OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK

ROČNÍK 4

08/2013

Nový pán kaplán
Pochádzam z podtatranskej dediny
Lendak. Narodil som sa 16. septembra
1981 ako druhý v poradí z piatich bratov. Najstarší brat je tiež kňazom a pôsobí ako riaditeľ charitného domu Dona
Bosca v Spišskej Kapitule. Nakoľko
Lendak je roľnícky založená obec, ináč
to nie je ani v našej rodine. Máme menšie gazdovstvo, takže ani manuálna práca mi nie je cudzia.
Po skončení Základnej školy v Lendaku som pokračoval v štúdiu na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
Po maturite v roku 2000 som nastúpil
do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.
V roku 2005 som prijal diakonské svätenie a svoju diakonskú prax som vykonával vo farnosti Dolný Kubín. V roku
2006 som prijal kňazské svätenie
a mojím prvým kaplánskym pôsobiskom
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Druhú júlovú nedeľu pripravili Obec
Hruštín a OŠK Hruštín „Športový deň
obce“, ktorý začal o 13.hodine futbalovým turnajom medzi ulicami. Ulice boli
pospájané do troch mužstiev. Tretie
skončili ulice „Zamostu“, druhé ulice
„Črchľa – Kút – Zavoda“ a víťazom sa
stali „Dedina – Radzovka – Lán“. Medzi
prestávkami si diváci mohli zasúťažiť vo
vrhu guľou, v nosení pneumatiky, v pí-

lení dreva a v pokutových kopoch. Deti
celé popoludnie súťažili na postrannom
ihrisku, kde im program pripravili Bc. Ľubomír Jurovčík (Naše poistenie s.r.o)
a členovia zo Združenia zdravotne postihnutých Oravy, o.z. Sprievodnou ak-

sa stala farnosť Spišská Kapitula. Po
roku ma otec biskup prevelil na nové
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kaplánske miesto a to do najväčšieho
mesta našej diecézy – do Popradu, kde
som strávil štyri roky. Potom nasledovala dvojročná zastávka v Dolnom Kubíne a od 12. júla tohto roku som bol
ustanovený za kaplána tu, v Hruštíne.
Medzi moje záľuby v čase voľna patria: dobrá kniha; dobrá hudba, medzi
ktorou najviac vyniká klasika; rád si zahrám na organe, aj keď som len amatér
a samouk; akvaristika; fotenie; turistika
a príroda ako taká vôbec. V nej môžeme neustále objavovať stopy nekonečnej Božej múdrosti.
Na záver želám všetkým čitateľom
a veriacim len to najlepšie, aby sa nám
všetkým darilo naplno prežívať a prehlbovať našu vieru a zároveň ju prenášať
i do svojho života. Lebo bez toho by to
bolo prázdne.
Miroslav Žmijovský, kaplán
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ciou športového dňa
bola súťaž vo varení
kotlíkového guľášu
„Hruštínsky kotlík“. Súťažilo osem
družstiev, z ktorých
porota v zložení Mgr.
František Škapec
(starosta obce), Peter Šeliga a Tomáš

Kupčulák vybrala najlepšie tri. Víťazom
sa stalo družstvo OŠK, na druhom mieste skončil ELAP (NO) a na treťom Jancek team. Celú akciu zakončila tanečná zábava v prírode.

Ďakujeme
sponzorom:
Obec Hruštín,
OŠK Hruštín,
Magnum Ľuboš Jancek,
Ing. Miroslav
Jaššo, Ing. Jozef Snovák,
MUDr. Slavomír
Mičiak,
Naše poistenie,
s.r.o., člen siete Insia, Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z.
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„Ak dnes svet upadá, príčina je, že sa ľudia menej modlia.“
(sestra Lucia z Fatimy)
Ešte v máji nás niektoré médiá informovali, že
v lete nebude teplo, ale naopak zima. Od
týchto slov sa dištancovali samotní meteorológovia a mali pravdu. Tropické teploty si užívame aj na Orave a veru už túžime nielen my,
ale aj príroda po osviežení v podobe dažďa.

zorniť občanov na poriadok v lese po výrube
stromov. Pri prechádzke v lese máte problém prejsť cez cestu, alebo niektoré miesta,
pretože je tam množstvo konárov. Každý,
chytí, spíli pri ceste strom, hrubé naloží a ostatné nechá na mieste. Kedysi naši rodičia počistili konáre na
rúbanisku a vysadili stromčeky. Bol to svedomitý prístup
k prírode. Dnes často miesta po výruboch sú ako po tornáde.
Prídete do lesa a máte doslova zarúbanú cestu. Tento prístup je určite o svedomí človeka a tiež o vzťahu k prírode.
Boli sme naučení z lesa len brať, ale ak beriem, musím myslieť aj na to, čo po mne ostane. Ak sa my takto budeme správať voči prírode naďalej, nečudujme sa, že takéto správanie
nám príroda spočíta. Výkyvy počasia už aj u nás sú toho tiež
dôkazom.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Očami
starostu

Činnosť za mesiac júl:
1/ Pracovníci zamestnaní v Česko - slovenskom projekte
čistili turisticko - náučný chodník.
2/ Firma Rezostav nám urobila časť rigolu na miestnej komunikácii na Kutine.
3/ Nezamestnaní pracujúci na obecných prácach nám pokosili parky v obci, cintorín v Hruštíne aj vo Vaňovke a povyžínali okolo vysadených stromčekov, ktoré sme vysadili v obci
na jar.
4/ Vo Vaňovke v obecnej budove pracovníci obce a nezamestnaní pokračovali v rekonštrukčných a stavebných prácach.
5/ Pracovníci obce zrekonštruovali a namaľovali prístrešok
a drevený bufet v športovom areáli na Kutine.

POZVÁNKA
Obec Hruštín
a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín
Vás pozývajú na

XI. ročník Hasičskej sekerky
obce Hruštín,
ktorý sa uskutoční 11. augusta 2013

Program:
13,00 – 13,30 hod. – prezentácia súťažiacich
družstiev na ihrisku Kutina
13,30 – 14,00 hod. – nástup družstiev
14,00 – 17,00 hod. – súťaž požiarnych družstiev
17,15 hod. – vyhodnotenie výsledkov, odovzdanie
cien a posedenie pri guľáši
18,00 hod. – zábava v prírode
Vážení občania
Počas jari, či leta, si mnohí občania chystajú na zimu drevo. Mnohí občania nerešpektujú zákaz výrubu počas vegetačného obdobia, ani vlastnícke vzťahy. Ďalej chcem upo-

Pizzeria Magnum

Pizzeria Magnum otvorila novú terasu, ktorá bude počas letných dní otvorená do
22.00 h a v piatok a sobotu do 23.00 h.
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ROK VIERY – VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
Z Katechizmu katolíckej Cirkvi
promulgovaného
bl. Jánom Pavlom II. 11. októbra 1992: Jedna
legenda hovorí
o sedliakovi, ktorý kritizoval Pána Boha, že zle riadi
počasie. Boh ho teda nechal, aby si
ho on určoval sám. Sedliak zasial obilie, nechal výdatne pršať, potom zase
svietiť slnko. Obilie rýchlo rástlo, dozrievalo, všetko svedčilo tomu, že
úroda bude výdatná, ako nikdy predtým. Potom prišla žatva a s ňou trpké
sklamanie. Klasy pod kosou neobyčajne podskakovali. Boli na pohľad
síce veľké, ale vo vnútri prázdne.
Sedliak totiž zabudol na vietor, na to
neviditeľné vanutie, ktoré roznáša po
kraji mraky zúrodňujúceho peľu, bez
ktorého nemôže a nie je skutočná
úroda.Ak pozorujeme svet okolo
seba, spoznávame, že sa v ňom deje
čosi podobné, s tým rozdielom, že
nejde o rozprávku či legendu, ale
o skutočnú realitu. Človek chce budovať, stavať, plánovať, riadiť všetko
sám. Ježiš nám však pri svojom odchode k Otcovi prisľúbil Ducha Svätého, pomocníka.
Kto je tento Duch Svätý? Duch Svätý ako prvý prebúdza našu vieru (viera je Boží dar) a tým nám udeľuje
nový život, ktorý spočíva v poznaní
Otca a toho, ktorého Otec poslal na
svet, Ježiša Krista. Duch Svätý je jedna z osôb Najsvätejšej Trojice, jednej podstaty s Otcom a Synom. Veriť
v Ducha Svätého preto znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi
a Synovi. Duch Svätý prichádza do
nášho srdca, aby sme ako Božie deti
poznali svojho nebeského Otca
a jeho záujem a starostlivosť o nás
a tento svet. Ježiš ešte pred svojou
smrťou sľúbil učeníkom, že im pošle
„iného Tešiteľa“ (porov. Jan 14,16),
keď už nebude s nimi. Keď bol potom na učeníkov prvotnej Cirkvi vyliaty Duch Svätý, až vtedy spoznali,
čo mal vlastne Ježiš na mysli. Prežili
hlbokú istotu a radosť vo viere a dostali rôzne charizmy, takže mohli prorokovať, uzdravovať a konať zázraky.
V Cirkvi stále existujú ľudia, ktorí sú
obdarení týmito darmi a prežívajú rovnaké skúsenosti. Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché, sú milosti Ducha Svätého, ktoré sú priamo
alebo nepriamo užitočné Cirkvi, lebo
sú zamerané na jej budovanie, na

dobro ľudí a na potreby sveta. V spoločenstve Cirkvi Duch Svätý „rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov
osobitné milosti“.„Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1Kor 12,7). Duch Svätý je neviditeľný, ale my ho poznávame prostredníctvom jeho činnosti, keď nám
zjavuje Slovo a pôsobí v Cirkvi. Existencia Božieho Ducha je v Starom
Zákone veľmi slabo vykreslená, no
hovoril ústami a pôsobil v životoch
prorokov Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a ďalších. Ako tretiu božskú
osobu nám Ducha Svätého predstavuje až Ježiš Kristus.
Duch Svätý v živote Ježiša Krista:
Ježišovi nedokážeme porozumieť bez
Ducha Svätého. V Ježišovom živote
sa tak ako nikde inde prejavovala prítomnosť Božieho Ducha, ktorého nazývame Duchom Svätým. Duch Svätý povolal Ježiša k životu pod srdcom
Panny Márie (porov. Mt 1,18). Duch
Svätý pri krste v Jordáne potvrdil, že
Ježiš je milovaný Syn Boží (porov. Lk
4,16-19), Duch Svätý ho viedol (porov. Mk 1,12) a dával mu životnú silu
až do konca (porov. Jn 19, 30). Na
kríži Ježiš vydýchol svojho Ducha. Po
zmŕtvychvstaní daroval učeníkom
Ducha Svätého (porov. Jn 20, 20) Tak
prešiel Ježišov Duch aj do jeho Cirkvi:
„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam
vás“ (Jn 20, 21). Na Ježiša zostupuje Duch Svätý v podobe holubice. Prví
kresťania zakúsili Ducha Svätého ako
pomazanie, ako živú vodu, ako víchricu alebo blčiaci oheň. Sám Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o Učiteľovi, Tešiteľovi, Zástancovi a Duchu
pravdy. Vo sviatostiach Cirkvi sa
Duch Svätý udeľuje vkladaním rúk
a pomazaním oleja.
Duch Svätý účinkuje v ľudských dušiach tak, že ich posilňuje – milosťou
pomáhajúcou a posväcuje – milosťou
posväcujúcou. Duch Svätý buduje
Cirkev, oživuje a vedie. Ako Duch lásky vracia pokrsteným Božiu podobu
stratenú hriechom a dáva nám účasť
na živote Najsvätejšej Trojice. Posiela
nás svedčiť o Kristovej pravde, jeho
láske a dáva nám príležitosť prinášať
ovocie Ducha a byť soľou a svetlom
sveta. Duch Svätý nám dáva moc,
ktorú potrebujeme, aby sme boli
schopní žiť kresťanský život. Duch
Svätý nás otvára Bohu. Učí nás modliť
sa a pomáha nám slúžiť ostatným. Ak
chceme v sebe vnímať Ducha Svätého, mali by sme sa stíšiť. Často v nás
a s nami hovorí veľmi tichým hlasom,

napríklad hlasom nášho svedomia,
alebo inými vnútornými a vonkajšími
podnetmi. Byť „chrámom Ducha Svätého“ znamená byť telom i dušou
k dispozícii tomuto hosťovi, Bohu
v nás. Naše telo je do istej miery
miestom Božieho prebývania. Čím
viac sa otvoríme Duchu Svätému, tým
viac môže byť učiteľom nášho života
a tým skôr nás zahrnie darmi a charizmami na budovanie Cirkvi. A tak
v nás bude rásť ovocie Ducha Svätého namiesto „skutkov nášho tela“.
Ak chceme, aby v našom živote
bolo prítomné ovocie Ducha Svätého, mali by sme uznať, že tieto charakterové vlastnosti nájdeme v Kristovi. Jediná cesta, ako si tieto vlastnosti vypestovať, je spojiť svoj život s
Ježišom, čo v praxi znamená poznať
ho, milovať, pamätať na neho, a učiť
sa od neho. Aby sa náš život mohol
rozvíjať vo svetle evanjelia, mali by
sme poznať ovocie Ducha Svätého
pre náš život. V Svätom písme nájdeme ovocie Ducha Svätého (Gal 5,22)
láska, radosť, pokoj, trpezlivosť,
skromnosť, čistota, zhovievavosť,
dobrota, láskavosť, vernosť, zdržanlivosť, vľúdnosť.
Dary Ducha Svätého privádzajú do
ľudskej duše milosť, ktorá ovplyvňuje ľudské konanie ku konaniu dobra.
– dar múdrosti – dar rozumu – dar
rady – dar sily – dar poznania – dar
nábožnosti – dar bázne Božej.
Hriechy proti Duchu Sv., o ktorých
Ježiš povedal, že sú neodpustiteľné,
sú: 1. Opovážlivo sa spoliehať na
Božie milosrdenstvo. 2. Pochybovať
o Božom milosrdenstve a zúfať si.
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde. 4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu. 6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.
Otázky o Duchu Sv. pre mňa: Nezabúdam na Ducha Sv. a na jeho pôsobenie v mojom živote? Nechávame sa formovať Duchom Svätým?
Kto je Duch Svätý pre mňa? Komunikujem s ním rovnako ako s Nebeským Otcom a Pánom Ježišom? Verím, že Duch Svätý môže zmeniť moje
srdce?
Modlitba k Duchu Sv. od sv. Augustína: Duchu Svätý, dýchaj vo mne,
aby som sväto myslel. Sprevádzaj ma
Duchu Svätý, aby som sväto konal.
Okúzli ma Duchu Svätý, aby som sväto miloval. Pomáhaj mi Duchu Svätý,
aby som svätosť chránil. Chráň ma
Duchu Svätý, aby som svätosť nikdy,
nikdy nestratil. Amen.
pf
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Obec Hruštín, PD Vasiľov, Slovenský
kosecký spolok a Ski Zábava-Vasiľovská hoľa zorganizovali v dňoch 19. a 20.
júla na Vasiľovskej holi „Kosecký maratón – Slovenská kosecká exhibícia 2013“. V piatok večer bol nad penziónom odštartovaný kosecký maratón.
Štafetovým spôsobom sa kosci striedali
pri kosení lúky na Vasiľovskej holi.
V noci sa kosci ohrievali pri vatre a tep-

Výsledky v kosení trávy:
Ženy – 5x5m
1. Emília Šeligová, Hruštín
2. Ivana Teťáková, Hruštín
3. Agnesa Zemenčíková, Vaňovka
Do 18 rokov – 5x5m
1. Jakub Kurjan, Poproč
2. Mária Gombalová, Hruštín
3. Marek Očkaják, Hruštín
Nad 70 rokov – 5x5m
1. Vendelín Hojo, Hruštín
2. Mária Ťasnochová, Hruštín
3.
lom čaji. Na ďalší deň sa za krásneho
slnečného počasia začala súťaž v kosení trávy. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Najstarším koscom bol p.Vendelín
Hojo (78 r.) z Hruštína a najmladším
Matúš Zemenčík (8 r.) z Vaňovky. Po vyhodnotení koseckej súťaže nasledovali
súťaže pre divákov – pílenie dreva, hod
vidlami, ale aj súťaže pre deti. O dobrú
Už tradične sa na sv. Annu slúžila
sv. omša pri Vaňovskej kaplnke, ktorá je sv. Anne zasvätená. Omšu slúžil
správca farnosti vdp. R. Waxmonský.
Po nej boli všetci zúčastnení pozvaní
na guľáš, ktorý pripravili poľovníci
z Vaňovky.

náladu sa starali folkloristi FSk Hruštín,
hudobná skupina SONDA a fujarista
Mário Virlič so synmi. Občerstvenie nám
pripravili guľášmajstri Ing. František
Kravčík a Jozef Bieľ s pomocníkmi. Akciu prišiel podporiť aj europoslanec
Mudr. Miroslav Mikolášik (KDH).
Celé podujatie bolo s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Nad 60 rokov – 5x5m
1. Štefan Haluška, Hruštín
2. Ján Štajer, Hruštín
3. František Jancek, Hruštín
Do 60 rokov – 5x5m
1. Milan Kľuska, Hruštín
2. Ľubomír Košút, Klin
3. Jozef Kabanec, Chlebnice
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Za slnečného počasia sa v nedeľu, 4. augusta, v ,,kameňolome“ pri družstve konal „II. ročník súťaže doma vyrobených traktorov a Off Road áut“. V štyroch kategóriách súťažilo 43 jazdcov, z toho 11 traktorov a 32 Off Road áut. Celý
deň sa bolo na čo pozerať. Ako prví vyrazili na trať traktoristi
a po nich už trate patrili autám. Po súťaži a vyhodnotení nasledovala tombola a zábava v prírode.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto zaujímavej súťaže.
Výsledky:
4x2 traktory – 5 súťažiaci:
1. Stanislav Janota, Medzibrodie nad Oravou
2. Ján Málik, Liptovská Osada
3. František Troják, Hruštín
4x4 traktory – 6 súťažiacich:
1. Martin Krčula, Bukovina
2. Juraj Ševčík, Terchová
3. Miloš Bielopotocký, Trstená
Off Road autá ORIGINÁL – 19 súťažiacich:
1. Štefan Kľuska, Hruštín
2. Michal Meriač, Martin
3. Martin Rybár, Martin
Off Road autá ŠPECIÁL – 13 súťažiacich:
1. Mário Bolibruch, Zubrohlava
2. Pavol Pažitný, Terchová
3. Martin Hanuliak, Terchová
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Kameň na ceste

Jeden bohatý a múdry muž sa jedného dňa rozhodol
podrobiť skúške obyvateľov istej štvrte. Títo ľudia mali totiž jednu veľkú chybu: nechcelo sa im pracovať, a preto
žili dosť biedne.
Vstal veľmi skoro a na hlavnú cestu dal privaliť veľký
kameň. Krátko nato tadiaľ prechádzal prvý ranný autobus.
Vodič frflal, nadával, ale napokon sa mu podarilo kameň
obísť. Ďalší ľudia sa zachovali rovnako. Prekážka ich rozčúlila, ale nikto sa neunúval odstrániť kameň z cesty.
Keď sa zvečerievalo, po ceste išiel šikovný a vrtký mládenec. Hoci bol po celodennej práci unavený, povedal si:
,,Čoskoro bude tma a tento kameň môže byť nebezpečný
pre ľudí, ktorí v noci tadiaľto musia prechádzať. Skúsim ho
odsunúť. “ Horko-ťažko sa mu podarilo kameň zdvihnúť
a položiť ho tak, aby neohrozoval obyvateľov štvrte.
Na svoje veľké prekvapenie našiel pod kameňom jamku
a v nej zväzok bankoviek s odkazom: ,,Tieto peniaze sú
pre toho, kto odprace kameň.“
Ktovie, aký poklad sa skrýva za každým dobrým skutkom, ktorý vykonáme? Aby sme sa to dozvedeli, s láskou
konajme dobré skutky a druhým pomáhajme robiť to isté.
(Eugenio Gil)

MKS pri OcÚ Hruštín
Po
duja
tia v mesia
ci august 2013
Poduja
dujatia
mesiaci
4.8.
6.8.
10.8.
11.8.
14.8.
17.8.
21.8.
24.8.
25.8.
31.8.

Hruštínska prevodovka
Zber plastov
Svadobná veselica
Hasičská sekerka
Predaj BLAŽEK
Svadobná veselica
Predaj MITEX
Svadobná veselica
Kaplnka Lomná
Rodinná oslava

NA ZASMIATIE
Muž príde domov opitý a ráno, keď mu to žena vyčíta, oponuje jej:
Ale nebol som až taký opitý!
- Hej? Hodil si môjho škrečka a zakričal si naňho „PIKAČU, vyberám si teba!“
Potom si zaliezol do skrine a hodinu si kričal, že vchod do Narnie
nefunguje.
Vrieskal si na moje auto „OPTIMUS, ja viem že si to ty, PRETRANSFORMUJ SA!“
Zvyšok noci si strávil vypúšťaním bazéna s tým, že hľadáš Nema,
a keď si sa vracal ráno domov, objal si bezdomovca so slovami:
„Dumbledore, ty žiješ!“
A nakoniec, keď si prišiel ku mne, k vlastnej žene, tak si mi chcel
silou mocou zobrať z palca obrúčku so slovami: „FRODO, ten prsteň
musíme zničiť!“
>>>>>>>
Príde muž do krčmy a hovorí barmanovi: – Nalej mi osem borovičiek. Barman naleje a muž si ich uloží do dvoch radov po štyri. Vypije štyri z druhého radu a pýta ďalšie. Barman mu znova naleje, muž
opäť vypije len tie z druhého radu a pýta ďalšie. Barman mu naleje,
ale nedá mu to a pýta sa muža prečo pije len tie z druhého radu.
Opitý muž mu hovorí: – Nóó viete, ja som bol u doktora a ten mi
povedal, že v prvom rade nemám piť alkohol.
>>>>>>>
Vodka s ľadom poškodzuje obličky...
Rum s ľadom poškodzuje pečeň...
Gin s ľadom poškodzuje srdce...
Whisky s ľadom poškodzuje mozog...
Je to vôbec možne, že je ľad taký škodlivý?!
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Rady starých mám, ako si poradiť
so škvrnami
Farebné laky – použite riedidlo, vypláchnite mydlovou vodou (vyskúšajte
najskôr na skrytej škvrne).
Čučoriedky, brusnice – tkaninu
z ľanu vyčistíte tak, že látku namočte
do cmaru, opláchnite najskôr studenou
vodou, potom teplou vodou. Vlnu zas
skúste očistiť citrónovou šťavou, ktorú
treba opláchnuť a škvrny na hodvábe
odstránite liehom (denaturovaným).
Čaj – opláchnite studenou vodou (použite mydlo na odstránenie škvŕn, ak je
potrebné).
Čokoláda – opláchnite vlažnou mydlovou vodou alebo naneste citrónovú
šťavu a opláchnite.
Atrament, tuš – naneste horúcu citrónovú šťavu, opláchnite. Alebo potrite
mliekom, počkajte kým zaschne
a opláchnite.
Prepisovačka – pomáha zmes octu
a liehu v pomere 1:1. Ak nemáte lieh,
vyskúšajte horúcu citrónovú šťavu, ktorú treba naniesť na škvrnu a opláchnuť.
Horčica – škvrny odstráni vlažná
mydlová voda alebo látku namočiť do
sódy a opláchnuť.
Jahody – namočte do zmesi octu
a vody.
Vajcia – posypte soľou a počkajte,
kým to nezaschne.
Kakao – biele textílie pomôže namočiť do slanej vody.
Kari, korenie, farbivo – použite roztok glycerínu a opláchnuť.
Decht, asfalt – naneste obyčajné alebo orieškové maslo a potom umyte.
Káva – vypláchnite slanou vodou alebo namočte do slanej vody.
Guličkové pero – nasprejujte lakom
na vlasy, vysušte a opláchnite zmesou
octu a vody.
Mrkva – naniesť tvrdé mydlo, namočiť do vody a opláchnuť.
Leštidlo na topánky – pomáha kuchynský olej.
Krv – opláchnuť studenou vodou.
Zaschnutá krv – namočte škvrnu do
slanej vody či umyte mydlovou vodou.
Lepiaca páska – položte papierovú
vreckovku medzi tkaninu a žehliacu
dosku a vyžehlite.
Lepidlo – namočte do liehu alebo
zmesi octu a vody.
Mejkap – použite okenu a papierovú
vreckovku.

JUBILANTI
v mesiaci august 2013

Maslo – ak to tkanina dovolí, opláchnite horúcou mydlovou vodou
Tuk – na obrusy zaberá prášková
sóda, posypte a vykefujte.
Vlna – fľaky odstráni minerálna voda.
Pomáha tiež použiť zmes práškovej
sódy a vody (alebo zubnej pasty). Nechať vysušiť a zoškrabať. Skúste aj mlieko. Potom opláchnuť najskôr studenou
vodou a potom horúcou.
Popálené časti – navlhčite popálené časti (napríklad od žehlenia) octom,
citrónovou šťavou či šťavou z cibule.
Zemina – namočte do horúceho cmaru a opláchnite studenou vodou.
Paradajky – pokryte škvrny plátkami
surových zemiakov alebo opláchnite
teplou mydlovou vodou.
Červené víno – posypte soľou, vydrhnite citrónovou šťavou a opláchnite.
Rúž – opláchnite vlažnou zmesou
vody a šampónu.
Hrdza – pokryte zmesou citrónovej
šťavy a soli, skúste aj namočiť do šťavy
z uvarenej rebarbory. Najskôr však radšej vyskúšajte na skrytých častiach.
Ovocie – opláchnite vodou a utrite
zostávajúce časti octom a citrónovou
šťavou, umyte.
Ovocná šťava – pokryte soľou a vodou, nechajte pôsobiť 15 minút a umyte.
Sadza – nedrhnite, sfúknite, posypte
múkou alebo soľou a roztlčte. Pomáha
tiež namočiť škvrnu s bielym chlebom.
Živica, smola – vložte oblečenie do
vrecka a zamrazte ho, potom zoškrabte zmrazené škvrny.
Vazelína/strojová masť – utrite maslom a umyte.
Špenát – vydrhnite plátkami zemiakov, umyte.
Pečiatky – vydrhnite citrónom a soľou, opláchnite.
Tráva – aplikujte zriedenú citrónovú
šťavu a umyte. Ak sú fľaky na rifliach,
tak potrite zubnou pastou, usušte a potom umyte.
Vosk – vložte oblečenie do tašky
a zamrazte ho, zoškrabte vosk, položte
papierovú vreckovku na zvyšok a vyžehlite. Nakoniec umyte.
Žuvačka – vložte oblečenie do tašky, zamrazte a odstráňte žuvačku.

Dňa 28. 08. 2013 (streda)
o 15.00 hod. sa bude konať
v priestoroch školskej jedálne rodičovské združenie. Rodičia získajú aktuálne informácie o prevádzke MŠ, stravovaní, poplatkoch.

(Internet)

Silvia Škapcová
riaditeľka MŠ

80 rokov Škapcová Helena
75 rokov Hutirová Zuzana
Valeková Anna
70 rokov Stieranková Margita
65 rokov Kľuska Štefan
60 rokov Drígľová Elena
Hutira František
Martvoň Ján, Ing.
55 rokov Medenciová Anna
50 rokov Zajac Ľudvik
Kuboleková Mária
Šinálová Marta
Hojová Magdaléna

Uzavreli manželstvo:
František Labuš
a Mária Časová
Martin Haluška
a Mária Slaničanová
Peter Janovčík
a Andrea Tomulcová

50. výročie sobáša:
Ľudovít Jancek
a manželka
Milan Šeliga
a manželka
František Kupčo
a manželka
Štefan Genšor
a manželka

Anna
Mária
Margita
Emília

Odišli od nás:
Zuzana Jaššová, 64 rokov
Mária Radzová, 93 rokov

Najmladšia
generácia v obci
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ŠPORT
Aj tento rok sa uskutočnila Hruštínska
futbalová miniliga, ktorá sa odohrala na
dobre pripravenom pomocnom ihrisku
na Kutine. Bol to už 18. ročník, ktorého
sa zúčastnilo 8 mužstiev. Celkovo sa na
súpiskách ocitlo 110 futbaluchtivých
športovcov. Počasie nám prialo a vďaka tomu sme mohli odohrať všetky zápasy podľa pôvodného rozpisu. V poslednú júlovú nedeľu sa napokon z celkového víťazstva tešili hráči z mužstva
Ovocníčkovia, ktorí si prevzali aj cenu
pre najlepšieho brankára, keďže inkasovali najmenej gólov. Odmenení boli
aj hráči Hromotlkov, ktorí skončili na
2. mieste a hráči Zamostu na 3. mieste. Cena útechy pre posledné mužstvo
sa tentokrát ušla hráčom Víverkovej
mláky. Najlepším strelcom sa stal Urban
„Kazo“ Kazimier, hráč Hromotlkov, ktorý nastrieľal v 7 siedmych zápasoch úctyhodných 26 gólov.
Ďakujeme všetkým zúčastneným
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri organizácii tohto tradičného športového podujatia v našej obci.
(PT)
Tabuľka
1. Ovocníčkovia
2. Hromotlci
3. Zamost
4. Nám to nevadí
5. Chrumkáči
6. Ľadničkári
7. MXZ Crew
8. Víverkova mláka

Z V R P SKÓRE BODY

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
2
2
2

0
0
1
0
0
1
0
0

1
2
2
4
4
4
5
5

52:22
50:46
44:37
36:30
22:31
30:28
26:54
24:36

18
15
13
9
9
7
6
6

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
JESEŇ 2013/2014
II. TRIEDA DOSPELÍ
1. kolo (4. 8. 2013)
2. kolo (11. 8. 2013)
3. kolo (18. 8. 2013)
4. kolo (25. 8. 2013)
5. kolo (1. 9. 2013)
6. kolo (8. 9. 2013)
7. kolo (15. 9. 2013)
8. kolo (22. 9. 2013)
9. kolo (29. 9. 2013)
10. kolo (6. 10. 2013)
11. kolo (13. 10. 2013)

Hruštín – Lokca
Veličná – Hruštín
Hruštín – Chlebnice
Leštiny – Hruštín
Hruštín – Or. B. Potok
Or. Poruba – Hruštín
Hruštín – Mútne
Zázrivá – Hruštín
Hruštín – Istebné
Habovka – Hruštín
Hruštín – Zákamenné

16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30

I. TRIEDA DORAST
1.
2.
3.
4.
5.

kolo (4. 8. 2013)
kolo (11. 8. 2013)
kolo (18. 8. 2013)
kolo (25. 8. 2013)
kolo (1. 9. 2013)

Hruštín – Beňadovo
Zázrivá – Hruštín
Hruštín – Habovka
Or. Podzámok – Hruštín
Hruštín – Zubrohlava

14:00
14:00
13:30
13:30
13:00

6. kolo (8. 9. 2013)
7. kolo (15. 9. 2013)
8. kolo (22. 9. 2013)
9. kolo (29. 9. 2013)
10. kolo (6. 10. 2013)
11. kolo (13. 10. 2013)
12. kolo (20. 10. 2013)
13. kolo (27. 10. 2013)

Novoť – Hruštín
Hruštín – Mútne
Klin – Hruštín
Hruštín – Breza
Hruštín – Liesek
Lokca – Hruštín
Hruštín – Or.Lesná
Bobrov – Hruštín

13:00
13:00
12:30
12:30
12:00
12:00
11:30
11:30

I. TRIEDA ŽIACI
1. kolo (4. 8. 2013)
2. kolo (11. 8. 2013)
3. kolo (18. 8. 2013)
4. kolo (25. 8. 2013)
5. kolo (1. 9. 2013)
6. kolo (8. 9. 2013)
7. kolo (15. 9. 2013)
8. kolo (22. 9. 2013)
9. kolo (29. 9. 2013)
10. kolo (6. 10. 2013)
11. kolo (13. 10. 2013)

Hruštín – Or. Polhora
Vavrečka – Hruštín
Hruštín – Novoť
Zázrivá – Hruštín
Hruštín – Nižná
Zubrohlava – Hruštín
Hruštín – Zuberec
Mútne – Hruštín
Hruštín – Rabčice
Habovka – Hruštín
Hruštín – Krušetnica

12:30
12:30
12:00
12:00
11:30
11:30
11:30
11:00
11:00
10:30
10:30
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

Predávam a vozím štrky a piesky za polovičné
ceny. Tel.0905 433836

O

Predám pozemok v zastavanej časti obce, Prístup
na pozemok je z dvoch strán, z jednej sa nachádza
miestna komunikácia a na konci pozemku je poľná
cesta, takže je možnosť stavať aj na konci pozemku. Šírka pozemku je 9 metrov a dĺžka cca 90 m IS
na pozemku. Tel. 0902 815521

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

V Prvej stavebnej sporiteľni
na Vás čaká leto plné výhier.
Stačí, ak si uzatvoríte novú zmluvu o stavebnom
sporení do 31. augusta 2013
a my Vás zaradíme do žrebovania o 50 x 500 €.
(Pozn.: Poplatok za uzatvorenie zmluvy – len 20 €!!!)
Podrobnejšie informácie Vám poskytne:
Marta Drígľová
obchodná zástupkyňa PSS, a. s.
tel.: 0915 81 32 32
Kancelária:
budova VÚB banky, 1. poschodie,
NÁMESTOVO
alebo
domáca adresa:
Pod Uhliskom 255/23, HRUŠTÍN
Y Výhodné podmienky na úvery na bývanie (bez založenia domu do 25.000 €)!
Y Vyplatenie už poskytnutých drahších úverov
v iných bankách!
Využite možnosť a príďte sa poradiť.

COOP Jednota Námestovo,
spotrebné družstvo ponúka na
prenájom priestory vo výmere
47 m2 + 33 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Potravín v Hruštíne, ul. Črchľa č.330/79. Informácie na č. t.
0915891188 Ing. Murínová
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