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Ježiš povedal...
 „Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám." (Lk 6, 37)

Slečna sa stretala s istým podnikate-
ľom. Vzťah sa rozvíjal dobre, a tak muž
začal uvažovať o manželstve. Aby si však
bol istý, že dievča má čistú minulosť, a že
sa tam nenachádza nič, čo by ho mohlo
neskôr priviesť do rozpakov, najal si de-
tektívnu agentúru, aby jej minulosť prešet-
rila. Agentúra poverila úlohou detektíva,
ktorý nevedel, pre koho pracuje. Jeho skú-
manie dopadlo takto: „Slečna je bezúhon-

ná osoba, až na jednu chybu. Momentál-
ne sa stretáva s človekom s pochybnou
povesťou.“

Nakoľko súhlasím s výrokom, že „veci
nevidíme také, aké sú, ale také, akí sme
my. Nemám v živote človeka, s ktorým
žijem alebo pracujem, ktorého nespravod-
livo posudzujem?

(zdroj: internet)

Po 7. krát sa v Hruštíne konal Skate daj.
V skratke: Game of s.k.a.te, ollie contest,
graffiti workshop a samozrejme skvelá
atmosféra. Teraz sleduj výsledky.
Ako býva zvykom, aj v Hruštíne sa koná
Skate daj pri príležitosti Medzinárodného
dňa skateboardingu (21. jún), avšak kvôli
prekrývaniu s inou oravskou akciu sme
sa ho rozhodli presunúť na nedeľu
(22. jún). Nedeľné ráno bolo mierne uprša-
né, čo odradilo viacero jazdcov od účasti
na preteku, avšak jazdci a diváci si prišli
na svoje.
Do Game of s.k.a.te, ollie contestu sa re-
gistrovalo 10 jazdcov, aj tento rok účasť
oravských, ale aj liptovských chalanov
potešila. Približne stovka divákov spra-
vila dobrú atmosféru a išlo sa teda na to.
Výsledky sú nasledovné:
1. Tomáš Kubala – Lip. Štiavnica (záro-

veň víťaz ollie contestu)

V utorok, 24. júna sa v kultúrnom dome konal záverečný koncert
žiakov SZUŠ Jánoš, ktorá pôsobí na našej základnej škole.

2. Lukáš Kurčina – Dolný Kubín
3. Filip Chmelár – Krivá
Po GOS nasledoval graffiti worshop, kde
si ľudia mohli pod vedením skúseného
writera vyskúšať rôzne spreje, trysky
a celkovo ten pocit niečo vytvoriť. Malý
projekt Skate daj 2014 bol podporený
z Európskeho sociálneho fondu ako sú-
častˇ národného projektu KomPrax (Kom-
petencie pre prax), ktorý organizuje IU-
VENTA (Slovenský inštitút mládeže) a sa-
mozrejme veľká vďaka patrí dobrovoľní-
kom, ktorí nám pomohli.
Na záver vďaka sponzorom: obec Hruš-
tín, Snovo snowboard klub, Trajekt stre-
et shop, Bobka handmade, KaF projekt,
Boardlife.sk, Škapec servis, Michal Glo-
nek.

Všetkým sponzorom aj dobrovoľníkom,
ktorí pri organizácii pomohli, patrí ĎAKU-
JEM!                                           apko
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Očami

starostu

Jún uzavrel školské
brány a našim deťom
začali prázdniny. Od-
dych je potrebný pre
každého z nás, a preto
aj deťom prajem, aby si od-
dýchli a prázdniny prežili zmysluplne a
svoju energiu použili na pomoc svojim
rodičom. Už prvý prázdninový víkend
využili svoju energiu – niektorí naši žia-
ci, študenti na vandalizmus – vylámali
nám drevotrieskové bloky v autobuso-
vej zastávke.
Činnosť obce za mesiac jún:
1/ V hasičskej zbrojnici vo Vaňovke

páni Peter Jurovčík, Vendelín Hojo
a Michal Hojo nám ovakovali všet-
ky steny, strop a tieto priestory aj
vybielili.

2/ Vo Vaňovke v spoločenských pries-
toroch pán Ľudvik Zajac pokračo-
val v obkladačských prácach v soc.
zariadeniach. Pracovníci obce robili
pomocné murárske práce.

3/ Pán Ľubomír Snovák v cintoríne do-
robil schody a chodník zo zámko-
vej dlažby. Taktiež s pánom Joze-
fom Sedlárom popri tomto chodní-
ku urobili zábradlie.

4/ V cintoríne vo Vaňovke pán Franti-
šek Sedlár osadil 4 stĺpy verejného
osvetlenia a namontoval svetlá.

5/ Firma pána Jozefa Janču nám vo
Vaňovke po miestnych komuniká-
ciách zaasfaltovala výtlky.

6/ Firma pána Jána Maxu nám očisti-
la a 2x natrela strechu na materskej
škole.

7/ Firma Rezostav pána Janču nám
pred OcÚ v Hruštíne rozšírila par-
kovisko a položila zámkovú dlažbu.

8/ Obec Hruštín získala dotáciu
1000 eur od nadácie ALLIANZ na
merač rýchlosti, ktorý je namonto-
vaný pri vstupe do obce od Orav-
ského Podzámku. Tento merač upo-
zorňuje vodičov, ak rýchlosť ich vo-

 Neboj sa tigra, ktorému sa narodili tri mláďatá, ale boj sa človeka, ktorý má v hrudi dve rôzne srdcia.

 (Čínske príslovie)

zidla prekročila 50 km/ za
hodinu. V rámci zvýše-
nia bezpečnosti našich
občanov obec na tento

merač doplati la sumu
1200 eur z vlastných zdrojov.

9/ Obci sa podarilo po niekoľkoroč-
ných jednaniach so správou ciest III.
triedy v Črchli (ktorá patrí VÚC)
umiestniť značku „OBYTNÁ ZÓ-
NA“.V rámci bezpečnosti občanov
v celej ulici Črchľa od zdravotného
strediska, až po začiatok poľnohos-
podárskeho družstva je na základe
tohto značenia znížená rýchlosť na
30 km.

10/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na drobných obecných
prácach čistili verejné priestranstvá
v obci a podieľali sa na drobných
stavebných prácach.

11/ Pracovníci Oravskej vodárenskej
spoločnosti sa už s kanalizáciou –
hlavným ťahom od Námestova pri-
bližujú k Hruštínu.

V obci pracovníci vodárenskej spoloč-
nosti pripájali k domom prípojky a ko-
pali kanalizáciu v časti Zavoda. S po-
stupujúcou kanalizáciou pribúdajú aj
problémy, ktoré sa snažíme s vedúcim
majstrom postupne riešiť. Niekedy nie
je možné problém vyriešiť ihneď, buď
chýba technika, alebo znemožňuje to aj
počasie. Naša obec je nad 2000 oby-
vateľov, a preto je medzi obcami, ktoré
sú zaradené na výstavbu kanalizácie
cez európske fondy. Žiaľ, obce pod ten-
to počet si robia kanalizáciu z vlastné-
ho rozpočtu. Mnohí občania už pred
realizáciou kanalizácie sa pýtali, kedy
už konečne bude, pretože vedia, že je
to zvýšené platenie za vodu, ale na dru-

hej strane je to už bežný štandard, kto-
rý je potrebné mať. Zápach, ktorý sa
nesie z našich garádov je znakom, že
z našich žúmp máme vyvedené odpa-
dy priamo do garáda. Samotní pracov-
níci sa neraz pri napájaní prípojok bro-
dia vo fekáliách, ktoré môžu byť zdro-
jom chorôb a na takéto prípady ma aj
upozornili. Pár desiatok rokov sme to
nemali, lebo neboli splachovacie zácho-
dy, neboli kúpeľne, ale dnes je doba iná.
Za určitý štandard musíme zaplatiť. Sa-
motná kanalizácia je pre naše dobro
v oblasti znečistenia prostredia, pri kto-
rom musíme strpieť nejaké obmedzenie
napr: prekopanie súkromného pozem-
ku. Stretol som sa aj s argumentom zne-
hodnotenia pozemku. Pokiaľ chcete na
záhrade stavať, už 2 m od kanalizácie
môžete stavať dom, a tým si pozemok
zhodnotíte, lebo môžete hneď dom na-
pojiť na kanalizáciu.

Všetkým, ktorí sa podieľali na
všetkých uvedených prácach veľmi pek-
ne ďakujem.

Vážení občania
Dňa 30.6.2014 ukončila zamestnanie

na obecnom úrade Mgr. Darina Kupču-
láková na vlastnú žiadosť. Za jej 5-roč-
nú prácu prednostky obecného úradu,
ktorú vykonávala veľmi svedomito
a zodpovedne, sa jej chcem veľmi pek-
ne poďakovať a na staronovom praco-
visku jej prajem veľa zdravia a pracov-
nej pohody.

Od 1. 7. 2014 do funkcie prednostky
OcÚ v Hruštíne som vymenoval pani
Stelu Kubicovú. V novej pracovnej po-
zícii jej prajem veľa trpezlivosti a pra-
covných úspechov.
 Mgr. František Škapec, starosta obce

V Turanoch sa 31. mája

a 1. júna konala kvalifikač-

ná súťaž o postup na Maj-

strovstvá Slovenska vo

viacboji. Družstvo Hruští-

na v zložení Jozef Jancek,

Marián Kompan a Marián

Slaničan sa bez problémov

prebojovalo medzi štrnásť

najlepších družstiev.

V sobotu skončil i na

2. mieste so ziskom 1600

bodov a v nedeľu piaty

s 1586 bodmi.

7. júna sa v Bratislave na streleckom

trojboji zúčastnili Ľudovít Vlžák st.,

Ľudovít Vlžák ml., Augustín Hojo, Ma-

rián Kompan, Marián Slaničan a Jo-

zef Jancek. Za zmienku stoja výsled-

ky Mariána Slaničana v pištoli – 317

bodov, Augustína Hoju v revolveri –

318 bodov a Jozefa Janceka v revol-

veri – 321 bodov.

Strelci z Hruštína Marián Kompan,

Marián Slaničan, Jozef Jancek a Au-

gustín Hojo cestovali 29. júna do Čá-

čova pri Senici, kde si chceli vylep-

šiť priebežné výsledky. Podarilo sa

to Mariánovi Slaničanovi v pištoli –

6. miesto, 315 bodov a Jozefovi Jan-

cekovi v revolveri, kde zvíťazil s 327

bodmi.
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Rok Sedembolestnej Panny Márie

– Panna Mária Pomocnica kresťanov a Matka ustavičnej pomoci
V mesiacoch máj

a jún sa v katolíckom
kalendári vyskytujú dve
spomienky, ktoré v litur-
gickom slávení nie sú
výrazné, ale ich význam

pre praktický duchovný život je značný.
Ide o spomienku Panny Márie Pomoc-
nice kresťanov a spomienku Panny
Márie Matky ustavičnej pomoci.

Panna Mária Pomocnica kresťa-
nov

Úcta Panny Márie Pomocnice kres-
ťanov je veľmi rozšírená a charakteris-
tická najmä v saleziánskej rodine. Jej
pôvod je však o niečo starší. V druhej
polovici 16. storočia sa odohrala bitka
pri Lepante a vojaci vracajúci sa z fron-
tu sa údajne zastavovali v mariánskej
svätyni v talianskom meste Loreto, aby
sa Panne Márii poďakovali za víťazstvo
a záchranu ich životov. Následne bolo
do Loretánskych litánií doplnené vzýva-
nie Panna Mária Pomocnica kresťanov,
oroduj za nás!

Panne Márii ako Pomocnici kresťanov
sa zasvätili mnohé miesta vo svete, kon-
tinenty (Austrália) a národy (Čína, Ar-
gentína, Poľsko) sú jej zasvätené. Via-
ceré kongregácie nesú tento mariánsky
titul v svojich názvoch a svätý Ján Bos-
co jej zasvätil svoje saleziánske dielo.
Ženská kongregácia saleziánok má ná-
zov Dcéry Panny Márie Pomocnice.
Sv. Ján Bosco sa veľmi snažil šíriť úctu
Panny Márie Pomocnice kresťanov. Ta-
liansky maliar Lorenzone na Don Bos-
covu žiadosť namaľoval obraz Panny
Márie uprostred anjelov. V strednej časti
sa nachádzajú proroci a vyznávači
a v dolnej časti obrazu sú evanjelisti
a kniežatá apoštolov sv. Peter a Pavol.
Centrálnym motívom obrazu je postava
Panny Márie so žezlom v pravej ruke
a na ľavej drží dieťa Ježiša s roztvore-
ným náručím, znakom Božích milostí pre
toho, kto Máriu vzýva ako svoju pomoc-
nicu. Liturgická spomienka sa slávi
24. mája.

Panna Mária Matka ustavičnej
pomoci

Rozšírenie úcty Panny Márie Matky
ustavičnej pomoci sa v dejinách udialo
pomocou známej ikony, na ktorej je zo-
brazená Panna Mária s dieťaťom Ježi-
šom. Obraz pozostáva z tohto výrazu
Panny Márie s Ježišom na rukách
a k nim pristupujú archanjeli Gabriel
a Michal. Archanjel Gabriel v pravej hor-
nej časti obrazu prináša kríž, na ktorý
upiera svoj zrak Ježiš, ktorého drží na
svojej ľavej ruke Matka Mária. Táto kom-
pozícia obrazu naznačuje, že Ježiš
v kríži poznáva nástroj svojho budúce-

ho utrpenia a smrti. Vtedy sa obidvomi
rúčkami drží Matkinej pravej dlane
a z pravej nohy mu padá sandál na
zem... Pravá ruka Panny Márie je v po-
zícii pomoci malému Ježišovi, ale aj
v pozícii ukazujúcej smer pre každého,
kto vzýva Pannu Máriu ako Matku usta-
vičnej pomoci. Máriina dlaň teda uka-
zuje na Ježiša.

Novšie vysvetlenie obrazu hovorí, že
Ježiš nie je prestrašený z nastávajúce-
ho utrpenia, ale je znázornený ako ví-
ťaz nad hriechom a smrťou a svoj zrak
upiera na zlaté pozadie obrazu, ktoré
predstavuje zmŕtvychvstanie a nebo.
Anjeli nesú nástroje Ježišovho utrpenia
so závojom na rukách, čo predstavuje
situáciu triumfu nad smrťou a diablom,
ktorý držal svet v svojej moci. Mária pri-
tom nepozerá na Ježiša, ale na ľudí,
ktorí ju s vierou vzývajú ako Matku usta-
vičnej pomoci.

História tejto ikony je dramatická. Sia-
ha do 15. storočia. Pôvod má zrejme
v krétskej ikonopiseckej škole, medzi-
časom sa ikona odtiaľ dostala do Ríma.
Tam si ju uctievali vo viacerých rodinách
a kostoloch, až ju napokon pápež Pius
IX. r. 1866 daroval otcom redemptoris-
tom-misionárom, resp. dal súhlas, aby
milostivá ikona mohla byť vystavená
v novopostavenom kostole sv. Alfonza
na Via Merulana. Pápež Pius IX. redem-
ptoristom odkázal: Urobte ten obraz
známym na celom svete! Liturgická spo-
mienka sa slávi 27. júna.

Odraz tajomstiev v spiritualite
Pápež Pavol VI. na 100. výročie pre-

nesenia obrazu do kostola sv. Alfonza
poslal generálnemu predstavenému
rehole redemptoristov adresovaný
všetkým ctiteľom Panny Márie Matky
ustavičnej pomoci list, v ktorom sú
o. i. tieto slová: „Spomienka na udalosti
spred 100 rokov je príležitosťou k vzras-
tu vašej pobožnosti k Matke Ustavičnej
Pomoci, ktorej ikona je už 100 rokov vo
Vašom vlastníctve ako našej najlepšej
Matky a Patrónky... Svätý titul, ktorým
je nazývaná Panna Ustavičnej Pomoci,
je naozaj tým titulom, ktorý vyhovuje
túžbam koncilu, pretože krásnym spô-
sobom vyjadruje starostlivosť Matky
Božej o Cirkev, ktorá pôsobí a trpí na
zemi.“ Kľúčovým miestom v tomto citá-
te nech sú pre nás slová: ...starostlivosť
Matky o Cirkev, ktorá pôsobí a trpí na
zemi...

Pápež sv. Ján Pavol II. z príležitosti
svojej návštevy v chráme sv. Alfonza
v Ríme dňa 30. júna 1991 predniesol
o. i. aj tieto slová: „Tak ako Dieťa Ježiš,
ktoré obdivujeme na tomto uctievanom
obraze, aj my chceme držať tvoju ruku.
Nechýba ti ani sila, ani dobrota, aby si

nám pomohla v každej núdzi, v každej
potrebe. To je tvoja hodina! Príď nám
na pomoc, buď nám útočiskom a náde-
jou! Amen.“  Kľúčovým miestom v tom-
to citáte nech sú pre nás slová o držaní
sa ruky Panny Márie, našej Matky, kto-
rej nechýba ani sila ani ochota chrániť
nás...

Praktické závery pre nás veria-
cich

Keď vnímame zázračné udalosti
v dejinách spásy, potvrdzuje sa nám
účinnosť Božieho pôsobenia a nejedna
udalosť dokazuje silu orodovania a po-
moci Panny Márie. Neraz nás ale ovlád-
ne pocit, že sú to udalosti, ktoré sa nás
bytostne nedotýkajú, že ide o udalosti
zapadnuté prachom minulosti. Hoci
naša civilizácia neustále napreduje
a posúva hranice možného, predsa len
na druhej strane pociťujeme a prežíva-
me pocity strachu, neistoty, obáv, kríz
a depresií – pocity vlastnej nedostatoč-
nosti. Pôsobenie Máriinho orodovania
v dejinách, zázračné udalosti a uzdra-
venie pri utiekaní sa k nej, sú pozvaním
k dôvere. Naše utiekanie sa pod jej
ochranu, náš záujem o jej pomoc nemá
mať podobu rezignácie: všetko som vy-
skúšal, možno zaberie modlitba. Často
si na Máriinu materskú dobrotu spome-
nieme až vtedy, keď potrebujeme ná-
hlu pomoc, čiže v situáciách, ktoré vy-
bočujú z našej každodennosti. A pred-
sa väčšina nášho života sa skladá
z obyčajných, všedných dní. Možno si
ani neuvedomujeme, ako k ich dobré-
mu prežitiu a zvládnutiu potrebujeme
Božiu milosť. Pri vyprosovaní milostí
nám je Mária – Pomocnica kresťanov
a Matka ustavičnej pomoci – blízkou
orodovníčkou, pripravená neustále po-
máhať.

Máriina blízkosť každému z nás
Obrazy, medailóniky a modlitby k Po-

mocnici kresťanov a k Matke ustavičnej
pomoci nie sú pre veriaceho talizmany,
ale sú to impulzy pre našu vieru. Zo-
brazenia Panny Márie nám ju pripomí-
najú ako starostlivú matku, ktorá ho
sprevádzala, s láskou mu pomáhala
a zahŕňala ho svojou starostlivosťou.
Zároveň nás tieto zobrazenia Božej
matky vedú k zamysleniu, ako a kde sa
v tomto zobrazení vidím ja:

Dejiny tohto sveta, aj osobné dejiny
každého človeka smerujú k svojmu na-
plneniu a nadprirodzenému vyústeniu –
k Bohu. On je prvým hýbateľom dejín
a je aj ich posledným, najvyšším cieľom.
Prijmime i Máriino sprevádzanie a po-
moc na ceste k cieľu a k naplneniu svo-
jich osobných dejín spásy.

FÚ, prevzaté z BÚ Sp. Kapitula
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Najmladšia generácia v obci

2. 6. – sme slávili sviatok všetkých detí – MDD. Počasie
nám neprialo, a tak sme podujatie zrealizovali v priestoroch
ŠJ. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu príjemnej atmosféry.
Pre deti sme pripravili diskotéku, rôzne súťaže a pohybové
hry. Veľkú radosť mali deti z farebných lôpt a lietajúcich baló-
nov.

Poďakovanie patrí sponzorom:
� OcÚ Hruštín, p. starostovi za sladkosti
� p. M. Šeligovi a p. J. Šeligovej za hélium, balóny, sladkosti
� ZRŠ – tr. dôverníkom, p. M. Macákovej za lopty a sladkosti

10. 6. – sa v Oravskej Polhore konal XVII. ročník Okresnej
športovej olympiády detí materských škôl. Našu MŠ repre-
zentovali deti najstaršej vekovej skupiny: S. Vlžák, M. To-
máň, T. Kupčulák, D. Martvoň, T. Kubica. Svoje pohybové

schopnosti predviedli v športových disciplínach: skok do diaľky
z miesta, beh na 20 m, šprint, hod do diaľky tenisovou loptič-
kou, štafetový beh 4x20 m. Ďakujeme za reprezentáciu MŠ.

16. 6. – deti 1. a 2. triedy (5 – 6 ročné deti) sa spolu s p. uč.
vybrali na školský výlet do Oravskej Lesnej na Oravskú les-
nú železničku. Najprv sa prešli náučným chodníkom, potom
nastúpili do vláčika a previezli sa stanicami Tanečník a sedlo
Beskyd na Orave. Do MŠ sa vrátili unavené, no plné pek-
ných zážitkov.

25. 6. – sa konala rozlúčka s predškolákmi, ktorí od sep-
tembra nastúpia do základnej školy a budú z nich žiačikovia
1. triedy. Na rozlúčke sme si zaspomínali na všetko, čo sme
za uplynulý školský rok prežili, čo sme sa naučili. Každý pred-
školák predniesol prítomným rodičom, čím chce byť, keď vy-
rastie. Z dievčat chcú byť p. učiteľky, doktorky, kaderníčky.
Chlapcom sa páči byť policajtom, opravárom, hokejistom. Na
záver slávnosti si pochutili na zákusku, ktorý upiekli p. ku-
chárky. Všetkým budúcim prváčikom prajeme, aby sa im
v škole darilo, a aby robili radosť svojim rodičom i p. učiteľ-
kám.

- 36 detí predškolského veku získalo osvedčenie o absol-
vovaní predprimárneho vzdelávania, ako doklad o získanom
vzdelaní.

Veľmi pekne ďakujem p. farárovi za čas, ktorý strávil s na-
šimi predškolákmi na hodinách náboženstva.

Počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená.
Zamestnanci MŠ si budú čerpať dovolenku.

Zamestnancom MŠ ďakujem za celoročnú prácu a prajem
príjemnú dovolenku.

Silvia Škapcová
 riaditeľka MŠ
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Školské výlety a exkurzie:

3. 6. – 6. AB – Dejepis a biológia na Or.
hrade
4. 6. – 1. AB – Rozprávkový hrad – Or.
Podzámok
4. 6. – 5. AB – Skanzen Zuberec
5. 6. – 2. AB, 3. AB, 4. A – Or. Podzá-
mok – rozprávkový hrad
13. 6. – 7. AB – Vysoké Tatry
11. 6. – 6. AB – Žiar, Kremnica
13. 6. – 8. AB – Terchová, Vrátna

4. 6. – v Základnej škole Hruštín sa
uskutočnilo výberové konanie na miesto
riaditeľa tejto školy. Členovia rady ško-
ly a zástupcovia Okresného úradu –
odboru školstva Žilina a Štátnej školskej
inšpekcie si vypočuli koncepciu smero-
vania ZŠ od jediného prihláseného
uchádzača Mgr. Júliusa Kubániho. Do-
terajšieho riaditeľa rada školy potvrdila
vo funkcii na ďalšie volebné obdobie.

9. 6. – Žiaci roč. 5.– 9. sa venovali
oslavám MDD – dopoludnia si v areáli
školy zasúťažili a zabavili sa pri rôznych
súťažiach. Na stanovištiach plnili úlohy
– zábavné i športové. Odmenou im bol
cukrík (za sladkosti ďakujeme Združe-
niu rodičov i Obci Hruštín). Program

pokračoval v kultúrnom dome, kde si
žiaci so svojimi učiteľmi pozreli hru di-
vadla MASKA zo Zvolena – Pravá lás-
ka.

10. 6. – sa v športovom areáli pri ZŠ
v Rabči uskutočnilo okresné kolo v at-
letike MŽ. Mali sme na ňom „vzorkové“
zastúpenie – 3 chlapcov a 3 dievčatá.
Nevybojovali sme si medaily, ale
umiestnenia Lenky Drígľovej (7. miesto)
a Matúša Kopilca (6. miesto) v hode kri-
ketkou boli celkom pekné. Ostatní sú-
ťažiaci z našej školy sa umiestnili v stre-
de štartového poľa.

20. 6. – deviataci (9. A) sa lúčili so
školou rozlúčkovým večierkom. Svojim
pedagógom odovzdali kvietky a spolu
sa vytancovali a zabavili. Dievky vyob-
liekané v pekných róbach, chlapci
v športovom si nastúpili pred učiteľský
zbor, Marek Kaprálik predniesol rozlúč-
kovú reč, žiaci si spolu s učiteľmi po-
zreli spomienkové video. Pán riaditeľ sa
so žiakmi rozlúčil poďakovaním za dob-
ré skutky a zaželaním úspechov na no-
vých pôsobiskách.

23. a 24. 6. žiaci druhého stupňa ab-
solvovali teoretickú a praktickú časť úče-
lového cvičenia. Žiaci riešili úlohy z tých-
to oblastí: dopravné situácie, zdravot-
ná príprava, riešenie mimoriadnych si-

tuácií, pobyt a pohyb v prírode a šport.
Medzi jednotlivými stanovišťami sa za-
bavili rôznymi veselými úlohami. Celú
akciu pripravil a riadil p.u. Ivan Halmeš,
ktorému pomáhali vyučujúci a žiaci de-
viateho ročníka. Počasie nám tohto roku
prialo a akcia mala skutočne dobrý
ohlas.

25. 6.  –  Aj tohto roku prijal pán sta-
rosta Mgr. F. Škapec s pani prednost-
kou Mgr. D. Kupčulákovou na Obecnom
úrade v Hruštíne najúspešnejších repre-
zentantov našej školy, ktorí vo vedo-
mostných či športových súťažiach do-
siahli medailové umiestnenia v rámci
okresu, regiónu či kraja. Odmenení boli
peknou knihou, drobnými suvenírmi, ďa-
kovným listom i aktuálnou fotografiou
z akcie (ďakujeme, pán Šalata!).

Do vitríny s trofejami v našej škole
pribudol ďalší pohár – za dobrú spolu-
prácu školy a obecného úradu. Ďakuje-
me!

Tu sú mená našich NAJ: Marek
Kaprálik, Matej Martvoň, Ivan Snovák,
Ján Makúch, Adrián Socha, Lukáš Še-
liga, Mária Remeňová, Zuzana Reme-
ňová, Júlia Gáborová, Lujza Gáborová,
Valéria Krivačková, Silvia Martvoňová,
Miroslav Kupčulák, Daša Janceková,
Andrea Hojová, Natália Bražinová, Da-
niela Martvoňová, Janka Jurkyová, Na-
tália Očkajáková, Stela Kubicová
a družstvo ml. žiačok za 2. miesto v OK
vo vybíjanej (Bereňová, Firicová, Geme-
ľová, Hnojčíková, Šeligová, Gáborová,
Snováková, Žilincová, Drígľová, Hojo-
vá J. a A., Ilievová)

- Výsledky škôl z okresu Námestovo
- Testovanie 9:

1. ZŠ Krušetnica.... 5. ZŠ Hruštín spo-
medzi 19 plnoorganiovaných škôl
v okrese NO. Pekne, nie?

23. 6. – konala sa koncoročná peda-
gogická rada, ktorá zhodnotila pro-
spech, správanie a dochádzku žiakov
za školský rok 2013/2014.

Výsledky:
Prospech: Na I. stupni prospelo

všetkých 147 žiakov. Na 2. stupni z 200
žiakov prospelo 196, 3 budú robiť oprav-
nú skúšku 26.8., 1 neprospel.

Správanie: Bolo udelených 7 napo-
menutí od tr.uč., 6 pokarhaní od tr.uč.,
4 pokarhania od RŠ, 2 x bola znížená
známka na 2. stupeň a 1 x na 3. stu-
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95 rokov Kľuska Michal
80 rokov Kompanová Terézia
70 rokov Kazimier Ladislav

Kupčuláková Mária
Perháčová Anna
Janceková Anna
Kupčulák Štefan

65 rokov Kampoš Milan
Hutira František

60 rokov Martvoňová Terézia
Krivačka Ondrej
Žilincová Anna
Smidžárová Veronika

55 rokov Šeligová Janka
Šeliga Ľudovít
Teťák Ladislav, Ing.

50 rokov Kušnierová Anna
Svýbová Štefánia
Jurky Ján

Prišli medzi nás:
Stanislav Lihan

25. výročie sobáša:
  Štefan Troják a manželka Terézia

Uzavreli manželstvo:
 Ľubomír Dopater

a Eva Kormanová
Mgr. Alexander Genšor

a Mária Šeligová
Michael Strempek

a Zuzana Genšorová
Radoslav Firic a Anna Gemeľová
Ján Jurina a Marta Gombalová

Odišli od nás:
Mária Vlžáková, 88 rokov
Margita Hurtalová, 61 rokov

JUBILANTI
v mesiaci júl 2014

Výzva pre rodičov detí, ktorým sa
poskytuje dotácia na stravu a na
školské potreby, ktorí nie sú v hmot-
nej núdzi, t.j. ktorých príjem je naj-
viac vo výške životného minima

Za účelom včasného, správneho
a úplného posúdenia nárokov na po-
skytovanie dotácie na stravu, školské
potreby pre Vaše deti navštevujúce MŠ
a ZŠ na I. polrok školského roka 2014/
2015, t. j. od septembra 2014 do janu-
ára 2015, Vás vyzývame, aby ste
predložili doklady preukazujúce Vaše
príjmy (rozpísané po jednotlivých mesia-
coch) za obdobie od januára 2014 do
júna 2014 (dôchodky a výživné – obdo-
bie od februára 2014 do júla 2014).

Doklady je potrebné predložiť v ter-
míne do 10. augusta 2014 na ÚPSVR
Námestovo, blok „B“ , odbor sociálnych
vecí a rodiny, oddelenie pomoci
v hmotnej núdzi, I. poschodie č. dverí
13B, PhDr. Tomášiková.
Jedná sa o nasledovné doklady
týchto občanov:
– príjem rodičov – otec, matka
– príjem nezaopatrených detí
– príjem, ktorý na dieťa poberá iná fy-

zická osoba (napr. výživné)

Za príjem sa považuje:
– čistý príjem zo závislej činnosti oso-

bitne uvádzať daňový bonus,
– dávky sociálneho poistenia (dô-

chodky, dávka v nezamestnanosti,
nemocenské dávky, materské dáv-
ky, ošetrovné atď.)

– daňový bonus,
– výživné,
– iné

Všetky príjmy je potrebné predložiť
rozpísané po jednotlivých mesiacoch.

Pri nedoložení uvedených termínov
nebude možné dotáciu poskytnúť od
septembra 2014, ale až od októbra
2014.

peň. Na druhej strane – bolo udelených
78 pochvál.

Dochádzka:
I. stupeň – 1. A – priemer 37 vymeš-

kaných hodín na žiaka za celý rok, naj-
viac 2. A – 86 hod/ž.

II. stupeň – najlepšia 7. B – 31 hod.,
5. B – 46 hod, 6. B – 56 hod. najviac:
9. B –107 hod/ž.!!!

Končí nám 50 deviatakov, 3 žiaci
8. ročníka, do 1. ročníka nastúpi 36 pr-
vákov, odbudnú 2 žiaci po odsťahova-
ní. Nový školský rok začne v utorok
2. septembra 2014.

27. 6. – po odovzdaní vysvedčení, dip-
lomov a ocenení za zber kôrky sa uči-
telia rozlúčili s kolegyňami – p.uč Mgr.
M. Bištiakovou a zástupkyňou RŠ Mgr.
E. Mičiakovou. Obom za ich prácu ďa-
kujeme a želáme veľa zdravia, oddychu
v ďalšom živote.

Ďakujem všetkým pedagógom a za-
mestnancom školy za celoročnú prácu
a prajem príjemnú dovolenku, oddych
a načerpanie nových síl do ďalšieho
školského roka.

Z prevádzkových dôvodov (dovolen-
ky, upratovanie) bude telocvičňa počas
prázdnin zatvorená. Využiť môžete te-
nisový kurt, príp. exteriérový stolnote-
nisový stôl za školou v Zamoste.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Alergie na slnko
Alergia sa prejaví väčšinou na druhý deň

po intenzívnom opaľovaní. Reakcia sa pre-
javuje vo forme malých svrbiacich vyrážok
na rukách, v oblasti dekoltu, niekedy aj na
nohách.

Ako sa brániť?
Pred dovolenkou užívajte prípravok s ob-

sahom betakaroténu, prichádza do úvahy aj
príprava na slnko v soláriu, ale s použitím
špeciálnych krémov.

Úpal či prehriatie
Ak ste dlhší čas na slnku, riskujete úpal

a prehriatie. Organizmus nemal čas sa adap-
tovať na prílišnú horúčavu, zlyháva vnútorná
termoregulácia, máme rozmazané videnie,
závraty. Hrozí dehydratácia.

Ako sa brániť?
Malé deti nikdy nevystavujte prudkému

slnku. Vyhnite sa jazde autom medzi 10. až
16. hodinou. Podľa možností vždy majte nie-
čo na hlave (šiltovku, klobúk).

Spálenie slnkom
Prudké slnko môže privodiť aj spáleniny,

ktoré sa prejavia pľuzgiermi. V prvom rade
užite aspirín alebo iný prípravok proti horúč-

ke. Postihnuté miesta natrite špeciálnym kré-
mom, ktorý by ste mali mať v lekárničke na
leto. Prípadne rozprašovačom nastriekajte
studenú minerálnu vodu.

Ako sa brániť?
Na slnko si zvykajte postupne a vždy pou-

žite krém s ochranným faktorom najmenej
15. Medzi 12. až 16. hodinou noste niečo na
hlave a zdržiavajte sa v tieni.

Uštipnutie hmyzom
Uštipnutie osou je veľmi bolestivé, opuch-

ne a sčervenie. Samotné uštipnutie býva väč-
šinou neškodné, ale môže ho sprevádzať šok
a úzkosť. Miesto dezinfikujte antiseptickým
prípravkom, natrite krémom proti opuchom
a užite liek proti bolesti. Ak je však reakcia
silnejšia, vyhľadajte lekára.

Ako sa brániť?
Ak nemáte sieť proti komárom, použite re-

pelenty alebo elektrické odpudzovače hmy-
zu. Je dobré užiť aj tabletku B-komplexu.
Môžu pomôcť aj bylinky, napr. levanduľa či
medovka lekárska.

Črevné problémy
Príznakom črevnej infekcie je prudká hnač-

ka. Podľa toho, čo ju vyvolalo, môže trvať

niekoľko dní a sprevádza ju pocit nevoľnosti,
zvýšená teplota a zimnica. Príčinou môže byť
znečistená voda, neumyté ovocie, konzumá-
cia neznámej stravy (najmä morských živo-
číchov). Hnačku spôsobujú niektoré nebez-
pečné baktérie. Pite väčšie množstvo slanej
prevarenej vody, minerálku, prípadne kolu,
ktorá obsahuje draslík, ten viaže tekutiny v
tele. Ak sa stav nezlepší, vyhľadajte lekára.

Ako sa brániť?
Nekonzumujte zmrzlinu, majonézové vý-

robky a pre istotu ani morské dary. Jednodu-
chým receptom je umývanie rúk a chránia aj
ostrejšie koreniny.

Zápal močového mechúra
Toto je typické ženské ochorenie. Vyjdete

z vody a v mokrých plavkách si ľahnete na
slnko. Pofukuje vetrík a večer sa to začne.
Časté nutkanie na močenie, pálenie a picha-
nie pri ňom. Zápal mechúra však nemusí byť
nebezpečný.

Ako sa brániť?
Odporúča sa piť veľa tekutín, najmä urolo-

gický čaj, vyhýbať sa ostrým jedlám. Ak prí-
znaky neustupujú, treba navštíviť lekára.

Zdroj: http://liek.beautywoman.sk/clanok/
3048

Dobré rady, ako si nepokaziť leto...
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pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky

3. ročník súťaže vo varení kotlíkového guľášu

HRUŠTÍNSKY KOTLÍK

Hruštín (futbalové ihrisko Kutina)

12. júla 2014 (sobota), začiatok o 12:00 hod.

hodnotenie guľášu o 16.00 hod.

PODMIENKY:
� 3 členné družstvo
� k dispozícii drevo, voda, jeden chlieb, stôl, lavica, 50ks tanierov a lyžíc
� kotlík a suroviny vlastné
� súťažiaci si môžu guľáš po odobratí vzoriek predať
� uzávierka prihlášok do 11. júla 2014, tel. č. 0918 346 554 respektíve OcÚ
� prvé tri družstvá získajú pohár

Súťaž vo varení kotlíkového guľášu bude prebiehať v rámci akcie Dni obce

VOLEJBALOVÝ
TURNAJ

13. júla 2014
 ihrisko Kutina

Turnaj bude prebiehať

v rámci akcie Dni obce. Max.10 člen-

né družstvá sa môžu prihlasovať do

11. júla 2014, tel. č. 0918 346 554 res-

pektíve OcÚ

Obec Hruštín
a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín

Vás pozývajú na

XII. ročník
Hasičskej sekerky

 obce Hruštín,

ktorý sa uskutoční
20. júla 2014

Program:

13,00 hod. – prezentácia súťažiacich
družstiev na ihrisku Ku-
tina

13,30 hod. – nástup družstiev

14,00 hod. – súťaž požiarnych druž-
stiev

17,00 hod. – vyhodnotenie výsled-
kov, odovzdanie cien
a posedenie pri guľáši

18,00 hod. – zábava v prírode

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

V stredu, 25. júna, sa na Obecnom
úrade v Hruštíne stretli najlepší žia-
ci základnej školy, ktorí získali po-
predné umiestnenie vo vedomost-
ných a športových súťažiach v rám-
ci okresu i kraja. Riaditeľ školy,
Mgr.Július Kubáni oboznámil s ich
úspechmi starostu obce, Mgr. Fran-
tiška Škapca a prednostku OcÚ,
Mgr. Darinu Kupčulákovú. Staros-
ta obce im poďakoval za úspešnú
reprezentáciu nielen školy, ale aj
našej obce. Potom každému odo-

vzdal ďakovný list a knižnú odmenu. Po oficiálnej časti nasle-
dovalo malé posedenie, na ktorom mali žiaci možnosť diskuto-
vať so starostom obce.

V nedeľu, 29. júna sa nám v kul-
túrnom dome predstavili diva-
delníci z Farského klubu Lokca,
z divadelnou hrou Fatima.
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Predám podiely na Dielniciach, výmera: 330 m2, v prípa-

de záujmu tel. kontakt : 0907 629 332

� Predám podiely na Dielniciach, 106 m2. Info.0902702537

� Predám 126 m2 na Dielniciach. Tel.: 0911 077054

� Požičiam rúrkové lešenie 0908 170 157

� Prenajmem fasádne rámové lešenie. Je veľmi spratné.
Rýchla a jednoduchá montáž. Cena dohodou.
Tel.: 0944 037 371

Strojové Potery
Mechanicky zatierané

cena od 5,90 E/m

Info: +421 915 873 040, +421 907 604 235

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Kupujete, prepisujete auto? Pomôžeme Vám s vypísa-
ním tlačív potrebných k prepisu a porovnáme Vám ceny
zákonného poistenia od všetkých poisťovní na jednom
mieste so zľavou až do 70 %.

Nájdete nás:
Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia
Mláky 7 (budova polície), 029 01 Námestovo

Tel. č.: 0911 623 039, 0917 984 645
info@nasepoistenie.sk            www.nasepoistenie.sk

Podujatia v mesiaci júl 2014

MKS pri OcÚ Hruštín

5.7. Rodinná oslava
9.7. Predaj LANTASTIK

 12.7. Svadobná veselica
 16.7. Predaj MASNICA
 19.7. Rodinná oslava
 20.7. Hasičská sekerka
 23.7. Predaj ALADIN
 26.7. Svadobná veselica

 VČZ v Hruštíne chce úprimne zablaho-
želať tým členom Jednoty, ktorí sa
v II Q. 2014 dožili okrúhleho životného
jubilea. Prajeme im veľa zdravia, radosť

zo života a rodinnú pohodu. Naše blahoželanie patrí týmto
členom COOP Jednoty: Márii Ľubekovej, Šimonovi Šináľo-
vi, Ing. Jánovi Kompanovi, Františkovi Kupčuľákovi, Márii
Jurovčíkovej a Jánovi Kupčuľákovi.

J. Kravčíková


