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Deň rodiny
Deň rodiny 2019 sa začal svätou
omšou, s prosbou o Božie požehnanie pre rodiny. "Chráňme náš spoločný domov" bolo mottom 9. ročníka
Dňa rodiny. Ako jeden z obetných
darov bol prinesený glóbus, ako symbol našej planéty, ktorú túžime zachovať pre budúce generácie.
Oslava sviatku rodiny pokračovala
v Kultúrnom dome a jeho okolí, kde

bol pripravený pestrý program. Otvorilo ho vystúpenie sokoliarov z Oravského Podzámku.
Divadelné vystúpenie – Danka a
Janka trochu inak, v podaní detí "Hrušiek z Hruštína" pod vedením Mgr.
art. Danky Kubíkovej, pobavilo nielen
deti. Nasledovala Koláčovka – zbieranie pečiatok za vedomostné či športové aktivity. Po úspešnom a spoločnom absolvovaní dostala
každá rodina
košík buchiet.
98 registrovaných rodín
si mohlo vyskúšať pletenie košíkov,
prácu na hrnčiarskom kruhu, poobdivovať výrobky
rezbára či zatočiť sa na
drevených ko-

O

z podujatia

O

z podujatia

O

lotočoch.
Na záver úsmevy na tvárach vyčaril
svojim vystúpením Sranda Banda.

Poďakovanie patrí duchovnému
otcovi, Obci Hruštín, dobrovoľníkom
(39) a dobroprajníkom.
Ďakujem partnerom a sponzorom:
Obec
Hruštin,
COOP Jednota, PS
parkety, STAMAR,
OFZ, Radko SnovákKreslenô, HRTN o.z.,
Heineken, Miroslav
Gábor - Automatické
bránové systémy,
Bobka-Ručne robené
šperky, Miroslav Šeliga - syrové výrobky,
Automoto - Poliak Juraj, ORAMAX s.r.o.,
textil Nataly, Palpid
s.r.o. - výroba paliet
Tešíme sa na
10. ročník.
Rodinne centrum
Motýlik
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„Musím priznať, že sa mi veľmi páčia psy. Ale nemôžem
zniesť, keď pes zaberá miesto dieťaťu.“
(Matka Tereza)

zámkovej dlažby na namontovanie
stanu, pri šatniach, na ihrisku Kutina.
9/Pán J. Drígeľ, nám pozváral 10
protipožiarnych skríň.

Činnosť za mesiac máj

Všetkým, ktorí sa podieľali na
uvedených prácach, veľmi pekne
ďakujem.

1/ Pracovníci firmy Vatt. s.r.o. dokončili práce na multifunkčnom ihrisku, pri ZŠ Zamost. Tieto
dokončovacie práce,
nám predĺžilo nepriaznivé májové počasie.
Tartanový povrch bežeckej dráhy, bol nastriekaný červenou pogumovanou farbou. Medzi ihriskom a dráhou, bol dorobený umelý
trávnik a bol upravený terén, okolo
ihriska. Tento mesiac v júni, bude ihrisko oficiálne dané do užívania deťom a mládeži.
2/ Pracovníci firmy Vatt. s.r.o. nám
dorobili detské ihrisko pri PD Hruštín.
Boli namontované hracie prvky ako
hojdačky, kolotoč, detský hrad so šmýkačkami a lavičky. Taktiež, bol dorobený povrch ihriska umelým trávnikom a tartanom. Oficiálne otvorenie
ihriska, bude v júni. Všetky deti, sú
na ihrisku vítané!
3/ Pracovníci obce, dokončili jarné
upratovanie obce.
4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných prácach, pokosili verejné priestranstvá v centre
obce.

5/ Firma Riline, nám zaasfaltovala
výtlky na miestnych komunikáciách a
opravila chodníky Pod
Príslopom, Pod Brehom, pri kostole, na
Hlavnej ulici.
6/ Obec Hruštín v mesiaci máj podala projekt, na WIFI zóny
v obci Hruštín.

Očami
starostu

7/ Obec Hruštín v mesiaci máj, vypracovala projektovú žiadosť na eurofondy, cez Ministerstvo pôdohospodárstva na „Denný stacionár pre
seniorov v obci Hruštín“.
8/ Pracovníci firmy p. Antona Radzu, nám urobili spevnenú plochu zo

Vážení občania
Po vykonanej kontrole z Ministerstva životného prostredia, ktorá
sa uskutočnila 3.6.2019, bude obec
rozdávať do každej domácnosti
v obci kompostéry, na biologický
odpad s návodom na ich používanie a kompostovanie.

Občania si ich môžu vyzdvihnúť
na zbernom dvore v Hruštíne
v dňoch:
štvrtok – 13.6. od 8.00 do 15.30
piatok – 14.6. od 8.00 do 14.00
sobota – 15.6. od 9.00 do 13.00.
Starosta obce
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Rozmaznané deti
V materskej škôlke
na rodičovskom združení sa preberalo, ako sa
deti v škôlke stravujú,
hrajú i správajú. Všetko
bolo v poriadku, až na
správanie. Rodičia aj
učitelia sa zhodli, že deti
sú veľmi rozmaznané.
Stále hundrú, nič im nie
je dobré, chcú práve to,
čo nemajú. Nič si nevážia a už vôbec za nič
neďakujú. Dospelí stáli
v triede a smutne pozerali jeden na druhého a
rozmýšľali, ako to zmeniť.
Vtom sa ozvala riaditeľka škôlky a predniesla
svoj návrh: "Ja si myslím, že by sme mali začať
každý od seba. Veď každý z nás sa správa ako
veľké rozmaznané dieťa.
Vstávame nervózni, že zase musíme ísť do práce, že vonku je počasie, ktoré nám nevyhovuje,
pichá nás v bruchu, alebo v uchu, ešte aj necht, sa
ako na potvoru zlomil a vôbec nevieš, čo budeš
variť. Chlapi sú úplne nešťastní, že Barcelona je
druhá v La Lige (to by sa Realu nestalo), že on
chudák, včera pastoval auto a dnes prší, že kolega
má doma ženu 50 kilogramovú a tá jeho, je ako
pampúšik. Babky zas komentujú, že farmár si našiel nie najlepšiu ženu a že masť na kolená zdražela
o 7 centov.
Dedkovia si zas navzájom dokazujú, že ktorý
tabak v cige je ten naj. Pre pubertiaka je životne
dôležité, aby sa osprchoval so sprchovým gélom,
ktorý má v sebe zvláčňujúcu zložku a ak nemá,
pokazí mu to zbytok týždňa. My všetci by sme sa
mali hanbiť za to, čo nazývame problémami, čo
riešime, prečo hundreme a z čoho sme nervózni.
Veď je to detinské, hlúpe až smiešne!"
Máme všetkého dosť. Jedlo často končí v koši a
oblečenia sa zbavujeme pod zámienkou, že robíme
dobrý skutok. V skutočnosti však máme všetkého
veľa. Ak náhodou o niečo prídeme – zdravie, alebo
nám niekto zomrie, hneď si spomenieme na Boha.
Až potom? Keď ťa niečo bolí, hneď si to všimneš,
ale keď si sa ráno budil bez bolestí, ani ťa nenapadlo poďakovať.

Keď ťa opúšťala tvoja žena, chcel si, aby
ostala, ale keď bola pri
tebe, neďakoval si, že
ste spolu. Keď ti je ťažko, začneš robiť všetko preto, aby ti zas bolo
fajn, ale keď ti bolo
dobre , ani ťa nenapadlo, že to tak nemusí
byť.
Nebol si vďačný.
Nevážil si si to.
Keď si mal všetko,
čo si potreboval, keď
boli pre tebe tí, ktorých
miluješ, keď sa ti darilo a bol si zdravý, keď všetko
bolo také, že sa to "dalo zniesť", koľkokrát si bol za
to vďačný? Koľkokrát si Bohu za tie obrovské dary
ďakoval? Neďakoval si! Bral si to ako samozrejmosť nie ako dar! Nič z toho, čo máš, však samozrejmosť nie je. Ty však namiesto vďaky rozmýšľaš, čo ešte nemáš a hundreš. Správaš sa ako
rozmaznané dieťa! Šťastie je, že tvoj otec je Boh.
On, ti aj keď si večne uhundraný a nevďačný, vždy
dá čo potrebuješ.
Ak máš vo svojom živote "obrovské problémy"
typu: v hoteli nefungovala klíma až dva dni, vankúšiky ti neladia zo závesom v izbe, tvoja žena navarila druhýkrát tento mesiac rovnakú polievku a tvoj
muž ti kúpil ruže a nie gerbery, tvoj život je taký
bezproblémový, že ti z toho začalo úplne "prepínať".
Úplne si sa zbláznil! Uvedomil si si niekedy, čo
rozprávaš, na čo sa sťažuješ a čo nazývaš problémom? Ak by si sa mal zle, naozaj veľmi zle, nebol
by si rozmaznaný a nehundral by si.
PS: Ďakuj za všetko a vždy! Nebuď ako
rozmaznané dieťa, uhundrané, podráždené a
nevďačné, buď radostné a šťastné Božie dieťa,
plné vďaky, pokory a lásky. Všetko toto, nie je
napísané o deťoch.
Všetko toto je napísané o mne a o tebe! Či si
taký, či onaký, aj tak ťa BOH MILUJE!
Autor: Michaela Mihalikova Petrušová
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TÝMTO ŽIJE NAŠA ŠKOLA
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KULTÚRA
Q – 19.5. sa konal „DEŇ MATIEK“ v kultúrnom dome,
v programe vystúpili aj naši prváci, ktorí mamám a starým
mamám zaspievali a zatancovali.
SÚŤAŽE
Q– Vybíjaná V Chlebniciach sa 2.5. konala kvalifikácia
na krajské kolo. Víťazstvom si zabezpečili účasť na ňom
aj naše dievčatá. Zvíťazili nad Chlebnicami, podľahli Hladovke. Všetky družstvá mali rovnaký počet bodov, naše
postúpili vďaka lepšiemu rozdielu vybitých hráčok. Ďakujeme za reprezentáciu. Na krajskom kole v Žiline 29.5.

vybojovala naša ZŠ pohár za 2.miesto. Blahoželáme!
Poradie: 1. ZŠ Gbeľany, 2. ZŠ Hruštín, 3. ZŠ Martin,
4. ZŠ Lipt. Mikuláš, 5. ZŠ Kys. N. Mesto. Reprezentovali: V. Žilincová, L. Štajerová, B. Hnojčíková, J. Firicová,
E. Ťasnochová, K. Baraniaková, K. Drígľová, Z. Hojová,
S. Šalatová, V. Ľubeková, M. Kľusková, E. Kurčinová,
S. Špaglová, A. V. Krivačková. Dievčatá pripravovala
p. uč. L. Babinská.
Q– Štúrov Zvolen – regionálneho kola súťaže v rétorike
s názvom Štúrov Zvolen, ktoré sa konalo 30. apríla
2019, sa zúčastnila Klára Teťáková (5.A). Napriek tomu,
že sa neumiestnila na stupni víťazov, Klára podala výborný výkon a získala cenné skúsenosti pre ďalší rozvoj
v rétorike.
Q – Beh do vrchu - 10.5.2019 sa žiaci Stanko Vlžák
(5.B), Lenka Kazimierová (7.B), Lenka Štajerová (7.A)
a Roman Vlžák (9.B) zúčastnili pretekov Beh do vrchu
v Or. Veselom. Stanko Vlžák aj Lenka Kazimierová vo
svojich kategóriách zvíťazili a získali krásne poháre,
medaily, diplomy aj drobné ceny. Blahoželáme! Tesne za

stupňami víťazov ostali Lenka Štajerová a Roman Vlžák,
ktorí obsadili zhodne 4. miesta.
Q– ENGLISHSTAR - 10. mája si 17 prihlásených žiakov
overilo svoje vedomosti v gramatickom teste. Na výsledky tejto korešpondenčnej súťaže si budeme musieť počkať
až do júna. Po vyriešení testu mali žiaci dobrý pocit a
odchádzali spokojní. Uvidíme o mesiac, ako sa im darilo.
Q – 16.5. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo
Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci jednotlivých ročníkov si overili vedomosti v anglickom jazyku testom
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a rozprávaním. Na treťom mieste sa umiestnili Timea Mišániková (7.B) a Jakub Kyrcz (8.B), na druhom mieste sa umiestnil Samuel Haluška (8.B) a víťazkou sa stala Gabriela Vlžáková (7.B). Blahoželáme!
Q– Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do súťaže „Moja vysnívaná hračka“. Ide o súťaž šikovnej maminky, ktorá podľa
kresby uháčkuje víťaznú hračku. Medzi 20 najkrajších sa dostali aj 3 kresby žiačok našej školy – Katky Smidžárovej
(9.A), Lindy Hysenajovej (7.A) a Gabiky Vlžákovej (7.B).
Q– 3.4.2019 sa konalo celoštátne testovanie deviatakov zo
slovenského jazyka a matematiky (tzv. MONITOR). 35 našich
deviatakov dosiahlo nasledovné výsledky:
SJ - 60,8%
priemer v SR 62,3%
MAT - 75,9%
priemer v SR 63,1%
Najlepšie sa darilo týmto žiakom:
SJ - V. Dudášiková, P. Hojová, V. Baraniak
MAT - J. Snovák, B. Iliev, V. Baraniak, Z. Šubjaková,
M. Tomáňová, R. Vlžák a L. Radzová
Ďakujem pani učiteľkám Mgr. V. Vlžákovej, Mgr. J. Kopilcovej
a Mgr. J. Červeňovej za prípravu žiakov na Testovanie 9
i žiakom za dosiahnuté výsledky.
Q– MATEMATICKÝ KLOKAN Vyskúšať si svoje matematické
schopnosti sa rozhodlo 102 žiakov (87 žiakov z 1. stupňa a 15
z 2. stupňa). Formou testu si preverili
nielen logické myslenie a priestorovú
predstavivosť, ale aj čítanie s porozumením. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Matúš Hutár (2.A), Jakub Kubica
(2.A), Sofia Matečková (4.A), Lara
Ťasnochová (4.B), Marek Kompan
(4.B), Peter Tomáň (4.B), Marianna
Matečková (4.B), Jakub Korytiak (6.A).
Školským šampiónom sa stala Grétka Snováková z 2.A. Šampiónke a
úspešným riešiteľom blahoželáme!
EXKURZIE
Q– 10.5. absolvovali ôsmaci exkurziu do Bratislavy. Cestu
si vyplnili referátmi o okolitých hradoch a súťažami.
V Bratislave videli najvyšší bod hradu Devín, čestnú stráž

v NR SR a fotili sa s ministerkou zdravotníctva. V uličkách
Starého Mesta sa to len hemžilo Čechmi, Rusmi, Nórmi
a Švédmi (boli MS v hokeji) a naši žiaci im veselo mávali
slovenskými vlajočkami. V Dóme sv. Martina ich zaujal kalich, z ktorého pila Mária Terézia pri korunovácii.
Q– 19.5. sa členovia turistické ho krúžku vybrali na Vyšnokubínske skalky. Mohli sa kochať nádhernými výhľadmi z Tupej
skaly (810 mnm) aj z Ostrej skaly (813 mnm). Túra, nádherná
kvetena a krásne výhľady stáli za to.

06/2019

Q– 29.5. si piataci doplnili učivo dejepisu a regionálnej výchovy exkurziou do Múzea oravskej dediny v Zuberci. Okrem tradičnej prehliadky prekrásnych dreveníc mohli spoznať tradičné ľudové remeslá. Posedeli si v škole z 18. Storočia, neobišli
ani hruštínsku drevenicu, ktorú spoznali podľa jej

typických znakov. Za splnené úlohy bola aj sladká
odmena a navyše popoludnie strávené v Kinderlande.
Q – 31.5. sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie v
Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, navštívili zábavnú atrakciu "Dom
hore nohami" a prvý slovenský archeologický park
pod holým nebom - Havránok. Z exkurzie sa vrátili
plní krásnych zážitkov a dojmov.
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PREDNÁŠKY
Q– 16.5. sa uskutočnila prednáška Mgr. Viery Holecovej,
lektorky z MP EDUCATION, s.r.o. pre dievčatá 7.AB
triedy. Program „Medzi nami dievčatami" ponúka bezplatné prednášky ako doplňujúcu aktivitu v rámci školského vzdelávacieho programu pre 7. ročník ZŠ pri napĺňaní jedného z cieľov vzdelávania - učiť žiakov aktívne
rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie
a byť zaň zodpovedný. Programy bezplatne poskytuje
školám spoločnosť Procter & Gamble.
Q – 24.5. ôsmaci absolvovali vzdelávacie aktivity na
tému KYBERŠIKANA. Lektorka Mgr. Nina Szabová zo
Slovenského národného strediska pre ľudské práva pútavo, kreatívne a interaktívne, s využitím hier, modelových situácií, prezentácií, či filmov, priniesla informácie

o ľudských právach, tolerancii, multikulturalizme a nediskriminácii, kyberšikane.
Deviataci sa dozvedeli o nástrahách obchodovania
s ľuďmi, dozvedeli sa, ako predísť tomu, aby sa z brigády
nestala nočná mora, ako zabrániť tomu, aby boli zneužití.... ako sa brániť, komu požičať občiansky preukaz či
pas...
Q– Na besedu s deťmi 1.– 4. ročníka zavítali pracovníci
štátnych lesov Janko Rabčan a Ľubomír Martvoň. Po-

čas besedy boli deťom prezentované skutočné trofeje
aj preparáty zvierat. Organizovaním takýchto stretnutí sa
snažíme prebudiť u detí záujem o prírodu a budovať k nej
kladný vzťah a zodpovedný postoj k jej ochrane.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Najmladšia generácia v obci
Každý májový mesiac začína stavaním MÁJA. Hoci
sme sa na to veľmi tešili a pripravovali, počasie nám žiaľ
neprialo a tak MÁJ tento rok pri našej MŠ nestojí. Tento
krásny zvyk si však uchováme a budúci rok veríme, že
bude aj počasie viac ohľaduplné.
Q– 14.05.2019 Na návštevu zavítala princezná Rozmarínka spolu so svojím kráľovským otcom. Princezná
bola veľmi zhýčkaná a vždy chcela mať nové šaty a keď
dostala pozvanie na bál, jej fantázia o nových šatoch
nemala konca kraja...Keď si však zažiadala šaty z pšenice, to už bolo priveľa nielen pre kráľovského otca ale i pre

celé obyvateľstvo, pretože kvôli jej rozmanitosti potom
dlhé obdobie nemali na múku a koláče. Ale každá rozprávka má dobrý koniec... poučili sme sa , že si musíme
vážiť čo máme a mať úctu k rodičom. Pekným poučným
divadielkom nás potešila bábkoherečka z divadla Teatro
Pimprlo z Trenčína.
Q– 19.05.2019 Svojim pekným programom potešili naši
najstarší škôlkari na predstavení, ktoré organizovala obec
pre naše mamičky a babičky. Veríme, že krásnou kytičkou piesní a básni potešili nejedno materinské srdce.
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Q Jar máme v plnom rozkvete a tešíme sa každému
peknému počasiu, kedy môžeme ísť s deťmi von. Okrem
poznávania našej krajiny, obce, sledujeme krásny pestrý
život v prírode. Už niekoľký rok podrobne sledujeme
vývin Bábôčky pávookej v motýlej záhrade, ktorá k nám
aj tento rok dorazila. Krabička s húseničkami, ktoré sa
nám už stihli aj zakukliť. Deti s nadšením sledujú tento
prírodný úkaz a tešíme sa, kedy motýle vypustíme slávnostne do prírody.

Q– 23.05.2019 – 24.05.2019
„Do ruky Ti kvietok vkladám, moja milá mamička,
a tiež z veľkej lásky dám Ti, horúci bozk na líčka...“
Keďže sme chceli, aby si mamičky našich detí aj trošku
oddýchli a potešili sa svojimi deťmi, pozvali sme ich na
„Deň matiek“ do MŠ. Vo štvrtok sa prezentovali svojim
programom deti 1. a 2. triedy a v piatok to boli zas
mladšie deti 3. a 4. triedy. S nadšením a láskou
recitovali krásne básne,
spievali piesne, ba dokonca ani tanec nebol
pre ne problém. Každá
mamička sa mohla na záver potešiť aj prekvapeniu, ktoré pomocou učiteliek deti pripravili.

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

Pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším
človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle
pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe
jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky,
ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále
milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.
Mama, mamka, mamička, maminka a ešte rôznymi
spôsobmi povedané to najkrajšie slovo na svete sa
v našej obci 3. májovú nedeľu obmieňalo v básničkách,

INFO:
Od 20.05.2019 do 31.05.2019 mali možnosť rodičia
prevziať si rozhodnutie o prijatí/neprijatí svojho dieťaťa do MŠ. Prosím, aby rodičia boli tolerantní voči
tomu, že riaditeľka MŠ má právo niektoré rozhodnutia vydať do konca júla.
Očkajáková Marcela, zast.riad. MŠ
O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

pesničkách, scénkach a tancoch na podujatí „DEŇ MATIEK“, ktorú pripravili pani učiteľky ZŠ, MŠ, SZUŠ
Jánoš a Folklórny súbor Hruštín. Nasledovali pesničky, básničky od našich predškolákov, Tieňohra – predstavenie s vlastnými tieňmi predviedli prváci zo základnej
školy a tance – Vareškový, Pomádu a tanec Mama predstavili žiaci umeleckej školy. Bodka za bohatým programom bola s pesničkami od folklórneho súboru. Na záver
sa prihovoril mamičkám pán starosta František Škapec.
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z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

11. mája sa v KD Hruštín uskutočnil
už 12. ročník HRTN daj
Program začal vystúpením Divadla Babadla
z Prešova s hrou Ako psíček a mačička. Nasledovali koncerty Raz-2-try, Orávia, Hańba (PL).
Premietol sa aj film o nezávislej hudobnej scéne
Ostrov hudby.
323 návštevníkov si našlo cestu na toto podujatie.

Ďakujeme partnerom: Obec Hruštín, PS PARKETY, IBreklama, MažeTo, s.r.o. Dobrá cestovka, Škapec servis, Bobka - ručne robené šperky, Jurpack, Na Orave dobre, Rodinné centrum Motýlik, Knábytok Marián Kompan, Kaderníctvo Andrea, Kreslenô,
MP Plyny za pomoc finančnú aj akúkoľvek inú pomoc.
Veľká vďaka aj dobrovoľníkom
a návštevníkom!
Martin "apko" Haluška
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z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O
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Tanečno
V spolupráci s organizátormi festivalu Tanečno, Rodinné centrum Motýlik pre Vás pripravilo Ľudový tanečný dom. Workshop viedli členovia SĽUK-u Petra
Vajdíková, je absolventkou Tanečného Konzervatória
Dušana Nebylu v Trnave, prešla si všetkými tanečnými technikami, v SĽUKU pôsobí od roku 2015 a Vladko Frištik študoval štátne konzervatórium v Košiciach a okrem toho aj Pedagogiku ľudového tanca na
VŠMU, v SĽUKU je sólistom 12 rokov.
Do tanca hrala živá Oravská ľudová muzika. Ľudový tanečný dom nebol tentoraz len o tanci, po
tanečnom workshope sme si v inšpiratívnej diskusii
vypočuli dva príbehy ľudí z rôznych oblastí, ktoré nás
majú motivovať, inšpirovať a povzbudiť.
Jedným z troch hostí bol Dominik Hewlett, študent
učiteľstva dejepisu a občianskej náuky, a je učiteľom
tzv. kreatívneho dejepisu. Vyrastal v malej dedinke na
Orave a keďže je vonkajškom jemne iný, niekedy si
"užil" neželanej pozornosti. Dotkol sa detských šarvátok a "nazývačiek", aj rasovo nenávistných výpadov.
A dennodenne sa pýta, akým spôsobom dokáže vplývať na ľudí tak, aby pre nich bola farba pleti úprimne...
nepodstatná...

Vypočuli sme si aj slová Antona Michalicu – zakladateľa organizácie Misia mladých:
Rodinám v náročných životných situáciách pomáhame od roku 2010. Pri našej práci sme si uvedomovali, že klasická charita v podobe darovania vecí má
svoje nedostatky. Neučí ľudí samostatnosti, kreativite
a rozvoju vlastných schopností a príležitostí. Veríme,
že každý človek, každá rodina disponujeme talentami
a schopnosťami, ktoré sú hodné rozvíjania. Modli sa
a pracuj, stredového heslo, ktoré je aktuálne aj dnes.
Preto s rodinami spolupracujeme tak, aby každá mala
na základe svojich možností príležitosť privyrobiť si do
rodinného rozpočtu alebo ušetriť peniažky. Darúvame
im hospodárske zvieratká, pestujeme zeleninu, ktorú
spracúvame, učíme ich remeslám, zbierame bylinky.
S deťmi z týchto rodín chodíme na zbery ovocia, ktoré
sa učia zavárať. Rodiny učíme zavárať, zdravo a lacno
variť aj šetriť na nákupoch.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami strávili nedeľné
popoludnie!
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JUBILANTI

@@@@P O Z V Á N K A @@@@

v mesiaci jún sa
dožívajú životných
jubileí
Mišánik Vendelín
Bareková Margita
Štajer Ján
Kupčuľák Milan
Kupčuľák Ľudovít
Sestrenková Helena
Kupčulák Ján
Krivačková Helena
Tomáňová Mária
Svýba Jozef
Žilinec Peter
Prišli medzi nás
Juraj Drabiňák
Eliška Ľubeková
František Zaťko
Odišli od nás
Jolana Kľusková
Jozef Žilinec

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci JÚN 2019
8.6.
9.6.
12.6.
15.6.
15.6.
19.6.
25.6.

Svadba
Deň mladého farmára
Predajná akcia Lantastik
Tanečná zábava
Nočná bicyklovačka Hruštín
Predajná akcia Rucek
Koncoročný koncert
Bye, bye school II. ZUŠ Jánoš

O S P R AV E D L N E N I E
Touto cestou sa chcem verejne
ospravedlniť Miroslavovi Jancekovi
za moje nerozvážne a nezodpovedné
konanie, ktorým som mu v roku 2006
spôsobil zranenie a bolesť.
„Miroslav mrzí ma to, prepáč...
dúfam, že mi to odpustíš“.
S pozdravom Stanislav Tomulec
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Hasiči
V nedeľu, 19. mája sa v Lokci konalo Okresné kolo súťaže dobrovoľných hasičských zborov. V kategórii mužov súťažilo 27 družstiev
disciplínach požiarny útok a štafeta. Našim hasiči dokázali, že sú najlepší a obsadili prvé
miesto. Ich čas v útoku bol 23,47s. a v štafete
84,21s.

O týždeň neskôr zopakovali
rovnaký
úspech aj naši dorastenci na Územnom kole
v Hladovke.
Zo 17 družstiev,
s časmi: útok 26,53s. a
štafeta 91,30s., obsadili prvé miesto.
Obidve družstvá postúpili na krajské kolo,
ktoré bude 22.6.2019
v Námestove. Hasičom
gratulujeme a budeme
im držať palce.

Strelci
Na strelnici v Hruštíne 5. mája usporiadal
strelecký klub Surfín Tvrdošín Memoriál Kuľkovského v streleckom trojboji z veľkorážnej
pištole. Naši strelci nedali šancu nikomu a obsadili všetky stupne víťazov. Najlepší bol Jozef
Jancek, druhý skončil Marián Slaničan a tretí
Jozef Očkaják.
O týždeň neskôr 11. mája, sa na VTSÚ Záhorie konali Kvalifikačné preteky v streleckom
viacboji. Naše družstvo v známom zložení skončilo na výbornom druhom mieste. Z čiastkových
výsledkov Jozef Jancek a Marián Slaničan boli
najlepší v pištoli a Jozef Jancek s Jozefom
Očkajákom boli na pomyslenej bedni z bojovej
pištole. Naviac Jozef Jancek si znova vystrieľal
Majstrovskú triedu a už teraz vie, že na Majstrovstvách Slovenska bude ocenený.
Dňa 25. a 26. mája sa v Turanoch konalo
ďalšie kolo streleckého trojboja. V sobotu najlepším výkonom roka v pištoli z veľkým náskokom zvíťazil Jozef Jancek. Z revolveru výborným výkonom na prvom mieste skončil Jozef
Očkaják a tretí bol Jozef Jancek. V nedeľu už
bez Jozefa Janceka, v pištoli zvíťazil Marián

Slaničan a druhý skončil Jozef Očkaják a v revolvery Jozef Očkaják
bol druhý a Marián Slaničan tretí. Týmito výkonmi sa pridali
k Jancekovi a už na začiatku sezóny majú istý štart na Medzinárodnej súťaži v Brne. Dobre nastrieľal aj Augustín Hojo, ktorý si zabezpečil účasť na Majstrovstvách Slovenska.
ZOTŠ Hruštín
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

Kúpim stavebný pozemok, alebo starší rodinný dom v Hruštíne. Volať večer na tel. č.:
0904 822 324 alebo 0911 841 406
Predám kozie mlieko vhodné najmä pre malé
deti, ktoré sú často choré. Tel.: 0908 946 844
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