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Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč.Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč.Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč.Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč.Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.

V nedeľu, 5. marca, sa v kultúrnom dome konal už 16. ročník Veľkej
ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchových zbraní, ktorý usporiadali
Obec Hruštín a Základná organizácia technických športov Hruštín. Zú-
častnilo sa jej  44 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 4 kategórií.

Výsledky: Dievčatá do 14. rokov, v ľahu:
1. Marianna Katreníková, 2. Olívia Očkajáková
Chlapci do 14.rokov, v ľahu:
1. Dávid Jašica, 2. Damián Firic, 3. Erik Hojo
Ženy, v stoji:
1. Margita Hutirová, 2. Darina Očkajáková, 3. Kata-

rína Teťáková
Muži, v stoji:
1. Lukáš Snovák, 2. Milan Hojo ml., 3. Adrián Socha

V nedeľu 26. marca nám deti z Va-
ňovky pripravili hranú krížovú ces-
tu smerom ku kaplnke sv. Anny. Aj
deti z Hruštína pripravili zdramati-
zovanú krížovú cestu, ktorú pred-
viedli vo farskom kostole. Ďakuje-
me všetkým zainteresovaným za
bohatý duchovný zážitok.

Krížová cesta 2017
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„Pokorný a poslušný Veľkonočný baránok – Ježiš nám ukázal, ako sa
máme správať vtedy, keď na nás doľahnú nespravodlivé krivdy a súženia
tohto sveta.“                                                                        (Sv. otec František)

Očami
starostu

Jarné slnečné dni pri-
niesli vytúžené teplo
a zároveň nás vylákali
do záhradiek a siať do polí.
Mnohí sa vybrali do prírody, aby načer-
pali síl a obdivovali prebúdzajúci sa ži-
vot okolo nás.

Činnosť za mesiac marec:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-

cujúci na drobných obecných prá-
cach vo Vaňovke vyčistili potok
a cestu od komunálneho odpadu –
smerom ku kaplnke sv. Anny.

2/ Nezamestnaní vyzbierali smeti popri
ceste I. triedy od Babinskej rovne, až
na Príslop a v Baraniarkach. Taktiež
boli pozbierané smeti popri ceste od
PD, až na Zábavu.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní po-
čas mesiaca urobili po obci zber že-
leza a elektronického odpadu, ktoré-
ho tento rok bolo rekordne veľa.

4/ V športovom areáli Ku-
tina pracovníci obce od-
vodnili malé ihrisko, spev-

nili hrádzu pri rieke Hruštín-
ka a upravili cestu frézovaným
asfaltom.

5/ Obec Hruštín dala vypracovať projek-
tový rozpočet a podala projektový
zámer na Ministerstvo školstva na
vybavenie školských dielní – ZŠ Za-
most.

6/ Obec Hruštín dala vypracovať projek-
tový rozpočet a podala žiadosť na
Ministerstvo školstva na rekonštruk-
ciu chlapčenských WC v budove ZŠ–
Zamost.

7/ Obec Hruštín podala žiadosť na Mi-
nisterstvo financií na nové vchodo-
vé dvere do kultúrneho domu.

Vážení občania.
V mesiaci marec pracovníci obce

a nezamestnaní začali s jarným upra-
tovaním obce. Tiež odstraňovali divoké
skládky komunálneho odpadu v katastri
obce. Po Veľkej noci bude pokračovať
jarné upratovanie po jednotlivých uli-
ciach. Rozloženie kontajnerov po uli-
ciach bude oznamované obecným roz-
hlasom. Upozorňujem občanov, aby do
kontajnerov hádzali len komunálny od-
pad (nie drevo, železo, elektronický
odpad).

Vážení občania.
Vo svetle radostného posolstva nech

je slávenie Veľkej noci pre Vás prame-
ňom nádeje, radosti a pokoja od zmŕt-
vychvstalého Krista.

Požehnané veľkonočné sviatky prajú
pracovníci obce, poslanci OZ a staros-
ta.

Mgr. František Škapec, starosta obce

80 rokov
Teťák Jozef

75 rokov
Žilinec Jozef
Mišániková Terézia

70 rokov
Kľusková Justína
Martvoň František
Vlžáková Mária

65 rokov
Drígeľ Štefan
Hutirová Helena, Ing.
Uhrík Ján
Žilincová Mária
Martvoň Ján
Kupčuláková Mária
Katreníková Agneša

60 rokov
Kapalka Jozef
Pidíková Mária
Snováková Mária

55 rokov
Mišánik Ján
Revaj Miroslav

50 rokov
Záhorová Ružena
Trojáková Terézia

 Prišli medzi nás:
Sofia Snováková Bianka Ga-

bajová Rebeka Martvoňová

50. výročie sobáša:
Ján Zemenčík

a manželka Ružena

 Odišli od nás:
Ján Hutira, 65 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci APRÍL 2017

V utorok 7. marca navštívila našu
obec delegácia z družobnej gminy
Zabierzow. Pri tejto príležitosti bol
podpísaný „Plán spolupráce medzi
obcou Hruštín a gminou Zabierzów
na rok 2017“. Tento plán podpísali
František Škapec, starosta obce
Hruštín a Elżbieta Burtan, wójt gmi-
ny Zabierzów.
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Kríž, na ktorom zomrel Ježiš...

Otec Michal bol určený za kaplána do
tábora pre emigrantov. Jeho snom však
bolo ísť pracovať ako misionár do Afriky.

Prežil tvrdú a bolestnú mladosť. Keď
mal 6 rokov, jeho rodičia boli popravení
preto, že boli katolíkmi. Staršia sestra
zmizla bez stopy z domu. Istej príbuznej
sa podarilo priviesť malého Miška z Ukra-
jiny do Francúzska. Tam chlapec vyrás-
tol a stal sa kňazom.

V sústreďovacom tábore si otec Michal
čoskoro získal srdcia emigrantov. Svojou
dobrotou a láskavosťou si podmaňoval
všetkých. Od rána do večera chodil po
barakoch, povzbudzoval, potešoval.

V tábore bola aj istá žena, ktorá sa mu
vyhýbala. Len čo ho zazrela, už sa utiah-
la do baraku. Mala ruské meno.

Istého večera ktosi silno zabúchal na
jeho dvere: „Otec Michal, tá Ruska, čo
sa vám vyhýba, dostala srdcový záchvat!
Poďte rýchlo!“

Otec Michal prišiel do baraku. Žena
bezvládne ležala na posteli . Okolo nej
hŕba zvedavcov. V záchvate zúfalstva
chorá s vytreštenými očami vykrikovala:
„Peklo, peklo si zaslúžim!“

„Nechajte nás samých a choďte hneď
zavolať lekára!“, povedal otec Michal oko-
lostojacim.

„Kto ste?“ Spýtala sa znenazdajky cho-
rá. „Už som vás kdesi videla, ale neviem
kde.“

„Som kňaz a chcem vám pomôcť.“
„Zomriem a budem zatratená. Do pek-

la pôjdem, iné si nezaslúžim!“
„Milosrdenstvo Božie je nesmierne.

Boh vám odpustí. Chcete sa vyspove-
dať?“

mňa i za Teba! Sme každý tak jedineč-
ný a dôležitý, že je ochotný za každého
z nás vziať kríž na svoje plecia a vykro-
čiť v ústrety bolesti, zrady a smrti... Cena
našich životov nemá svoj pôvod v tom,
čo robíme, alebo koho poznáme, ale
v tom, „kto sme“ – že sme milované Bo-
žie deti. Jeden známy rečník začal svo-
ju prednášku tým, že do vzduchu zdvi-
hol 1000-eurovú bankovku... V miest-
nosti, kde bolo asi dvesto ľudí, sa opý-
tal: „Kto by chcel túto 1000-eurovú ban-
kovku?“ Ruky sa začali dvíhať. Pove-
dal: „Túto bankovku dám jednému z vás
- ale najprv mi dovoľte, aby som urobil
toto.“ Začal bankovku krčiť. Potom sa
opýtal: „Kto ju ešte stále chce?“ Ruky
boli znovu vo vzduchu. „Dobre,“ odpo-
vedal, „a čo ak urobím toto?“ Hodil ban-
kovku na zem a začal po nej šľapať to-
pánkou. Potom ju zodvihol, pokrčenú
a pošliapanú.

„A teraz, kto ju ešte stále chce?“ Ruky
znovu vyleteli do vzduchu.

„Priatelia moji, naučili ste sa veľmi
cennú lekciu. Bez ohľadu na to, čo som
s bankovkou urobil, napriek tomu ju na-
ďalej chcete, pretože to nezmenšilo jej

hodnotu. Ešte stále má cenu 1000 €.
Mnohokrát sme v živote hodení na zem,
pošľapaní a zadupaní do zeme rozhod-
nutiami, ktoré urobíme a okolnosťami,
ktoré nás stretnú. Cítime sa, ako keby
sme boli bezcenní. Ale bez ohľadu na
to, čo sa stalo, alebo čo sa stane, nikdy
nestratíme svoju hodnotu.“ Špinaví ale-
bo čistí, zničení či slabí, stále sme ne-
doceniteľní pre Boha i tých, ktorí nás
milujú. Sme Boží synovia a dcéry. Nikdy
na to nezabudnime!

V týchto posledných pôstnych dňoch
sa zastavme a ak sa cítime ako tá „zne-
hodnotená bankovka“, otvorme svoje
srdce milosrdnému Bohu v dobrej svä-
tej spovedi a 0n nám dá pocítiť svoje
odpúšťajúce otcovské objatie. Nemaj-
me strach! Ak s úprimnosťou prosíme
Pána za odpustenie, odpustí nám všet-
ko!

Všetkým vám prajem a vyprosujem
milosť dobre sa pripraviť na slávenie
Veľkej noci, radosť z poznania, že Je-
žiš zomrel za každého z nás, má nás
rád a sme pre neho veľmi dôležití!

Požehnané veľkonočné sviatky
Váš duchovný otec

Dnes som videl, čo je vzkriesenie…
„Nikto mi neodpustí! Nikto mi nemôže

odpustiť!“
„Boh odpúšťa všetkým, čo uznajú svoje

hriechy a oľutujú ich!“
„Boh? On mi azda odpustí, ale ľudia mi

neodpustia, nikdy. Ani tí, čo sú v nebi. Keby
ma stretli museli by zlorečiť.“

„V nebi nikto nezlorečí, v nebi panuje iba
láska.“

Chorá pokrútila záporne hlavou: „Hovo-
ríte tak preto, že nepoznáte môj hriech.
Počúvajte! Nemám už rodinu, ani otca, ani
matku, vojna mi zničila všetko. Keď som
bola dievčaťom, musela som chodiť do ate-
istickej školy. Naučila som sa nenávidieť
všetkých a všetko, aj svoju vlastnú rodi-
nu. Keď som mala 14 rokov, v škole ma
nahovorili, aby som udala svojich rodičov,
lebo boli kresťanmi a v noci sa tajne mod-
lili pred ikonami . Rodičov uväznili. Bola
som spokojná, pretože mi už viac nemohli
v škole vyčítať, že nie som ateistkou. Ro-
dičov odsúdili na smrť. Zastrelili ich a spá-
lili.“

„Ach, som prekliata, pôjdem do pekla!
Už roky a roky nosím v srdci peklo! Ach
prečo som radšej neodišla spolu so svo-
jím bratom Miškom do Francúzska ?Ľuba
ma nemohla vziať so sebou bez pasu.....“

Otec Michal sa sklonil nad nešťastnou
ženou. Triasol sa na celom tele. Je to
možné? Uprene sa pozrel na chorú a tíš-
ko zašepkal: „Anna!“

Oči chorej sa prekvapene zabodli do
tváre kňaza. „ Ako ste povedali?

„Nikto ma tak neoslovil, nikto odvtedy,
čo som.....“

„Anna, sestra moja , Anička!“

„Sestra? Ach ty si Michal Oslov, môj
brat?“

S nesmiernym smútkom Anna pokra-
čuje:“ Tebe brat môj, som vyznala svoj
hriech, svoj hrozný zločin, vraždu našich
rodičov.“

„Sestra moja Pán Boh to tak zariadil,
že ja som prijal tvoje vyznanie. Ja, tvoj
brat mám moc ti odpustiť v mene Ježiša
Krista. Odpustiť ti aj v mene rodičov. Ľu-
tuješ, sestra moja?“

„Ach, z celého srdca!“
„Ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna

i Ducha Svätého!“
„Môj brat mi odpustil v mene Ježiša

Krista. Ďakujem ti, Miško drahý!“
Anna vzala do svojich rozpálených rúk

pravicu svojho brata a kŕčovite ju stisla:
„Miško, čo poviem našim najdrahším,
keď sa s nimi stretnem v nebi?“

„Povieš to, čo povedal márnotratný
syn. Pamätáš sa ešte?“

 „Hej, pamätám sa.“
Zomierajúca pozdvihla oči a zašepka-

la:“ Otecko .....mamička....zhrešila som
proti nebu a proti vám.......“

Ruky sa jej kŕčovito zovreli. Otec Mi-
chal urobil veľký kríž nad svojou sestrou,
a keď videl, že jej hasnúce oči sa upreli
kdesi do neznáma, jemne ich zatvoril
a pritlačil. Jeho sestra posledný raz vy-
dýchla. Na jej tvári sa rozlial hlboký po-
koj.

Otec Michal klesol na kolená a začal
z hĺbky srdca plakať. Jeho plač prerývali
iba slová precítenej modlitby. „Bože,
dnes som videl, čo je to vzkriesenie!
Ďakujem ti!“
(Zdroj : P. Kolivoška – Rastiem v láske)

Svätý Otec
F r a n t i š e k
nám v týchto
p ô s t n y c h
dňoch pripo-
mína: „Ne-
smieme nosiť

kríž len ako
symbol prísluš-

nosti, akýsi „pozná-
vací znak“, ale v kríži musíme vidieť
Boha, ktorý sa  stal hriechom, aby nás
spasil?... Čo však znamená kríž pre
nás? Je to znak, symbol kresťanov. Ro-
bíme znak kríža – prežehnávame sa, ale
nie vždy ho robíme dobre. Niekedy len
tak ledabolo... lebo nemáme vieru v kríž.
Kríž nesmie byť len naše poznávacie
znamenie, ako by išlo o nejaké druž-
stvo, alebo značku nejakého tímu. Je
to pamiatka Toho, ktorý sa stal hrie-
chom.“ (z príhovoru Sv. Otca Františka
4. apríla 2017)

Snažme sa v týchto dňoch uvedome-
lo prežehnávať a spájajme sa s krížom
Ježiša – neberme jeho utrpenie len tak
samozrejme. On zomiera za nás, za
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Najmladšia generácia v obci
1. 3. 2017 – 3. 03. 2017 Jarné prázdniny, počas ktorých

bola MŠ otvorená len jeden deň, vzhľadom na nedostatočný
počet detí.

Už tradične mesiac
marec spájame nielen
s príchodom jari, ale
i mesiacom knihy. Kni-
ha, najväčší priateľ člo-
veka od vynálezu kníh-
tlače, patrí medzi neod-
mysliteľných spoloční-
kov detí, mladých i sta-
rých. A tak sme sa aj my
o niečo viac venovali
s deťmi práve práci
s knihou.

Zisťovali, ako taká
kniha vzniká, ako treba
s ňou pracovať a čo sa,
pravdaže, nepatrí. Učili
sa s pozornosťou počú-

vať rôzne druhy rozprávok, dokonca si pozreli nejaké diva-
dielko.
Čoraz viac a viac sa apeluje na rozvoj predčitateľskej gra-

motnosti u detí predškolského veku, čo je bez používania
kníh nereálne.

20. 03. 2017 Naši budúci školáci navštívili bývalých
škôlkarov v budove ZŠ Výhon – krásne lákavé prvácke trie-
dy s kamarátmi, pani učiteľkami a ozajstnými školskými po-
môckami. Deti mali možnosť posedieť si v laviciach, prelisto-

vať učebnice a sledovať prácu školákov. Po sladkom cukríku
a rozlúčke už vedia, že nemusia mať vôbec strach zo zápisu
do ZŠ, ktorý sa uskutoční 10. 04. 2017.

21. 03. 2017
O tom, ako sa
treba správne
stravovať, nám
predviedol hu-
dobno – divadel-
nou formou ujo
herec v predsta-
vení „Abeceda
zdravia“. Deti si
zážitkovou for-
mou zopakovali
nielen spôsoby

zdravej výživy, ale i abecedu.
28. 03. 2017 Pri príležitosti narodenia slávneho čes-

kého pedagóga J. Amosa Komenského sme sa aj my na
chvíľu pozastavili nad učiteľskou prácou.

Chcem vysloviť poďakovanie všetkým pedagogickým za-
mestnancom, ktorí denne prichádzajú do našej MŠ, aby spĺ-
ňali svoje posolstvo učiteľstva, pretože byť učiteľom nie je
povolanie ale poslanie, a tým našim je aj:

„nahrádzať chýbajúcu náruč mamky,
na kolene podržať a čítať rozprávku.
Pofúkať a poláskať, keď bolia nejaké ranky,
povzbudiť slovami a pohladiť hlávku.
Predložiť slová a celú abecedu,
držať pri písaní rúčku.
Presvedčiť s chuťou k dobrému obedu,
a tak pomôcť otvoriť života kľučku.“
Okrem toho veľké poďakovanie patrí aj nepedagogickým

zamestnancom, bez ktorých by správny chod MŠ nebol mož-
ný.

Prajem veľa zdravia, chuti do práce, úsmevu a lásky pre
deti, z ktorých vytvárame nové generácie.

29. 03. 2017 Ako už niekoľko rokov, aj teraz boli vy-
slaní naši dvaja šikovní predškoláci (Vikinka Kľusková a Pať-
ko Bohucký, ktorým robila doprovod p. uč. Veronika) do MŠ
v Zákamennom, aby ukázali akí sú šikovní v matematike.
Pod názvom LUSKÁČIK sa tam totiž každoročne organizuje

m a t e m a t i c k á
olympiáda pred-
školákov. Mali
možnosť spoznať
nových kamará-
tov, overiť svoje
matematické a bá-
dateľské schop-
nosti a najmä…
stretnúť sa s „MAJ-
STROM N” . Napl-
není zážitkami
a novými skúse-
nosťami sa s diplo-
mami a malým
prekvapením vráti-
li do MŠ unavení.

Bc. Marcela Očkajá-
ková, zastupujúca

riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2017

Od 1. 3. do konca školského roka bola v rámci dobrovoľ-
níckej činnosti prijatá do školy PaedDr. Janka Kampošová,
ktorá bude vypomáhať učiteľom pri vyučovaní začlenených
žiakov. Počas PN PhDr. Heleny Martvoňovej ju bude zastu-
povať Mgr. Andrea Viludová z Námestova.

7. 3. – v telocvični ZŠ Hruštín sa konala kvalifikácia na
okresné kolo vo vybíjanej. Naše dievčatá porazili oboch sú-
perov – ZŠ s MŠ Lokca i ZŠ Námestovo – Slnečná ul.
a postúpili na okresné kolo.

10. 3. – v športovej hale v Rabči sa konalo okresné kolo vo
florbale. Naši chlapci zvíťazili nad ZŠ Rabča 3:1, nad ZŠ
Novoť 4:1, prehrali so ZŠ NO Komenského 0:1 a remizovali
so ZŠ Mútne 1:1. Tieto výsledky im stačili na 2.miesto. Zvíťa-
zili žiaci NO Komenského ul. Reprezentovali nás: Matúš
Drígeľ, Roman Fendek, Dávid Jašica, Martin Jurký, Jaro
Kaprál, Matúš Kaprálik, Andrej Kľuska, Matúš Kopilec, Ma-
rek Makúch, Kristián Očkaják, Jozef Šalata, Dano Zajac. Pri-
pravovala p. uč. Stančeková. Blahoželáme!

4. 3. – sa v Lokci konalo okresné kolo Pytagoriády, kde
sme aj my mali svojich zástupcov. Reprezentovali nás štvr-

táci S. Teťák (9.-15. miesto)
a B. Snováková (5. miesto
z 25 súťažiacich). Hoci na
ÚR nedosiahli, ďakujeme
za reprezentáciu školy. Pri-
pravovali pp. uč. Ľ. Žilinco-
vá, M. Šalatová.

15. 3. – Žiaci 5. ročníka
besedovali s pani Margitou
Ľubekovou a Oľgou Kup-
čulákovou. Podozvedali
sa, ako sa žilo ľuďom v mi-

nulosti, čo robili vo voľnom čase, s čím sa hrávali, aké zvyky
udržiavali, ako sa obliekali... Ďakujeme za sprostredkovanie
informácií i za zaujímavé zážitky.

15. 3. – sa ukončil školský turnaj vo volejbale starších žia-
čok. Vo finále 9.B trieda porazila 8.B 2:0 a stala sa víťazom
turnaja. Tretie miesto obsadila 9.A. Najlepšie podávajúcou
hráčkou sa stala Klára Ilievová z 9.B.

21. 3. – sa v Zákamen-
nom konalo dekanátne
kolo biblickej olympiá-
dy. Našu školu zastupo-
valo družstvo v zložení
Jaroslav Kaprál, Mária
Martvoňová a Paulína
Matečková (všetci 8.B).
Naše družstvo obsadi-
lo 1. miesto a postúpilo

na diecézne kolo. Pripravovala p. uč. Očkajáková. Blahože-
láme!

21. 3. – v telocvični ZŠ Slnečná v Námestove sa konalo
okresné kolo vo volejbale dievčat. Naše si naň vybojovali
postup v kvalifikácii víťazstvom nad Lokcou. V Námestove
sa im až tak nedarilo, podľahli domácim dievčatám zo ZŠ
NO Slnečná i zo ZŠ Novoť a obsadili 3.miesto. Reprezento-
vali nás: Lenka Drígľová, Adela Hojová, Kristína Hnojčíková,
Júlia Gáborová, Viktória Žilincová, Klára Ilievová, Natália Še-
ligová, Adriána Gočalová, Michaela Bereňová, Mária Ľube-
ková, Mária Snováková, Natália Kupčuláková. Pripravovala
p. uč. Stančeková.

21. 3. – popoludní sa druháci stretli v knižnici na fare. Pán
kaplán ukázal deťom priestory knižnice, porozprávali sa
o tom, ako knižnica funguje a predstavil im najväčší a najzlo-
žitejší hudobný nástroj organ, ktorý zdobí chór v našom kos-
tole. Niektoré deti si hru na organe vyskúšali.

22. 3. – sa v telocvični ZŠ Komenského v Námestove usku-
točnilo okresné kolo vo vybíjanej. Naše dievčatá nenašli pre-



04/20176

možiteľky, postupne zdolali Zákamenné, Novoť i domácu ZŠ
Komenského a remizovali s Rabčou. Tieto výsledky spôso-
bili, že domov priniesli diplomy a pohár za 1. miesto. Blaho-
želáme! O úspech sa zaslúžili tieto žiačky pod vedením
p. uč. L.Stančekovej: Tatiana Sedlárová, Zuzana Šubjako-
vá, Lenka Jaššová, Tamara a Lucia Radzová, Martina Reva-
jová, Janka Šeligová, Veronika a Lenka Kazimierová, Kami-
la Kušnieriková, Martina Sochová, Vanesa Žilincová. Diev-
čatá postupujú na krajské kolo do Žiliny.

22. 3. – si druháci formou projektového vyučovania pripo-
menuli Deň vody. Obsah vyučovania konkretizovali do pred-
metu hudobná výchova, prvouka, slovenský jazyk a telesná
výchova. Vyučovanie začali pesničkou J. Ráža Voda. Na pr-
vouke si s využitím interaktívnej tabule zopakovali kolobeh
vody v prírode, dozvedeli sa, odkiaľ k nám voda prichádza
a čo sa deje s použitou vodou. Získané vedomosti využili na
slovenskom jazyku pri tvorení viet o vode. V telocvični sa
žiaci premenili na dažďové kvapky. Vyskúšali si, čo všetko
dokážu s balónom.

23. 3. – V Námestove sa konalo
okresné kolo chemickej olympiády.
Úspešnou riešiteľkou sa stala
Viktória Žilincová (9.A), ktorá obsa-
dila pekné 6. miesto. Pripravovala
p. uč. Kormaňáková.

27. 3. – konalo sa v Martine kraj-
ské kolo dejepisnej olympiády. Jú-

lia Gáborová (9.A) obsadi-
la pekné 4. miesto z 19 sú-
ťažiacich a stala sa úspeš-
nou riešiteľkou. Blahoželá-
me! Pripravovala p. uč.
Kubániová.

27. 3. – sa uskutočnilo
školské kolo (II. stupeň)
Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese. Zúčastni-
lo sa ho 13 žiačok 5., 6. a 7. ročníka. Najlepší prednes pred-

viedli mladšie žiačky –
1. Mária Kľusková 6.A;
2. Gabriela Vlžáková
5.B; 3. Kristína Vese-
lovská 6.A. Staršie
žiačky – 1.Lucia Ra-
dzová 7.B; 2. Zuzana
Šubjaková 7.A; 3. Bar-
bora Žilincová 7.A

28. 3. – zamestnan-
ci ZŠ Hruštín spolu
s bývalými kolegami
a hosťami oslávili v ko-
libe U Kuba svoj svia-
tok – Deň učiteľov.

29. 3. – siedmaci
a vybraní žiaci z iných ročníkov sa zúčastnili natáčania tele-
víznej súťaže DAJ SI ČAS v RTVS v Bratislave. Naše druž-
stvo v zložení Zuzana Šubjaková, Tamara Radzová, Jakub
Snovák a Marek Kampoš malo za súpera rovesníkov zo ZŠ
s MŠ Zákamenné. Podarilo sa nám vyhrať o 1 bod a získať
tak pre školu odmenu – 200 €. Okrem RTVS si žiaci pozreli
okolie Bratislavského hradu a navštívili nákupné stredisko
Eurovea.

29. 3. – štvrtáci si zmerali svoje poznatky v literárnom kví-
ze. Hľadali rýmy, počítali odseky, verše, strofy, no preukázali
i vedomosti v priraďovaní autorov a kníh, ktoré napísali. Víťa-
zom sa stalo družstvo v zložení Karin Baraniaková a Zuzana
Žilincová. Všetci súťažiaci si odniesli sladké odmeny.

30. 3. – si ôsmaci zmerali
svoje sily v prírodovednom
kvíze. Súčasťou kvízu bolo aj
zábavné kolo, v ktorom si
preverili slovnú zásobu
a schopnosť opísať danú
vec. Zo štyroch družstiev
zvíťazilo družstvo v zložení:
Kristián Očkaják (8.A), An-
drej Jancek a Zuzka Martvo-
ňová (obaja 8.B). Všetky
družstvá boli odmenené ce-
nami, ktoré sa zakúpili z pe-
ňazí rodičovského združe-
nia.

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 ďa-
kujeme!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Aj tento rok Vás chceme poprosiť
o 2 % percentá z Vašej dane.

Darujte svoje 2 % Rodinnému centrum Motýlik.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v Rodinnom centre.

ĎAKUJEME

DOTERAZ BOLI SKÚŠANÍ LEN VOJNOU.
DAJME IM ŠANCU CHODIŤ AJ DO ŠKOLY

Ozbrojené strety v Južnom Sudáne, ktoré začali
v roku 2013, doposiaľ zanechali takmer 70 000 mŕt-
vych a 2,3 milióna ľudí bolo nútených opustiť svoje
domovy.

Výťažok dvanásteho ročníka zbierky TEHLIČKA
pre Južný Sudán (organizuje saleziánske združe-
nie SAVIO, 28. 2 – 31. 7. 2017) umožní deťom

v utečeneckých táboroch zabezpečiť vzdelávanie, základnú hy-
gienickú starostlivosť, jedlo...

Rodinné centrum Motýlik sa tiež zapojilo do zbierky. Dobro-
voľníci, predávaním ručne robených mydiel a sviečok, získali pre
vojnou skúšané deti už vyše 270 €.

Ak by ste chceli aj Vy pomáhať, v Rodinnom centre na Vás
čakajú ručne robené mydlá a sviečky za symbolický poplatok.

Rodinné centrum Motýlik

P O Z V Á N K Y

Rekreačné stredisko Potravinár, spol. s r.o.,
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava

PONUKA PRÁCE
Penzión *** Oravská horáreň, Oravský Podzámok č. 396,
lokalita Hruštín Zábava – Dva pne
Prijme zamestnankyne na voľné pracovné miesto: servírka/
chyžná. Nástup možný od 15. 5. 2017
Pracovný pomer: na dobu určitú – pracovný pomer do 30. 11.
2017 (v prípade záujmu aj brigádnicky )
Pracovný čas: 40 hodín týždenne s osobnou hmotnou zodpo-
vednosťou
Požiadavky zamestnávateľa: Zdravotný preukaz je podmien-
kou, hygienické návyky, vysoké pracovné nasadenie a chuť pra-
covať, Osvedčenie pre uvádzanie potravín do obehu je Výho-
dou! Ústretový prístup a komunikatívnosť.
Ponuka: nástupný plat 480 € hrubá mzda/ mesačne plus prí-
platky za prácu v sobotu a v nedeľu, vo sviatok a za nadčasy.
Zamestnanecké výhody: práca v stabilnej spoločnosti, platená
dovolenka, príspevok do III. dôchodkového piliera, príspevok
na stravovanie, zamestnanecké zľavy na služby.
V prípade vážneho záujmu posielajte svoje životopisy poštou
alebo mailom na adresu: info@oravskahoraren.sk
Zamestnávateľ vybraných účastníkov pozve na prehliadku pra-
coviska a osobný pohovor.
Bližšie informácie na: 0918 591 942

XIX. ročník Hruštínskej stolnotenisovej
miniligy 2016-2017

Konečná tabuľka:
1. KUMA 15 12 3 0 172:98 42
2. Jancek team 15 9 2 4 150:120 35
3. Chrumkáči 15 8 1 6 147:123 32
4. Sokoli 15 6 1 8 134:136 28
5. Makaky 15 4 1 10 112:158 24
6. Lata 15 2 0 13 95:185 19

Bodové hodnotenie mužstiev:
KUMA (172): Ján Šeliga ml. 53,5, Ján Šeliga st. 40, M. Kup-

čo 33, M. Slameník 16,5, Jur. Šeliga 13,5, V. Šeligová 8,5,
J. Kupčuláková 4, J. Kaprál 3

Jancek team (150): J. Mišánik 49,5, Jar. Jancek 29, M. Jan-
cek 28,5, Ľ. Jancek 14,5, Joz. Jancek ml. 14,  Š. Kľubis 13,5
(+ 1 bod kontumačne)

Chrumkáči (147): Š. Očkaják 43,5, F. Martvoň 35, J. Jurčiga
29,5, M. Radzo 19,5, Š. Škapec ml. 13,5, F. Macák 1 (+ 5 bo-
dov kontumačne)

Sokoli (134): J. Teťák 38, J. Snovák 36,5, T. Teťák 24,
M. Snovák 19,5, J. Firic 11 (+ 5 bodov kontumačne)

Makaky (112): M. Mišánik 31,5, T. Troják 19,5, J. Kupčulák
16,5, L. Snovák 16,5, M. Očkaják 13, J. Očkaják 5 (+ 10 bodov
kontumačne)

Lata (95) Ján Jurčiga ml. 53, Š. Škapec st. 22,5, Ľ. Slaničan
10,5, V. Jagelka 6, J. Slaničan 3

Podujatia v mesiaci APRÍL 2017
12. 4. Predaj BLAŽEK
22. 4. HRTN DAJ 2017
26. 4. Predaj LANTASTIK
29. 4. Rodinná oslava
29. 4. Stavanie mája

MKS pri OcÚ Hruštín



04/20178

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Hruštín – obecné noviny, mesačník  Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111  Povolené OZ
z 30. júla 1991  registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09  ISSN 1338-7545  Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F –
Ing. František TEŤÁK, Námestovo  Uzávierka čísla: 10. 4. 2017  Počet: 820 ks  Nepredajné!

Najlepší výber, najnižšie ceny!

PREDÁM stavebný pozemok na Dielniciach, 1200 m2.
Info: 0907 525 921.
PREDÁM sadbové zemiaky odroda tajfún, or. cena
26 EUR. Peter Socha, Veterná 205/37, Hruštín


