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V nedeľu, 20. marca sa konala krížová cesta pri kalvá-
rii smerom ku Vaňovskej kaplnke doprevádzaná detským
divadelným stvárnením jednotlivých zastavení.

Pokoj Vám, Ja som to

Na Veľký piatok sa ko-
nala krížová cesta ulica-
mi Hruštína. Bohoslužba
začala pri misijnom kríži
a pokračovala až ku krížu
na cintoríne.

Na nedeľu, 3. apríla zabezpečila obec vystúpenie Ve-
ličianskeho ochotníckeho divadla s hrou Amerika. Na
vystúpenie bol vstup voľný, preto nás mrzí veľmi níz-
ka účasť.
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Očami
starostu

„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví
posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

(Indiáni z kmeňa Cree)

Činnosť za mesiac
marec:
1/ Nezamestnaní pracu-

júci na obecných prá-
cach vyzbierali do vriec
komunálny odpad popri ceste
I. triedy smerom na Babín a na Dol-
ný Kubín.
Ďalej bol vyzbieraný komunálny od-
pad popri ceste na Zábavu, v Bara-
niarkach – pri poľnom hnojisku a na
Okrúhlej.

2/ Pracovníci obce spílili stromy kvôli
bezpečnosti popri chodníku do MŠ
od pošty a vyčistili breh.

3/ Pracovníci obce vyžínali od krovín
obecný pozemok Pod Kamenným.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach počas
mesiaca zasýpali jamy po miestnych
komunikáciách, kde sa robila kana-
lizácia.

5/ Pracovníci OVS .a.s. Dolný Kubín,
pokračovali v prácach na kanalizácii

za školou a robili kanali-
začné prípojky na ulici
Výhon a Zavoda.
Všetkým, ktorí sa po-

dieľali na uvedených prá-
cach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Mesiac apríl, ktorý je mesiacom lesov,

je v našej dedine aj mesiacom jarného
upratovania. Po zime sa nám určite
nazbieralo množstvo odpadu, ktorý zod-
povedným triedením možno recyklovať.
Po zbere plastov, ktoré už prebehlo
v najbližších dňoch, bude sa realizovať
zber železa a elektronického odpadu,
ktorý môžete po vyhlásení obecným
rozhlasom v daný deň vyložiť pred svoj
dom. Po zbere tohto odpadu budú po
dedine podľa rozpisu rozmiestnené
kontajnery na jarné upratovanie. Čistá
obec a prostredie, v ktorom žijeme, je
vizitkou každého občana našej obce.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Vážení občania, vlastníci nehnuteľností v lokalite JPÚ DIELNICE,

s prebiehajúcimi JPÚ Dielnice podala Obec Hruštín spoločnosti Stredoslo-
venská energetika – Distribúcia, a.s. Žiadosť o rozšírenie distribučnej sú-
stavy pre novovzniknuté stavebné pozemky v IBV Dielnice.

V súvislosti s touto žiadosťou je POTREBNÉ, aby si každý zo záujemcov
o pripojenie do distribučnej sústavy podal aj individuálnu Žiadosť pre zákaz-
níkov v domácnosti spoločnosti SSE-D,a.s., ktorá je dostupná na web strán-
ke www.sse-d.sk konkrétne:
http://www.sse.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/
s luzby_zakazn ikom/domacnos t i /dokumenty_na_s t iahnu t ie /Z ia -
dost%20pre%20zakaznikov.pdf

Prílohy – list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy postačujú BEZ KOL-
KU, t.j. stačí informatívny výpis z katasterportal.sk)

V prípade, ak nehnuteľnosť vlastní viac vlastníkov (t.j. bezpodielové spolu-
vlastníctvo manželov alebo spoluvlastníctvo), je potrebné priložiť k žiadosti aj
Neodvolateľný súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, ktorého
podpis podlieha úradnému overeniu (matrika, notár). Tento súhlas je do-
stupný na:
http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/
sluzby_zakaznikom/domacnosti/dokumenty_na_stiahnutie/Neodvolatel-
ny_suhlas_vlastnika_nehnutelnosti.pdf

Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu so všetkými potrebnými prí-
lohami je potrebné zaniesť na Obecný úrad Hruštín do 15. 04. 2016, alebo
po tomto termíne zaslať na adresu:

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.
Zákaznícke služby
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Upozornenie: Pripojenie žiadateľov do elektrickej siete je podmienené za-
platením pripojovacieho poplatku, ku ktorému budú žiadatelia vyzvaní po odo-
slaní žiadostí, v spätnej odpovedi od spoločnosti SSE-D,a.s..

Ing. Ivana Teťáková
poslankyňa OZ

Sms správa
(skutočný príbeh)

Anička zomrela. S hrôzou v očiach nám
najstaršia 9 ročná dcéra čítala smutný
obsah sms správy. Po chvíli začala srd-
cervúco a nezastaviteľne plakať a počas
vzlykania hovoriť: „Ona bola taký dobrý
človek, bola taká mladá a mala nás rada.
Čo bude s jej deťmi? Čo bude s jej man-
želom?“

Privinul som si dcérku na hruď a hovo-
rím jej: „Anička je už v nebi a s láskou
bude odtiaľ hľadieť na svoju rodinu a aj
na nás, ktorí ju nosíme v srdci.“

Anička bola mamou jej najlepšej kama-
rátky, spolužiačky a susedky.

Anička bojovala o život s agresívnou
rakovinou. Veľmi chcela žiť. Kvôli svojmu
manželovi, kvôli svojim dvom malým de-
ťom a ako jedináčik aj kvôli svojim žijú-
cim staručkým rodičom.

Anička bola žena plná života, neuveri-
teľného optimizmu, komunikácie, praj-
nosti a nákazlivého humoru. Mala rada
ľudí a ľudia mali radi ju.

Moja manželka Monika hovorila s ob-
divom o tom, ako Anička s pokojom a vy-
rovnanosťou zvláda utrpenie a bolesť.
Bez šomrania a sťažovania.

Rodinná priateľka a suseda zo Stupa-
vy navrhla asi pred 4 mesiacmi, či sa ne-
začneme schádzať na modlitby po do-
moch za Aničkino uzdravenie. Už v tom
čase bolo totiž jasné, že z medicínskeho
hľadiska Anička nemá nádej.

Bol som príjemne prekvapený, koľko
susedov prijalo pozvanie a bolo ochot-
ných stretávať sa pravidelne každú ne-
deľu večer na modlitbách ruženca Božie-
ho milosrdenstva za Aničku.

Nezištná dobrota ľudí, solidarita s Anič-
kiným utrpením a úprimná prajnosť suse-
dov ma budú ešte dlho povzbudzovať.

Pred asi desiatimi dňami mi priateľ na
moju mailom zasielanú prosbu o modlit-
by za Aničku veľavravne odpísal: „My
sme Aničke vďační za veľa a trápenie ta-
kéhoto dobrého človeka je pre nás nie-
čo, čo skúša našu vieru od základov.“

Modlili sme sa spolu s mnohými ľuďmi
za Aničkino uzdravenie – za zázrak. Zá-
zrak uzdravenia sa však tento krát nestal.

Napriek tomu verím, že ani jedna
z modlitieb za Aničku a jej rodinu nebola
márna.

Zdravotná sestra z hospicu, ktorá sa
chodila do ich domu o Aničku starať, po-
vedala: „Prešla som mnoho rodín s po-
dobným osudom a viem aká je v tých ro-
dinách atmosféra. V ich rodine a dome
vládol hlboký pokoj. To, čo sa podarilo pre
Aničku ešte vybaviť, bolo až neuveriteľ-
né.“

Požehnanie z modlitieb zahŕňalo Anič-
kinu dušu a bude plynúť na jej rodinu na-
ďalej.

Voči Aničkinej rodine stojí pred nami
praktická výzva lásky vyjadrená slovami
Svätého Písma:

„Neste si vzájomne bremená, a tak na-
plníte Kristov zákon.“ Gal 6,2

V roku Božieho milosrdenstva a deň po
sviatku Božieho milosrdenstva prijal Pán
Aničku k sebe do mora svojej milosrdnej
lásky. Anička je v nebi.

(Zdroj: internet)
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Homília pápeža Františka v Nedeľu Božieho milosrdenstva:
Ďalej píšme evanjelium

II. titul SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Kán. 879 – Sviatosť birmovania, kto-

rá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, po-
kračujúc na ceste uvedenia do kresťan-
ského života, obohacujú darom Ducha
Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú
k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje,
aby slovom a skutkom boli svedkami
Krista, šírili vieru a ju obhajovali.

I. kapitola SLÁVENIE BIRMOVANIA
Kán. 880 – § 1. Sviatosť birmovania

sa udeľuje pomazaním krizmou na čele,
ktoré sa vykonáva vložením ruky a slo-
vami, predpísanými v schválených litur-
gických knihách.

§ 2. Krizma, ktorú treba používať pri
sviatosti birmovania, musí byť posväte-
ná biskupom, aj keď sviatosť vysluhuje
presbyter.

Kán. 881 – Je užitočné, aby sa svia-
tosť birmovania udeľovala v kostole,

«Ježiš urobil pred očami svojich uče-
níkov ešte mnoho iných znamení, ktoré
nie sú zapísané v tejto knihe» (Jn
20,30). Evanjelium je knihou Božieho
milosrdenstva na opakované čítanie,
pretože všetko to, čo Ježiš povedal
a vykonal, je vyjadrením Otcovho milo-
srdenstva. Nie všetko však bolo zapí-
sané. Evanjelium milosrdenstva zostá-
va otvorenou knihou, kde možno pokra-
čovať v písaní znamení Kristových uče-
níkov, konkrétnych gest lásky, ktoré sú
najlepším svedectvom o milosrdenstve.
Všetci sme pozvaní stať sa živými pisa-
teľmi evanjelia, nositeľmi Dobrej zvesti
každému mužovi a žene dneška. Mô-
žeme tak urobiť preukazovaním skutkov
telesného i duchovného milosrdenstva,
ktoré sú životným štýlom kresťana.
Prostredníctvom týchto jednoduchých
a silných, ba niekedy i neviditeľných
gest môžeme navštevovať núdznych
a prinášať im Božiu útechu a nehu. Po-
kračuje sa tak v tom, čo Ježiš vykonal
v deň Veľkej noci, keď vlial do sŕdc
ustráchaných učeníkov Otcovo milosr-
denstvo, Ducha Svätého, ktorý odpúš-
ťa hriechy a dáva radosť.

Avšak v rozprávaní, ktoré sme poču-
li, sa vynára evidentný kontrast. Na jed-
nej strane je strach učeníkov, ktorí za-
tvárajú dvere domu, na druhej strane je
Ježišova misia, ktorá ich posiela priná-
šať svetu zvesť odpustenia. Aj v nás
môže byť tento kontrast, vnútorný boj
medzi uzavretosťou srdca a pozvaním
lásky otvárať zavreté dvere a vychádzať
zo seba samých. Kristus, ktorý z lásky
vstúpil cez zavreté dvere hriechu, smrti
a podsvetia, túži vstúpiť ku každému
a naširoko otvoriť naše zatvorené dve-

re srdca. On, ktorý svojím zmŕtvychvsta-
ním premohol strach a obavy, ktoré nás
väznia, chce dokorán otvoriť naše za-
vreté dvere a rozoslať nás. Cesta, kto-
rú nám ukazuje zmŕtvychvstalý Učiteľ,
je jednosmerná: vyjsť zo seba samých,
vyjsť, aby sme mohli svedčiť o uzdravu-
júcej sile lásky, ktorá sa nás zmocnila.
Vidíme pred sebou často zranené
a ustráchané ľudstvo, ktoré nosí na
sebe jazvy bolesti a neistoty. Zoči-voči
bolestnému volaniu po milosrdenstve
a pokoji počujeme dnes dôverné pozva-
nie Ježiša: «Ako mňa poslal Otec, aj ja
posielam vás» (v. 21).

Každá choroba môže nájsť v Božom
milosrdenstve účinnú pomoc. Jeho mi-
losrdenstvo sa totiž nezastavuje v od-
stupe, ale túži prísť na pomoc každej
chudobe a oslobodzovať z mnohých
podôb otroctva, ktoré sužujú náš svet.
Chce pristúpiť k ranám každého, aby ich
liečil. Byť apoštolmi milosrdenstva zna-
mená dotknúť sa a pohladiť jeho rany,
prítomné aj dnes na tele a duši toľkých
jeho bratov a sestier. Ošetrujúc tieto
rany vyznávame Ježiša, sprítomňujeme
ho živého, umožňujeme, aby sa aj iní
rukou dotkli jeho milosrdenstva, aby ho
spoznali ako «Pána a Boha» (porov.
v. 28), rovnako ako Tomáš. Toto je po-
slanie, ktoré je nám zverené. Mnoho
ľudí prosí o vypočutie a pochopenie.
Evanjelium milosrdenstva, ktoré treba
ohlasovať a písať v živote, hľadá ľudí
s trpezlivým a otvoreným srdcom, „dob-
rých Samaritánov“, ktorí poznajú súcit i
mlčanie pred tajomstvom brata či ses-
try. Vyžaduje si obetavých a radostných
služobníkov, ktorí milujú nezištne a ne-
čakajú vynáhradu.

«Pokoj vám!» (v. 21) je pozdrav, kto-
rý Kristus prináša svojim učeníkom. Je
to ten istý pokoj, ktorý očakávajú ľudia
dnešných čias. Nie je to vyjednaný po-
koj, či pozastavenie niečoho, čo nefun-
guje. Je to jeho pokoj, ktorý pochádza
zo srdca Zmŕtvychvstalého, pokoj, kto-
rý premohol hriech, smrť a strach. Je to
pokoj, ktorý nerozdeľuje, ale spája. Je
to pokoj, ktorý nás nenecháva samých,
lež dáva nám pocit prijatia a lásky. Je
to pokoj, ktorý pretrvá v bolesti a dáva
vykvitnúť nádeji. Tento pokoj sa ako
v deň Veľkej noci vždy opätovne rodí
z Božieho odpustenia, ktoré odstraňu-
je nepokoj srdca. Byť nositeľkou jeho
pokoja – to je poslanie zverené Cirkvi
v deň Veľkej noci. Sme zrodení v Kris-
tovi ako nástroje zmierenia, aby sme
všetkým priniesli Otcovo odpustenie
a zjavili jeho tvár len a len lásky v zna-
meniach milosrdenstva.

V responzóriovom žalme zaznelo:
«Jeho milosrdenstvo trvá naveky»
((117/118,2). Je to pravda, Božie milo-
srdenstvo je večné. Nekončí, nevyčer-
pá sa, nevzdáva sa pred uzavretosťou
a nikdy sa neunaví. V týchto slovách
„trvá naveky“ nachádzame oporu vo
chvíľach skúšky a slabosti, pretože
máme istotu, že Boh nás neopustí. On
zostáva s nami navždy. Ďakujme za túto
jeho nesmiernu lásku, ktorú je nám ne-
možné pochopiť. Je taká veľká! Prosme
o milosť, že by sme sa nikdy neunavili
čerpať z Otcovho milosrdenstva a pri-
nášať ho svetu. Vyprosujme si, aby sme
sami boli milosrdní a všade šírili silu
evanjelia. Aby sme písali tie stránky
evanjelia, ktoré apoštol Ján nezapísal.

Kódex Cirkevného práva o sviatosti birmovania
a to v omši; z oprávneného a rozumné-
ho dôvodu sa však môže udeliť mimo
omše a na hociktorom dôstojnom mies-
te.

II. kapitola VYSLUHOVATEĽ BIRMO-
VANIA

Kán. 882 – Riadnym vysluhovateľom
birmovania je biskup; túto sviatosť plat-
ne udeľuje aj presbyter, splnomocnený
univerzálnym právom alebo osobitným
poverením kompetentnej vrchnosti.

Kán. 883 – Splnomocnenie vysluho-
vať birmovanie na základe samého prá-
va majú:
1. v hraniciach svojej oblasti tí, ktorí sú

podľa práva postavení na roveň die-
céznemu biskupovi;

2. vzhľadom na určitú osobu presbyter,
ktorý z moci úradu alebo mandátu
diecézneho biskupa krstí osobu, kto-
rá vyrástla z detstva, alebo už pokrs-

teného prijíma do plného spoločen-
stva katolíckej cirkvi;

3. vzhľadom na tých, ktorí sa nachádza-
jú v nebezpečenstve smrti, farár, ba
hociktorý presbyter.
Kán. 884 – § 1. Diecézny biskup má

birmovanie udeľovať sám alebo má sa
postarať, aby ho vysluhoval iný biskup;
ak je to však nevyhnutné, splnomocne-
nie môže udeliť jednému alebo viacerým
určeným presbyterom, ktorí majú túto
sviatosť vysluhovať.

§ 2. Biskup a takisto presbyter, ktorý
na základe práva alebo osobitného ude-
lenia kompetentnej vrchnosti má splno-
mocnenie birmovať, môžu si v jednotli-
vých prípadoch z vážneho dôvodu pri-
brať presbyterov, aby aj oni sviatosť vy-
sluhovali.

Kán. 885 – § 1. Diecézny biskup má
povinnosť postarať sa, aby sa sviatosť
birmovania udeľovala podriadeným,
ktorí si ju riadne a rozumne žiadajú.
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§ 2. Presbyter, ktorý má toto splno-
mocnenie, musí ho používať v prospech
tých, pre ktorých bolo toto splnomoc-
nenie udelené.

Kán. 886 – § 1. Biskup vo svojej die-
céze zákonne vysluhuje sviatosť birmo-
vania aj veriacim, ktorí mu nepodlieha-
jú, ak to nezabraňuje výslovný zákaz ich
vlastného ordinára.

§ 2. Biskup, aby dovolene vysluhoval
birmovanie v cudzej diecéze, potrebu-
je aspoň rozumne predpokladané do-
volenie diecézneho biskupa, ak nejde
o jeho podriadených.

Kán. 887 – Presbyter, ktorý má spl-
nomocnenie vysluhovať birmovanie,
túto sviatosť dovolene udeľuje aj cudzin-
com na území, ktoré mu bolo určené,
ak tomu nebráni zákaz ich vlastného or-
dinára; na cudzom území ju nemôže ni-
komu platne udeliť, pri neporušení pred-
pisu kán. 883, bod 3.

Kán. 888 – Vysluhovatelia, ktorí môžu
birmovať na určitom území, môžu bir-
movať aj na vyňatých miestach toho is-
tého územia.

III. kapitola BIRMOVANCI
Kán. 889 – § 1. Prijať birmovanie je

schopný každý pokrstený a jedine po-
krstený, ktorý ešte nie je birmovaný.

§ 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva
smrti dovolene prijal birmovanie, vyža-
duje sa, aby ak je schopný používať
rozum, bol vhodne poučený, riadne dis-

ponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.
Kán. 890 – Veriaci sú povinní túto

sviatosť prijať v pravom čase; rodičia,
duchovní pastieri, predovšetkým farári
sa majú starať, aby veriaci boli na jej
prijatie riadne vyučení a v príhodnom
čase k nej pristúpili.

Kán. 891 – Sviatosť birmovania sa má
veriacim udeľovať približne vo veku ro-
zoznávania, ak Konferencia biskupov
nevymedzila iný vek alebo ak nehrozí
nebezpečenstvo smrti, alebo ak sa pod-
ľa úsudku vysluhovateľa z vážneho dô-
vodu neodporúča niečo iné.

IV. kapitola BIRMOVNÍ RODIČIA
Kán. 892 – Birmovanec má mať pod-

ľa možnosti birmovného rodiča, ktoré-
ho úlohou je starať sa, aby sa pobirmo-
vaný správal ako opravdivý Kristov sve-
dok a aby verne plnil povinnosti, ktoré
s touto sviatosťou súvisia.

Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlo-
hu birmovného rodiča, je potrebné, aby
vyhovoval podmienkam, o ktorých sa
hovorí v kán. 874.

§ 2. Je užitočné za birmovného rodi-
ča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu
krstného rodiča.

V. kapitola DÔKAZ A ZÁPIS O UDE-
LENOM BIRMOVANÍ

Kán. 894 – Pri dokazovaní udelené-
ho birmovania sa majú zachovávať
predpisy kán. 876.

Kán. 895 – Mená pobirmovaných
s uvedením vysluhovateľa, rodičov a bir-
movných rodičov, miesta a dátumu ude-
leného birmovania sa majú zapísať do
knihy pobirmovaných diecéznej kúrie
alebo tam, kde to predpísala Konferen-
cia biskupov alebo diecézny biskup, do
knihy, ktorú treba uchovávať vo farskom
archíve; farár musí o udelenom birmo-
vaní upovedomiť farára miesta krstu,
aby sa urobil záznam v knihe pokrste-
ných podľa normy kán. 535, § 2.

Kán. 896 – Ak miestny farár nebol prí-
tomný, má ho vysluhovateľ sám alebo
cez iného čím skôr upovedomiť o ude-
lenom birmovaní.

V Žaškove sa 6. marca skončila Orav-
sko-Turčianska liga zo vzduchových
zbraní a zároveň sa konalo posledné
kolo Majstrovstiev Oravy. V Or.-Tur. lige
v discipline vzduchový pištoľ na 40 vý-
strelov zvíťazil Marián Slaničan a tretí
skončil Jozef Jancek. Na Majstrov-
stvách Oravy zvíťazil Marián Slaničan
a Jozef Jancek skončil štvrtý.

Dňa 19. marca sa v Nitre skončil Slo-
venský pohár v streleckom trojboji a zá-
roveň boli Halové Majstrovstvá Sloven-
ska. Zúčastnili sa ich štyria strelci z
Hruštína: Jozef Očkaják, Marián Kom-
pan, Jozef Jancek a Marián Slaničan.
Najviac sa darilo Mariánovi Slaničano-
vi, keď na Majstrovstvách Slovenska
skončil tretí v pištoli aj v revolveri. Jo-
zefovi Jancekovi chrípka nedovolila

Apríl v záhrade
Zeleninová záhrada:
na voľné záhony vysievame hrach,
reďkovku a cukrovú kukuricu,
na rýchlenie môžeme do pareniska
vysiať uhorky, melóny, tekvice,
do skleníkov a fóliovníkov vysádza-
me papriky, rajčiny, baklažány, sko-
rý kaleráb, šalát,
do voľnej pôdy sadíme skoré zemia-
ky, karfiol, kaleráb, kapustu,
okopávame cesnak a cibuľu,
zbavujeme sa buriny, najmä pupen-
ca, púpavy

Ovocná záhrada:
pokračujeme v štepení a preštepo-
vaní ovocných drevín,
dokončíme výsadbu ovocných stro-
mov a krov,
dbáme na dostatočnú závlahu ovoc-
ných drevín,
vyčistíme jahody od suchých listov,
v jahodovisku plytko prekypríme
pôdu,
rastliny zdvihnuté mrazom zatlačí-
me späť do pôdy,
prihnojíme jahody

Okrasná záhrada:
pokosíme a prevzdušníme trávnik,
môžeme zakladať nový trávnik,
prekypríme záhony dvojročných
rastlín a trvaliek,
môžeme vysievať nenáročné letnič-
ky a trávy,
na záhony vysádzame mečíky,
georgíny a ľalie,
vysádzame okrasné dreviny,
koncom mesiaca môžeme už pre-
miestniť von otužilejšie rastliny v ná-
dobách,
na ibišteku a fuksii skrátime staré
výhonky o 1/3,
odstránime odkvitnuté kvety narci-
sov, modríc, scíl a snežienok pre
lepší vývoj cibúľ,
staráme sa o záhradné jazierko –
zrežeme trávy na brehoch, vyčistí-
me dno, vložíme koše s vodnými
rastlinami a naplníme jazierko do
polovice, po dvoch dňoch ho napus-
tíme úplne, po ďalších dvoch dňoch
dáme do jazierka aj rybičky

Strelci
podať optimálny výkon. V Slovenskom
pohári, kde sa rátajú tri najlepšie výsled-
ky z piatich možných, v disciplíne pištoľ

zvíťazil Marián Slaničan a v disciplíne
revolver Jozef Jancek.

Vojenský Technický a Skúšobný
Ústav Záhorie dňa 20. marca začal let-
nú sezónu v polohovej streľbe zo sa-
mopalu na 100 metrov. Zúčastnili sa jej
Jozef Jancek, Jozef Očkaják, Marián
Slaničan a Marián Kompan. Výsledky
naznačujú, že sa s prehľadom nominu-
jú na Majstrovstvá Slovenska.

ZOTŠ Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2016

7. 3. – v ZŠ Slnečná Námestovo sa
konalo okresné kolo vo vybíjanej. Naše
dievčatá obsadili pekné 3. miesto, keď ich
o víťazstvo pripravil pri rovnosti bodov len
menší počet vybitých hráčok. Pripravo-
val p. uč. Bomba. Blahoželáme!

Reprezentovali: Šubjaková Zuzana,
Meleková Terézia, Gemeľová Timea,
Hnojčíková Kristína, Gočalová Adriana,
Revajová Martinka, Jaššová Lenka, Sed-
lárová Adriana a Tatiana, Radzová Lucia,
Kazimierová Veronika, Kušnieriková Ka-
mila, Hojová Petra.

8. 3. – sa v Lokci konalo okresné kolo
Pytagoriády, kde sme aj my mali svojich
zástupcov. Reprezentovali: S. Teťák,
B. Snováková a G. Vlžáková. Hoci na ÚR nedosiahli, ďaku-
jeme za reprezentáciu školy. Pripravovali pp. uč. Ľ. Žilinco-
vá, M. Šalatová a M. Pidíková.

9. 3. – sa v Zákamennom konalo dekanátne kolo biblickej
olympiády. Našu školu zastupovalo družstvo v zložení Jaro-
slav Kaprál (7.B), Katarína Hojová (9.B) a Natália Kupčulá-
ková (8.A). Naše družstvo obsadilo 2. miesto. Pripravovala
p.uč. Očkajáková. Dievčatám blahoželáme!

9. – 11. a 14. – 15. 3. – v SKI Zábava Hruštín na Vasiľov-
skej holi sa konal lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Vďaka
príspevku od štátu tento rok žiaci neplatili nič. Všetci sied-
maci sa zdokonalili natoľko, že dokážu zlyžovať celú Vasi-
ľovskú hoľu. Víťazmi tradičných pretekov v slalome sa stali
Kristián Očkaják a Zuzka Firicová. Inštruktormi bol pp.
uč. Kopilcová, Poljaková, Kormaňáková a Bomba.

10. 3. – V Námestove sa konalo okresné kolo chemickej
olympiády. Úspešnou riešiteľkou sa stala Bianka Jaššová
(9.B), ktorá obsadila 11. miesto. Pripravovala p. uč. Korma-
ňáková.

20. 3. – sa členovia turistického krúžku s p. uč. Kormaňá-
kovou vybrali na prvú jarnú turistiku. Z osady Kraľovany –
Rieka sa zakrátko dostali k náučnému chodníku v Šútovskej
doline. Ten ich zaviedol až k Šútovskému vodopádu, ktorý
patrí do Národného parku Malá Fatra.

21. 3. – Žiaci I. stupňa sa na Výhone stretli s profesionál-
nou záchranárkou Katkou Škombárovou. Každý žiak sa na
chvíľu stal skutočným záchranárom malého medvedíka. Aby
ho mohli oživovať, absolvovali najskôr teoretickú prípravu
prvej pomoci. Potom si v praxi mohli vyskúšať prvú pomoc.

Dnes to bol
medvedík, na-
budúce možno
zachránia nie-
koho z nás.

23. 3. – za-
mestnanci ško-
ly blahoželali
p. vychováva-
teľke Vlaste
V l ž á k o v e j
k okrúhlemu ži-
votnému jubi-
leu.

30. 3.  –
v MKS Námes-
tovo sa konalo

okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Ďaku-
jeme za účasť našim žiačkám Anastázii Šeligovej (3.A)
a Kataríne Šnajdrovej (2.A). Pripravovali p. uč. M. Šalatová
a S. Nožinová.

30. 3. – v kultúrnom dome sa uskutočnilo predstavenie
členov Divadelného centra Martin s názvom The Grimm
brothers (Bratia Grimmovci). Žiaci 3.-9. ročníka si mohli pre-
cvičiť svoju angličtinu a zatlieskať hercom za hodnotné vy-
stúpenie.

30. 3. – už máme interaktívne tabule v každom ročníku na
Výhone. Dočkali sa aj druháci – vďaka peniažkom, ktoré Zdru-
ženie rodičov zarobilo na školskom plese, majú novú IT, da-
taprojektor i notebook aj v 2.A. Ďakujeme!

31. 3. – konalo sa v Martine krajské kolo dejepisnej olym-
piády. Júlia Gáborová (8.A) obsadila 6. miesto z 18 súťažia-
cich a stala sa úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme! Pripra-
vovala p.uč. Kubániová.

Aj v tomto roku majú občania možnosť venovať 2 % už
zaplatených svojich daní za uplynulý rok. Po deťoch po-
sielame pre rodičov tlačivá. Ak sa rozhodnete 2 % veno-
vať škole, odovzdajte tlačivá svojmu zamestnávateľovi (sú
k dispozícii aj na našej webovej stránke
www.zshrustin.edupage.org V mene našich žiakov ďaku-
jeme!

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa
uskutoční dňa 25. apríla 2016 (pondelok) od 13.30 do
16.00 hod. v budove základnej školy na Výhone.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
29. 2. – 4. 3. 2016 – Deti v našom

kraji si užívali jarné prázdniny a v MŠ
sa realizovali menšie úpravy priestorov
– rekonštruovala sa podlaha v šatni (pa-
vilón A).

7. 3. 2016 – Pre deti predškolského
veku pripravila p.uč. Sedlárová besedu
„Nebezpečné drogy“. S deťmi disku-
tovala o probléme, ktorý číha na kaž-
dom kroku a v každom veku...výskyt
a nebezpečenstvo rôznych návykových
látok – drog.

11. 3. 2016 – Keďže „Marec je me-
siac kníh“, aj naša MŠ zasvätila tento
celý mesiac knihám a rozprávkam. Deti
mali možnosť nahliadnuť do knižnice na-
šej MŠ, každý deň sa realizovalo hlas-
né čítanie a častejšie pracovali s rôz-
nou literatúrou. Poznávali spisovateľov,
ktorí im krásne knižky pripravujú. Hrali
rôzne divadielka a vytvárali si dokonca
vlastné rozprávkové knihy.

22.03.2016 – Naši dvaja šikovní pred-
školáci Jakubko Očkaják a Martinko
Jurina sa za sprievodu p.uč. Sedláro-
vej zúčastnili matematickej olympiády
„Luskáčik” , ktorá sa konala v MŠ Zá-
kamenné.

Deti prechádzali kráľovstvom, kde sa
museli naučiť siedmim remeslám – kraj-
čír, kuchár, mlynár, šperkár, pokladník,
žalárnik a kvetinár. Ďakujem za pekné
prezentovanie našej MŠ.

22.03.2016 – V našej MŠ sme mali
„Deň veselých zúbkov“. Zavítala k nám
pani Kratochvílová z RÚVZ DK, ktorá
nám porozprávala o zúbkoch...ako nám
rastú, čo potrebujú a ako sa treba správ-
ne o ne starať. Dbať na zdravú stravu,
ústnu hygienu a správne čistenie je
potrebné už od útleho veku. Deti spo-
znali tiež nových kamarátov macíka
a veveričku, ktorí mali problémy so zúb-
kami.

Začalo nám konečne krásne jarné
obdobie a s ním spojené prípravy na
veľkonočné sviatky. Deti s nadšením
tvorili výzdoby rôzneho druhu: od pek-
ných pozdravov, jarných kvietkov až po
veľkonočné kraslice...a po sviatkoch
prišli opäť s úsmevom a nadšením do
svojich tried.

Milí rodičia, blíži sa termín zápisu
detí do ZŠ a tým aj do MŠ.

Zápis detí predškolského veku do
ZŠ sa uskutoční 25. 04. 2016 (pres-
né informácie vám budú predložené
v MŠ).

Prihlášky pre prijatie detí do MŠ si
môžete prevziať v MŠ od 18. 04. 2016
– 29. 04. 2016. V tomto období si ju
budete môcť aj stiahnuť zo stránky
MŠ. Informácie o postupnom prebe-
raní prihlášok vám budú predložené
na informačných nástenkách v MŠ,
na stránke a v bulletine.

Na záver chcem v mene všetkých za-
mestnankýň MŠ zablahoželať pani
Kupčulákovej Terézii k jej krásnemu
jubileu. Prajeme Vám veľa zdravia,
lebo je vzácne. Veľa šťastia, lebo je
krásne. Veľa lásky, lebo jej je málo,
aby sa Vám všetko, po čom túžite, aj
splnilo....

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

85 rokov
Martvoňová Margita

80 rokov
Genšorová Helena

70 rokov
Kľuska Michal

65 rokov
Radzo Zdenko
Firicová Mária
Kupčulák Štefan
Kravčíková Janka
Radzová Mária

60 rokov
Hurtala Ján
Valečík Martin

55 rokov
Hutirová Margita
Teťáková Marta
Michnová Viera
Očkaják Stanislav

50 rokov
Mišániková Mária
Rabčanová Marta
Šeligová Mária

Uzavreli manželstvo:
Juraj Jancek a Marta Hojová

25. výročie sobáša:
Milan Snovák

a manželka Ľudmila
Jiří Nožina

a manželka Slavomíra
Ján Hojo a manželka Antónia

50. výročie sobáša:
Jozef Kľuska

a manželka Mária

60. výročie sobáša:
František Kazimier

a manželka Margita

 Prišli medzi nás:
Jakub Kľuska
Adam Šangala

 Odišli od nás:
Milan Mišánik, 78 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci APRÍL 2016
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Triediť papier sa určite vypláca. Je dôležité odovzdávať pa-
pier do modrej nádoby v obci, alebo sa zapojiť do školského
zberu papiera vo Vašej škole a pomôcť tak nielen škole, ale
hlavne našej krajine a aj našej zemi.

Pozrime sa na pár faktov o papieri:
Papier tvorí okolo 20 % hmotnosti v cel-
kovom množstve komunálneho odpadu.
Celková ročná produkcia papiera je
800 kg/obyv. v SR. Jeden Slovák spotrebuje za svoj život
okolo 100 stromov.
Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a ná-
sledne kompostovať.
Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy
a následne opäť spracováva.
1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
Recykláciou papiera šetríme
energiu – až 75 %
Recykláciou papiera sa znižuje
znečistenie ovzdušia o 75 %
a vody o 35 %.
Viac ako 70 ľudí príde o kyslík
vyrúbaním jedného dospelého stromu.

A ešte jedna zaujímavosť na záver. Pre potreby výroby jed-
norazových plienok zaplatí životom celosvetovo ročne viac
ako 1 mld. stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne
toľko odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba, tak by
sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na mesiac a späť.

Spracovala: Ing. Ďurišová

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), prádlo, ponožky...

 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 ne-
poškodili transportom, môžete nosiť v pracovnej dobe na
Obecný úrad Hruštín do 9. mája 2016.

NOVÝ TYP
PODVODU

Vyzerá to celkom nevinne.

Príde vám SMS, s potvr-
dzujúcim kódom, o ktorý ste
nikde nežiadali. Následne
vám niekto zavolá alebo na-
píše, že sa pomýlil a omylom niekam zadal vaše číslo.
Poprosí vás, či by ste mu „nadiktovali obsah SMS“, čo vám
prišla.

Pôsobí veľmi presvedčivo a korektne. Ak to ale urobíte,
má zlodej všetko čo potrebuje, aby tieto dáta použil v stáv-
kovacích programoch (ruleta, Black Jack a pod.).

V týchto programoch sa totiž môže stávkovať prostred-
níctvom operátora, ktorý – aby si overil, že ste to vy, po-
siela overujúcu SMS. Ak „kód z SMS“ nadiktujete osobe,
ktorá vaše číslo do systému zadala, môže na váš účet
neobmedzene stávkovať (funguje to rovnako, ako naprí-
klad pri zadávaní platieb v on-line bankovníctve).

A vy sa potom už len budete diviť, keď vám príde účet
od operátora na niekoľko stoviek.... a možno aj viac!!!

Najúčinnejšia obrana: Nediktujte nikomu obsah takých-
to SMS!

Triediť papier? ÁNO alebo NIE???

     Stojíme za hasičmi
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Veľrybí samec pláva okolo svojej polovič-
ky a šomre:

– Kopa ekologických aktivistov, svetové
vlády a rôzne nadácie vyvíjajú enormné
úsilie na záchranu nášho druhu, ale TEBA
BOLÍ HLAVA.

Premiér sa vybral na osobný prieskum
životnej úrovne obyvateľstva. Vošiel do aké-
hosi domu, v ktorom na dvore postávala
babička. Pýta sa jej:

– Babka, ako sa máte?
– Dobre. Nesťažujem si.
– Babka, máte televízor a chladničku?
– Samozrejme.
– A auto?
– Mercedes.
– Aha! Na nedostatok peňazí si teda ne-

sťažujete.
– Nie, nesťažujem. Žijeme si celkom dob-

re. Pohoda.
– A viete babka, – vypne hruď premiér -

že je to moja zásluha?
– Starý! – volá babka na dedka – Poď

dolu z povaly. Prišiel ti brat z Ameriky.

Zdá sa Ti,
že si opustený?
že nikoho nezaujímaš?
že si úplne bezvýznamný ?
že na Tebe nikomu nezáleží?
že nikto nechce o Tebe nič vedieť?
že nikoho nezaujíma, čo vlastne robíš?
TAK Skúste tento rok nepodať daňové pri-

znanie !!!

Veštkyňa vraví mladej dievčine:
– Vašu cestu skríži jeden mladý muž.
– Ach, to je nádherné! A ako vyzerá?
– Je holohlavý a jeho hmotnosť je okolo

troch kilogramov!

Príde muž za čarodejníkom, aby ho zba-
vil kliatby, pod ktorou je už 40 rokov. Čaro-
dejník mu povie:

– Dobre, ale musíš mi presne povedať slo-
vá, ktoré na teba tú kliatbu uvalili. A muž
mu hovorí:

– A teraz vás prehlasujem za muža
a ženu.

S ÚSMEVOMS ÚSMEVOMS ÚSMEVOMS ÚSMEVOMS ÚSMEVOM
Podujatia v mesiaci apríl 2016

2. 4. Svadobná veselica
3. 4. Divadlo AMERIKA
6. 4. Predaj LANTASTIK
9. 4. Koncert

10. 4. Birmovka
15. 4. Predaj BLAŽEK
16. 4. Svadobná veselica
20. 4. Predaj ALADIN
23. 4. Svadobná veselica
30. 4. Svadobná veselica

MKS pri OcÚ Hruštín

Pranostiky na apríl:
Aprílový sneh pole hnojí, dážď po-
žehnáva.
Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj
nepríjemný iste.
Čo si apríl zazelení, máj mu to spá-
li, čo si máj zazelení, to mu jún háji.
Dobrý apríl, zlý máj.
Apríl zimný, daždivý, úroda nás nav-
štívi.
Veľkonočné dažde znamenajú su-
chý rok.
Čo do Ďura narastie, to po Ďure
skape. (24.4.)
Na Marka uhorky do jarka. (25.4.)


