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Kto je to babka a dedko?

„Babka je tá najúžasnejšia žena na
svete. Dedko je niečo, ako babka v mužskom rode. Vodieva deti na prechádzky
a rozpráva sa s nimi o chytaní rýb a podobne.

Babky nemajú žiadnu
inú prácu, len byť vždy tu
pre nás. Sú také staré, že
nemôžu robiť ťažké práce,
alebo behať. Už to je dosť,
ak nás vozia autom do obchodného domu, kde sa
dá povoziť na umelom koníkovi. Vždy majú pri sebe
kopec drobných. Ak nás
vezmú niekam von, spomalia, keď uvidia na zemi
lístie, alebo chrobáky.
Nikdy nepovedia „Pohni
sa!“ alebo „Sklapni.“
Obyčajne oboch bolí chrbát a nemôžu
sa zohnúť a zaviazať si topánky. Babky
nosia okuliare a smiešnu spodnú bielizeň. Vedia si vyberať zuby aj s ďasnami.

Poďakovanie
za úrodu
V nedeľu 19. septembra 2021 sme pri sv. omši
o 11.00 hod. v našom farskom kostole zasvätenom svätému Jánovi Krstiteľovi ďakovali Pánu
Bohu za plody zeme –
úrodu našich polí a záhrad. Myšlienky vzdávania vďaky zazneli aj v homílii správcu farnosti
ThLic. R. Geráta. Svoju vďačnosť prejavili
aj ľudia prinášajúci obetné dary v hruštínskom kroji. Aj výzdoba kostola sa niesla
v znamení Božích darov. Tvorili ju najkrajšie
plody, ktoré boli vypestované v našej obci.
Musíme byť vďační za všetko, čo nám Pán
Boh dáva, a nesmieme zabudnúť na ľudovú
múdrosť, že bez Božieho požehnania márne naše namáhania.
J. Kravčíková

Babky musia byť inteligentné, lebo
musia odpovedať na otázky typu: „Prečo Boh nie je ženatý?“ „Prečo sa psy
nekamarátia s mačkami?“
Babky sa nerozprávajú s deťmi, ako
s malými, ako to robia ľudia, ktorí nás
občas prídu navštíviť, lebo tento jazyk je
nezrozumiteľný. Keď nám čítajú rozprávky, nepreskakujú niektoré časti a nenahnevajú sa, ak od nich chceme, aby
nám stále rozprávali to isté.
Každý by sa mal snažiť nájsť si babku a dedka, lebo oni sú jediní dospelí,
ktoré majú trochu času pre tých najmenších.“
S vami, našimi rodičmi, im to veľmi
nevyšlo a urobili veľmi veľa chýb. Teraz, keď sú starí rodičia, dostali druhú
šancu – vedia, čo majú robiť, rozumejú
deťom, už sa to naučili.
Zdroj: internet
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Modliť sa ruženec znamená, zveriť svoje srdcia milosrdným
srdciam Ježiša a jeho matky.
Svätý Ján Pavol II.

Činnosť za mesiac september
1/ Pracovníci stavebnej firmy Žibek pokračovali v prácach na dennom stacionári pre seniorov. Bol urobený hromozvod, ríne a zvody
dažďovej vody zo
strechy.

6/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na drobných obecných prácach
nám pokosili verejné priestranstvá
a cintorín vo Vaňovke.
Všetkým, ktorí sa
podieľali na uvedených prácach, veľmi
pekne ďakujem.

Očami
starostu

2/ Pracovníci stavebnej
firmy Ing. J. Snováka pokračovali s opravou domu smútku. Boli opravené a namaľované
ostatné vonkajšie steny a vnútorné
steny domu smútku. Drevené eurookná od severozápadnej strany, boli
vybrúsené a povrchovo upravené.

3/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dolný Kubín nám predĺžila vodovod
a kanalizáciu na ulici Včielok. Túto
akciu spolufinancovala aj obec Hruštín.
4/ Pracovníci stavebnej firmy pána
A. Radzu nám pred OcÚ vybudovali
spevnenú plochu zo zámkovej dlažby.

Vážení dôchodcovia
Mesiac október sa už tradične nesie v znamení úcty k naším starším
spoluobčanom – dôchodcom. Obec
Hruštín už druhý rok v dôsledku pandémie COVID-19 nemôže z dôvodu
pandemických opatrení usporiadať
stretnutie s Vami - dôchodcami. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zakúpiť

5/ Pracovníci stavebnej firmy pána
E. Vlžáka nám vymenili staré okná za
nové plastové v prevádzkach kaderníctva a pedikúry v obecnej budove
Magnum.

každému dôchodcovi vitamínový balíček a do každej rodiny dôchodcovia dostanú 1 kalendár na rok 2022.
Milí dôchodcovia aj ja Vám chcem
popriať veľa Božieho požehnania,

zdravia, radosť z vašich detí,
vnúčat
a pravnúčat. Nech
Vašu jeseň
prežívate
vo vzájomnom porozumení
a láske.
starosta
obce

Dňa 1.10.2021
bolo na základe
Stanov COOP
Jednota Námestovo, spotrebné družstvo zvolané
33. Zhromaždenie delegátov, na ktoré bolo pozvaných 46 riadne zvolených delegátov z jednotlivých členských základní okresu Námestovo.
Na zhromaždení bolo prítomných 42
delegátov a 1 náhradník s hlasom
rozhodujúcim, čo bola 93,48 % účasť.
Bola prerokovaná správa o činnosti
Predstavenstva COOP Jednota od
31. Zhromaždenia delegátov, Výročná správa COOP Jednota za rok
2020, správa kontrolnej komisie,
schválená ročná účtovná závierka
za rok 2020 a schválený záver auditu. V rámci toho bol schválený výsledok hospodárenia, kde bolo rozhodnuté, že jeho výsledok po zdanení
bude rozdelený do fondu odmien
a do nerozdeleného zisku predchádzajúcich období. Výročná správa
bola zameraná na informácie z týchto oblastí: poslanie družstva, vízia
družstva a strategické ciele družstva.
Celé Zhromaždenie delegátov sa
nieslo v znamení 30. výročia vzniku
COOP Jednota Námestovo.
J. Kravčíková
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JUBILANTI

v mesiaci október 2021
sa dožívajú
životných jubileí
Čaprnda Jozef
Krivačková Helena
Škapcová Terézia
Tomulcová Helena
Kotúľová Marta
Martvoň Ján
Žilinec Šimon
Genšor Jozef
Slaničanová Ľudmila
Jaššová Daniela
Jaššová Mária
Radzo František
Žilincová Ľudmila
Tomulec Miroslav
Iliev Boris
Uhrík Bohuš
Straková Mária
Odišli od nás
Ján Jurian
Irena Martvoňová
Miroslav Hutira
Margita Kupčuláková
Prišli medzi nás
Tomáš Sedlár
Dominika Krivačková
Eliška Kurtulíková
Lukáš Snovák
Jesika Martvoňová
Oliver Haluška
Uzavreli manželstvo
Milan Miškovič
a Lucia Vigodová
Dávid Plevjak
a Andrea Katrenčíková
Martin Rolček
a Magdaléna Hutirová
Štefan Očkaják
a Alžbeta Katreníková
Štefan Maťašák
a Mária Gemeľová
Roman Hurtala
a Alena Zemenčíková
Jonatán Perašín
a Lucia Firicová

Ruženec cesta do neba
Legenda hovorí, že Panna Mária sa
zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu,
že modlitba a meditácia nad životom jej
Syna porazí bludy a utrpenie. Aj keď
táto legenda je veľmi milým príbehom,
vznik ruženca je o čosi zložitejší. V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi
recitovali žalmy. Bolo to jedným z pravidiel ich života. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli
čítať, bolo treba nájsť spôsob modlitby
pre negramotných bratov. Na tento účel
sa použila modlitba Pána – Otče náš –
bratia recitovali 150-krát túto modlitbu,
čo korešpondovalo s počtom žalmov.
Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči Panne Márii vzniká modlitba Zdravas´ Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírená
a populárna. Postupne bola pripojená
k tejto modlitbovej tradícii. V rokoch
1410 – 1439 Dominik Pruský, kolínsky
kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachádzalo 50 Zdravas
Márií prepojených na úryvky z evanjelia. Nápad tohto kartuziána sa uchytil.
V rôznych regiónoch vznikali adaptácie
takéhoto Mariánskeho žaltára a počet
úryvkov z evanjelia dosahoval až 300.
Dominikán Alain de la Roche (1428
-1478) vydal jednotné vydanie tohto Mariánskeho žaltára, ktorý sa počas jeho
života začal nazývať „Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie“. Zjednotiť túto
formu modlitby sa mu podarilo vďaka
jeho kázaniu a Mariánskym bratstvám,
ktoré zakladal. Ruženec zjednodušil
v roku 1521 dominikán Alberto de Castello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas pontifikátu
pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho
štandardizoval a uviedol pre celú Cirkev. Neskôr boli vykonané už len dve
úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917
na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná
modlitba „Ó Ježišu, odpusť nám naše
hriechy…“ a za pontifikátu Jána Pavla
II. boli pridané desiatky ruženca svetla.
Prísľub Panny Márie pre tých, čo
sa budú modliť ruženec:
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne
modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
3. Ruženec bude mocnou ochranou
proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky
k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach.
Tie duše sa posvätia týmto
prostriedkom.
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec,
nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj
ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života
a po smrti účastní Božieho svetla
a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť
veľkej sláve v nebi.
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom
ruženca, dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec,
sľubujem pomoc vo všetkých ich
potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna, že
všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov
v živote a v smrti, celý nebeský
dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je
zvláštne znamenie predurčenia.
Drahí bratia a sestry, azda nie je
deň, kedy by som nedržal v ruženec
v rukách. Nie raz vo svojom kňazskom
živote vidím, ako mi Matka pomohla
v tých ťažkostiach, o ktoré som prosil
v modlitbe svätého ruženca. Povzbudzujem Vás, modlime sa často túto
modlitbu, ktorá robí zázraky. Aby ruženec nebol len ozdobou v aute alebo na
našom krku, ale nech je to nástroj na
vyprosenie milostí, nielen pre seba, ale
hlavne pre tých druhých.
Peter kaplán +
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

AUGUST – SEPTEMBER 2021

Q Počas prázdnin boli okrem veľkého upratovania vykona- začali prvý školský deň vo svojich triedach. Spoznali nové
né ešte tieto práce – maľovanie 2. poschodia budovy na
výhone (chodba a 2 triedy), kosenie trávy v parku
i v areáloch škôl, asfaltovanie časti chodníka pri šatni
v Zamoste.

Q Od 4.8.2021 môžu naši žiaci i široká športová verejnosť
využívať zrekonštruovaný tenisový kurt v areáli ZŠ Zamost. Rekonštrukciu urobila firma Vaat, s.r.o. zo Žiliny. Bola
odstránená antuka, oplotenie, empire, staré stĺpy aj oplotenie, namaľované jestvujúce stĺpy, položená vyrovnávacia
vrstva, koberec, inštalované siete okolo celého kurtu, tenisové stĺpiky so sieťou. Okrem pracovníkov firmy Vaat, s.r.o.
časť prác vykonali členovia HTK (Hruštínskeho tenisového
klubu). Ďakujeme Obci Hruštín za financovanie tejto rekonštrukcie, dúfame, že kurt bude slúžiť v takomto stave čo
najdlhšie. K tomu však treba, aby všetci dodržiaval tieto
pravidlá:
@ záujemcovia o hru sa zapíšu na tlačivo, ktoré je pripnuté
na dverách pri workoutovej telocvični
@ hra na kurte je (zatiaľ) bez poplatkov
@ hráči musia mať obuv bez opätkov či štopľov (zákaz hrať
v kopačkách)
@ nevešať sa po sieťach, nepodliezať ich (otvorený vchod na
kurt je od telocvične)
@ na kurte NEFAJČIŤ, NEPIŤ ALKOHOL, NEŽUŤ ŽUVAČKU...
@ udržiavať poriadok, odpadky dávať do koša
@ kurt je monitorovaný kamerovým systémom, takže vzniknuté škody bude musieť vinník uhradiť

pani učiteľky, triedy a zaujali ich učebnice, ktoré čakali na
nich na laviciach. Odznakom boli „pasovaní“ za žiakov prvého ročníka. Druhý deň opäť začal prekvapením v podobe
kníh a pasteliek od Obecného úradu Hruštín, za čo srdečne ďakujeme. Želáme našim prvákom, aby nikdy nestratili
zvedavosť, chuť poznávať niečo nové a škola nech je pre
nich obľúbeným miestom.

TENISU ZDAR!

Q 26.8. – komisionálne skúšky robila 1 žiačka (ANJ) –
vyhovela.

Q2.9. – otvorenie školského roka. Do školy nastúpilo 287
žiakov (o 4 viac ako vlani), z toho 36 prvákov (o 15 viac ako
vlani). Máme 16 tried, 7 na Výhone ( I. stupeň + školský klub
detí), 9 tried je v Zamoste.
Máme 25 pedagogických (z toho 2 vych.) a 6 nepedagogických zamestnancov, 5 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho
pedagóga.

Q V tomto školskom roku pribudlo do našej školy 36 zveda- Q8.9. - popoludní štvrtáci vyrazili na bicykloch do Vaňovky.
vých prvákov. Spolu s rodičmi, trošku vystrašene a nesmelo,

Pri kostole ich čakali spolužiaci, ktorí v tejto časti Hruštína

5
bývajú. Marianka Sedlárová vopred pripravila
plán trasy po dedine a jej
okolí: ihrisko, bývalá škola, kalvária, kaplnka a občerstvenie u nej doma. Jej
starí rodičia vyorávali zemiaky, jeden riadok deti
pomohli vyzbierať. Počasie bolo krásne. Celá akcia dopadla výborne, aj
keď to bola fuška.

Q 13.9. – žiaci, ktorých
rodičia prostredníctvom
edupage alebo papierovo
potvrdili záujem o bezplatné AG testy, sa mohli začať testovať na prítomnosť COVIDu-19. Druhá časť testov bola žiakom rozdaná 29.9.2021. Dodatočne prihlásení žiaci ich dostávajú
priebežne. Návod na použitie je
v novinkách na stránke školy.
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si ťažké podmienky, v ktorých museli žiť. Tvorivé dielne
overili ich praktické zručnosti. Na záver sa zabavili spolu
s pravekými šamanmi.
Hodina biológie sa konala v bojnickej zoologickej záhrade.
Žiaci videli mnoho druhov vtákov, potešil ich nový pavilón so
slonmi, zabavili opice a ako vždy – šelmy, medvede aj hady.
Za dobré správanie si na záver exkurzie šiestaci vyslúžili
odmenu – vytúžené nákupy.

Q 29.9. – Novú tradíciu netradičnej hodiny literatúry
a dejepisu započali žiaci ôsmeho ročníka v Banskej Štiavnici. Pred príchodom do tohto zaujímavého mesta im Klárka
Ť. porozprávala o jeho histórii a pamätihodnostiach. O najkrajšej a zároveň najdlhšej ľúbostnej básni Marína sa dozvedeli všetko v zážitkovom dome, v ktorom ožili obrazy a rozprávali o nenaplnenej láske Andreja Sládkoviča k Maríne
Pišlovej. Prehliadku Trojičného námestia ukončila návšteva

Q 14.9. a 22.9. – triedne rodičovské združenie absolvovali triedne
pani učiteľky v 4.A, 5.A a 5.B.

Q 21.9. – dostali žiaci na desiatu
jablká, ktoré naoberali v areáli školy žiaci 7.B triedy.

Q 23.9. – Po ročnej prestávke
opäť netradičnú hodinu dejepisu a biológie absolvovali žiaci
šiesteho ročníka v Bojniciach.
Poznatky o najstaršej dobe v dejinách ľudstva si doplnili v Múzeu
praveku. Tu si prešli miesta, ktoré
pred mnohými rokmi obývali neandertálci aj mamuty, a uvedomili
Starého zámku s výkladom pani učiteľky. S históriou baníctva sa ôsmaci oboznámili priamo v priestoroch šachty bane, do ktorej zostúpili v plášťoch vyzbrojení prilbami
a lampami. Cestou domov si v autobuse overili získané poznatky
prostredníctvom testu v štyroch skupinách. Test bol vyhodnotený ako
súťaž, v ktorej najlepšie obstáli dievčatá z 8.A a chlapci z 8.B. Exkurzia
sa vydarila a splnila nielen stanovené učebné ciele.
Oznamy:
Q Od 2.9. používa internetovú žiacku knižku (IŽK) už aj prvý stupeň
(1.-4.roč.). Ak by bol nejaký problém s prístupom k IŽK, treba zavolať do školy alebo prísť osobne.
Q Je možné využívať telocvičňu, treba sa nahlásiť u správcu – p. Matúša Očkajáka (0902 614 298).
Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
deťom pravidelne počas celého roka venovať v priestoroch
našej MŠ a len v prípade potreby si bude prizývať rodičov aj
do svojej ambulancie v NO. Prosím rodičov, ktorí so svojim
dieťaťom navštevujú inú logopedickú ambulanciu, aby priniesli správu o aktuálnom stave vývinu reči svojho dieťaťa.
Len na základe dostatočných informácií špecialistov sa dá
naplánovať a realizovať rozvoj reči u detí aj v MŠ.

Q 23.8 2021 Celý personál MŠ sa zúčastnil školenia
o BOZP a PZS, kde boli zamestnankyne oboznámené
o dodržiavaní bezpečnosti pri práci a prvej zdravotnej starostlivosti. Za prínosné preškolenie ďakujem pánu Ing. Kurtulíkovi E. a Mgr. Jaššovi R.
Q 30.8.2021 Za dodržania stanovených opatrení sa v školskej jedálni realizovalo združenie rodičov, počas ktorého boli
rodičia oboznámení s prevádzkou MŠ Hruštín, dokumentáciou a prísne stanovenými opatreniami na šk.rok 2021/2022.

Q8.9.-16.9.2021 Pod vedením pani uč. Macákovej si svoju
pedagogickú prax vykonávala študentka Gombalová Mária.
Veríme, že toto obdobie prežité so škôlkarmi v nej len utvrdilo
nadšenie z tejto práce a dalo jej mnoho výborných skúseností a poznatkov.

Q MŠ Hruštín bude počas šk.roka 2021/2022 navštevovať
91 detí. Nových žiadostí bolo prijatých 42, z toho bolo nevyhovených 11. Na základe novelizácie školského zákona bude
povinné predprimárne vzdelávanie plniť 39 detí.
Rozdelenie tried, učiteliek:
1. trieda (5-6 ročné deti) 24 detí Ing. Macáková M.
Michnová V.
2. trieda (4-6 ročné deti) 24 detí Jaššová D., Martvoňová T.
3. trieda (4-5 ročné deti) 22 detí Mgr. Poláková S.
Bc. Očkajáková M.
4. trieda (3-4 ročné deti) 19+2 Mgr. Vlžáková S.
Bc. Bohucká J.

Q16.9.2021 Spolu s deťmi sme si zrealizovali naplánovaný
cvičný poplach. Škôlkari mali možnosť počuť poplachovú
sirénu a hlásenie megafónom. Teraz už poznáme nejaké
nečakané nebezpečenstvá, ktoré číhajú všade a vieme, že
nesmieme spanikáriť, musíme sa držať pokope a rýchlo sa
presunúť na určené miesto.
Q20.9. - 24.09.2021 Svoju študentskú pedagogickú prax si
pod vedením pani uč. Michnovej pri najstarších predškolákoch realizovala Matečková Paulína. Reálne prostredie
a činnosti s deťmi jej určite obohatili rozhľad v tomto pedagogickom povolaní a veríme, že z jej nadšenia nijako neodbudlo.

Q2.9.2021 „Ulica je plná detí, do škôlky už každý letí.
Prestaňte sa deti mračiť, v škôlke sa vám bude páčiť.“
Slávnostne sme otvorili bránu našej materskej školy
a s úsmevom na tvári očakávali nové, aj už známe tváričky.
Niekto so slzami, iný s nadšením a úsmevom vchádzal do
svojej triedy. Dalo sa spozorovať ťažké lúčenie s mamkou
a ockom, ale i iskrička odhodlania a odvahy v očkách malých
škôlkarov.

Q 8.9.2021 Navštívila nás pani Mgr. Fašungová, ktorá si

Prosím rodičov:
– aby sledovali web.stránku materskej školy, kde sa budú
priebežne vkladať informácie,
– aby dodržiavali stanovené opatrenia materskej školy,
– aby informovali MŠ v prípade výskytu ochorenia na
COVID-19 v rodine.

zrealizovala úvodnú logopedickú depistáž. Opäť sa bude

Očkajáková Marcela
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STRELCI
September už tradične býva vrchol letnej streleckej sezóny. Družstvo z Hruštína v zložení Jozef Jancek, Marián Slaničan a Jozef Očkaják cestovalo do Príbeliec pri Veľkom Krtíši,
kde sa 4. septembra uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v streleckom viacboji. Z kvalifikácie postúpilo 14 najlepších
družstiev. Naši mali vysoké ambície no nakoniec pri vyrovnaných výsledkoch obsadili 5. miesto. Z čiastkových výsledkov
vo veľkorážnej pištoli zvíťazil Jozef Jancek a Marián Slaničan bol tretí a v bojovej pištoli bol Jozef Očkaják druhý.
Dňa 11. septembra znova v Príbelciach sa uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska z malokalibrových zbraní. Jozef Jancek sa tam nominoval v dvoch disciplínach, keď finálová
účasť medzi 8 najlepšími je prakticky úspech. V ŠtPi 3x20
obsadil pekné 6. miesto a v ŠPi 30+30 sa dokonca presadil
medzi profesionálnymi strelcami a skončil na stupni víťazov
a to na treťom mieste.
V Michalovciach sa 18. septembra konali Majstrovstvá
Slovenska v streleckom trojboji, kde postupovalo 40 najlepších strelcov v pištoli a 30 najlepších v revolveri. Na východ
strelci z Hruštína cestovali v zložení Jozef Jancek, Jozef
Očkaják, Marián Slaničan a Augustín Hojo. Tento rok znova
potvrdili, že patria medzi elitu a umiestnili sa vždy v prvej

desiatke. Najlepšie to znova išlo Jozefovi Jancekovi, keď sa
v obidvoch disciplínach stal Vicemajstrom Slovenska. V disciplíne pištoľ ho na stupni víťazov doplnil na treťom mieste
Marián Slaničan a v disciplíne revolver na treťom mieste
Augustín Hojo. Gratulujeme.
ZOTŠ Hruštín
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Cyklotúra piatimi hoľami
V nedeľu 5. septembra sa konal v poradí už 11. ročník
cyklotúry piatimi hoľami. Akcie sa zúčastnilo 120 milovníkov
horskej turistiky z blízkeho okolia, ale aj zo zahraničia. Konkrétne z Holandska. Jej organizátorom bola Obec Hruštín.
Približne 30 km tradičná trasa sa začala spoločným štartom
na parkovisku pri KD. Športovci na cestu dostali tyčinku,
redbull a korbáčiky. Počasie nám vyšlo, bolo slnečno iba
v horách dosť pofukovalo. Prvé kilometre viedli smerom ku
Lomnianskej kaplnke smerom na Hruštínsku hoľu, kde boli
dve občerstvovacie stanice. Aj na vrchole Vasiľovskej hole
čakalo cyklistov občerstvenie s vynikajúcou pečenou klobáskou. Po príchode do cieľa dostali všetci účastníci vlajku
s nálepkou a mohli si posedieť pri guláši, čapovanom pivku,
kofole a kávičke. Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom,
dobrovoľníkom a zamestnancom obecného úradu, ktorí pomáhali pri organizovaní tohto kultúrno-športového podujatia.
Celkové finančné výdavky na cyklotúru: 1 200,- €
Finančné príspevky od sponzorov: 1 185,- €
S. Zajacová, foto: J. Ťasnocha

Sponzori, ktorí podujatie podporili:

Peter Socha PESOLES, s.r.o.
Jozef Kupčo – výroba nábytku
Jaroslav Zajac
Jaroslav Smidžár
Mäsiarstvo POLUNC
RedBull

Najmladší účastník z Nižnej (6 r.)
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Q Kúpim prívesný vozík za auto alebo
štvorkolku.
Tel.: 0902 896 657

Q Klietky pre chov
prepelíc, pasce na
líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, výstavné
klietky pre chovateľov, výbehy pre
psíkov a hydinu,
šklbačky, dojenie
pre kravy, ovce
a kozy, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu,
tel. 0907 181 800

Voľné pracovné miesta na
Poľnohospodárskom družstve
v Hruštíne
Pracovná pozícia

Hrubá mzda

Traktorista

3,70 eur/hod. + úkolová mzda

Ošetrovateľ HD, dojička, kŕmič
750 eur/mesačne
Zootechnik, Agronóm, Mechanizátor
800 eur/mesačne
Viac informácií na telefónnom čísle 0911 488 878 alebo
osobne na Poľnohospodárskom družstve v Hruštíne.
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