-
staví varič na stôl, položí naň CD-čko
a prístroj zapne. Po chvíli sa valí z CD-
čka dym a smrad. Dežova žena Araňa
sa na neho pozrie a hovorí:
- Ty debil, ty si nekúpil CD prehrávač,
ty si kúpil napaľovačku.

„Zdraželi alkohol a cigarety, no nič bu-
deme menej jesť!“

- Ja si myslím, že ľudia by mali chodiť
bosí. Je to oveľa zdravšie. Napríklad ja,
keď sa ráno zobudím obutý, tak ma bolí
hlava celý deň.

„Pán doktor, občas mám pocit, že po-
čujem okolo seba hlasy, ale nikoho ne-
vidím.“
„A kedy sa vám to stáva?“
„No vždy, keď telefonujem.“

Manželka čaká na svojho muža, ktorý
sa išiel zabávať s priateľmi. Keďže sa
do rána nevrátil, manželka odišla do
práce. Keď sa vrátila domov, zastihne
svojho muža ako sedí na pohovke a drží
nad hlavou dáždnik.
- Prosím ťa, čo to robíš? - vykríkne žena.
- Čakám búrku, - skormútene odpovie
polovička.
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Koniec zimnej streleckej sezóny
Dňa 16. februára sa v športovej hale v Nitre uskutočnili

Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní, kde
sa strelcom z Hruštína nedarilo, okrem Jozefa Janceka, kto-
rý v kategórii juniori v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 vý-
strelov obsadil 3. miesto.

Začiatkom marca sa Veľkej Ceny Zvolenskej Slatiny zú-
častnil Marian Slaničan a vystrieľal si 2. miesto.

V Žaškove sa 10. marca skončila Oravsko-Turčianska stre-
lecká liga v pištoli, kde na 1. mieste skončil Marian Slaničan,
na 2. mieste Jozef Jancek a na 3. mieste Jozef Jancek ml.
Posledné kolo v lige sa hodnotilo ako Majstrovstvá Oravy.
Výsledky v pištoli - 1. miesto Marian Slanišan, 2. miesto Ján
Bražina D. Kubín, 3. miesto Jozef Jancek. Výsledky vo vzdu-
chovej puške: 1. miesto Dušan Záň Žaškov, 2. miesto Miro-
slav Záň Žaškov, 3. miesto Jozef Jancek.

ZOTŠ-Hruštín

Vyžrebovanie futbalových
súťaží Oravského futbalového

zväzu JAR 2013
STOLNÝ TENIS

5. liga, muži

  # Mužstvo U V R P K Sety ZápasyBody

  1 Lokca B 22 19 2 1 0 930:611 272:124 62
  2 Niižná B 22 15 4 3 0 872:649 244:152 56
  3 Hruštín A 22 13 3 6 0 867:683 237:159 51
  4 Zuberec A 22 9 5 8 0 801:756 211:185 45
  5 Bziny A 22 10 3 9 0 766:756 196:200 45
  6 Mútne A 22 7 8 7 0 766:761 198:198 44
  7 Or. Lesná B 22 8 6 8 0 741:785 188:208 44
  8 S.Dubová A 22 9 3 10 0 798:760 201:195 43
  9 Or. Poruba A 22 10 1 11 0 754:726 201:195 43
10 Rabča A 22 4 6 12 0 674:838 165:231 36
11 Or.B.Potok A 22 4 3 15 0 659:888 147:249 33
12 D.Kubín B 22 2 0 20 0 549:964 116:280 26

7. liga, muži

  # Mužstvo U V R P K Sety ZápasyBody

  1 Breza A 22 16 4 2 0 868:635 248:148 58
  2 Hruštín B 22 15 2 5 0 877:646 248:148 54
  3 Dlhá B 22 14 2 6 0 878:653 241:155 52
  4 Tvrdošín D 22 9 4 9 0 715:778 179:217 44
  5 Lokca D 22 8 6 8 0 750:764 200:196 44
  6 Ťapešovo A 22 10 1 11 0 773:769 197:199 43
  7 Nižná C 22 7 6 9 0 728:789 185:211 42
  8 Mútne B 22 6 6 10 0 711:802 178:218 40
  9 Krušetnica B 22 5 7 10 0 712:828 175:221 39
10 Krušetnica C 22 7 2 13 0 642:855 164:232 38
11 Vasiľov B 22 6 3 13 0 731:801 178:218 37
12 Veličná A 22 7 1 14 0 712:777 183:213 37

II. TRIEDA DOSPELÍ

12. kolo (16. 6. 2013) Leštiny – Hruštín 15:00
13. kolo (9. 6. 2013) Hruštín – Veličná 15:30
14. kolo (7. 4. 2013) Zákamenné – Hruštín 16:00
15. kolo (14. 4. 2013) Hruštín – Or. Lesná 16:00
16. kolo (21. 4. 2013) Krivá – Hruštín 16:30
17. kolo (28. 4. 2013) Hruštín – Habovka 16:30
18. kolo (5. 5. 2013) Zázrivá – Hruštín 17:00
19. kolo (12. 5. 2013) Hruštín – Or. Poruba 17:00
20. kolo (19. 5. 2013) Liesek – Hruštín 17:00
21. kolo (26. 5. 2013) Pribiš – Hruštín 17:00
22. kolo (2. 6. 2013) Hruštín – Or. B. Potok 17:00

II. TRIEDA DORAST

8. kolo (19. 5. 2013) Podbiel – Hruštín 14:30
9. kolo (12. 5. 2013) Hruštín – Sihelné 14:00
10. kolo (7. 4. 2013) Or. Podzámok – Hruštín 13:30
11. kolo (14. 4. 2013) Hruštín – Beňadovo 13:30
12. kolo (21. 4. 2013) Rabčice – Hruštín 14:00
13. kolo (28. 4. 2013) Hruštín – Mútne 14:00
14. kolo (5. 5. 2013) Medzibrodie – Hruštín 14:30

I. TRIEDA ŽIACI

12. kolo (24. 3. 2013) Sihelné – Hruštín 11:00
13. kolo (31. 3. 2013) Hruštín – Novoť 11:30
14. kolo (7. 4. 2013) Krušetnica – Hruštín 12:00
15. kolo (14. 4. 2013) Hruštín – Zázrivá 12:00
16. kolo (21. 4. 2013) Krivá – Hruštín 12:30
17. kolo (28. 4. 2013) Hruštín – Zubrohlava 12:30
18. kolo (5. 5. 2013) Mútne – Hruštín 13:00
19. kolo (12. 5. 2013) Hruštín – Babín 13:00
20. kolo (19. 5. 2013) Lokca – Hruštín 13:30
21. kolo (26. 5. 2013) Nižná – Hruštín 13:30
22. kolo (2. 6. 2013) Hruštín – Zuberec 14:00
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85 rokov Gazdíková Elena
80 rokov Macáková Anna

Martvoňová Mária
75 rokov Martvoň Matej

Gombala Ján
70 rokov Radzo Anton
65 rokov Macák František

Snováková Margita
55 rokov Kompanová Terézia

Mateková Anna
Tomáňová Terézia
Hutira Jozef
Martvoňová Viera

50 rokov Bareková Ľudmila
Očkaják Ľudovít
Škapec František, Mgr.

Odišli od nás:
Milan Očkaják, 51 rokov
Margita Kubiriťáková, 80 rokov

60. výročie sobáša:
Ján Macák a manželka Anna

J U B I L A N T I
v mesiaci apríl 2013

Do roka je veľa dní,
do týždňa len sedem,
ale takých ako dnes,

taký je len jeden.
Nech Ti tento krásny deň

nezacloní žiadny tieň.

Okrúhleho životného jubilea
50-tich rokov sa dožíva
Mgr. František Škapec

starosta obce.

Do ďalších rokov života mu
všetko len to najlepšie želajú
zamestnanci OcÚ a poslanci

OZ Hruštín.

Blahoželanie

Don Boscov
sen o ružiach
Ján Bosco (1815–1888) bol povo-

laný byť mládeži priateľom a radcom.
Jeho dielo sprevádzal obdiv i nená-
visť. Na tomto pozadí treba vidieť jeho
sen, ktorý sám rozprával.

 Keď som jedného dňa roku 1847
rozmýšľal o tom, čo dobré by sa dalo
robiť pre mládež, mal som sen. Pan-
na Mária ma zaviedla do nádhernej
ružovej záhrady. Bola tam krásna
aleja a v nej plno prekrásnych popí-
navých ruží. Na konci stála utešená
besiedka, celá zahalená kvitnúcimi
ružami. Aj zem bola nimi posiata.

 Panna Mária mi povedala: „Prejdi
tou alejou. To je cesta, po ktorej bu-
deš musieť kráčať.“ Šiel som. Nevi-
del som nič iné, len ruže.....Nohy sa
mi zapletali do úponkov na zemi, kto-
ré ma tak doškriabali, že mi tiekla krv.
Všetci, čo ma videli, vraveli: ,,Don
Bosco kráča po ružiach. Ten sa má!
Všetko sa mu darí.“ Nevideli tŕne, čo
ma pichali. Mnoho ľudí, ktorých som
pozval, ochotne prišli. Privábila ich
krása ruží. Ale čoskoro zbadali, že
musia prechádzať aj po tŕňoch. Za-
čali nariekať: „Oklamali nás!“ A neje-
den sa vrátil. Ostal som takmer sám.
Rozplakal som sa. Ale dostalo sa mi
útechy. Vedľa mňa stál zástup po-
mocníkov, ktorí mi hovorili: „Sme tvoji.
Chceme ťa nasledovať.“ Šiel som
vpredu. Iba máloktorí stratili odvahu
a zostali stáť. Väčšina z nich prišla
so mnou do cieľa.

 Keď som prešiel ružovou alejou,
ocitol som sa spolu so svojimi sprie-
vodcami v nádhernej záhrade. Jem-
ný vánok mi čoskoro zahojil všetky
rany. Akoby švihnutím zázračného
prútika ma obklopoval veľký zástup
mladých ľudí.

 Tu sa ma moja vodkyňa, Panna
Mária, opýtala: „Vieš, čo znamená to,
čo si videl?“ „Nie.“ „Musíš si uvedo-
miť, že ruže a tŕne na ceste, po kto-
rej si prechádzal, znamenajú staros-
ti, ktoré ťa budú sprevádzať pri tvojej
práci s mládežou. Tŕne sú prekážky,
utrpenia a nepríjemnosti, ktoré ťa
čakajú. Ale nestrácaj odvahu! S lás-
kou a odriekaním všetko prekonáš
a dospeješ k ružiam bez tŕňov.“

(M. Richterová: Mozaika radosti)

Na Slovensko pri-
chádzajú relikvie
Sv. Jána Bosca-
patróna mládeže.

Saleziáni na celom
svete slávia 31. janu-
ára sviatok svojho za-
kladateľa, sv. Jána
Bosca, kňaza a vy-
chovávateľa mla-
dých. Pri tejto príleži-

tosti Saleziáni don Bosca informujú
o blížiacej sa významnej udalosti: o prí-
chode relikvií svätého Jána Bosca na
Slovensko.

V Námestove budú relikvie svä-
tého Jána Bosca 19. – 20.4. 2013.

Don Bosco medzi nami!

Podujatia v mesiaci apríl 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

6.4. Rodinná oslava
10.4. Predaj BLAŽEK
11.4. Zber plastov
13.4. Diskotéka pre deti

– RC Motýlik
13.4. Darujme si čas – Erko
14.4. Darujme si čas – Erko
18.4. Predaj RIKOMAX
20.4. Koncert PARA – Snovák
24.4. Predaj MITEX
26.4. Divadlo ZŠ
27.4. Koncert POLEMIC

– Snovák
30.4. Predaj LANTASTIK
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inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia
Kúpim tlakovú nádobu - zásobník na vzduch, objem cca
100–200 l, min. tlak 0,8 MPa. 0907 363 052
Zoberiem do prenájmu poľnohospodársku pôdu v ka-
tastri Hruštín a Vaňovka. Peter Socha, Hruštín 205/37,
tel.: 0915 883 333
Kúpim drevo na pni, povolenie na výrub vybavím. Peter
Socha, Hruštín 205/37, tel.: 0915 883 333
Predám za výhodnú cenu fasádny polystyrén s perodráž-
kou AUSTROTHERM hrúbky 15 cm v množstve 82 m2,
a hrúbky 10 cm v množstve 63 m2. Tel.: 0949 152 955
Potrebujete upraviť odev? Nesedí Vám veľkosť? Skra-
covanie, predlžovanie, úprava veľkosti, prešitie podšívky,
zipsov... Šitie podľa obrázkovej predlohy. Kontakt:
0918 322 811
Na Zábave kúpim stavebný pozemok, alebo chatu.
Tel.: 0908 285 481, volať po 18.00 hod.

Využite naše služby:
- životné poistenia
- rizikové poistenie (smrť akákoľvek)
- úrazové pripoistenia
- detské poistenie FARBIČKA
- poistenie stavby, domácnosti
- zákonné a havarijné poistenie
- cestovné poistenie
- poistenie pre podnikateľov

Vybavíme pre Vás tiež:
- ukončenie poistnej zmluvy (pri dožití)
- prepracovanie poistnej zmluvy
- zmeny na poistných zmluvách
- prehodnotenie starých poistných zmlúv

Agentúrna kancelária
v Hruštíne

(zdravotné stredisko – 3. poschodie)
Obchodný zástupca – Marta Piňáková

(tel.: 0908 250 940; 0911 991 549)

Otváracie hodiny:
PONDELOK: 8.00 h. – 11.30 h. 12.00 h. – 14.00 h.
STREDA: 8.00 h. – 11.30 h. 12.00 h. – 15.00 h.
PIATOK: 8.00 h. – 11.30 h. 12.00 h. – 15.00 h.

Alebo na uvedených telefónnych číslach – dohodneme si
termín a miesto stretnutia, ktoré Vám budú vyhovovať.

LACNO - RÝCHLO - KVALITNE
Projektová dokumentácia novostavieb rodinných domov
Projektová dokumentácia prestavieb rodinných domov
Projektová dokumentácia obytných domov a chát
Projektová dokumentácia garáží
Inžinierska činnosť - vybavenie stavebného povolenia
3MConsulting sol.s.r.o.,   Ing. Ignác Macík
Lán 639  029 52 Hruštín, 0905 856 374

Rozličný tovar Magnum
Vás pozýva na nákup nového tovaru.

Akciové ceny na liehoviny:
Borovička Koniferum: 5,99 €

Slovenská borovička: 4,99 € a iné.

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!


