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V pondelok, 30.apríla bol v centre obce postavený máj. Aj tento rok nám ho
postavili naši hasiči pod velením svojho šéfa Štefana Kľusku. Občerstvenie,
ktoré zabezpečila
obec, ponúkali dospelým poslanci
obce Ing. Ivana Teťáková, JUDr. Ján
Macík, Mgr. Peter
Teťák, Bc. Martin
Haluška, spolu so
starostom obce
Mgr. Františkom
Škapcom a pani
prednostkou Stelou Kubicovou.
Deťom rozdali
sladkosti dievčatá
z folklóru. O hudbu a spev sa postarali naši folkloristi a SONDA.

MAMA
Malý chlapec sa spýtal
mamy: „Prečo plačeš?“
„Pretože som žena,“
povedala mu.
„Nerozumiem!“ povedal syn.
Jeho mama ho len
objala a povedala:
„A nikdy ani neporozumieš.“
Neskôr sa chlapec
opýtal svojho otca: „Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?“
„Všetky ženy plačú bez dôvodu,“ bolo
všetko, čo mohol otec odpovedať.
Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom,
avšak stále nerozumejúc, prečo ženy plačú.
Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa:
„Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko?“
Boh odpovedal: „Keď som urobil ženu,
musela byt výnimočná.
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V sobotu, 2. mája, sme boli s našimi
folkloristami na Oravskom hrade odovzdať grófovi Jurajovi Thurzovi povinné renty.

– príbeh ku Dňu matiek

Urobil som jej PLECIA dosť silné na to,
aby uniesla váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie.
Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré veľa
ráz okúsi od svojich detí.
Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať, keď sa všetci ostatní
vzdávajú, a starať sa o svoju rodinu napriek chorobám a únave, bez sťažovania
sa.
Dal som jej CIT milovať svoje deti za
všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak
ju jej dieťa hlboko ranilo.
Dal som jej ODVAHU prijať svojho manžela napriek jeho chybám a sformoval som
ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce.
Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že
dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale
niekedy skúša jej silu a rozhodnosť – stáť
vedľa neho bez výhrad.
A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá je výlučne jej, aby ju použila
kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to
zvládla.

Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova toľko ako žena!
Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí,
v postave, ktorú má, ani v spôsobe, akým
si češe vlasy.
Krása ženy – matky musí byť v jej očiach,
pretože tie sú bránou k jej srdcu, miestu,
kde sídli láska.
...dajte si veľký pozor, aby ste nerozplakali matku, lebo Boh počíta jej slzy!
Žena vyšla z mužovho rebra, nie z jeho
nôh, aby bola pošliapaná, nie z jeho hlavy, aby bola povýšenecká, ale z jeho boku,
aby mu bola rovnou...
Z miesta pod ramenom, aby bola chránená, a vedľa srdca, aby bola milovaná...
Preto si všetky zaslúžia našu lásku za
ich trpezlivosť, silu, múdrosť, cit, a vytrvalosť.
Prosím, daj toto vedieť všetkým mužom
a deťom, ktorí ešte nevedia, prečo ženy –
mamy plačú.
PS: Možno je to práve kvôli nim!
(Zdroj: internet)
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„Matka je v živote všetkým: útechou v strastiach, nádejou v zúfalstve, silou v okamžikoch slabosti.
Je prameňom súcitu, trpezlivosti a zhovievavosti. Kto stratil matku, stráca hruď, na ktorej môže
(Chálil Džibrán)
spočinúť svojou hlavou, ruku, ktorá mu žehná, pár očí, ktoré nad ním bdejú.“
Aprílové počasie nám doprialo, aby
sme dokončili jarné práce
na poli, či v záhradkách.
Lúky sa zazelenali
rastúcou trávou a v prírode ožil vtáčí spev.

3/ Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
Dolný Kubín pokračovala
na prácach kanalizácie
na uliciach Včielok,
Lán a v záhradách Zavodou a v Dedine.
4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných
prácach pozbierali ako každý rok železný šrot a elektronický odpad.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac apríl:
1/ Živnostníci p. Medenci, p. Vlžák
a p. Hojo, pokračovali v prácach na
prístavbe a rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice v Hruštíne. Boli najemno
ovakované vnútorné steny v podkroví a na prízemí. Taktiež tieto priestory boli aj vybielené.
2/ Pán Miroslav Vlžák položil dlažbu
a obložil sociálne priestory a časť
spoočenskej miestnosti pre hasičov.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní vyčistili od komunálneho odpadu garády popri ceste I. triedy od Babína,
až po Príslop. Taktiež boli počistené
garády popri ceste v Baraniarkach ,
smerom na Zábavu a všetky divoké
skládky (Na chotári, Okrúhlej, a vo
Vaňovke pri poľnohospodárskom
družstve)
6/ Do zberu komunálneho odpadu
v rámci „Dňa Zeme“ sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí nazbierali množstvo komunálneho odpadu. Všetkým
deťom aj vyučujúcim – veľmi pekne
ďakujem. Pevne dúfam, že pre žiakov to bola aj výchovná brigáda
a papiere a obaly zo sladkostí nebudú končiť na zemi.
7/ Elektromontážna firma Slovenských
elektrární dokončila rozvody a svieVážení občania,
Týmto Vám dávame do pozornosti petíciu za opravu cesty
III. triedy č. 521001, ktorú prostredníctvom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja spravuje Žilinský samosprávny
kraj
Touto petíciou chceme poukázať na naliehavosť riešenia dlhodobo zlého stavu cesty vedúcej z centra obce smerom do
rekreačnej oblasti Hruštín – Zábava. Nakoľko ide o záujem
nás všetkých, žiadame Vás o jej širokú podporu a to jednak
svojím podpisom, ale tiež rozšírením petície medzi svojich blízkych, priateľov, kolegov v práci a pod. Petícia je momentálne
dostupná u jednotlivých členov petičného výboru, na Obecnom úrade, v prevádzkach Magnum, v Oravskej horárni, SKI
Zábava a v prípade potreby bude dostupná aj v elektronickej
podobe.

tidlá verejného osvetlenia. Do prevádzky boli dané 4 rozvádzače verejného osvetlenia. Ide o vysoko
efektívne svietidlá – neosvetľujú okolie, ale konkrétnu cestu a zároveň sú
úsporné. Ďalej boli reflektormi nasvietené uličky ku obchodu Yovox
a Za vodou. Z obidvoch strán bola
nasvietená aj lavica pri kostole. Po
skolaudovaní verejné osvetlenie
budú prevádzkovať a starať sa
o údržbu Slovenské elektrárne.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uvedených prácach,
veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania,
Deň matiek je medzinárodným sviatkom. Odzrkadľuje sa v ňom jedinečnosť
a nenahraditeľnosť matky v spoločnosti. Aj keď u nás dlhú históriu nemá,
v Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, každý z nás
by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po
roku 1989, kedy sa začala sláviť druhú
májovú nedeľu v roku.
Deti v škôlkach a školách tvoria maličké darčeky pre svoje mamičky, chystajú besiedky, na ktorých recitujú básničky venované svojim mamám. My
dospelí by sme mohli svoje mamy potešiť aspoň kvetom a teplým slovíčkom
„ďakujem“. Za lásku voči nám a výchovu si to plným právom zaslúžia.
Všetkým mamám a starým mamám
prajem k ich sviatku veľa Božieho požehnania, zdravia a radosti zo svojich
detí a vnúčat.
Mgr. František Škapec, starosta obce

POZVÁNKA

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková, poslanci OZ Hruštín.

Babička sa pýta doktora:
- Pán doktor, akože sa to volá ten Nemec, čo mi furt doma schováva
veci?
- Alzheimer, babička, Alzheimer.
Hovorí babka susedke:
- Predstavte si, ako tá medicína pokročila. Keď som mala 18 rokov,
musela som sa ešte vždy u doktora vyzliecť. Dnes už stačí, keď ukážem jazyk.
Deti v škole dostanú nové šlabikáre, keď tu sa prihlási malý Jožko
a pýta sa:
- Pani učiteľka a na diskete náhodou nemáte?

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:
- Váš syn nič nevie.
Otec dopísal:
- Práve preto ho posielam do školy.
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Na strelnici v Hruštíne sa začala letná sezóna. 12. apríla
sa na Memoriáli Janovčíka v streleckom viacboji stretlo viac
ako 50 strelcov nielen z Oravy. Zastúpenie mali Turany,
Martin a Bratislava. Domáci strelci nesklamali. V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo z Hruštína v zložení Marián Kompan, Marián Slaničan a Jozef Jancek, druhý bol Dolný Kubín a tretie bolo druhé družstvo Hruštína v zložení Ľuboš
Jancek, Vladimír Stranák a Jozef Očkaják. V súťaži jednotlivcov prvý skončil Ľuboš Jancek, druhý Jozef Jancek a tretí
Jozef Glemba z D. Kubína.

Dňa 19. apríla sa na strelnici v Hruštíne konal Memoriál
Kuľkovského v streleckom trojboji, ktorý organizoval strelecký klub Polície Tvrdošín. Strelci z Hruštína nedali nikomu
šancu. Zvíťazil obhajca vlaňajšieho víťazstva Jozef Jancek
druhý skončil Marián Slaničan a tretí Marián Kompan.
ZOTŠ - Hruštín

Žiaci základnej školy v spolupráci s obcou boli v rámci
čistenia obce pri pamätníku na Zábave, kde čistili okolie,
maľovali zábradlie, pohrabali trávu a raždie.
Týmto si uctili 70. výročie oslobodenia našej obce, ktorá
bola oslobodená 4. apríla 1945.

Veci, ktoré sa dajú využiť aj inak
Acylpyrín
O Proti lupinám – 2 acylpyríny rozdrviť, pridať k šampónu na vlasy a nechať pôsobiť
2 min.
O Na zmäknutie tvrdej kože na pätách –
5 acylpyrínov, pol lyžičky citrónovej šťavy
a pol lyžičky vody – pastu natrieť na päty,
zabaliť do teplého uteráka a dať do PVC
vrecka aspoň na 10 min.;
O Zálievka z acylpyrínov likviduje plesne
v pôde.
Alobal
Ak chýba drôtenka, môže sa hrniec vydrhnúť aj pokrčeným alobalom
O Strihaním alobalu sa nabrúsia nožnice
O Do misky dáme alobal, 1 lyžicu pracieho
prášku a do toho vložíme šperky na 1 min.opláchneme vodou a budú čisté
O Do misky dáme alobal, balíček prášku do
pečiva, teplú vodu – vložíme predmety
z bronzu, medi alebo striebra, necháme pôsobiť 2 – 5 min., opláchneme vodou a do
sucha poutierame
O Ak pod posúvaný nábytok dáme alobal
matnou stranou dolu, ľahšie ho premiestnime
O Pod látku na žehliacej doske dajte alobal
a prádlo sa vyžehlí rýchlejšie
O Keď žehličkou prejdeme po alobale, žehlička sa vyčistí
O Prúžky alobalu v zemi odplašia hmyz a slimáky
O Zápalky pri stanovaní nenavlhnú, keď ich
zabalíme do alobalu
O Štetec nezaschne, keď ho zabalíme do aloO

balu., alebo dáme do plechovky s vodou
a trochou aviváže
Banán
O Je to vynikajúca 100 percentná pleťová
maska
O Dáva sa do pekáča, aby zmäklo mäso
O Vnútornou stranou banánovej šupky pretrieme listy izbových kvetín a budú lesklé
O Do hliny okolo ruží napadnutých voškami
zakopeme suchú alebo nakrájanú banánovú šupu
O Je to aj výborný kompost a hnojivo (šupy)
O Šupkou sa leští striebro a koža, napr. sedacia súprava
Brikety z drevného uhlia
O Nasávajú vlhkosť a nepríjemné pachy
v kúpeľni – dajte preto niekoľko brikiet do
plechovej škatule, do vrchnáka urobte diery a dajte to do vlhkej miestnosti. Po mesiaci je dobré náplň plechovky vymeniť.
O Dávajú sa aj do knižnice
Ceruzky
O Postrúhané zvyšky ceruzky dajte do vrecúška a to do skrine proti moliam.
O Ak tuhou prejdete po zipse, nezatrháva sa
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Cibuľa
O Zmierni bolesť po bodnutí včelou – miesto
treba ňou potrieť
O Zbaví nože hrdze.
O Pohltí pach z farby po maľovaní.
Citróny
Kúsok citrónovej kôry pôsobí proti zápa-

O

O

O
O

O
O

chu v kozube.
Rozkrojený kúsok citróna namočený v soli
odstraňuje škvrny z mramoru.
Do vody v odparovači dajte pár kvapiek
citrónovej šťavy, čo poslúži ako aromatizovaný zvlhčovač vzduchu.
Citrónovou kôrou sa čistia chrómové kohútiky.
Dáva sa do chladničky, aby nepáchla.
Lyžičku šťavy treba dať do ryže, aby sa
nezlepila
Odstráni zápach a dezinfikuje kuchynské
dosky.
Plátky citrónu odplašia mravce.
Ak 1 a pol hrnčeka vody s 3 lyžicami citrónovej šťavy necháme zohrievať na vysokom stupni v mikrovlnke , potom ju ľahko
umyjeme.
Bieli jemné materiály. (Namočiť do roztoku pol hod. pred praním)
Do prania dajte jeden hrnček šťavy – bieli
a vonia
Ak si šťavou potriete ruky – odstraňuje
pehy a pečeňové škvrny
Zosvetľuje blond preliv – 1 hrnčeka citrónovej šťavy a 3 hrnčeka vody naniesť na
vlasy a nechať usušiť na slnku (opakovať)
Čistí a bieli nechty.
Čistí pleť a uhry, ako ústna voda ničí baktérie a zápach
Odstraňuje lupiny a rozpúšťa bradavice
Šťava z citróna a jedlej sódy odstraňuje
suchú kožu na lakťoch
Odstraňuje škvrny z čučoriedok
Dezinfikuje škrabance a rezné rany
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Rok rodiny – TVORIŤ BUDÚCNOSŤ
Drahí bratia a sestry, milí manželia,
drahé rodiny! Vzťah lásky medzi mužom a ženou, potvrdený sviatosťou
manželstva, sa nekončí v rozhodnutí žiť
si len jeden pre druhého. Tento vzťah
má svoje pokračovanie v túžbe byť rodičmi a stať sa rodinou. Rodičovstvo je
duchovným povolaním. Jeho poslaním
je nielen zachovávať ľudský rod na
zemi, ale ako rodina prejsť postupne do
spoločenstva svätých. Preto úlohou
rodičovského povolania je formácia detí
ku kresťanskej zrelosti a svätosti.
Táto úloha sa dá naplniť len pomocou udržiavania spojenia s Ježišom,
zotrvávaním v Ježišovej láske. „Ostaňte vo mne a ja ostanem vo vás“, hovorí
nám dnes Ježiš. Rodina je ako ratolesť:
ak má tvoriť budúcnosť a prinášať ovocie, musí sa naštepiť na vinič, ktorým
je Kristus, a z neho čerpať potrebnú
lásku a silu do každodenného života.
Len takto sa z rodiny stane spoločenstvo lásky a života.
Spojenie s Ježišom sa uskutočňuje
cez modlitbu, preto v prvom rade rodina má byť školou modlitby. Je na zodpovednosti matky a otca, aby sa s deťmi doma a v kostole pravidelne spolu
modlili. Deti to nebudú vedieť, ak ich to
niekto nenaučí. Kto iný ich to má naučiť, ak nie tí, ktorí deťom dali život
a najviac ich milujú, teda vlastní rodičia? Každodenný vzťah s Bohom, načúvanie v tichosti pred bohostánkom,
načúvanie vo vlastnom vnútri počas
osobnej modlitby, pravidelné a časté
pristupovanie k sviatostiam nazýva
pápež František rodinný vzťah s Pánom. Je to akoby otvorené okno nášho
života, aby nám Pán mohol dať počuť
svoj hlas, aby sme mohli rozpoznať, čo
od nás žiada a mali silu to uskutočňovať.
V rodine sa deti taktiež učia rozlišovať dobré od zlého a prijímať správne
rozhodnutia. K tomu, aby mohla rodina
viesť deti k rozlišovaniu, je potrebná trpezlivosť, modlitba, vzájomne si odpúšťať a pristupovať k sviatosti zmierenia.
Pohľad detí do budúcnosti formujú aj
také veci v rodine, ako rodina nesie životné kríže; ako odpovedá na nepriazeň a chorobu; ako sa schádza k spoločnému stolu a na bohoslužbu; ako sa
rozhoduje vo finančných záležitostiach;
aké rozhodnutia prijíma v oblasti trávenia voľného času; aká má rodina zvyky
pred spaním a pod. Toto všetko sú úzke
štrbiny, ktorými by mal do rodiny prenikať Boží Duch a vplývať na duchovný
rast detí. Cez tieto štrbiny kresťanské
postoje v rodine by mali ovplyvňovať aj
okolie, v ktorom rodina žije (ďalších príbuzných, susedov, priateľov, kolegov
v práci, či spolužiakov v škole).
Život rodičov, ako aj život detí, je veľ-

kým Božím darom. A preto by sme
všetci mali načúvať jeho Darcovi. Prečo? Aby sme mohli s týmto darom zodpovedne „nakladať“. Pápež František
odporúča, aby sme sa stali viac poslucháčmi Božieho slova, boli menej bohatí na svoje slová. Svätý otec hovorí:
„Myslím na otcov a matky, ktorí sú prvými vychovávateľmi [svojich detí]. Ako
môžu vychovávať, ak ich svedomie nie
je osvietené Božím slovom, ak sa ich
spôsob myslenia a konania neriadi týmto slovom? Aký príklad môžu dať svojim deťom? Toto je dôležité, pretože
potom sa otcovia a matky sťažujú: ‚Ach,
ten môj syn...‘ A čo ty? Aké svedectvo
si mu dal? Rozprával si sa s ním o Božom slove alebo o televíznych správach? Položme si otázku... Aké miesto
má Božie slovo v mojom živote, v mojom každodennom živote? Som naladený na Boha, alebo na množstvo slov,
ktoré sú v móde alebo na slová o mne
samom?“
Drahí manželia! Iste vnímate, že aj
vaša rodina nie je uchránená od rozličných vonkajších vplyvov. Tie ovplyvňujú predstavy o vašom živote a ešte viac
vplývajú na životné voľby a rozhodnutia vašich detí. Všetci – ale zvlášť deti
– si vo veľkej miere vytvárajú svoje
predstavy o živote a to tak z obrazov,
filmov, hudby, ale aj z prežitých skúseností. Záleží preto na vás – rodičoch
aby ste pozorne sledovali riziká, ktorým sú deti a mládež vystavené, a aby
sa postarali o to, aby ich predstavy boli
sýtené plnohodnotným pokrmom, ktorý chráni ich nevinnosť, dodáva im chuť
pre kresťanský život a pomáha im nasmerovať sa k celoživotnému povolaniu.
Milovaní bratia a sestry! V knihe Ge-

nezis čítame, ako Boh, vidiac Adama,
hovorí: „Nie je dobré byť človeku samému“. Tie isté slová môžeme vztiahnuť
na každú rodinu a povedať: „Nie je dobré, byť rodine samej.“ A preto rodina ako
domáca cirkev nemôže existovať bez
Cirkvi všeobecnej: „Aby bola rodina,
«malou cirkvou», musí byť dobre zapojená do «veľkej Cirkvi», to jest do Božej rodiny, ktorú prišiel utvoriť Kristus“.
Pravidelná účasť na nedeľnej svätej
omši, v spojení s univerzálnou Cirkvou,
je nevyhnutnou podmienkou k tomu,
aby domáca cirkev napĺňala svoje poslanie. Život rodiny si vyžaduje podporu – žiadna rodina nemôže prosperovať sama osebe.
Je dôležité, aby sme všetci vnímali
aj potrebu spoločenstva a to nielen
v rodine, ale aj potrebu spoločenstva
rodín vo farnosti. Privádzať deti k Pánovi znamená okrem iného aj to, že domáca cirkev sa bude chcieť zapojiť do
života farnosti. Svätý Ján Pavol II. povedal, že „otvorenie vlastného domu,
či skôr brány vlastného srdca“ je formou, ako napodobňovať Krista. Poskytnúť pomoc a prijať pomoc – tieto skutočnosti navzájom úzko súvisia. Nikto,
zvlášť dieťa, či rodičia zápasiaci s neočakávanými krízami, ľahko zraniteľní
starí ľudia, alebo hocikto iný kto trpí,
nikto by nemal byť osamotený vo farskej rodine. Nie je možné ničím nahradiť skutočnú farskú rodinu. Rodina potrebuje farnosť a farnosť potrebuje rodinu. Domáca cirkev slúži farnosti
a farnosť slúži domácej cirkvi. Len takto
je možné pochopiť, čo to znamená, že
rodina – aj tá vaša – aj tá naša-farská,
tvorí budúcnosť ,a preto je nádejou budúcnosti.
FÚ – prevzaté z BÚ Sp. Podhradie

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková
organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov
z okraja spoločnosti – materiálnu pomoc sociálne
odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť
VYHLASUJE

ZBIERKU POUŽITÉHO OBLEČENIA
Čo všetko môžu občania darovať:









Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské)
Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky látok)
Domáce potreby – riad biely i čierny, poháre – nepoškodené
Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
Hračky
Elektroniku do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holiace strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry, počítače).

Veci zabalené do igelitových vriec či škatúľ, aby sa nepoškodili transportom,
môžete nosiť v pracovnej dobe na Obecný úrad Hruštín do 18.mája 2015.
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Najmladšia generácia v obci
23. 4. – do MŠ prijali pozvanie páni
poľovníci z PZ Hruštín p. J. Rabčan
a p. Ľ. Martvoň, ktorí deťom porozprávali o prírode, lesných zvieratách a starostlivosti o ne. Na ukážku priniesli
krásne trofeje i parohy. Deti sa naučili
rozpoznať parohy jeleňa od parohov
srnčeka a videli aj lebku vlka. Počas
besedy si vyskúšali aj vábničku na divú
zver. Za besedu a darčeky veľmi pekne ďakujeme.

vodu harmoniky, spevu ľudových piesní, sme si pripomenuli zvyky našich starých mám i starých otcov. Poďakovanie patrí obci Hruštín, ktorá nám dodala májku, zamestnancom obce, nezamestnaným za jej opracovanie a upevnenie.

JUBILANTI
v mesiaci máj 2015

75 rokov
70 rokov
65 rokov

60 rokov

55 rokov

Kľuska Jozef
Snováková Mária
Hojo František
Očkajáková Margita
Hurtala Jozef
Troják Ján
Mišániková Elena
Hutira Ján
Martvoňová Margita
Škapcová Helena
Jurovčík Štefan
Kecerová Margita
Hurtalová Antónia
Mateková Emília
Žilinec Ján
Rabčanová Margita
Žilincová Marta

Prišli medzi nás:

Michal Jaššo O Matej Jaššo O Lenka Vošková O Michaela Furgaláková OJakub Martvoň OJakub Povážai

50. výročie sobáša:
Michal Perháč a manželka Anna

25. výročie sobáša:
Ľudovít Očkaják
a manželka Helena
Ivan Katrenčík a manželka Margita

Odišli od nás:
24. 3. – deti MŠ navštívili farskú knižnicu, kde nás srdečne privítal vdp. farár. Deťom ukázal rôzne druhy náboženskej literatúry, historické knihy Hruštína a porozprával o vzácnych, ručne
písaných knihách, z ktorých mali deti
najväčší zážitok. Ďakujeme za prijatie
a venovaný čas.
28. 4. – bábkové divadlo pre deti zo
Žiliny „DIVADLO PRÍBEH“ odohralo
v našej MŠ divadelné predstavenie
„Polepetko.“ Príbeh o Polepetkovi deti
veľmi zaujal, aj keď sa mu všetko plietlo, vďaka pomoci kamarátov a p. učiteľovi si spomenul na písmená, čísla, tvary, farby, ktoré si spolu s ním zopakovali aj naše deti.
29. 4. – sa v Oravskom Veselom konal I. ročník nesúťažnej prehliadky
spevákov detských
piesní detí Materských škôl okresu
Námestovo „Brngalky.“ Za našu MŠ
sa podujatia spolu
s p. uč. H. Sedlárovou zúčastnila S. Lihanová s piesňou
od Vanessky – Bublinkáči a M. Kompan, ktorý zaspieval pieseň Slnečnica.
Za aktívnu účasť získali diplomom
a pekný darček. Ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu.
30. 4. – sme pred MŠ vyzdobili májku. P. uč. sa obliekli do krojov a za sprie-

Ján Martvoň, 89 rokov
Milan Maďarík, 72 rokov
Mária Očkajáková, 82 rokov
Rozália Genšorová, 88 rokov
Vladimír Martvoň, 60 rokov

Milé mamičky a babičky, srdečne Vás
pozývame na Deň matiek, ktorý sa
uskutoční dňa 11.5.2015 (pondelok)
o 15.00 hod. v priestoroch školskej jedálne. V programe sa Vám predstavia
deti z 1. a 2.tr.
Dňa 13.5.2015 (streda) o 15.00 h. v ŠJ
s programom vystúpia deti 3. a 4. tr.
Tešíme sa na Vás.
OZNAMY
Termín vydávania rozhodnutí o prijatí
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
– od 11. mája 2015 do 15. mája 2015
v čase od 08.00 hod. – do 11.00
hod.
– od 18. mája 2015 do 22. mája 2015
v čase od 10.00 hod. – do 14.00
hod. v kancelárii.
Vážení rodičia, prineste si so sebou
občiansky preukaz.
Podrobné informácie o podmienkach
zápisu sú zverejnené na webovej
stránke MŠ www.mshrustin.sk. V prípade otázok môžete tel. na t. č. MŠ
043/55 77 119.
Mgr. Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ

Na deň 17.04.2015 bolo
zvolané 26. Zhromaždenie
delegátov COOP Jednota
Námestovo, spotrebné
družstvo, kde boli prerokované nasledovné dokumenty:
– správa o činnosti predstavenstva COOP
Jednota Námestovo, SD od 25. Zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo
25.04.2014
– správa predstavenstva COOP Jednota
Námestovo, SD o činnosti Jednoty za
rok 2014 a zámery na rok 2015 a ďalšie
obdobie
– správa kontrolnej komisie za rok 2014
– schválenie ročnej účtovnej závierky za
rok 2014 a závery auditu
– vyhodnotenie práce výborov členských
základní za rok 2014
– návrh na doplnenie predstavenstva,
nakoľko v mesiaci jún 2014 zomrel dlhoročný predseda COOP Jednota Námestovo pán Roman Jagelek, bolo potrebné predstavenstvo doplniť. Predstavenstvo bolo doplnené o kooptovaného
Igora Jagelka.
Ako sa stalo už tradíciou za posledné
roky, aj teraz náš výbor členskej základne patril do skupiny medzi tie najlepšie.
Predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Námestovo p. Ing. Štefánia Gočalová odovzdala ocenenie pre najlepšie VČZ
a tými boli: Námestovo, Hruštín, Oravská
Jasenica, Rabča a Vaňovka.
J. Kravčíková
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
– výsledky žiakov 9. roč. z celoslovenského testovania v predmetoch matematika a slovenský jazyk, ktoré sa
uskutočnilo 15. 4. 2015:
Matematika: ZŠ Hruštín – 56,7 % najlepší: Marek Katreník, Katarína Zemenčíková, Jozef Žilinec – všetci 90 %; Viktória Šalatová, Valéria Krivačková, Tatiana Zemenčíková – všetky 85 %
Slovenský jazyk: ZŠ Hruštín –
62,8 % najlepší: Viktória Šalatová –
100 % Valéria Krivačková – 91,7 %, Veronika Drígľová, Katarína Zemenčíková, Martina Šeligová – všetky 87,5 %

21. 4. sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády, na ktorom sme mali aj my svojho zástupcu –
Júlia Gáborová (7.A) – úspešná riešiteľka, 4. miesto – blahoželáme! Pripravovala p. uč. Martvoňová. Ďakujeme za
dobrú reprezentáciu našej školy.
– na prelome mesiacov sa uskutočnil školský volejbalový turnaj dievčat,
v ktorom bolo takéto poradie:
1. miesto: 9.A, 2. miesto: 9.B, 3. miesto:
7.A, 4. miesto: 8.B; Ďakujeme dievčatám, že sa zúčastnili, vyučujúcim Tv za
zorganizovanie turnaja a víťazkám z 9.A
blahoželáme!

10. 4. – V námestovskom Dome kultúry sa uskutočnilo okresné kolo
62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína.
Z troch kategórií obsadila naša škola
I. a II. v poézii i próze. Reprezentovali
nás Anastázia Šeligová (2.A), Gabika
Vlžáková (3.B), Zuzka Šubjaková
a Patrik Šeliga (5.A). Aj keď nezískali
umiestnenia medzi najlepšími, ďakujeme im aj pani učiteľkám M. Šalatovej,
M. Pidíkovej a V. Vlžákovej za prípravu
a reprezentáciu školy.

APRÍL 2015
VODA JE ŽIVOT a spoznali flóru a faunu stredného Slovenska. V Múzeu SNP
absolvovali objektové vyučovanie na
tému Slovensko v II.svetovej vojne.

16. 4. sa uskutočnilo diecézne (krajské) kolo biblickej olympiády v Spišskej
Kapitule v priestoroch kňazského seminára. Našu školu reprezentovalo
družstvo v zložení Lenka Drígľová (7.B),
Natália Kupčuláková a Miška Kompanová (7.A). Naše družstvo skončilo vo
veľmi silnej konkurencii na 8. mieste.
Keďže naša diecéza má viac ako
170 farností, umiestnenie je veľmi pekné a dievčatám srdečne blahoželáme!
Ďakujeme p.uč. Očkajákovej za prípravu a tiež p. farárovi za bezpečnú dopravu na súťaž i domov.

20. 4. – konala sa trištvrteročná pedagogická rada a informačný deň pre
rodičov žiakov našej školy.
23. 4. – žiaci 5.- 8. ročníka našej školy
sa deň po sviatku našej planéty (22.4.–
Deň Zeme) rozhodli skrášliť verejné
priestranstvá v obci a zúčastnili sa brigády. Mali rozdelené úseky, ktoré počas troch hodín vyčistili, vyzbierali odpadky, vyhrabličkovali. Opeknelo okolie školských budov, MŠ, pošty, obecného úradu, zastávky SAD, pamätníka
SNP na Zábave, vo Vaňovke Lánová
cesta.

23. 4. – žiaci 9.ročníka absolvovali
netradičnú hodinu biológie a dejepisu
formou exkurzie v Banskej Bystrici. V
Tihanyiovskom kaštieli si rozšírili vedomosti o vode na interaktívnej výstave

28. 4. sa v Dolnom Kubíne konala
súťaž Hliadok mladých zdravotníkov.
Zúčastnili sa jej aj naše dievčatá Natália Bražinová, Janka Jurkyová, Natália
Očkajáková, Daniela Martvoňová, Stela Kubicová, ktoré pripravovala p.uč.
V. Vlžáková. V konkurencii 28 družstiev
zo škôl z celej Oravy skončili naše na
krásnom 3.mieste. Zvíťazili dievčatá zo
ZŠ Komenského Námestovo, na druhom mieste boli zdravotníčky zo ZŠ
M.Kukučína Dolný Kubín. Blahoželáme!

– V marci sme sa s vybranými žiakmi
7.,8., a 9. ročníka zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pangea.
Čakalo ich 25 úloh rôznej náročnosti,
ktoré bolo treba vyriešiť v priebehu 45
minút. Najlepšie sa darilo siedmakovi
Matúšovi Kopilcovi, ktorý patril medzi
5 % najlepších riešiteľov vo svojej kategórii a ôsmakovi Lukášovi Šimekovi,
ktorý sa zaradil medzi 10 % najlepších
zo svojich rovesníkov. Blahoželáme!
30. 3. – sa v Martine uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Mali sme
v ňom trojčlenné zastúpenie. Ivan Snovák (8.B) obsadil pekné 6. miesto, Julka Gáborová (7.A) bola vo svojej kategórii siedma a najviac prekvapila a potešila Valika Krivačková (9.A), ktorá sa
umiestnila na výbornom 3. mieste! Blahoželáme! Všetkým menovaným žiakom i pani učiteľke Kubániovej ďakujeme za výbornú reprezentáciu.
Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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Rodinné centrum Motýlik
Výročná správa RCM za rok 2014
Príjmy:

Zostatok z min. obdobia
Dotácia schválená OZ Hruštín
Nadácia SLSP
Preplatok energií
2% z dane
Členské za rok 2014
Dary – Deň rodiny
Dobrovoľné príspevky,
sponzorské dary a i.
Celkom

21,39
2000,00
1000,00
261,79
959,06
160,00
130,00
2306,82
6839,06

Výdavky:
Energie
720,00
Hudobná škola
422,00
Hudobné nástroje
64,00
Montessori pomôcky
1523,00
Atrakcia – Deň rodiny
180,00
Fíha tralala
617,00
Bábkové divadlo
300,00
Denný tábor
270,00
Športové pomôcky (telocvičňa)
58,00
Kancelárske potreby
312,62
Tvorivé dielne
700,78
Spoloč. hry, hračky, koncert,
réžia
1613,94
Pohľadávka ÚPSVaR
54,00
Celkom
6835,34
Zostatok na bežnom účte
k 31.12.2014 bol

3,72 €

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci máj 2015
9.5.
10.5.
13.5.
15.5.
16.5.
20.5.
23.5.
30.5.

Svadobná veselica
Deň matiek
Predaj MASNICA
PS Hruštín
Rodinná oslava
Predaj ALADIN
Koncert VLŽÁK
Oldies párty KRIVAČKA

8

05/2015

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O Prenajmem rámové lešenie. Rám lešenia má 1 meter šír-

ku a 2 metre výšku. Veľmi jednoduchá montáž a demontáž. tel.: 0944 037 371
O Požičiam trubkové lešenie. Tel. 0908 170 157
O Ponúkam zatepľovanie rodinných domov. Cena dohodou.
Info: 0908 603 044

Predávam a vozím štrky a piesky
za výborné ceny.
Tel.: 0905 433 836

Ponúkam brúsenie
kotúčových píl
s priemerom
od 40 cm do 70 cm
Tel.: 0902 896 657

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

AUTO – MOTO – POLJAK
Rozličný tovar Šimon Očkaják
Hruštín 391
ponúka
Ysudové vína biele a červené
Y stolové vína biele a červené
Ysýtené vína biele a červené
Yakostné vína biele a červené
Yznačkové vína od slovenského výrobcu
Ykŕmnu múku pšeničnú a otruby pšeničné
Tešíme sa na Vašu návštevu!

0907 308 479

Ceny nových pneumatík od 25 €/ks
Škoda Fabia 165/70/14 od 28 €/ks
Škoda Octavia195/65/15 od 35 €/ks
ZDARMA VÝMENA OLEJA A KONTROLA PODVOZKU

yovox
OTVÁRACIE HODINY:

pondelok – sobota 6:30 – 20:00
nedeľa 14:00 – 19:00

Hruštín – obecné noviny, mesačník O Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111 O Povolené
OZ z 30. júla 1991 O registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09 O ISSN 1338-7545 O Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F –
Ing. František TEŤÁK, Námestovo O Uzávierka čísla: 7. 5. 2015 O Počet: 800 ks O Nepredajné!

