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Obec Hruštín a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín
usporiadali v nedeľu, 11. augusta, už XI. ročník Ha-
sičskej sekerky obce Hruštín. Akcia začala
o 14.00 hod. nástupom hasičov. Po ňom nasledovalo
rozlosovanie a súťaž na dve kolá. Svoje sily si v troch
kategóriách zmeralo 8 družstiev. Z mužov si najlepšie
počínalo družstvo DHZ Vasiľov, ktoré si už druhýkrát po
sebe odnieslo aj putovnú sekerku. Druhé bolo družstvo
DHZ Lokca a tretie domáce družstvo DHZ Hruštín.
U žien sa najlepšie umiestnilo družstvo DHZ Vasiľov,
potom DHZ Babín a napokon DHZ Vaňovka. V kategórii
Plameň súťažili len dve družstvá, a to DHZ Babín a DHZ
Hruštín, ktorý aj zvíťazil. Hasiči a záchranári OSP Koby-
lany (Poľsko), družobnej gminy obce Hruštín, predviedli
ukážku záchrany človeka pri autohavárii. Po vyhodno-
tení pripravili pre deti penu, v ktorej sa mohli vyšantiť.

V nedeľu, 4. 8. 2013, sa poľovnícke združenie Hruštín zúčastnilo na
dňoch sv. Huberta v Námestove, kde prebiehala Svätohubertovská
omša a mnoho iných sprievodných akcií.

Na tomto podujatí bolo Slovenskou poľov-
níckou komorou odovzdané našim členom
– Jozefovi Mikulášovi, Františkovi Ľube-
kovi a Ladislavovi Melekovi vyznamena-
nie a bronzová medaila za rozvoj poľov-
níctva.                        PZ – Hruštín (LM)

z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí
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Očami
starostu

Po nádhernom prázdni-
novom lete prišiel pre
žiakov a študentov aj
koniec augusta. Všetci
žiaci vedia, že začína tra-
dičná školská realita – ranné
vstávanie, domáca príprava a zodpo-
vednosť. V poslednom týždni už pravi-
delne začínajú ožívať na poli aj traktory
a prebieha zber zemiakov. Tento rok
vôňa zemiakov sa prepojila aj s vôňou
húb, ktoré celé leto meškali a vybrali si
na zber práve tento čas.

Činnosť za mesiac august:
1/ Firma

R e z o s t a v
nám začala
s opravou
s t a r é h o
c h o d n í k a
do cintorína
od ulice Ra-
d z o v k a .
Rozpadnu-
té schody
n a h r a d i l i
schody zo
zámkove j
dlažby.

2/ Vo Vaňovke v obecnej budove pra-
covníci obce a nezamestnaní pokračo-
vali v rekonštrukčných a stavebných
prácach.

3/ Nezamestnaní pracujúci na obec-
ných prácach čistili a natierali zábrad-
lie na moste pri kostole.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní na
obecných prácach pokosili a pohrabali
celý areál materskej škôlky a centrum
obce.

U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 14. 08. 2013

Číslo: OZ 03/2013

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

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

uznesenia z predchádzajú zasad-
nutia OZ zo dňa 04. 06. 2013.

3. Informáciu kontrolórky obce o vyko-
naných kontrolách za 1. polrok
2013.

B/ Schvaľuje:
1. Predaj akcií Liptovskej vodárenskej

spoločnosti, a. s., so sídlom Revo-
lučná 595, 031 05 Liptovský Miku-
láš, v počte 1871 akcií, v cene
6,64 Eur/akcia.

2. V zmysle § 4 odst. 4 zákona č. 253/
1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskor-
ších predpisov ponechať plat staros-
tovi obce podľa uznesenia OZ 03/
2011 zo dňa 16.08.2011 bod B/8.

3. Plán kontrol hlavného kontrolóra na
2. polrok 2013 Obce Hruštín.

4. Výkup pozemku pod cestu na ulici
Veterná parcely CKN č. 243/106,
č. 243/203, č. 243/204, č. 243/205,
č. 243/206, č. 243/207, č. 243/208,
č. 243/209, č. 343/210, č. 1362/3,
č. 1362/4, č. 1362/5, č. 1362/6.
k. ú. Hruštín v cene 3,32 Eur/m2.

5. Predaj pozemku na ulici Slnečná
parcela CKN č. 157/1 k. ú. Hruštín
o výmere 316 m2 v cene 3,32 Eur/
m2 pre Ing. Jána Uhríka, Slnečná
137/13, 029 52 Hruštín, podľa § 9a
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov, pod podmienkou
predaja pozemkov pod miestnou
komunikáciou na ulici Veterná.

6. Výkup pozemku pod cestu Pod Uh-
liskom parcela CKN č. 377/47 k. ú.
Hruštín v cene 3,32 Eur/m2.

7. Výkup pozemku pod cestu na ulici
Hrnčiarka parcely CKN č. 1396/125,
č. 1397/35, č. 1397/36 a č. 1397/37
k. ú. Hruštín v cene 3,32 Eur/m2.

8. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok
2013.

9. Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín na
rok 2013.

10. Predaj lyžiarskeho vleku EPV 300.
Predajnú cenu určí Výberová komi-
sia OZ.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody
 (Aristoteles)

5/ Obec podala žiadosť
na Ministerstvo vnútra
na zavedenie kamero-
vého systému v obci.

Na tretí krát bola úspešná
a získala dotáciu 5 000 €. Vybraná fir-
ma nám v tomto mesiaci namontovala
ústredňu a 4 kamery na budove kultúr-
neho domu. V ďalších rokoch budeme
kamerový systém rozširovať na ďalšie
obecné budovy a priestranstvá.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania.
V poslednom augustovom týždni,

konkrétne 29. 8. 2013, prebiehala v obci
vakcinácia a čipovanie psov. Občanov
sme na túto povinnosť opakovane upo-
zorňovali prostredníctvom obecného
rozhlasu i prostredníctvom našej obec-
nej internetovej stránky. Zo zákona
všetky spomínané zvieratá musia byť
k 1.10. 2013 začipované.

Pevne dúfam, že občania si túto vec
splnili. Ak nie, hrozí majiteľom nie malá
pokuta a to fyzickej osobe v rozmedzí
od 300 – 800 € a právnickej osobe až
8000 €. V prípade, ak majiteľovi pes ute-
čie, pomocou čipu sa dá zistiť jeho ma-
jiteľ. V opačnom prípade, ak pes čip
nebude mať a zistí sa majiteľ, hrozia
majiteľovi finančné sankcie. Pevne ve-
rím, že týmto spôsobom sa vyrieši aj
potulovanie psov, ktoré je v obci veľmi
časté. Našou spoločnou snahou je, aby
sme problémom so psami spoločne
predchádzali.

Mgr. František Škapec
starosta obce

OZNAM PRE RODIČOV

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Námestovo vyzýva
rodičov, ktorí si uplatňujú ná-
rok na poskytnutie prídavkov
na deti staršie ako 16 rokov
veku, aby najneskôr do konca
septembra 2013 predložili po-
tvrdenie o návšteve školy detí,
ktoré navštevujú strednú ale-
bo vysokú školu.

Potvrdenia o návšteve školy
môžete poslať poštou, alebo
doručiť osobne na oddelenie
štátnych sociálnych dávok Úra-
du práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Námestove.
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Z Katechizmu ka-
tolíckej Cirkvi
promulgovaného
bl. Jánom Pav-
lom II. 11. októb-
ra 1992: Pod rui-
nami paláca AJU-
KA našli počas

reštauračných prác korunný poklad bý-
valej portugalskej monarchie. Obsaho-
val 20,5 kg zlatých prútov, 5 kg zlatých
zŕn a mincí, množstvo zlatých a strie-
borných šperkov, staré vzácne zbrane
a vázy. Najvzácnejším kusom nálezu je
strieborný náhrdelník, zdobený 195 ka-
rátmi briliantov a 300 karátmi smarag-
dov.

Môže sa nám zdať, že hlavne v médi-
ách je Cirkev predstavovaná ako ruina
starých čias. Nedajme sa však oklamať.
Ona v sebe skrýva nehrdzavejúce po-
klady pravého života a skutočných hod-
nôt. Hlavne v otázke viery tlačí duch
dnešného sveta človeka do nábožen-
skej izolácie a vsugeruje mu mienku, že
Cirkev ako spoločenstvo je dnes už za-
staranou a zbytočnou inštitúciou, ktorá
obmedzuje veriaceho človeka. Ten po-
tom odmieta spoločenstvo Cirkvi a sám
chce prísť ku spáse. Niektorí tzv. kres-
ťania presadzujú názor: „Kristus áno, -
Cirkev nie“. Preto je dôležité povedať,
čo Cirkev je a aké je jej poslanie
a význam v našom modernom svete.
Všetko sa to začalo v Jeruzaleme, mes-
te, v ktorom Ježiš zomrel a vstal z mŕt-
vych. Apoštoli, Ježišovi učeníci, boli
zhromaždení v dome. Bola tam aj Má-
ria, Ježišova matka a iné ženy. Čakali
na pomocníka, ktorého im prisľúbil Je-
žiš, a spoločne sa modlili. Vtedy, v päť-
desiaty deň, sa to stalo: zaznel hukot
z neba, ako keď sa ženie víchrica, na-
plnil celý dom a zapálil srdcia zhromaž-
dených. Odrazu z nich opadol strach
pred tými, čo prenasledovali a odsúdili
Ježiša. Ježišovi učeníci boli nadšení.
Nemohli už viacej zostať v dome. Mu-
seli vyjsť na verejnosť a odovzdať ra-
dostnú zvesť.

Duch Svätý nepôsobí iba v prvotnej
Cirkvi. Žije v nej a pôsobí stále. Preto
môže byť Cirkev len „jedna“. Má jedné-
ho Pána, vyznáva jednu vieru, je zalo-
žená na jednom krste, tvorí jedno telo,
ktoré žije z jedného Ducha a z jednej
nádeje. Cirkev je svätá nie preto, že by
boli svätí všetci jej členovia, ale preto,
že svätý je Boh, ktorý v nej pôsobí.
Všetci členovia Cirkvi sú posvätení
v krste. Ak dovolíme Bohu, aby sa nás
dotkol, rastieme v láske a sme posvä-
covaní. Svätí sú tí, čo milujú – nie však
preto, že by to nejako zvlášť dobre ve-
deli, ale preto, že vo svojom živote spo-
znali Božiu lásku, dotyk Boha. Túto lás-
ku, ktorú prijali od Boha, potom vlast-
ným originálnym spôsobom odovzdáva-

ROK VIERY – VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU, V SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH
jú ďalším ľuďom. Cirkev je katolícka,
preto že ju Kristus povolal k tomu, aby
vyznávala celú vieru, aby strážila a ude-
ľovala všetky sviatosti, a aby všetkým
ľudom ohlasovala radostnú zvesť. Cir-
kev, Cerkov (rus.), Kirche (nem.),Church
(angl.), Kyriake (gr.), Ecclesia (lat.)Toto
slovo znamená: – prislúchajúci, patria-
ci Kristovi (zhromaždenie, zástup vyvo-
lených). Veriaci v Krista boli prvýkrát
nazvaní kresťanmi v Antiochii. (Sk 11,
26) Cirkev je ľud, ktorý zvoláva Boh zo
všetkých končín zeme, aby sa krstom
a vierou stali Božími synmi a dcérami.

Do plného spoločenstva Katolíckej
cirkvi patrí ten, kto sa v jednote s pápe-
žom a biskupmi spája s Ježišom Kris-
tom vyznaním katolíckej viery a prijíma-
ním sviatostí. Boh chcel jednu Cirkev
pre všetkých. Žiaľ, my kresťania sme
nezachovávali vernosť tomuto Ježišov-
mu želaniu. Napriek tomu sme aj teraz
navzájom spojení vierou a jedným krs-
tom. Cirkev je aj apoštolská, pretože je
založená na apoštoloch, zachováva ich
tradíciu a je vedená ich nástupcami.
Ježiš povolal apoštolov ako svojich naj-
bližších spolupracovníkov. Boli jeho oči-
tými svedkami. Po svojom zmŕtvych-
vstaní sa im mnohokrát zjavil. Daroval
im Ducha Svätého a rozposlal do celé-
ho sveta ako svojich splnomocnených
vyslancov. V rodiacej sa Cirkvi boli zá-
rukou jednoty. Svoje poslanie a splno-
mocnenie odovzdali ďalej vkladaním rúk
svojim nástupcom – biskupom. Tak je
to dodnes. Tento postup sa volá apoš-
tolská postupnosť. V Cirkvi sú laici
a duchovní (klérus). Ako Božie deti majú
rovnakú dôstojnosť. Sú poverení rovno-
cennými, i keď rozdielnymi úlohami.
Poslaním laikov je budovať na celom
svete Božie kráľovstvo. S nimi pôsobia
vysvätené osoby (duchovní), ktorým je
zverená služba riadiť Cirkev, vyučovať
a posväcovať. V obidvoch stavoch na-
vyše existujú kresťania, ktorí sa zvlášt-
nym spôsobom dávajú Bohu k dispozí-
cii v čistote, chudobe a poslušnosti (re-
hoľníci). Úlohou každého kresťana je
preto vydávať svedectvo evanjeliu svo-
jím vlastným životom. Boh však vedie
každého človeka vlastnou cestou. Jed-
ných posiela ako laikov, aby v rodine
a v povolaní budovali Božie kráľovstvo
uprostred sveta. Laik nie je kresťanom
druhej kategórie, pretože má podiel na
Kristovom kňazskom (všeobecné kňaz-
stvo), kráľovskom a prorockom úrade.
Stará sa o to, aby ľudia v jeho okolí
(v škole, v rodine, v zamestnaní) poznali
evanjelium a učili sa milovať Krista. Svo-
jou vierou ovplyvňuje spoločnosť, eko-
nomiku a politiku. Podporuje život
Cirkvi, napríklad tým, že prijíma službu
miništranta alebo lektora, slúži ako ve-
dúci modlitbovej skupiny, pracuje v cir-
kevných združeniach a radách. Práve

mladí ľudia by mali intenzívne premýš-
ľať o tom, na ktorom mieste ich Boh
potrebuje.

Ježiš Kristus, slúžiaci kráľ, prišiel na
svet, aby naučil ľudí slúžiť. Ježiš pove-
dal: „Syn človeka neprišiel dať sa ob-
sluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život
ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,
28)Po tom, ako Ježiš poumýval nohy
svojim učeníkom, povedal, že učeník nie
je nad svojho majstra, ani sluha nie je
väčší ako jeho pán, ale keď bude doko-
nalý, bude mu podobný. Ježišove slo-
vá sa dajú parafrázovať aj takto: „Chce-
te byť ako ja? Chcete byť dokonalí? Tak
potom by ste to mali robiť tak, ako to
robím ja!“ Centrom Ježišovej spirituali-
ty bola práve služba. Seba dávajúca
služba by mala byť jadrom aj našej spi-
rituality.

ZNÁMKY CIRKVI
Pravosť Kristovej Cirkvi charakterizu-

jú 4 znaky:
Jednota – Cirkev je jedna, lebo má

pôvod a vzor v jednote jedného Boha,
lebo jej zakladateľom a hlavou je JK,
ktorý obnovuje jednotu všetkých náro-
dov. - Cirkev má len jednu hlavu (pápe-
ža) - Má jednotné učenie - Vždy a vša-
de vysluhuje tie isté sviatosti - Vždy
a všade obetuje Bohu tú istú obetu

Svätá – Cirkev je svätá, lebo jej pô-
vodcom je presvätý Boh. Cirkev má aj
úlohu viesť ľudí k svätosti, preto ju svä-
tý pôvodca vystrojil aj svätými prostried-
kami. - Má svätého zakladateľa – Ježi-
ša Krista - Jej učenie je sväté - Má
prostriedky na posväcovanie duší - Je
chrámom DS, ktorý v nej pôsobí

Katolícka – Slovo katolícky zname-
ná všeobecný. Katolikos (gr.) = vše-
obecný, celý, úplný Cirkev je katolícka,
lebo je poslaná ku všetkým národom.

JK povedal apoštolom: „Choďte teda,
učte všetky národy a krstite ich v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte
ich zachovávať všetko, čo som vám pri-
kázal.“ (Mt 28,19-20) - JK ich posiela
ku všetkým národom (nie iba ku niekto-
rým)- Chce, aby učili všetko, čo im zve-
ril (nie iba niečo)

Apoštolská – Slovo apoštol je z gréč-
tiny „apostolos“ – poslaný. Tak sa na-
zývali tí, čo mali splniť Ježišov príkaz.
Cirkev je teda apoštolská: - pre svoj pô-
vod = lebo je postavená na základe
apoštolov - pre svoje učenie = lebo hlá-
sa učenie apoštolov, ktoré dostali od JK-
pre svoju štruktúru = lebo ju apoštoli
spravujú cez nástupcov – biskupov

Mená apoštolov: 1. Šimon, zvaný
Peter, 2. Ondrej (Petrov brat), 3. Jakub
Zebedejov. 4. Ján (evanjelista, brat Ja-
kuba) 5. Filip, 6. Bartolomej, 7. Tomáš,
8. Matúš (evanjelista), 9. Jakub Alfejov,
10. JúdaTadeáš, 11. Šimon Kananejský,
12. Judáš Iškariotský,13. Matej14. Pa-
vol (apoštol národov).        Spracoval pf.
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Najmladšia generácia v obci
júl, august – počas prázdninových mesiacov boli vykona-

né opravy priestorov MŠ, maľovanie tried, sociálnych priesto-
rov, chodieb, schodíšť, šatní, skladových priestorov, priesto-
rov školskej kuchyne, veľké upratovanie, úprava okolia MŠ.

21.8. sa kolektív MŠ rozlúčil s dlhoročnou zamestnanky-
ňou, našou kolegyňou, pani Margitou Kubicovou, ktorá od-
chádza na zaslúžený dôchodok.

Do nasledujúcich dní jej prajeme veľa zdravia, šťastia, spo-
kojnosti a radosti v kruhu najbližších.

Keď už ten dôchodok budeš si užívať,
pri zbere byliniek môžeš zaspomínať.
Spomínať, spomínať na tie krásne chvíle,
ktoré si prežila v našom kolektíve.

28.8. sa v priestoroch MŠ konalo ZRPŠ. Rodičia boli oboz-
námení s obsahom a podmienkami Školského poriadku MŠ
Hruštín, Školského vzdelávacieho programu MŠ Hruštín, kto-
ré sú zverejnené na web. stránke MŠ www.mshrustin.sk

Prítomní získali aktuálne informácie o prevádzke MŠ, po-
platkoch spojených s pobytom dieťaťa v MŠ, stravovaní.

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ a stravu
Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ určil zriaďovateľ

všeobecne záväzným nariadením, Dodatok č. 1/2013, kto-
rým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín, a ktorým
sa dopĺňa a mení Dodatok č. 1/2012 kVZN č.1/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruš-
tín. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca prí-
spevok na výchovu a vzdelávanie 8 € mesačne na jedno die-
ťa.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej do-

chádzky
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej

školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspe-
vok na stravu dieťaťa.
celodenná strava: 1,12 €

z toho: desiata: 0,26 €
desiata + obed: 0,90 €
olovrant: 0,22 €

- prebehla voľba triednych dôverníkov a nového predsedu
ZRPŠ.

2. 9. – otvorenie školského roka 2013/2014
- počet prijatých detí do MŠ 90
- počet tried 4
1. trieda 5-6 ročné deti (25 detí) – 14 dievčat, 11 chlapcov
Vyučujúce: p. učiteľka T. Martvoňová, Bc. M. Kršáková
2. trieda 5-6 ročné deti (24 detí) – 12 dievčat, 12 chlapcov
- stredná veková skupina 11detí
Vyučujúce: p. učiteľka Bc. M. Očkajáková, S. Škapcová
3. trieda 4-5 ročné deti (23 detí) – 11 dievčat, 12 chlapcov
Vyučujúce: p. učiteľka V. Michnová, Bc. H. Sedlárová
4. trieda 3-4 ročné deti (18 detí) – 11 dievčat, 7 chlapcov
Vyučujúce: p. učiteľka D. Jaššová, V. Kupčuláková
aj v tomto školskom roku pokračuje projekt „ Angličtina
hrou“,  ktorý bude viesť zamestnankyňa CVČ „Maják“ Ná-
mestovo. Aktuálne informácie o poplatkoch získate od p. uči-
teliek.
potreby detí pri nástupe do MŠ:

prezuvky (papuče nie šľapky, podpísané)
pyžama (podpísaná)
hrebeň (označený)
náhradné oblečenie (hlavne u malých detí, označené)
úbor na cvičenie – predškoláci (tričko, tepláky, ponožky)
zásterku na maľovanie

12. 9. - Mgr. K. Fašungová uskutoční odbornú logopedickú
depistáž. Odborné vyšetrenie dieťaťa sa môže uskutočniť na
základe písomného súhlasu rodiča, ktorý bude k dispozícii
na podpis u p. učiteliek.

Silvia Škapcová
 riaditeľka MŠ

Oznamy Rodinného centra Motýlik

Dňa 17. septembra 2013 (utorok)
o 16:00 pozývame všetky mamky, ockov
a ich detičky na otvorenie novej sezóny
v priestoroch RCM (3. poschodie zdravot-
ného strediska). Deti si budú môcť vyskú-
šať všetky novinky v herni, nebude chýbať
ani prekvapenie. Príďte sa dozvedieť viac
o ponúkanom programe na školský rok

2013/2014. V ponuke nájdete napr.: Montessori dielničky
pre naše detičky, bábkové divadlo, ateliérové fotografo-
vanie, cvičenia pre deti na minitrampolínkach a fit loptách,
opatrovateľská služba pre deti od 1. roka, deti a Boh
a množstvo iných aktivít. Bližšie informácie taktiež mai-
lom na adrese: rcmotylik@gmail.com. Všetci ste vítaní!

Milí priatelia cyklistiky! Máme tu posledné teplé dni. One-
dlho budú naše dvojkolesové tátoše opäť chvíľu odpočí-
vať... Pozývame preto všetkých cyklistov – malých i veľ-
kých – na poslednú večernú Cykloparádu (vrámci projek-
tu zo SLSP s názvom Cestou – necestou), ktorá sa bude
konať dňa 10. septembra 2013 (utorok) o 19:30 v našej
obci Hruštín. Štartujeme pri zdravotnom stredisku a vy-
hlasujeme súťaž o najlepšie označeného cyklistu. Trasa
povedie celým Hruštínom. Bližšie informácie o trase na:
rcmotylik@gmail.com. Nezabudnite na prilbu, reflexné prv-
ky, svetlá a zvončeky! Nech nás je nie len vidieť, ale aj
počuť! Prekvapenie pre každého účastníka!
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ZO ŽIVOTA ŠKOLYAUGUST – SEPTEMBER 2013

30.6.-5.7. – Ekotábor Hruštín. V rám-
ci cezhraničnej spolupráce tri obce
z okresu Námestovo (Lomná, Krušetni-
ca a Hruštín) a 3 moravské obce uspo-
riadali v priebehu troch rokov už tretí
letný detský ekotábor pre 24 detí. V júli
sa konala 3. etapa – 24 detí bolo v tá-
bore v na Vasiľovskej holi. Medzi nimi
bolo aj sedem žiakov z našej školy: Sil-
via Martvoňová, Diana Teťáková, Maj-
ka Rosiarová, Lucia Maďaríková, Michal
Jagelka, Marek Kaprálik, Matej Martvoň.
Deti boli vybrané vedením školy – ako
odmena za celoročnú prácu a reprezen-
táciu školy. Vedúcou v tábore bola
Mgr. Lýdia Žilincová.

Akcie v tábore: návšteva Oravského
hradu, náučný chodník v Oravskej Les-
nej, stará železnička, triedička odpadu
v Breze, ukážka lesnej škôlky a divia-
čej obory, jazvečík Grácia v akcii pri di-
viakoch, zbíjanie vtáčích búdok, ekolym-
piáda, ekoples, opekačka, Puchmajero-
vej jazero a turistika s krásnym výhľa-
dom na Oravu a okolie…

Deti veľa zažili, veľa sa naučili vďaka
lesníkom, ochranárom, sprievodcom,
vytvorili sa nové (aj cezhraničné) pria-
teľstvá. Škoda len, že to bol posledný
ekotábor?

26.8. – opravné skúšky urobili 9 žia-
ci. Učitelia začali pripravovať nový škol-
ský rok (plány, priestory, výzdoba atď.)

2.9. – slávnostné otvorenie školské-
ho roka. Do školy nastúpilo 346 žiakov
(o 1 menej ako vlani), z toho 40 prvá-
kov. Máme 18 tried, 8 na Výhone (celý
I. stupeň), zároveň tam bude aj školský
klub detí, 10 tried je v Zamoste.

Máme 29 pedagogických a 6 nepe-
dagogických zamestnancov. V kolektí-
ve sú staronové tváre – po MD sa vráti-
la p.uč. Kubasová, Nv v 3. ročníku bude
učiť nový pán kaplán Mgr. M. Žmijov-
ský. Výchovnou poradkyňou je PhDr.
H. Martvoňová.

Od konca septembra začne krúžková
činnosť, žiaci si budú môcť vybrať z po-
nuky krúžkov, ktorá sa v súčasnosti tvo-
rí.

ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a vý-
tvarný odbor) bude pôsobiť v budove
Zamost i Výhon.

Od 1.9. je opäť v prevádzke fitnes
a telocvičňa (pre verejnosť po 17-tej ho-
dine) v športovom úbore a čistej obuvi.
Rezervovanie haly je možné na tel.
č. 0908 619 584 – p. Tokár. Vstup do
fitnes – vždy v celú hodinu (nie napr.
o 17,40).

Zber papiera: od 4. do 6. septembra
bude treba papier doviezť do školskej
dielne.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Dobré rady do kuchyne

85 rokov Krivačková Margita
80 rokov Valek František

Kytašová Agneša
75 rokov Kupčová Margita
65 rokov Jancek Jozef

Šeliga František
Vojčík Jozef

60 rokov Hutirová Mária
Vlžáková Rozália
Drígľová Elena

55 rokov Radzová Margita
50 rokov Rabčan Ondrej

Zemenčíková Janka
Halaštíková Veronika

Prišli medzi nás:
Ján Šinál

Uzavreli manželstvo:
Ján Martvoň

a Júlia Kupčová
Jozef Maliterný

a Miriama Revajová
Tomáš Teťák

a Silvia Očkajáková
František Pidík

a Mária Smidžárová

25. výročie sobáša:
Jozef Kupčulák

a manželka Janka
Jozef Jurovčík

a manželka Helena
Milan Michalčík

a manželka Terézia

50. výročie sobáša:
Jozef Bieľ a manželka Terézia

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

Podujatia v mesiaci
september 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

4.9. Predaj LANTASTIK
7.9. Svadobná veselica

14.9. Svadobná veselica
18.9. Predaj MASNICA
21.9. GET FUN PARTY
25.9. Predaj ALADIN
28.9. Svadobná veselica

Biela kapusta bude mäkšia a chutnejšia, ak
k nej pri dusení pridáme surový zemiak.
Keď nám zvýši bielok, necháme ho usušiť
na tanieriku a odložíme do chladničky. Keď
ho budeme chcieť použiť, stačí naň naliať
2PL vody a bielok opäť nabobtná.
Brokolica sa nedoporučuje smažiť na tuku,
lebo stvrdne.
Bryndzové halušky zostanú pekné biele, ak
postrúhané zemiaky zalejeme horúcou vo-
dou.
Pažítku krájame vždy jemne a v jednom
smere.
Petržlenovú vňať nikdy nesekáme na veľ-
mi jemné kúsky, stratila by svoju charakte-
ristickú chuť.
Bazalku striháme nožnicami na väčšie
kusy.
Cesnak sa nebude lepiť na nôž alebo lis,
keď ho pred krájaním alebo lisovaním po-
sypeme soľou.
Aby sa Vám cesto nelepilo na ruky, pred
miesením si ich potrite olejom.
Cesto z celozrnnej múky potrebuje viac
času aj viac droždia aby vykyslo. Musíme
doň pridať o jednu štvrtinu viac droždia ale-
bo prášku do pečiva, ako do obyčajného
kysnutého cesta.
Čokoládu na polevu rýchlo pripravíme
v mikrovlnnej rúre. Nalámeme do misky, pri-
kryjeme a zohrejeme na najvyššom výko-
ne 1-2 minúty.
Čpavá zelenina (kel, kapusta) aby stratila
čpavú vôňu, varíme ju odkrytú.
Do mletého mäsa môžeme namiesto vajíč-
ka pridať postrúhaný syr.
Hlávkový šalát udržíme dlhšie svieži, keď
ho odrezanou plochou vložíme do nádoby
s vodou.
Hrozienka a kandizované ovocie do múč-
nikov pomiešame s múkou, aby neklesali
ku dnu a zostali v ceste rovnomerne roz-
delené.
Aby chlieb nevyschol, položíme ho na dre-
venú dosku a prikryjeme kameninovou mi-
sou. Môžeme ho tiež zabaliť do čistej utier-

ky. Alebo do dózy, v ktorej ho skladujeme,
pridáme štvrtku jablka.
Aby chlieb nesplesnivel, pridáme k nemu
kúsok surového zemiaka.
Jaternice pri opekaní neprasknú a nebudú
prskať, keď ich pred tým na chvíľu namočí-
me do studenej vody.
Ak zmiešame med, mlieko a jogurt, dosta-
neme vynikajúci a osviežujúci nápoj.
Ak chceme, aby bolo kysnuté cesto jem-
nejšie a nadýchanejšie, rozmiešame kvas-
nice s 1PL bieleho jogurtu.
Ak chceme, aby bola polievka hustá a mala
kyslú chuť, urobíme zátrepku z vajíčka,
hladkej múky a trošky bieleho jogurtu.
Na šalát z čerstvej zeleniny si môžeme pri-
praviť nálev z vody, octu, korenia, soli a oli-
vového oleja. Pred podávaním pridáme bie-
ly jogurt zmiešaný s cibuľkou, pažítkou
a nasekanou kyslou uhorkou.
Keď sa nám podarilo presoliť omáčku, za-
chránime ju tak, že pridáme jogurt.
Kapustový šalát bude ľahšie stráviteľný,
keď doňho primiešame pár bobúľ hrozna.
Karamel má pri pražení veľmi vysokú tep-
lotu, preto ho treba radšej odstaviť z ohňa
a až potom zaliať vodou.
Mlieko treba variť krátko a sprudka. Len čo
zovrie, odstavte ho z plameňa a dajte do
studenej vody, aby rýchlo vychladlo. Dlhým
udržiavaním v teplom stave sa ničia vita-
míny a znehodnocujú sa bielkoviny.
Aby sa cesto pri pečení palaciniek nelepi-
lo, potrite panvicu pred pečením rozkroje-
ným surovým zemiakom.
Ak potrebujete nastrúhať mäkký syr, vložte
ho na pol hodiny do mrazničky a strúhadlo
jemne potrite olivovým olejom. Takto sa
vyhnete problému s upchatými dierkami.
Na kysnutý koláč s ovocím patrí posýpka.
Aby šťava z ovocia nevytiekla na plech
a koláč nebol suchý, dajte do rohov koláča
krupicovú kašu. Chuť koláča to nezmení.
Aby sa sypké zemiaky nerozvarili, pridajte
k ním počas varenia trochu octu.

Ak mi to nedovolíš, nebudem môcť ísť do
školy! Bola by to hanba… Je to veľmi dôle-
žité, mama!“ Naďa sa pustila do plaču. To
bola jej najúčinnejšia zbraň.

„No tak dobre, urob ako chceš…“ zamrm-
lala matka a hodila lyžičku do drezu. „Bu-
deš vyzerať ako strašidlo. Tvoja vec.“

V ďalších dvadsiatich troch rodinách sa
odohrala viac-menej podobná scénka. Bolo
to v rodinách žiakov druhej B triedy stred-
nej školy Karola Alberta Savojského. V ten
deň sa dohodli na niečom dôležitom. V dru-
hej B však bolo dvadsaťpäť žiakov. A nao-
zaj, len v dvadsiatej piatej rodine sa vyvíjali
veci trochu inak. Betka sa zmenila na uzlík
nervov a jej mama a ocko sa snažili povzbu-
diť ju. Dievčinka utekala už po pätnásty raz
poobzerať sa do zrkadla.

„Budú sa mi smiať, viem to. Maja ma ne-
znáša a Paľo mi hovorí ,špáradlo‘… Už sa
nevedia dočkať.“ Po lícach sa jej začali ko-
túľať veľké slzy. Pokúšala sa nasadiť si na
hlavu šiltovku, ktorá jej bola trochu veľká.

Ocko sa na ňu zahľadel s pokojným výra-
zom: „Netráp sa, Betka. Čoskoro ti dorastú.
Tvoja liečba prebieha veľmi dobre a o pár
mesiacov budeš v poriadku.“ „Ja viem, ale
pozri!“ Betka nešťastne ukázala na svoju
lesklú a ružovú hlavu v zrkadle. Pri liečbe

leukémie, ktorá ju postihla pred dvoma me-
siacmi, jej vypadali všetky vlasy.

Mama ju objala: „Vydrž, Betka. Uvidíš, že
ich to rýchlo prejde…“

Betka smrkla, nasadila si šiltovku, vzala
ruksak a pobrala sa do školy.

Pred dverami druhej B sa jej srdce silno
rozbúchalo. Zavrela oči a vstúpila dnu.

Keď ich znovu otvorila a chcela ísť k svo-
jej lavici, naskytol sa jej čudný pohľad.
Všetci, ale naozaj všetci jej spolužiaci mali
na hlave čiapky! Obrátili tváre k nej, s úsme-
vom si čiapky zložili a zvolali: „Vitaj znovu
medzi nami, Betka!“

Všetci boli ostrihaní dohola, aj Maja, kto-
rá bola taká pyšná na svoje kučery, aj Paľo,
aj Dana a Janko a Petra… Všetci. Vstali
a ponáhľali sa objať Betku, ktorá nevedela,
či má plakať, alebo sa smiať, a iba zašep-
kala: „Ďakujem…“

Spoza katedry sa usmieval aj profesor
Donati, ktorý si vlasy nedal ostrihať, lebo
mal plešinu a jeho hlava vyzerala ako bili-
ardová guľa.

Tí, ktorí pomáhajú iným znášať utrpenie,
milujú Božím srdcom.

 Bruno Ferrero: (Ale veď máme krídla)

ROZHODNUTIE TRIEDY
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V Turanoch dňa 31. augusta sa konali Majstrovstvá Slo-
venskej republiky v streleckom viacboji. Družstvo Hruštína
v zložení Marián Kompan, Jozef Jancek a Marián Slaničan,
išli obhájiť titul Majstra Slovenska. Po dobrom výkone
všetkých troch členov nestačili na družstvo z Košíc, ktorí sa
zaslúžene stali Majstrami Slovenska a tretie skončili domá-
ce Turany.

O týždeň skôr, 24. a 25. augusta, sa na strelnici v Hruštíne
konali kvalifikačné preteky v streleckom trojboji. Marián Kom-
pan bojoval o postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú
na konci septembra v Bratislave, čo sa mu aj podarilo. Ma-
rian Slaničan výborným výkonom sa prebojoval na medziná-
rodnú súťaž do Brna, ktorá bude v polovici septembra, kde
pocestuje spolu s Jozefom Jancekom, ktorý si účasť zabez-
pečil už predtým a v Hruštíne ani nestrieľal, a venoval sa
organizovaniu súťaže.

Na záver blahoželáme Vicemajstrom Slovenska.
 ZOTŠ-Hruštín

Naši strelci strieborní na MSR

V nedeľu, 25.8.2013 popoludní, v rámci po-
božnosti pri lomňanskej kaplnke, sa členo-
via poľovníckeho združenia – Hruštín spolu
s pánom farárom Mgr. Rastislavom Waxmon-
skym, pánom kaplánom Mgr. Miroslavom
Žmijovskym a pánom starostom Mgr. Fran-
tiškom Škapcom, ako aj s občanmi Hruští-
na zastavili pri kaplnke sv. Huberta, kde si
modlitbou uctili sv. Huberta, patróna
všetkých poľovníkov. Po pobožnosti pri
lomňanskej kaplnke sa o občerstvenie po-
staralo – Poľovnícke združenie Hruštín , ktoré
navarilo výborný jelení guľáš a touto formou
by sa chcelo poďakovať všetkým spoluob-
čanom , ktorých pozemky môžeme využívať
na výkon práva poľovníctva a aj naďalej by
sa chcelo aktívne podieľať na kultúrno- spo-
ločenskom živote obce Hruštín a úzko spo-
lupracovať s – obecným úradom, farským
úradom, jednotným roľníckym družstvom,
základnou a materskou školou, pasienkovým
spoločenstvom, ako aj všetkými zložkami
v obci Hruštín. Ďakujeme.

PZ – Hruštín (LM)

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Predávam a vozím štrky a piesky za polovičné ceny.
Tel.0905 433836
Predám 2 detské prilby zn. Tempish (čierno-červené) veľ.
XS, S úplne nové, zabalené...veľmi lacno!!! Tiež predám
nové zvončeky na detské bicykle a reflexné vesty pre deti
aj dospelých za veľmi výhodné ceny. Tel. kontakt:
0903 346 213.

Hudobná skupina
SONDA hľadá

speváčku/klávesistku,
resp.speváka/klávesáka.

Bližšie informácie získate na
tel. čísle: 0911 776670

POZVÁNKA

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!


