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Nový začiatok
„Takto som nemal žiť. Nemôže to
predsa takto skončiť. Nie, ešte nie je
koniec, prosím...“ Toto boli prvé slová,
ktoré ma zelektrizovali po tom, ako
som sa dozvedel, že mám vážne ochorenie a onedlho tu už nebudem.
Nikomu by som to nedoprial, je
to ako začať pomaly, ale isto píliť
strom, ktorý chce ešte rásť, chce
na jar opäť vypučať, znova rozkvitnúť a priniesť novú úrodu,
šťavnatú, sladkú a krásnu na pohľad. Nepomôže vzpieranie sa,
píla sa zahrýza čoraz hlbšie do
vnútra. „Je to nespravodlivé. Toľkí
žijú horšie ako ja a nepostihne
ich to, čo mňa. Žijú si v pohodlí,
nevyrušovaní neočakávanými
správami. Prečo ja? Prečo nie
iný? Bože, takto to nemôže skončiť... si nespravodlivý!“
Výčitky voči Bohu sa zabodávali čoraz viac do mojej duše a spôsobovali iba väčšiu a väčšiu bolesť. Bolo
to pred troma rokmi. Sedel som pred
ambulanciou a čakal na výsledky. Dlho
som sa nevedel spamätať a ani už
neviem, ako som sa vlastne dostal
domov a v plačlivej modlitbe prebdel
celú noc.
Na druhý deň mi navrhli liečbu. Dlho
som váhal, ale ako sa topiaci chytá
každej slamky, aj keď vidí, že je príliš
tenká, aby ho udržala, tak som sa aj ja
pevne zachytil každej aj tej najmenšej
nádeje. A tak sa začala moja krížová
cesta. Nikdy som si nemyslel, že človek môže až takto trpieť. Nikdy... nedá
sa opísať, čo som prežíval – na pokraji
smrti a života, ako cirkusant kráčajúci
po lane nad priepasťou, ktorý ešte
nikdy po lane nešiel a nevie, ako to
zvládnuť, som sa aj ja potácal niekde
medzi hnevom na všetko a na všetkých
a pokornou odovzdanosťou do Otcovej vôle. „Bože, daj mi ešte šancu,
nový začiatok, ešte chvíľu... Prosím...“
– ozývajú sa mi ešte teraz v mysli
slová mojej častej modlitby z tých ťažkých chvíľ liečenia. Človek si v takých
chvíľach postupne rekapituluje celý ži-

vot. Akoby znovu prežíva v mysli všetky zážitky spred rokov – tie krásne,
napĺňajúce pokojom a radosťou, hrdosťou nad zvládnutou situáciou, ale
aj tie menej slávne okamihy života, za

ktoré sa hanbí a tak veľmi by si prial
vrátiť ich späť a prežiť inak, nanovo,
alebo sa aspoň stretnúť s tými ľuďmi
a odprosiť ich za bolesť, ktorú im spôsobil. „Ach, Bože, ako veľmi som vtedy túžil dať všetko do poriadku, ako
som sa rozhodol skončiť s hnevom
voči tým, od ktorých ma oddelila obyčajná hlúposť, ktorú som si nenechal
vysvetliť, poprosiť o odpustenie tých,
ktorým som ublížil a doteraz som nechcel pripustiť, že chyba bola aj na
mojej strane.“ – zaznieva povzdych
modlitby v mojom srdci. Áno, je to tak
- akosi inak, jasnejšie človek vidí
v takých chvíľach seba, svoje správanie, svoj život... Bez túžby ospravedlňovať sa za každú cenu. A vtedy zovrie srdce bolesť nad tým, ako hlúpo
sa správal. A teraz je už príliš málo
času všetko narovnať, opraviť zlomené, zahojiť zranené... kúsok času –
črepina z rozbitej vázy života.
„Bože, ako som vtedy úpenlivo prosíkal tvoje milosrdenstvo o ešte jeden
- trochu väčší kúsok času...
A teraz, teraz tu kľačím pred tebou
so zopätými rukami a slzami vďačnosti v očiach a ďakujem za jeden veľký

črep z mojej vázy, ktorý si našiel kdesi
v kúte a vrátil mi ho do pozliepanej
vázy môjho života...“
Mnoho podobných myšlienok sa
preháňa mojou mysľou teraz, keď sedím v kostole oproti vyloženej
Sviatosti Oltárnej. Je to už skoro
rok odvtedy, čo som sa prvýkrát
dozvedel od lekárov, že dlho trvajúca liečba zabrala a zatiaľ to
vyzerá dobre. To slovíčko „zatiaľ“ visí nado mnou a nedovolí
mi vrátiť sa späť do starých koľají môjho života. Upozorňuje ma
na dobrotu Otca, ktorý mi doprial ešte nejaký čas na uskutočnenie všetkých tých nevyslovených túžob zmeniť svoj život
k lepšiemu. Hľadám ľudí, s ktorými som sa vtedy rozhodol
zmieriť. Niektorých som už našiel, niektorí zmizli úplne z môjho života a možno ich už nenájdem.
Viem však, že mi Boh posiela ďalších,
ktorých môžem urobiť aspoň trochu
šťastnejšími, ak chcem.
A ja chcem. Možno tento rok bude
pre mňa posledný, možno nie. Neviem. Ale viem, že ho už nechcem
premárniť zbytočnými slovami ohovárania, odsudzovania, ponižovania
a klamstiev. Načo, aby som potom nestíhal a nezvládal dávať to zas do poriadku? Nie, to už nechcem.
Obzerám sa okolo seba. Vidím ľudí
pohrúžených do modlitby. Tak veľmi
by som chcel vstať a povedať im
o sebe, upozorniť ich, aby si život nezahádzali rozbitými vzťahmi, zanevrenými ľuďmi, neodpustením a nenávisťou. Ale viem, že mnohí by to nepochopili, pretože predsa chcú žiť a nie
myslieť na koniec, a vôbec, prečo si
zaťažovať život takými depresívnymi
myšlienkami...?
Každý musí na to prísť sám.
Boh mi daroval nový začiatok. Ako
dlho potrvá, neviem... S jeho pomocou ho však chcem naplniť deň po dni
odpúšťaním, úsmevom, pokojom, radosťou a hlavne láskou voči ľuďom.
/ Zdroj: internet /

2

08/2017
Hľadať zdravie v Božej lekárni – v prírode pomocou byliniek,
je dobrou voľbou človeka.
(M. Trebenová)
Činnosť za mesiac júl:

Vážení občania

1/ Pracovníci obce a nezamestnaPrázdninové mesiace v našej obci
ní pracujúci na drobných
sú plné rôznych akcií.
obecných prácach
Každý občan našej obce
Očami
opravili a namaľovali
si môže, alebo mohol vystarostu
autobusové zastávky v
brať duchovné, kultúrne,
centre obce.
športové, alebo turistické
2/ Firma Combin a.s. z Banskej podujatie, ktoré sú typické pre letné
Štiavnice pokračovala v stavebných obdobie. Tohtoročné leto nám praje
aj svojím teplým počasím a naša krásprácach na zbernom dvore.
na príroda, ktorá obklopuje našu de3/ Pracovníci obce, pán P. Jancek
dinu, je balzamom aj pre naše zdrana svojom bagri a a pracovníci pána
vie.
J. Zajaca nám urobili kanalizačnú príMgr. František Škapec
pojku do domu smútku.
starosta obce
4/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing. J. Janču nám urobili spevnenú parkovaciu plochu pri materskej škole.
5/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na drobných
obecných prácach rozviezli frézovaný asfalt, následne ho rozhrabali a povalcovali na ulici pri
kríži vo Vaňovke, v Hruštíne na
ulici Kultúrna a na ceste do
športového areálu na Kutine.
6/ Pracovníci obce a nezamestnaní naviezli hlinu ku chodníkom do MŠ a zasiali tam trávu. Taktiež do vchodu MŠ bol
navezený frézovaný asfalt.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Ako leto ponúka oddych
a relax pri vode,
slnenie, regeneráciu síl, naše záhrady zas kvalitnú úrodu plnú vitamínov a celá príroda ponúka šťavnaté a chutné plody, voňavé ovocie, liečivé bylinky a mnoho iných dobrôt, tak Jednota vo svojich predajniach
ponúka široký sortiment výrobkov dennej potreby, veľké množstvo akciových
tovarov, najlepšie domáce potraviny, až
po rôzne služby a aplikácie. Pri väčších
nákupoch sú zákazníci odmeňovaní pri
určitom sortimente tovaru rôznymi výhrami, vernostným programom a mnohými inými benefitmi.
V III. Q okrúhle životné jubileum
oslávia títo naši členovia: Margita Snováková, Margita Martvoňová, Helena
Žilincová, Jozef Hutira, Elena Uhríková, František Tomulec, Ondrej Kampoš, Janka Kompanová, Jozef Genšor
a Margita Časová. Hoci niektorí oslávia
tých rôčkov viac, netreba sa toho báť,
ani pre smútok dôvod nie je, človek
musí premôcť seba, spomienka na roky
hreje, ale ďalšie roky prežiť treba!
J. Kravčíková

Najmladšia generácia v obci
Milí rodičia, dňa 31.08.2017
(štvrtok) o 15:00 hod. ste pozvaní na ZRŠ, ktoré sa uskutoční
v jedálni MŠ. Budú vám predložené potrebné informácie o MŠ,
jej podmienkach a výchovnovzdelávacom procese detí.
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

POZVÁNKA
Obecný úrad pozýva vlastníkov dotknutých návrhom pozemkových úprav
v lokalite Poduhlisko z dôvodu zistenia
záujmu a prejednania ďalšieho postupu na prípravné zhromaždenie, ktoré
sa uskutoční dňa 13.8.2017 o 14:30
v priestoroch Kultúrneho domu v Hruštíne. Zoznam dotknutých vlastníkov sa
nachádza na internetovej stránke obce.

„Vajcôfka“ na Príslope
V minulom čísle sme písali o prameni Vajcôfky na Príslope, ktorý upravil p. Ján Šeliga. Viacerí sa pýtali, kde
to je. Preto pridávame informáciu
o danom mieste. Najlepšie sa tam dostanete z parkoviska pri penzióne na
Príslope. Prejdete cez hlavnú cestu
a sledujete elektrické stĺpy. Pri treťom
odbočíte doprava a tam už je smerová
tabuľa. Prejdete cez potôčik a ste tam.
Prajeme príjemnú prechádzku.
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V tieto dovolenkové
dni, kedy doprajeme aj
nášmu telu zdravý odpočinok, máme viac času
pre rodinu i známych, zamyslíme sa aj nad jedným praktickým usmernením nášho
Svätého Otca Františka.
Už niekoľko týždňov zdobí dvere jeho bytu v Dome svätej Marty
plagát s červeným zákazovým znakom s nápisom:

„Zákaz lamentovania
Zákon č. 1 na ochranu zdravia
a pohody!“

V spodnej časti plagátu pod veľkým nápisom „Zákaz sťažovať si“
čítame malými písmenami dodatok:
„Porušovatelia tohto zákazu
budú vystavení syndrómu obete
a následnému poklesnutiu nálady i schopnosti riešiť problémy.
Trest sa zdvojnásobí v prípade
porušenia zákazu v prítomnosti
detí. Aby sme sa stali lepšími,
treba sa sústrediť na svoje možnosti a nie na svoje limity,
a preto:

Prestaň bedákať a konaj,
aby si svoj život zmenil na
lepší.“
Ide vlastne o darček, ktorý dostal
Svätý Otec pri jednej generálnej audiencii a rozhodol sa ho využiť originálnym spôsobom.
Autor plagátika, dr. Salvo Noe,
nadviazal na slová pápeža, ktorý
v jednej zo svojich homílii zdôraznil,
že: „Sťažovanie sa je zlé“ – nielen na
iných, ale aj na seba samých, keď
sa nám všetko javí pochmúrne. „Je
to zlé, pretože nám to berie nádej!“
Na záver všetkých povzbudil: „Nezahrávajme sa a nezačnime žiť iba
so sťažnosťami, ale ak sa niečo nedarí, utiekajme sa k Pánovi a zverme
sa mu. Neživme v sebe sťažnosti,
pretože berú nádej, zastierajú pohľad
na nové horizonty a uzatvárajú nás
do seba samých, a to škodí nášmu
srdcu.“
Pre Vatikánsky rozhlas autor plagátu povedal: „Najviac praktizovaný
šport v Taliansku nie je futbal, ale
lamentovanie. Sťažovanie sa predstavuje návyk a často sa nespája s
konkrétnymi okolnosťami. Naučili sme
sa sťažovať sa a sťažujeme sa stále,

Q Už pravidelne sa na sviatok sv. Anny stretávame pri Vaňovskej
kaplnke, ktorá je sv. Anne zasvätená. Krížovou cestou, ktorá vedie
cestou ku kaplnke, sprevádzal duchovný otec ThLic. Roland Gerát.
Svätú omšu slúžil pán kaplán Mgr. Roman Saniga. Po jej skončení
boli všetci zúčastnení pozvaní na guľáš, ktorý s podporou obce
pripravili poľovníci z Vaňovky.

aj pri príležitosti, že je práve pekný
deň. Ak svieti slnko, lamentujeme,
že sa potíme, ak nie je, sťažujeme
sa na dážď, že mokneme. Kto je
naučený sa sťažovať, robí to už automaticky, pretože vstúpil do pozície akejsi obete, z ktorej sa mu
všetko zdá byť negatívne. Plagát,
ktorý som daroval pápežovi chce
byť spôsobom ako zdôrazniť, že ak
strácame čas lamentovaním, tento
čas uberáme na úkor hľadania riešení pre zlepšenie nášho života.
Takže musíme prejsť k inému druhu športu: od športu lamentovania k športu riešení. Spoločne
hľadať riešenia pre lepší život.“
Svätý Otec František na potrebu
jasného postoja k zlozvyku lamentovania upozornil pri viacerých príležitostiach.
Vezmime vážne toto varovanie
pred „pokušením neustále sa sťažovať“: obviňovať druhých pre ich
nedostatky, pre cirkevné, či sociálne podmienky, pre obmedzené
možnosti... a snažme sa premeniť
každú prekážku na príležitosť, a nie
každú ťažkosť na výhovorku, ako to
raz povedal sv. Otec František. Verím, že sa nám všetkým s Božou
pomocou podarí praktizovať lepší a
zdravší šport ako je lamentovanie.
A budeme hľadať riešenia...
Všetkým obyvateľom našej obce
k tejto snahe rád žehnám
váš duchovný otec
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PARK: Srdce Priateľom a Prírode
Naplánované
práce v júli išli
hladko. Začali
vložením adekvátneho potrubia do nevzhľadného garáda pracovníkmi Jaroslava Zajaca.
Ing. Ivana Teťáková po konzultácii
s Ing. Ondrejom Zajacom vytýčila
v parku chodníky.
Keď už boli jasné kontúry priestorového rozloženia, bolo možné stanoviť trasu a cieľ elektrického vedenia.
Elektrická prípojka v parku, z ktorej
bude napájané príslušenstvo jazierka,
bude pripojená na elektrické vedenie
z telocvične. Zatiaľ sa podarilo do
zeme vložiť kábel s potrebnými ochrannými prvkami. Materiál zabezpečil
Ing. Jozef Mišánik, výkopové práce
aj konečnú úpravu terénu zrealizoval
p. Stanislav Bištiak a vloženie kábla
vykonali pracovníci obce – Jozef Šalata, Štefan Maťašák a František
Očkaják. Pri tejto činnosti sme sa dosť
devastačne pohybovali po území, ktoré si obyvatelia bytovky v blízkosti parku veľmi starostlivo upravujú. Napriek
tomu ho dovolili v záujme dobrej veci
rozkopať, za čo im ďakujeme.
Keď p. Stanislav Bištiak s technikou Petra Janceka vyhĺbil priestor na
chodníky a prebytočnou zeminou zarovnal okolitý terén, ukázali sa línie
parku aj pre všetkých okoloidúcich.
Celý objekt parku získal medzitým aj
svoje ohraničenie. Menovaní pracovníci obce po konzultácii s p. Jozefom
Kupčulákom starostlivo osadili najskôr vstupnú bránu a potom všetky
stĺpiky na oplotenie, ktoré aj zabetónovali. Treba tiež spomenúť, že pri
niektorých prácach pomáhali aj pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce, za čo im touto cestou ďakujeme.
Mala som možnosť sledovať prácu
všetkých týchto ľudí. Práca im išla od
ruky. Hoci som v úvode spomenula,
že to išlo hladko, nie vždy to tak bolo.
Vyskytli sa aj problémy, ktoré však
všetci brilantne vyriešili, na zvedavé
otázky trpezlivo odpovedali a keď bolo
treba – poradili. Ďakujeme.
Tento a jemu podobné projekty majú
za úlohu v záujme nejakej dobrej veci
stmeliť ľudí v komunite. Aj z tohto dôvodu vyhradzujú nadácie peniaze hlavne na materiál, výnimkou sú, samozrejme, práce odborné.

Nadišiel okamih pravdy aj pre našu
obec. Cez sociálnu sieť už vyšlo zopár
výziev na pomoc pri kladení obrubníkov, ktoré inicioval náš poslanec Martin Haluška alias ApKo. Prišli mu pomôcť hlavne jeho kamaráti. V sobotu
boli traja, čo nás mierne vystrašilo, ale
tajne sme dúfali, že je to asi kvôli akcii
v kameňolome. Ďalšiu brigádu
sme zvolávali s malou dušičkou, a –
DOBRÍ ĽUDIA EŠTE ŽIJÚ!!! Začínali
sme traja. Telefonicky sme privolali
našu „zálohu“. Prišiel sused oproti parku a pýtal sa, či mu treba lopatu. Dobrá víla z toho istého domu nám neskôr
priniesla koláčiky. Okolo šiel príbuzný,
prišiel sa pozrieť – a zostal pomáhať.
Keď bol doma po vodováhu, priviezol
aj manželku. Okolo šiel iný kamarát –
a tiež sa pridal. Zrazu sa zjavili dvaja
šuhaji s bedničkou piva, ktoré padlo
veľmi vhod. V závere nám ďalšia dobrá víla priniesla niečo pod zub... a preto opakujem: DOBRÍ ĽUDIA EŠTE
ŽIJÚ!!!
Obraciame sa teda na každého občana našej obce: Ak chceš pomôcť,
príď. Ak nemôžeš, drž nám palce.
Ak však pomôcť nechceš, nekritizuj.
Všetkých ľudí dobrej vôle – mužov
aj ženy, chalanov aj devy – uvítame
v parku každý deň o 16:00. Dokončíme chodníky, osadíme lavičky a odpadkové koše, upravíme terén pre rastliny a stromy, vysadíme ich.... práce je
teda neúrekom, čas sa kráti, ale spolu to dokážeme!
Fotografie z realizácie parku nájdete na internetovej stránke obce Hruštín.
S. Šalatová
koordinátorka projektu

MKS pri OcÚ
Hruštín
Podujatia
v mesiaci
AUGUST 2017
9.8.
12.8.
16.8.
19.8.
23.8.
26.8.

Predaj BLAŽEK
Svadobná veselica
Predaj RUCEK
Svadobná veselica
Predaj LANTASTIK
Svadobná veselica

JUBILANTI
v mesiaci JÚL 2017

85 rokov
Helena Martvoňová
80 rokov
Margita Snováková
70 rokov
František Šalata
Margita Martvoňová
65 rokov
Milan Krivačka
Mária Valeková
60 rokov
Ing. Jozef Snovák
Ján Šeliga
Marta Krivačková
55 rokov
František Zemenčík
Margita Ondrigová
50 rokov
Ondrej Kampoš

Prišli medzi nás:

Ján Miklušičák

O Miriam

Hurtalová

Uzavreli manželstvo:

František Zaťko a Eva Chudjaková
Radoslav Vojtechovský
a Andrea Mateková
Milan Paľa a Tatiana Zahumenická
Michal Glejtek
a Jana Kupčuláková
Patrik Brňák a Slavomíra Nožinová

60. výročie sobáša:

Dominik Mišánik
a manželka Zuzana

Odišli od nás:

František Paško, 98 rokov
Jozef Tomulec, 48 rokov
Anna Trojáková, 69 rokov

v mesiaci AUGUST 2017
70 rokov
Helena Žilincová
Ján Tomulec
65 rokov
Ľudovít Mateček
Elena Uhríková
50 rokov
Marián Zemenčík
Ondrej Žilinec
Helena Bareková
Janka Kompanová

Prišli medzi nás:
Kristína Sedlárová
Simona Szilvásziová

Uzavreli manželstvo:

Martin Juričák a Simona Šeligová
Miroslav Briš a Anna Očkajáková
Martin Paško a Martina Šinálová

Odišli od nás:

Vendelín Kazimier, 86 rokov
Helena Časová, 82 rokov
Terézia Ťasnochová, 98 rokov
Mária Svýbová, 73 rokov
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z podujatí

O

z podujatí

QDruhú júlovú nedeľu sa na ihrisku
na Kutine konal Kultúrno – športový
deň obce Hruštín. Program začal o
13-tej hodine volejbalovým turnajom.
Tohto turnaja sa zúčastnilo päť druž-

stiev. Víťazom sa stalo družstvo zo
Zákamenného, druhý skončil Hruštín
a tretia Hubová. Kultúrny program
začal o 15-tej hodine vystúpením spevokolu z Brzezinky /Poľsko/. Po nich
sa predstavili FSk Hruštín, rodinka
Martvoňovie, heligonkári z Istebného a Žaškova, kapely SONDA a KARRAMORDACH. Večer bola zábava v

Q V nedeľu, 16.7 sa konal už
3. ročník Rodinnej cyklotúry.
94 účastníkov (23 registrovaných
rodín) vyštartovalo z miestneho trhoviska. Na trati ich čakalo malé
občerstvenie a súťaže. Všetci šťastne prišli do cieľa ku obecnému altánku, kde bola pripravená opekačka. Kolobežka putuje rodine Janovčíkovej, dobrovoľný príspevok
62,35 € na workout ihrisko.

O

z podujatí

O

z podujatí

O

prírode so SONDOU a DJ Apkom.
Deti sa mohli
celé popoludnie
zabávať s eRkármi, ktorí im maľovali na tvár a rozdávali balóniky,
alebo si zaskákať
na nafukovacom
hrade, či povoziť
sa na štvorkolkách. Taktiež si
mohli prezrieť hasičskú Tatru, hruštínskych hasičov a odfotiť sa.
Dospelí súťažili v nosení pneumatiky, vrhu guľou, v pílení dreva a v
kopaní jedenástok.
O občerstvenie sa postarali folkloristky, ktoré navarili kacafrc a OŠKári
varili guľáš. Svoju už druhú maľbu
pridal na budovu „Jamal“ – Juro Nožina.

ĎAKUJEME dobrovoľníkom,
účastníkom, sponzorom:
O Obec Hruštín
O Michal Polunc - mäsiarstvo
O PS parkety
O HRTN o.z.
O Syrárska výroba Hruštín
- Miroslav Šeliga
O Škapec servis
Tešíme sa opäť o rok
Rodinné centrum Motýlik

z podujatí

O

z podujatí

Kultúrno
– športový
deň obce
podporili:
Obec Hruštín, COOP
Jednota
Námestovo,
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
Prvá stavebná sporiteľňa, Stredoslovenská energetika,
Fun rádio, Prvá stavebná sporiteľňa
– Ing. Veronika Jagelková, Ing. Miroslav Jaššo, Nataly – J. Prílepok, eRko,
SONDA, FSk Hruštín, OŠK Hruštín,
DHZ Hruštín. Ďakujeme!
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QPoslednú júlovú nedeľu sa na ihrisku na Kutine uskutočnil
XV.ročník Hasičskej sekerky obce Hruštín. Tento rok sa
okrem útoku súťažilo aj v štafete. V štyroch kategóriách
súťažili družstvá Hruštína, Vaňovky, Lokce, Ťapešova, Lomnej, Štefanova nad Oravou, Sihelného, Rabče, Vasiľova
a Suchej Hory. Privítali sme aj hasičov OSP Kobylany
/Poľsko/ z družobnej gminy obce Hruštín. Ešte pred súťažou
boli odmenení zaslúžilí členovia DHZ Hruštín pp. Matej Hutira, Štefan Maťašák, Vavrinec Hutira, Milan Šmiheľ, Milan
Kompan, Štefan Šalata a Ondrej Kľuska.

Výsledky kat. plameň:
1. DHZ Hruštín chlapci
2. DHZ Hruštín dievčatá
3 DHZ Vasiľov dievčatá

Výsledky kat. ženy:
1. DHZ Vasiľov
2. DHZ Hruštín
3. DHZ Lokca

Výsledky kat. dorastenci: Výsledky kat. muži:
1. DHZ Rabča
1. DHZ Hruštín
2. DHZ Hruštín
2. DHZ Štefanov nad Oravou
3. DHZ Lokca

Strelci
Dňa 8. a 9. júla sa v Domaniži konalo ďalšie kolo
Extraligy z malokalibrových zbraní. Zúčastnil sa jej Marián Slaničan. V sobotu strieľal priemerne. V nedeľu sa mu
darilo viac, výborným výsledkom obsadil druhé miesto.
Na strelnici v Príbelciach sa dňa 15. a 16. júla sa súťažilo z veľkokalibrových zbraní v streleckom trojboji. Výsledky sú kvalifikáciou na Majstrovstvá Slovenska, Zároveň bola vyhlásená Veľká Cena Veľkého Krtíša, kde sa
spočítali výsledky z oboch dní. V disciplíne revolver zvíťazil Matej Dolník z Nitry, druhý skončil Jozef Jancek, tretí
Rastislav Maršálek z Bratislavy a na štvrtom mieste sa
umiestnil Marián Slaničan. V disciplíne pištoľ zvíťazil Jozef Jancek pred Matejom Dolníkom a Tomášom Babošom
z Michaloviec. Z Hruštína bol v Príbelciach aj Augustín
Hojo, no neprehovoril do celkového poradia.
ZOTŠ Hruštín

V sobotu 24.júna sa zástupcovia DHZ Hruštín zúčastnili na oslave 125. výročia založenia OSP Kobylany v Poľsku.
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POZVÁNKY
HRTN - občianske združenie v spolupráci s Hruštín a miestna časť Vaňovka
Vás všetkých pozýva
dňa 3. septembra 2017 od 14.00 hod. na podujatie

Hruštínsky kotlík 2017 – 6. ročník v areáli Kutina v Hruštíne
O občerstvenie a ľudovú hudbu je postarané.
Kto má záujem sa zúčastniť ako súťažiaci, má možnosť sa prihlásiť na tel. čísle 0911 077 054,
mailom na ozhrtn@gmail.com alebo osobne u Martina Halušku.
Súťaže sa môžu zúčastniť 3 členné tímy. Počet tímov je maximálne 15.
O
O
O
O
O
O
O

O
O

Príchod družstiev do areálu je o 13.00 hod., nakoľko
oficiálne otvorenie začína o 14.00 hod.
Súťažiaci si prinesú kotlík, prípadne kotlinu, v ktorej budú
variť.
Počet členov v družstve je 3.
Štartovné na jeden tím je 10 € (pitný režim, pamiatka na
podujatie).
Druh mäsa nie je určený. Množstvo mäsa závisí na
súťažiacich.
Dĺžka varenia gulášu je max 4 až 4,5 hod.
Každý súťažiaci tím si prinesie so sebou všetky suroviny a
pomôcky, ktoré potrebuje na prípravu gulášu (včetne
kotlíka a kotliny).
Drevo, vodu, chlieb, misky, lyžice, servítky atď. zabezpečí
usporiadateľ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nezapísať do súťaže
alebo diskvalifikovať tím, ktorý sa nestotožňuje so stanovami oz.

Vyhlásené budú tri najlepšie guláše, ktoré budú odmenené
cenami.
O predaj alka a nealka je postarané /bufet/ dobré čapované
pivko atď. Základné pokyny máte napísané. V prípade nejasností kontaktujte Martina Halušku 0911 077 054, alebo osobne.

Tešíme sa na účasť.

BEH NA ZÁBAVU
Q
Q
Q
Q

Dátum: 26. 08. 2017 (sobota)
Miesto: Hruštín, pri Agrohoteli PD Hruštín
Štart: 8.00 hod. - chôdza, 10.00 hod. beh na 5 a 12 km
Dĺžka trate: 12 km, 5 km

Q Kategória: Kategórie - beh 5 km: (štart o 10.00 hod.)
Žiaci - ch (do 15 rokov), d (do 15 rokov)
Dorastenci – ch (16-17), d (16-17)
Juniori – j (18-19), j (18-19)
Muži M (20 a viac), Ženy Ž (20 a viac)
Kategórie - beh 12 km: (štart o 10.00 hod.)
Juniori – j (18- 19), j (18-19)
Muži I (20-39), Ženy I (20-39)
Muži II (40-49), Ženy II (nad 40 rokov)
Muži III (nad 50 rokov)
Najlepší Hruštínčan / Hruštínčanka (pre beh na 12 km)
Q Web: http://www.nazabavu.wbl.sk
Q Poznámka: Štartovné: 4 eur sa platí len pre mužov a
juniorov v kategórii 5 a 12 km
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

KRAJČÍRSTVO ZDENKA
SECOND HAND

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

QKúpim rodinný dom v Hruštíne. Tel. 0944 470 843
QKúpim pozemky Pod Uhliskom. Tel. 0911 891 610
QKúpim podiely Pod Uhliskom. Tel. 0919 031 253

Budova nad zdravotným strediskom

Zmena otváracích hodín:
Po
zatvorené
Ut
10:00 – 16:00
St
10:00 – 16:00
Št
zatvorené
Pi
10:00 – 16:00
So
zatvorené

Predajňa potravín YOVOX
príjme predavačku.
Nástup možný ihneď.

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

ZĽAVA

na všetky skladové zásoby
ŠTIEPANÝCH TVÁRNIC
až

30%
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