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V nedeľu 6. septembra sa v kultúrnom dome stretli priaznivci ľudovej hudby, aby
sa zúčastnili koncertu Kysuckého prameňa z Oščadnice. V programe, ktorý uvádzal moderátor Erich Bučko, zazneli piesne nielen z nových CD, ale aj z predchádzajúcich desiatich nosičov. Aj keď nebolo vypredané, dúfame, že to bol
veľmi úspešný koncert.
(jš)

DHZ Hruštín

Q

Tohtoročné leto bolo pre družstvá žien a mužov DHZ Hruštín úspešné. Po domácej súťaží Hruštínska sekerka, kde
ženy získali 2.miesto a muži ju vyhrali, sa zúčastnili aj
ďalších pretekov. Vo Vyšnom Kubíne bola nočná súťaž do
kopca. Tam získali ženy 3. miesto / neupravená PS12
a 1. miesto / upravená PS12. Muži skončili na 4. mieste /
upravená PS12. V Ťapešove získali ženy 1. miesto, muži
2. miesto a v Čimhovej ženy skončili na 2. mieste a muži
na 4. mieste. Poďakovanie patrí nielen Františkovi Žilin-

covi, ale aj ostatným členom družstiev, ktorí nás reprezentovali. Dúfame, že v takýchto výsledkoch budú pokračovať
aj ďalej.
(jš)
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„Kto si rodiča v starobe nectí, ten si na seba korbáč pletie.“

(Slovenské príslovie)

Činnosť za mesiac
september:
1/ Pán M. Martvoň obložil v spoločenskej miestnosti hasičskej zbrojnice komín. Taktiež obložil
vonkajší sokel na budove umelým kameňom.

3/ Na základe výberového konania nám zateplenie budovy MŠ urobila
firma Ing. J. Snováka.

2/ Obec podala žiadosť na Ministerstvo financií na opravu vonkajšej fasády Materskej školy. Boli sme úspešní
a dostali sme 10 000 eur. OZ schválilo
ďalších 12 000 eur z rozpočtu obce, aby
sme mohli zatepliť celú budovu MŠ.

4/ Nezamestnaní pracujúci na obecných prácach nám pokosili cintorín
v Hruštíne a vo Vaňovke a verejné
priestranstvá v obci. Od krovín vyčistili
breh pri hasičskej zbrojnici a opravili
vrchné betóny na opornom múre.

Očami
starostu

Príbeh o starých rodičoch a mladíkovi

K jednému veľmi múdremu a rozumnému mužovi prišiel raz akýsi mladík a vraví mu: „Už si vôbec nerozumiem so svojimi rodičmi, hádame sa každý deň. Sú takí
zaostalí a spiatočnícki. Nemajú zmysel pre nič moderné.
Čo mám robiť? Radšej utekám z domu!“ Múdry človek
mu odpovedal: „Mladý priateľu, celkom ťa chápem. Keď
som bol v tvojom veku, boli moji rodičia práve takí nevzdelaní. Nedalo sa to s nimi vydržať, ale musíš mať trpezlivosť so starými ľuďmi. Vyvíjajú sa pomalšie. Za desať rokov sa toľko priučili, že sa dalo s nimi celkom rozumne zhovárať. A čo mám ešte k tomu dodať? Dnes, po dvadsiatich rokoch – či veríš alebo nie – keď si už neviem
s niečím rady, spýtam sa na to mojich starých rodičov.
Natoľko sa môžu starí ľudia zmieniť!
(Zdroj: internet)

6/ Oravská vodárenská a.s. spoločnosť Dolný Kubín, pokračovala v prácach na kanalizácii v uliciach Dedina,
Hrnčiarka a v záhradách na Láne.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
Každoročne v mesiaci október, keď
príroda naberá krásu jesene, sa stretávame a prejavujeme svoju pozornosť
a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie
obohatené veľkými životnými múdrosťami.
Korunou zrelého veku je vážnosť,
múdrosť, dobrá rada, pomoc mladšej
generácii.
Je preto potrebné, aby sme za všetko prejavili veľkú vďačnosť našim starým rodičom, ktorí prežívajú svoj dôchodkový vek, buď v kruhu našich rodín, alebo mimo nás. Všetkým starým
rodičom prajem veľa Božieho požehnania, zdravia a radosť zo svojich detí,
vnúčat, alebo pravnúčat.
Mgr. František Škapec
starosta obce

OKTÓBER
mesiac úcty k starším
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V Hruštíne je najstarším mužom František Paško, ktorý má 96 rokov a najstaršou ženou je Terézia Ťasnochová, ktorá má
96 rokov. Vo Vaňovke je to Silvester Zemenčík, ktorý má
83 rokov a Agneša Hurtalová, ktorá má 89 rokov.
Všetkým Vám chceme pripomenúť, že na Vás nezabúdame, že si vážime Vašu prácu, ktorú ste vykonali. Mnohí
z Vás s hlbokou úctou a citom pomáhate vychovávať vnúčatá či pravnúčatá. Vštepujete im cit a úctu ku všetkým
hodnotám života. Koľko pokoja, úsmevu a dobrého slova
šíri Vaša prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý človek potrebuje. Za všetko Vám ďakujeme.
Obec Hruštín a farský úrad pre Vás pripravili „Posedenie s dôchodcami“, ktoré sa uskutoční 20. októbra
2015, tj. v utorok, s nasledovným programom:
10.00 hod. – sv. omša v kostole a o
11.30 hod. – spoločenské posedenie v kultúrnom
dome.
Na spoločenské posedenie boli pozvaní Tí, ktorí v tomto
roku oslavujú okrúhle životné jubileá a všetci, ktorí dovŕšili 80 a viac rokov (každý pozvaný dostal pozvánku).
Chceme Vám popriať, aby Váš život bol naplnený zdravím a spokojnosťou. Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadrovať iba slovami je málo, preto sa pokúsme dokazovať to
našim starším spoluobčanom aj skutkami.
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Rok rodiny: Cirkev – rodina Ježiša Krista
Drahí bratia a sestry! Chceme sa
dnes spolu zamyslieť nad Cirkvou. Je
to slovo, ktoré sa objaví takmer vždy
a všade tam, kde sa hovorí o Bohu. Je
to zároveň jedna z najdiskutovanejších
tém medzi veriacimi a neveriacimi. Pre
mnohých záruka spásy, pre iných prekážka na ceste k Bohu. Ako to s ňou
teda je? Kým je vlastne Cirkev? Spolu
s vami sa chceme zamyslieť nad Cirkvou ako nad rodinou Ježiša Krista a nad
miestom, ktoré v tejto rodine osobitným
spôsobom patrí kresťanským manželom.
Písmo nám na jednom mieste zobrazuje situáciu, keď Ježiš v ktoromsi dome
hovorí k učeníkom. Zrazu sa pred domom, kde bol, objaví jeho rodina a chce
s ním hovoriť. Ježiš sa poobzerá po učeníkoch a povie: „Každý, kto plní vôľu
môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je
môj brat i sestra i matka“ (porov. Mk 3,
35). Ježiš sa ocitol v ťažkej situácii. Jeho
vlastná rodina si totiž myslela, že je blázon, a že sa pomiatol a tak prišli, aby
ho odviedli domov (porov. Mk 3, 20).
Mali obavu o svoje dobré meno, ktoré
podľa nich Ježiš svojím správaním ohrozoval. Obava o prestíž akejsi formálnej
rodiny bola pre nich dôležitejšia, než
osoba, ktorá do tejto rodiny patrila. Naproti tomu učeníci, ktorí boli s Ježišom,
boli ochotní znášať posmech okolia, len
aby mohli byť s ním. Ježiš ich preto
označil za svoju „pravú“, duchovnú rodinu. On nepopiera, že jeho fyzická rodina je taktiež jeho rodinou. Na prvé
miesto však kladie rodinu, ktorú tvoria
ľudia, ktorí poznajú Boha a žijú podľa
jeho vôle. A tak ostáva v dome s učeníkmi. Učeníci, ktorých si Ježiš vyvolil,
sú počiatočným semienkom Cirkvi, ktorá je jeho novou rodinou a on je jej Ženíchom a hlavou.
Táto scéna z Písma nie je iba historickou udalosťou, ale konfrontuje aj
našu súčasnú situáciu. Tak ako v tomto
príbehu, aj dnes existujú dva pohľady
na Cirkev. Môžeme ju chápať ako organizáciu, ktorá nás spája a zastrešuje,
ako meno, ktoré môžeme nosiť: som
kresťan, som katolík. Zároveň ju môžeme vnímať ako spoločenstvo ľudí, ktorých vzájomne spája láska Ježiša Krista.
Mnohí sme zažili situáciu, kedy sme
potrebovali pomoc a ľudia, ktorí s nami
neboli v žiadnom rodinnom zväzku, nám
pomohli radšej, než rodinní príbuzní.
Vtedy zvykneme hovoriť, že títo ľudia sú
pre nás „ako rodina“. Sú nám blízki

a radi s nimi trávime čas. Hoci jedni
i druhí sú istým spôsobom našou rodinou, srdcom akosi cítime, čo má byť na
prvom mieste. Ježiš to videl rovnako,
a preto ostal s učeníkmi.
Nemáme dosť priestoru, aby sme
mohli poskytnúť všetky pohľady na Cirkev. Potrebujeme sa preto zamerať na
to najdôležitejšie. Podstatou Cirkvi, rovnako ako podstatou rodiny, je láska. Základným uholným kameňom Cirkvi je
Ježiš a jeho láska. Ona je najlepším stavebným materiálom, pretože, slovami
apoštola Pavla: „láska nikdy nezanikne“ (1Kor 13, 8) a tak ani Cirkev, náš
duchovný dom, nemôže zaniknúť. Je to
láska Ženícha, nového Adama spiaceho na kríži, z ktorého boku sa zrodila
nová Eva, jeho milovaná nevesta – Cirkev. Ježišovi veľmi záležalo na tom, aby
sme tu na zemi mali miesto, kde ho vždy
budeme môcť stretnúť a prežívať jeho
lásku. Tým miestom je Cirkev.
Cirkev, hoci má rôzne inštitúcie, pretože pôsobí v tomto svete, zďaleka nie
čírou inštitúciou. Nie je „niečím“, ale
„niekým“. Cirkev, to je Ježiš sám. Preto
môžeme povedať, že je svätá, (ako to
vyznávame aj vo Verím v Boha) napriek
hriešnosti jej členov. Cirkev, to je Ježišovo telo, ktoré je zároveň telom Nevesty. V ňom sa napĺňajú prorocké slová z knihy Genezis, keď muž priľne
k svojej manželke a budú dvaja jedným
telom (porov. Gn 2, 24), slová, o ktorých sv. Pavol hovorí, že sú veľkým tajomstvom Krista a Cirkvi. (porov. Ef 5,
32). Preto aj najvýstižnejším obrazom
tohto tajomstva lásky sú kresťanskí
manželia, ktorých spojila sviatosť manželstva. Skrze túto sviatosť ste vy, milí
manželia, dostali živú účasť na tej láske,
akú má Kristus k svojej neveste Cirkvi
(porov. Familiaris consortio, čl. 13).
Dostali ste veľký dar a s ním aj zodpovednosť.
Milí manželia, drahé rodiny! Ste povolaní stať sa viditeľným a rukolapným
znamením Ježišovej lásky uprostred
tohto sveta. K tomu vás povzbudzoval
aj pápež František na generálnej audiencii v stredu 2. 9. 2015, keď povedal: „Naše mestá sa stali púšťami pre
nedostatok lásky, pre nedostatok
úsmevu. Existuje mnoho zábaviek, veľa
vecí na míňanie času, aby sme sa smiali, ale chýba láska. A práve rodina, otec,
mama, ktorí sa venujú deťom... úsmev
rodiny je schopný zvíťaziť nad premenou našich miest na púšť. Toto je víťazstvo lásky rodiny.“ Každý z nás veria-

cich teda v Cirkvi dostáva dar i zodpovednosť. Dar, pretože získavame bratov a sestry, ktorí sú s nami spojení nie
len menom, ale v prvom rade láskou
a vzájomnou službou. Zodpovednosť,
pretože tak ako my sme boli prijatí do
tejto rodiny, aj my máme povolanie byť
takouto rodinou pre každého, kto sa
v Kristovi stáva našim duchovným súrodencom.
Často stojíme pred pokušením vnímať
Cirkev iba ako denomináciu, ku ktorej
sa môžeme prihlásiť. Patriť do viditeľnej Cirkvi je nepochybne veľký dar, ale
ak nebudeme prijímať a rozdávať lásku, stane sa Cirkev iba formálnou rodinou, ktorá má meno a statky, no chýba
jej to podstatné. Poznáme predsa rodiny, ktoré majú materiálny dostatok, no
vzťahy a vzájomná láska sú u nich na
bode mrazu. Sú ako zlatý džbán bez
vody. Vyzerá lákavo, no keď k nemu
smädný človek príde, a zistí, že neplní
svoj účel, znechutený odchádza ďalej
hľadať to, čo tu nenašiel. Aj v našich
rodinách neraz nájdeme všetko, len nie
lásku, sú pre nás viac sklamaním, než
darom. Nemôžeme sa potom čudovať,
ak z takýchto rodín deti utekajú a hľadajú domov inde. A toto nebezpečenstvo hrozí aj Cirkvi.
Cirkev je tu preto, aby slúžila rodine
a pomohla manželom znovu objaviť krásu, dôstojnosť a dôležitosť ich povolania. Skrze túto službu sa ona sama
nestane prázdnym, hoci zlatým džbánom. Ako to povedal sv. Ján Pavol II.
vo svojom príhovore na sviatok Sv. rodiny v r. 1988: „Najzákladnejším a najdôležitejším poslaním Cirkvi je duchovná obnova rodiny... Cirkev, Božia Svätá, nemôžeš konať svoju misiu, nemôžeš plniť svoje poslanie v tomto svete,
ak nie prostredníctvom rodiny a prostredníctvom jej poslania.“
Je na každom z nás, aby Cirkev bola
tým, čím je: domovom, miestom, kde jej
deti túžia žiť. Čo preto môžeme urobiť
dnes? Možno zavolať niekomu, o kom
vieme, že sa má ťažko a povzbudiť ho,
alebo stretnúť sa s ľuďmi, na ktorých
nám záleží. Urobme dnes niečo preto,
aby sme neboli iba formálnou famíliou,
ale domovom, skutočným spoločenstvom lásky a života, o ktorom by Ježiš
povedal, že v ňom býva jeho rodina.
Drahý brat, milá sestra, keď raz prídeš pred Ježišovu tvár a on o tebe vyhlási, že si jeho matkou, bratom, či sestrou, vieš si predstaviť väčšiu odmenu?
FÚ prevzaté z BÚ Sp. Podhradie
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
2. 9. – sa slávnostne začal nový školský rok 2015/2016.
3. 9. – začali sme s realizáciou projektu Nudu
(ne)poznáme alebo „Z ulice do knižnice“ za podpory Nadácie COOP Jednota Slovensko. V ZŠ Výhon je deťom k dispozícii Čitateľská miestnosť – knižnica, v ktorej budú počas
celého školského roka fungovať dva záujmové útvary. Okrem
pravidelnej záujmovej činnosti bude knižnica organizovať rôzne aktivity, do ktorých sa budú môcť zapájať všetky deti.
Z finančných prostriedkov nadácie bola knižnica vybavená
detskou literatúrou a spoločenskými hrami. Postupne bude
doplnená o rôzny zaujímavý materiál potrebný k tvorivým činnostiam. Do projektu sa zapojil i pán František Šalata, ktorý
ako sponzor do knižnice vyrobil a namontoval nábytok. Ďakujeme.
10. 9. 2015 sa v kultúrnom dome v Hruštíne uskutočnil
výchovný koncert pre žiakov 1.- 4.ročníka. V rámci festivalu
Gajdovačka v Or. Polhore vystupovali po oravských školách
lektori,, ktorí predstavili tradičné hudobné nástroje – gajdy,
píšťaly. Vstupné bolo bezplatné. Ďakujeme pekný zážitok.
14. 9. – bol ukončený zber papiera, spolu žiaci nazbierali
cca 7 ton. Najlepší jednotlivci: Marek Kompan – 421 kg, Vanesa Žilincová – 365 kg, Nika Pašková – 346 kg, Roman
Vlžák – 293 kg, Andrej Jancek – 271 kg,Tamara Radzová –
218 kg, – 222 kg, Izabela Šeligová – 208 kg, Gabika Očkajáková – 191 kg; Adriána Bohucká – 186 kg; Anna Žilincová –
158 kg; Kristián Očkaják – 153 kg. Najlepším zberačom zabezpečíme ceny, na všetkých, ktorí sa zapojili do zberu, čaká
odmena.
16. 9. – žiaci siedmeho ročníka sa učili v priestoroch Oravského hradu. Počas hodiny dejepisu si doplnili informácie
o živote na hrade v stredoveku. Druhú hodinu absolvovali
i v prírodovednej expozícii hradu, kde sa dozvedeli veľa
o oravskej flóre a faune. Netradičnými formami vyučovania
prehlbujeme vzťah žiakov k našim dejinám i k našej prírode.

18. 9. – sa uskutočnilo
účelové cvičenie žiakov
5.–9.ročníka. Žiaci si na
piatich hlavných stanovištiach (zdravotná príprava,
pohyb a pobyt v prírode,
riešenie mimoriadnych situácií, dopravná výchova
a telesná zdatnosť) v praxi preverili svoje teoretické znalosti z daných oblastí. Medzi týmito stanovišťami boli
pripravené štyri zábavné. Poradie najlepších tried podľa počtu
získaných percent bolo nasledovné: 8.B trieda – 97,4%, ďalej bolo poradie: 5.B, 7.A, 6.B, 7.B, 6.A, 5.A, 8.A. Vďaka peknému počasiu a aktívnemu zapojeniu deviatakov, ktorí sa podieľali na organizácii, sa cvičenie vydarilo.
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21. 9. – konalo sa
plenárne ZRPŠ za
účasti 139 rodičov. Rodičia dostali prístupové heslá k internetovej
žiackej knižke.
24. 9. – na Slanej
Vode sa konalo okresné kolo v cezpoľnom
behu. Spomedzi našich žiakov si najlepšie počínal Dominik
Šmiheľ (9.A), ktorý
bola v konkurencii
34 starších žiakov na
peknom 2. mieste,
Juro Jurovčík bol deviaty a Ivan Snovák trinásty. Ako družstvo
naši chlapci ZVÍŤAZILI a vybojovali pekný pohár a diplomy.
Postúpili na krajské kolo do L. Mikuláša. Blahoželáme! Dievčatám sa až tak nedarilo a v konkurencii 14 škôl obsadili 11.
miesto (Zuzka Firicová a Katarína Ganobjáková).
24. 9.– šiestaci absolvovali hodinu dejepisu v Múzeu praveku v Bojniciach. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o živote
pravekých ľudí a zabavili sa aktivitami v tvorivej dielni. Okrem
nových poznatkov si odniesli aj pochvalu od pani lektorky za
vzorné správanie :) Hodinu biológie trávili v bojnickej ZOO,
kde na vlastné oči videli živočíchy, z ktorých mnohé poznali
len z obrázkov.

25. 9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho poukazu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1.10. začala činnosť v 18 krúžkoch Z 329 žiakov odovzdalo poukaz 304.
Krúžky: futbalový I.,II.,III., florbalový, škola hrou, všestranný, pohybová príprava 2.roč., zázračný ateliér I., II., príroda
nie je žiadna veda, informatický, strelecký, turistický, šikovné ruky, cvičenia zo SJ, divadelný, športový, stolnotenisový
Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priestory
telocvične a fitnes v pracovné dni od 17,oo – 21,oo
hod, cez víkend od 8,oo do 21,oo.
Rozvrh telocvične nájdete na webstránke školy.
Cvičenia žien v ZŠ Zamost v pondelok a štvrtok v čase
19,oo – 20,oo hod. Poplatok: 0,50 €/os.
Poplatok: telocvičňa 5 €/hod – cezpoľní 7 €/hod.
Fitnes: 1 €/ hod/ os.
Kontakt na správcu telocvične Mgr.Tokára: 0908 619 584.
Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
„Otváraj sa brána, pekná maľovaná...poď k nám kamarát, budeme sa
spolu hrať...“
Pod týmto heslom aj tento rok naša
materská škola realizuje výchovno-vzdelávací proces detí od 2,3 – 6 rokov.
Júl – keďže bol zvýšený záujem rodičov o prevádzku MŠ počas letných prázdnin (bolo nahlásených 18 detí), MŠ bola
otvorená. Počet detí však klesal, tak prevádzka sa skrátila na tri týždne.
Počas prázdnin bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC) v pavilóne A. Podľa stanovených požiadaviek
RÚVZ boli vybudované oddeľovacie steny medzi jednotlivými záchodmi, obnovená dlážka a vymenené nádržky. Následne
boli soc. zariadenia vymaľované, natreté
radiátory a rúry v kuchynských priestoroch.
Ďakujeme za ústretovosť a vykonané práce p. Ing. Kompanovi Mariánovi (predajňa Priemyselný tovar), Zajacovi Jaroslavovi a Zajacovi Ľudovítovi, Martvoňovi
Miroslavovi.
Momentálne sa na MŠ dokončuje oteplovanie pavilónu C, za čo patrí poďakovanie firme pána Ing. Snováka Jozefa, pracovníkom obce a p. starostovi Mgr. Škapcovi.

Na záver chcem ešte v mene všetkých
zamestnankýň zablahoželať našej kolegyni Vlžákovej Silvii a jej manželovi k narodeniu synčeka Tomáška. Prajeme veľa
zdravia, radosti z malého drobčeka
a úsmevu na tvári pri jeho prvých životných úspechoch.
Taktiež blahoželáme kolegyni p. Gitke Šeligovej k jej krásnemu životnému
jubileu ... 60.
Veľa zdravia, porozumenia a chute do
ďalších rokov života...
koch spojených s pobytom dieťaťa v MŠ,
stravovaní a prebehla voľba triednych dôverníkov. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, Dodatok č. 1/2013,
ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín, a ktorým sa dopĺňa a mení Dodatok č.
1/2012 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.
Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca príspevok na výchovu a vzdelávanie 8 € mesačne na jedno dieťa.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa: – ktoré má jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky, – ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi.
Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravu dieťaťa.
Celodenná strava: 1,12 € z toho: desiata: 0,26 € desiata + obed: 0,90 € olovrant: 0,22 €
02. 09.2015 – sme spoločne otvorili
školský rok 2015/2016.
Do MŠ bolo prijatých 97 detí:
1. trieda 5-6 ročné deti (26 detí) – 12 dievčat, 14 chlapcov,
vyučujúce: Bc. Sedlárová Helena, Kupčuláková Veronika
2. trieda 5-6 ročné deti (25 detí) – 11 dievčat, 14 chlapcov (stredná veková skupina:18 detí)
vyučujúce: Mgr. Poláková Soňa, Bc. Očkajáková Marcela
3. trieda 4-5 ročné deti (25 detí ) – 11 dievčat, 14 chlapcov
vyučujúce: Martvoňová Terézia, Michnová Viera
4. trieda 3-4 ročné deti (21 detí ) – 12 dievčat, 9 chlapcov
vyučujúce: Jaššová Daniela, Očkajáková Lenka.
Aj v tomto školskom roku pokračuje
projekt „Angličtina hrou“, ktorý bude viesť
zamestnankyňa CVČ „Maják“ Námestovo.
Aktuálne informácie získate od p. učiteliek.

31. 08. 2015 sa v priestoroch MŠ konalo ZRŠ. Rodičia boli oboznámení s obsahom a podmienkami Školského poriadku MŠ Hruštín. Prítomní rodičia získali aktuálne informácie o prevádzke MŠ, poplat-

V mesiaci september si p. Mgr. K. Fašungová zrealizovala odbornú logopedickú depistáž. Odborné vyšetrenie dieťaťa
sa môže uskutočniť na základe informovaného súhlasu rodiča, ktorý bude k dispozícii na podpis u p. učiteliek.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

JUBILANTI
v mesiaci október 2015
75 rokov
Macák Václav
70 rokov
Jurovčíková Mária
65 rokov
Meleková Helena
60 rokov
Martvoňová Helena, Ing.
55 rokov
Valečíková Terézia
Časo Stanislav
Škombárová Mária
Kupčuláková Rozália
Halmeš Ivan, Mgr.
Martvoň Matej
Jaššo Miroslav, Ing.
Gombala Šimon

Prišli medzi nás:
Dárius Dudášik
Mária Jurčigová
Alexandra Kotúľová
Erika Vošková

Uzavreli manželstvo:
Roman Genšor
a Mária Očkajáková
Ing. Tomáš Žilinec
a Ivana Martvoňová
Jozef Labaj a Alena Žilincová
Jozef Snovák
a Terézia Stieranková
Juraj Katrenčík a Lucia Hllinová
Oskár Mažgút a Katarína Firicová

25. výročie sobáša:
Peter Socha a manželka Mária

50. výročie sobáša:
Ján Martvoň a manželka Zuzana

Odišli od nás:
Mária Slaničanová, 89 rokov
Zuzana Firicová, 93 rokov
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P O Z VÁ N K Y

RC Motýlik pozýva 16.10.2015 (piatok) o 16-tej deti
vo veku 2-9 r. na veselé hudobné predstavenie
s pesničkami od chrobáčikov čmelka Smejka a lienky
Tanculienky. Pesničky naživo s gitarou alebo ukulele,
ktoré deti roztancujú, zapoja do hry, naučia nové
pesničky a ukážu prekrásny svet fantázie.
www.divadlomaska.sk
Predpredaj vstupeniek v RC Motýlik viac info
na tel.č. 0911 022 880. Cena vstupenky 3,50 €.

Citáty a príslovia o starobe a starých rodičoch
Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Kto si rodiča v starobe nectí, na seba
si korbáč pletie.
(Neznámy autor)
Babička vám dá ten pocit, že čakala
celý deň, aby vás videla a až potom je
deň kompletný.
(Marcy DeMaree)
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš...
(Lucius Annaeus Seneca)
Starí rodičia držia naše malé ruky len
chvíľu, ale naše srdce navždy.
(Neznámy autor)
Do staroby som sa staral o to, aby som
dobre žil. V starobe o to, aby som dobre umrel. (Lucius Annaeus Seneca)
Starí rodičia sú ľudia, ktorí prídu na návštevu, rozmaznajú deti a potom odídu
domov.
(Neznámy autor)
Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na
tvári.
(Michel de Montaigne)
Za všetko musíme v živote platiť: za
mladosť hlúposťou, za múdrosť starobou.
(Václav Dušek)
Dôvodom vnúčatá a starí rodičia si spolu tak dobre rozumejú je, že majú spoločného nepriateľa. (Sam Levenson)
Jednoducho povedané, babičky sú starožitné dievčatká a dedkovia sú starožitní malí chlapci. (Neznámy autor)

Y
Y

Y

Y
Y
Y

Keď prarodičia vstúpia do dverí, disciplína letí z okna.
(Ogden Nash)
Stať sa babičkou je úžasné. V jednej
chvíli si len matka. V ďalšej ste vševedúcim mudrcom s prehistorickou hodnotou.
(Pam Brown)
Príroda to zariadila tak, že sa často cítime bližšie k obgenerácií, než ku generácii, ktorá je nám bezprostredne generačne bližšia.
(Igor Stravinsky)
Dedko je niekto, kto má striebro vo vlasoch a zlato v srdci. (Neznámy autor)
Staroba je ako pohľad z lietadla...vidíš
všetko s nadhľadom. (Lech Przeczek)
Babička je pestúnka, ktorá sleduje deti
miesto na televízie. (Neznámy autor)

Hruštínska
stolnotenisová miniliga
Dňa 23.10.2015 o 18.00 hod.
sa v Pizzérii Magnum uskutoční schôdza XVIII. ročníka Hruštínskej stolnotenisovej miniligy.
Prosíme vedúcich mužstiev
o účasť a o súpisky svojich hráčov.

S humorom

- Pán doktor, môžem si aj v starobe užívať?
- Áno, dedko, ale iba lieky.
CCCCC
Vnuk na oslave dedkových 99. narodenín:
„Deduško všetko naj... a hlavne aby sme sa
takto stretli aj o rok a oslávili spolu storočnicu!“
„No neviem vnuk môj, neviem či sa nám podarí stretnúť..“
„Ale dedko, veď to je len jeden rôčik, len 365
dní.“
„Ja sa nebojím o seba, ale ty jazdíš na motorke ako blázon!“
CCCCC
Babička vraví ráno svojmu dospievajúcemu
vnukovi:
„Vnúčik môj, zase som vo sne lietala a vznášala sa ako na vlnách nad celým mestom.“
„Babi,“ hnevá sa vnuk, „koľkokrát ti mám opakovať, že tvoje tabletky sú v tej druhej škatuľke!“
CCCCC
Dvaja dôchodcovia vyberajú na domov dôchodcov. Zazvonia pri jedných dverách a vravia:
„Dobrý deň, vyberáme na domov dôchodcov.
Nemohli by ste nám niečo dať?“
„Ale samozrejme.“ muž vo dverách sa otočí
dnu a kričí: „Mária, kde je tvoja mama?“
CCCCC
Dôchodcovi záhradkárovi hovorí lekár:
- Tieto lieky musíte vysadiť.
- Dobre, a čím ich mám potom polievať?
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FUTBAL

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:
Y Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské), prádlo, ponožky...
Y Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
Y Látky (minimálne 1m 2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky látok)
Y Domáce potreby – riad biely i čierny, poháre – nepoškodené
Y Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
Y Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
Y Hračky
Y 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 25. októbra 2015.
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O Predám syrové nite – pravé kravské, cena 6,-€ za kg a syr

na výrobu korbáčov. Info na tel.č.: 0902 402422.

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

ku a 2 metre výšku. Veľmi jednoduchá montáž a demontáž. tel.: 0944 037371
O Kúpim očistenú pálenú plnú tehlu zo starého domu. Tel.:
0907 363 052
O Požičiam trubkové lešenie. Tel. 0908 170157

PREDAJ PNEUMATÍK
O
O
O

nové aj použité
všetky druhy
veľmi výhodné ceny
0903 809 693

Syrárska výroba Hruštín
ponúka prácu pre ženy
Info: Dedina 51,
tel. 0903 509 661
Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

pripravujeme

O

pripravujeme

O

pripravujeme

VIANOČNÉ TRHY

9. ročník
11.december 2015 v KD Hruštín
Kto má záujem predávať svoje výrobky, môže sa prihlásiť
na tel. čísle ZŠ: 043/55 24 542

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci október 2015
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3.10.
10.10.
11.10.
14.10.
16.10.
17.10.
20.10.
23.10.
24.10.
28.10.
29.10.
31.10.

Rodinná oslava
Svadobná veselica
Rodinná oslava
Predaj LANTASTIK
Divadlo pre deti
JALA PARTY CREW
Posedenie s dôchodcami
Koncert Nedvědi
Tanečná zábava
Predaj ALADIN
Predaj BLAŽEK
Puding pani Elvisovej a Billy Barman

