03/2006
Èo napísa do piesku, èo vytesa do kameòa
Dvaja kamaráti sa vydali cez pú. Predtým sa
ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho
druhého.
Dotyèný, bez toho, e by èoko¾vek povedal, sa
zohol a napísal prstom do piesku:
Dnes mi môj najlepí priate¾ dal facku.
Putovali ïalej. Prili ku krásnej oáze s jazierkom
a rozhodli sa, e sa vykúpu. Ten, èo dostal facku,
sa zaèal topi, ale ten druhý ho zachránil a vytiahol z vody.
Keï sa prebral, vytesal do kameòa: Dnes mi môj
najlepí priate¾ zachránil ivot.
Kamarát sa ho opýtal: Keï som ti dal facku,

napísal si to iba do piesku a teraz si to vytesal do
kameòa.
Preèo?
Odpovedal: Vie, keï mi niekto ublíi, píem to
iba do piesku, aby vietor tieto riadky odfúkol na
znak odpustenia. Ale keï mi niekto pomôe, vytesám to do kameòa, aby to tam ostalo na veky.
Nauè sa svoj ia¾ a krivdy písa iba do
piesku, a svoje astie vyry do kameòa.
Hovorí sa, e treba iba jednu minútu na to, aby
sme si niekoho zapamätali, iba jednu hodinu, aby
sme si ho ob¾úbili, ale ve¾akrát nestaèí ani celý
ivot, aby sme na neho zabudli.

dddddd dddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddd

V sobotu, 18.2.2006, usporiadali MKS Hrutín a SONDA v KD Hrutín Makarný ples, ktorého
sa zúèastnilo 26 masiek. Masky sa predviedli nielen v súaiach, ale aj v tanci. Najlepie
obstála maska Brezová metla  P.SOCHA. Po vyhodnotení masiek nasledovalo rebovanie tomboly a vo¾ná zábava so skupinou SONDA.
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v èasti Dedina a sèasti aj na ulici Hlavná. Týmto
sa zvýila bezpeènos chodcov.
3. Z dôvodu dlhodobého problému so stavebnými pozemkami pod rodinné domy v naej obci,
Mesiac február, ktorý sa niesol v znamení plesa obecné zastupite¾stvo na svojom zasadnutí
sov, karnevalov a faiangových vesedòa 24.02.2006 rozhodlo zvola velíc, je za nami. Tradíciu faiangorejné zhromadenie na nede¾u,
Oèami
vých zvykov aj v naej obci oivuje
19.03.2006 o 14.30 hod. v MKS.
starostu
u tradièný makarný ples pre doObec chce vytypova lokality,
spelých, ktorý má, vïaka organizáv ktorých by bolo moné vykúpi od
torom, z roka na rok vyiu úroveò
obèanov pozemky na individuálnu bytoa úèas. V teplej sále MKS plesali aj deti z M
vú výstavbu. Na tomto stretnutí s obèanmi
a Z. Koniec faiangov uzatvorila akcia  pochochce obec ozrejmi postup a podmienky, za
vávanie basy.
akých by sa pozemky vykupovali. Záleí od
nás obèanov, èi sa dohodneme a umoníme
Váení obèania.
naim mladým rodinám stava rodinné domy.
Zaèiatkom mesiaca sa uskutoènil hovor s obOèakávame od Vás podnetné návrhy a prípoèanmi, a to v Hrutíne i vo Vaòovke. Obèania boli
mienky k danej problematike.
oboznámení s èinnosou obce za rok 2005 a s
plánom práce na rok 2006. Vetky prípomienky
Váení obèania.
a podnetné návrhy, ktoré obèania vzniesli na hoJedným z významných liturgických období pre
vore, sa budú v priebehu roka postupne riei nás kresanov je pôst. Pôst je obdobím, kedy sa
a niektoré sa u rieia.
viac ako inokedy stíime a v duchu slov PRACH
1. Autobusový spoj do Vaòovky o 9.45 hod.- SAD SI A NA PRACH SA OBRÁTI uvaujeme o zmysle
súhlasila s návrhom, aby spoj premával od náho ivota. Vetkým spoluobèanom prajem,
pondelka do tvrtku, ale s podmienkou, e spoj aby pôst zmenil nielen ná vonkajok, ale hlavne
bude finanène podporený aj obcou. Obec sú- nae srdce, z ktorého by sme mali odstráni nehlasila s touto podmienkou, èaká sa u len na vraivos, posudzovanie a ohováranie jeden
rozhodnutie SAD, odkedy bude spoj premáva. druhého. Len pri takejto zmene náho vnútra má
2. Obec v mesiaci február za spolupráce SSC pôst skutoèný význam.
v Dolnom Kubíne odviezla sneh z chodníkov
Mgr. Frantiek kapec, starosta obce
Nie sme trestaní za svoje èiny. Sami sa nimi
trestáme, alebo odmeòujeme.
(CARLO CARETTO)

Informácia OcÚ

Jubilanti v mesiaci marec 2006

Obecné zastupite¾stvo Hrutín zvoláva
na deò 19. 3. 2006 o 14.30 hod.,
Verejné zhromadenie obèanov,
k problematike individuálnej bytovej
výstavby v obci.

75 rokov:
70 rokov:

NON-STOP TELEFONICKÁ LINKA
K VTÁÈEJ CHRÍPKE !
0800 127 127

55 rokov:
50 rokov:

Oznamujeme verejnosti, e od 17. februára 2006 bola na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky zriadená
bezplatná telefonická protinákazová linka, na ktorú je moné poèas 24 hodín
nahlási prípady uhynutého vtáctva. Na
linke sú taktie k dispozícii odborníci, ktorí Vám poskytnú informácie súvisiace
s vírusom vtáèej chrípky a potrebnými
opatreniami na zamedzenie jeho írenia.

65 rokov:
60 rokov:

Vláková Helena
Bronerská Terézia
ilincová Terézia
Genor tefan
Martvoòová Irena
Hutira Jozef
ilinec Jozef
Hutirová Emília
kapec Jozef
Tomulec Frantiek
Kotú¾ Jozef
Kriven tefan
Kupèuláková Terézia

Prili medzi nás:
Ján Martvoò
Tibor Hnojèík
Barbora Hnojèíková
Martina Mikuláová
Ema asnochová
Odili od nás:
Margita Martvoòová, 62 rokov
Dominik Jurovèík, 75 rokov
imon ¼ubek, 90 rokov
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U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA Hrutín
konaného dòa 24.02.2006 Èíslo: OZ 01/2006
O b e c n é

z a s t u p i t e ¾ s t v o

A/ Berie na vedomie:
1. Úèas poslancov na zasadnutí v poète 10.
2. Správu o hospodárení obce za rok 2005.
3. Správu kontrolóra obce o plnení rozpoètu za
rok 2005.
4. Harmonogram výstavby telocviène - dorobenie haly z vnútra.
B/ Schva¾uje:
1. Inventarizáciu za rok 2005.
2. Úpravu rozpoètu na r. 2006 v príjmovej èasti
nasledovne:
Podiel na výnose dane z príjmov FO
+ 1.000.000,- Sk
Prenájom PZ Hrutín
+ 26.000,- Sk
Mimorozpoètové zdroje
+ 1.079.000,- Sk
Transfér Matrika
+ 7.000,- Sk
Transfér Základná kola
+ 392.000,- Sk
.............................
+ 2.504.000,- Sk
Úprava rozpoètu na r. 2006 vo výdajovej
èasti nasledovne:
Matrika
+ 7.000,- Sk
Rozpoèet Z
+ 392.000,- Sk
Príspevok na autobus SAD HR. - Vaò.
+ 10.000,- Sk
Realizácia stavby  telocvièòa + 2.095.000,- Sk
............................
+ 2.504.000,- Sk
3. Prebytok hospodárenia za rok 2005 rozdeli
nasledovne:
a/ 200.000,-Sk presunú do rezervného fondu
b/ 1.079.000,- Sk presunú do mimorozpoètových zdrojov r. 2006.
4. Na súa Hrutínska kosa 2006 - 1. roèník
prispie finanènou èiastkou 5.000,- Sk.
5. Predaj nehnute¾nosti zapísanej na LV è. 2851,
k.ú. Hrutín pod A stavby s.è.53 na parcele
è. 26, bytovka, iné údaje: k pozemku pod stavbou è. 56 /26/ nie evidovaný právny vzah na
liste vlastníctva, byty a nebytové priestory pod
B vchod è. 1, prízemie, byt è. 1, podiel priestoru
na spoloèných èastiach a spoloèných zariadeniach domu: 3680/32182 pod B5 Obec Hrutín,
Hrutín, SR, IÈO: 00314501 v 1/1 úèasti a to
v prospech kupujúcich manelov MUDr. Slavomírovi Mièiakovi a manelke Mgr. Elene Mièiakovej, rod. Repkovej, obaja bytom Hrutín,
ul. kolská è. 56 za kúpnu cenu vo výke
110.200,- Sk, slovom: stodesatisícdvesto slovenských korún.
6. Schva¾uje vstup obce Hrutín do Asociácie
horských sídel.

7. Zruenie pracovného miesta kuriè -údrbár
z organizaèných dôvodov od 1. 5. 2006.
8. iados Miánik Peter a manelka, Vaòovka
778 k výstavbe rodinného domu s podmienkou e prístupovú cestu, vodovodnú a elektrickú prípojku si iadate¾ vybuduje na vlastné
náklady.
9. iados o povolenie výstavby rodinného domu
pre Kotú¾ ¼uboslav a man. Marcela, Dukelských hrdinov 2038/3, Dolný Kubín za splnenia podmienok - vecné bremeno - prístupovú
cestu, elektrickú a vodovodnú prípojku si iadate¾ vybuduje na vlastné náklady.
10. iados Kyrczová Marcela rod. Firicová, Hrutín è. 437 o odkúpenie neknihovanej pôdy na
parc. è. 20236/4, 20245/10, 20254/8 pod¾a
schválenej kategorizácie neknihovanej pôdy
OZ.
C/ Odporúèa:
1. Obecnej rade jedna so zástupcami PD Hrutín a ostatnými záujemcami o dlhodobom prenájme obecnej pôdy v lokalite PD Hrutín
pod¾a odporuèenia OZ.
D/ Zvoláva:
1. Verejné zhromadenie obèanov pod¾a zák. è.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 písm.f
na deò 19. 3. 2006 o 14.30 hod. k problematike individuálnej bytovej výstavby v obci.
E/ Neschva¾uje:
1. iados Dudáikovej Marcele, Hrutín è. 189
na stavebné povolenie rodinného domu.
F/ Neodporúèa:
1. Meni prijaté VZN è. 2/2005 o miestnych daniach.

MKS pri OcÚ Hrutín
PODUJATIA V MESIACI MAREC
8.3.
11.3.
19.3.
22.3.
30.3.

Predaj ROMANIK
Hrutínska kristiánka
Hovor s obèanmi
Predaj ALADIN
Predaj MASNICA

pripravujeme  l  pripravujeme
MKS Hrutín pripravuje
na sobotu 6. 5. 2006
spoloèenský ples obce  MAJÁLES.
Do tanca bude hra skupina SONDA.
Cena vstupenky: 300,- Sk/osoba.
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Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
9. èas:

Mlyn a píla boli najpotrebnejie zariadenia prvých hrutínských osadníkov. oltýs mal
právomoc od zemepána zaloi
mlyn a pílu a manipulova s nimi.
V Hrutíne spoèiatku to bola rodina Lukáèikova, potom Hutirova a Pakova. oltýsky mlyn
a píla boli postavené na priestranstve sútoku rieky Hrutínky
a potoka teèúceho z Radzolky,
na¾avo pred ohybom cesty
z Podzámku do Dediny. Voda
na mlyn a pílu sa privádzala priekopou poza domy dolu Èrch¾ou
z hate na rieke povye Èrchle.
V prvú svetovú vojnu oltýsky
mlyn predali súkromníkovi tefanovi Oèkajákovi, údajne za
6.000 korún. Tento mlyn a píla
boli v prevádzke po rôznych
opravách a zlepeniach (v poslednom desaroèí bol u valcový, nie kamenný) a do roku
1948.
V roku 1677 v Hrutíne bol aj
druhý mlyn zvaný gazdovský.
Postavili si ho gazdovia ponie
oltýského na pravom brehu rieky, naproti stredu ulice Dedina,
medzi Chovancovou a K¾údovou ra¾ou. Voda na tento mlyn
sa privádzala priekopou z hate
pod dnenou farskou záhradou.
Prístup ku tomuto mlynu bol zo
stredu Dediny lavicou cez rieku
a tie cestou poza kapustné
hradby. Pri ve¾kej povodni v r.
1900 tento mlyn bol zdemolovaný a zanikol. Potom si gazdovia
postavili mlyn povye Èrchle. Za
ïalej povodne v r. 1902, ako
hovoria pamätníci, zrútil sa aj
kamenný most pri kostole postavený v r. 1830 bol údajne nízky o dvoch oblúkoch, nie div, e
za povodne voda podmyla stredný pilier, odniesla ho a most sa
zrútil. Potom postavili nový,
vyí o jednom oblúku. Najnovie v r.1955 pri vyrovnávaní
cesty pred kostolom postavili
v znaènej výke nad riekou elezobetónový, rovnako aj konèa Dediny.
Valcha (fo¾ú). Nai predkovia nosili súkenný odev. Ku

HOSPODÁRSKE

ZARIADENIE

výzdobe súkna bola nevyhnutne potrebná valcha. Bola pri oltýskom mlyne, pod lebami píly.
oltýs Lukáèik s òou manipuloval a po òom Pako.
V rokoch 1918  1940 fo¾ú
bol pri hornom gazdovskom
mlyne, manipuloval s ním Tomá K¾uska. Potom zanikla výroba súkna v Hrutíne.
Farbiareò a mange¾. Hrutínci za starodávna na znaèných
plochách pestovali ¾an. Kadý
osadník potreboval plátno. Veï
popri súkne a kouchoch plátno
bolo najpotrebnejie na zhotovenie odevu a bielizne. Vrchné
odevy enské a detské zhotovovali sa z farebného plátna. Vo
viacerých osadách Oravy boli
farbiarne plátna a mangle na
vystieranie a hladenie plátna. Aj
v Hrutíne farbili a mang¾ovali
plátno. V rokoch 1830  1857 to
robil Jozef Samuely s manelkou Annou, rodenou Loydlovou.
V roku 1857 tento farbiar bol
v Hrutíne aj richtárom. Nebol to
hrutínsky rodák. Pochádzal
pravdepodobne z Liptovského
Mikuláa.
Potom plátno farbil a mang¾oval v Hrutíne istý tajer. Býval
za mostom na ¾avej strane, druhý dom pri ceste do Podzámku.
Podnes obèana na tom staveniti bývajúceho nazývajú farbér, i keï s farbením plátna niè
nemal. Tradícia pomenovania
domu na tom mieste pretrváva.
Olejáreò  lis. V Hrutíne
odpradávna bolo aj zariadenie
na vytåkanie oleja z ¾anového
semena. Tento olej pouívali ako
omastu zvlá v pôstnom èase
(pôstna disciplína v cirkvi katolíckej v minulých storoèiach bola
ve¾mi prísna) a pravdepodobne
aj pri napúaní a farbení nábytku. Pod¾a spomienok najstarích pamätníkov s vytåkaním oleja
sa zapodieval s úspechom Snovák. Býval v Dedine pri Kupèulákoch (Svýbovcoch). Potom
tajer prienatý u Snováka. ¼anovec sa drobil a maèkal v stupách, robilo sa to údajne noha-

mi. Keï vo Vasi¾ove zostrojili
praktickejí a hygienickejí lis na
olej (kladivá, ktorými sa rozmaèkával ¾anovec v stupách,
boli na vodný pohon a olej sa
vytláèal lisom so závitnicou)
v Hrutíne sa naèas prestalo
s vytåkaním oleja. V poslednom
období, v rokoch 1918  1930,
olejáreò zase zriadil Tomá
K¾uska v Èrchli pri hornom mlyne. Tam po roku 1920 zriadil aj
indláreò a meniu tehelòu. Pri
hornom mlyne v tých rokoch
bola aj dubáreò vdovy Kohnovej z Liptov. Mikuláa.
Remeslá. Z rozprávania starých ¾udí mono hodnoverne
zaznaèi o remeslách a remeselníkoch v Hrutíne: Boli tu oddávna domáci majstri fajkári,
ktorí boli zdruení v spolku na
spôsob cechu. Pamiatku po
sebe nechali spolu s inými remeselníkmi v postavenej soche
sv. Floriána pred kostolom zaèiatkom 19. storoèia. Nápis na
podstavci znel: Tebe o svätý
Floriáne ku cti a sláve Boej dali
postavi zdejí remeselníci, anno
1830.
ili tu obratní tesári. U nás
kadý chlap vedel dobre narába so sekerou. Nie je to bez
významu, e v znaku obce je
valach so sekerou. Zaèiatkom
19. stor. známy majster Frantiek Pako so svojou partiou
staval drevenice aj po okolitých
dedinách. V novom èase známym tesárom bol v Dedine Tomá Kunier a jeho syn Ján
Kunier.
Medzi murármi ako predák
vynikal Jozef Búdka.
Z dávnych kováèov sú známi: Ján kapec - kuzeò (vyheò)
mal za mostom pri prvej odboèke cesty doprava od hradskej
cesty na Podzámok. Jozef kuta, pochádzajúci zo Záskalia,
vyuèený kováè, kuzeò mal pred
mlynom pri kostole. V Radzolke, v Kúte boli kováèi aj kolári
Ján Chovanec Radzo, Matej
Chovanec Radzo. V dedine bol
kováè Sochu¾ák, pochádzal
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z Novoti, vyheò mal pod brehom pri rieke.
Známy krajèír súkenných
nohavíc a halien bol tefan ilinec v Radzolke pod cintorínom.
Vyuèil sa v Párnici a na vtedajie pomery bol zbehlý v písme
i èítaní. Aj Ján Vajzer vedel i
hrutínske obleky. Èiapky z baranèích koí il Ján Krafèík.
Starí ¾udia spomínajú ustra
(obuvníka), ktorý býval za Martinovým humnom na Kostolnej.
Kolárov bolo v Hrutíne hodne. Z dávnejích èias sú známi:
Ondrôfka v Èrchli, Ján Kupèulák v Dedine, Ján K¾uska v Radzolke.
Solári za starodávna boli tesári. ¼udia, keï ilo o nábytok,
neboli takí nároèní ako dnes.
Kouchárov v Hrutíne nebolo, i keï ovèie koe vedeli si
¾udia spracúva na prikrývky.
Kouchy sa kupovali v Po¾sku,
tzv. lipnické.

03/ 2006
Remeselníci s výuèným preukazom po roku 1920 tu boli:
Jozef ilinec, obuvník, Jozef
eliga, kouník, Ján mihe¾,
stolár, Matej Tomulec, Kováè,
Ján Macák, kolár.
Po roku 1950 záujem o remeslá celkom vymizol, lebo súkromné manufaktúry boli zakázané, iba niektorí boli trpení, ako
kováèi a stolári pre potreby súkromných ro¾níkov a pre potrebu
stavieb rodinných domov. Pre
neúmerné dane aj týmto bolo
ako i z remesla, a preto sa
ho vzdali.
Výroba domácich potrebností. Je známo o naich predkoch, e boli ve¾mi pracovití,
húevnatí a mali zdedené nadanie zhotovi si vetko, èo potrebovali v domácnosti a ku po¾nohospodárskym prácam.
Keï sa skonèili po¾né práce,
kadá domácnos sa premenila

na vestrannú dielòu. V kadom
dome sa priadlo a tkalo plátno
i súkno. Takmer v kadom dome
mali svoje krosná a ostatné potrebnosti ku tkaniu. Chlapi a mládenci strúhali indle, plietli
opasky, koe, koiny do vozov.
Robili hrable, kosiská, vemoné drevené domáce nádoby,
vôzky na pradenie. Mládenci na
tokáròach vytláèali pre svoje
dievèatá kúdele, vretená, vyrezávali piesty na pranie. Mnohí
gazdovia sami si robili (okrem
kováèskej práce) vozy, sane,
pluhy. V zime  v lete boli pohrúení do práce. V rokoch 1910 
1968 h¾adaným majstrom  samoukom domácich potrebnosti
(krpce, hrable, koíky, opálky,
putne, afle, zbanky  dbánky
na mútenie mlieka  korytá, lyice) v Dedine bol Ondrej mihe¾.
tefan mihe¾

Najmladia generácia v obci
Marec je mesiac knihy. Poèas celého mesiaca sa budeme
intenzívnejie venova detskej
knihe, aby sa zvýil záujem detí
o knihu. V mesiaci marec sa
podávajú prihláky do M na
kolský rok 2006/2007. Prihláky si rodièia môu vyzdvihnú
u riadite¾ky M. Je potrebné,
aby prihláku potvrdila detská
lekárka, prípadne uviedla dôleité skutoènosti, ktoré by mala
pozna vyuèujúca uèite¾ka o dieati. Na prihláke rodièia uvedú
èas, odkedy do kedy iadajú
o pobyt dieaa v M. Je moný
aj poldenný pobyt v M. Pod¾a
poiadaviek rodièov sa urèí prevádzka M v nasledujúcom kolskom roku. Prihláky podávajú
rodièia pre deti, ktoré nenavtevujú M.
Kapacita M je 90 detí. Je
moné umiestni a 100 detí, ak
bude taký záujem zo strany rodièov. Do Z postupuje 47 detí,
z toho asi 6 detí bude ma pravdepodobne odklad kolskej dochádzky. Na ich miesto môem
prija nové deti.
V kolskom roku 2006/2007

plánujem v M 4 triedy- samotované deti zo iliny. LYIARzrejme pod¾a záujmu a poiadaSKY VÝCVIK.
viek rodièov.
- Od 13. marca do 17. marKRITÉRIA PRIJATIA DETÍ DO
ca:Výstava detskej literatúry
M:
na tému: Kniha - môj priate¾.
- Deti 5-6 roèné. Je pre deti dô- - OD 20. marca do 24. marca:
leité, aby preli predkolskou
Týdeò otvorených dverí.
prípravou v M. PredpokladaV priebehu tohto týdòa sa
ný poèet detí pred. veku 38
môu rodièia aj deti prís po- Deti s odloenou dochádzkou.
zrie a oboznámi s priestormi
Predpoklad OD 6 detí.
v M. Získajú preh¾ad jednak
- Deti zamestnaných rodièov.
o priestoroch, ale aj o pre- Deti mladie ako 3 roky len
vádzke a èinnosti M. Oèazamestnaných rodièov/v poèkávame hlavne rodièov novote 2 maximálne 4/ v prípade
prijatých detí.
nenaplneného poètu detí v M
O¾ga Bombiaková, riad. M
Rozhodnutie o prijatí, prípadne
neprijatí vydá riadite¾ka
M do 30. apríla 2006.
AKCIE V MESIACI MAREC:
- Od 1 do 31. marca:
Podávanie prihláok
do M.
- Od 6. do 10. marca:
Prevádzka v jednej,
prípadne v dvoch triedach v pavilóne A .
- Od 7. marca /utorok/
do 9. marca /tvrtok/
v trakte C budú uby- Valika Krivaèková 6r, Spomienka na karneval
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ZO IVOTA KOLY

Február 2006

2.2.  vetci zamestnanci Z sa stretli pri chutnej
novoroènej kapustnici, ktorú im pripravili pani kuchárky z M. Ïakujeme.
3.2.  polroèné prázdniny
6.-10.2. lyiarsky výcvik iakov 7.B (27) na Príslope.
Poïakovanie OcÚ, vlekárom, pp. Kupèovi a Holubèíkovi, penziónu Príslop, intruktorom i iakom za zodpovedný prístup a dobrú organizáciu.

Výsledky: poézia:
II. kat.  1. Mária Paková, 2. Darina kapcová,
3. Renáta eligová a Luká Macák
III.kat.-1. Ján Hojo, 2. Peter Èaso, 3. Frantiek eliga
Próza:
II.kat.  1. Nikola Miániková, 2. Andrej Kampo
a Luká ¼ubek, 3. Dominika Zemenèíková a Adriana
Zemenèíková
III. kat.  1. nebolo udelené, 2. Adriana Teáková,
3.  nebolo udelené
7.2.  iaci 9.roèníka absolvovali preskúanie z predmetov slovenský jazyk a matematika  MONITOR.
Výsledky zatia¾ nepoznáme, iakom ila ¾ahie slovenèina, v ktorej dosiahli asi 80% úspenos.
 v PC uèebni Z Hrutín sa zaèal II.turnus poèítaèového kurzu pre záujemcov z obce. N 1. stretnutí
sa zilo len 5 prihlásených, v ïalích týdòoch to
bolo podstatne lepie. Lektor: p.uè. Halme.
 konalo sa okresné kolo geografickej olympiády.
Nae výsledky: ¼udka Bareková  5.miesto =
úspená rieite¾ka, Veronika Matisová  10.miesto
= ÚR, Milada Miániková  15.miesto. Pripravovala p.uè. Vláková.
13.-17.2.  iaci 7.A triedy (28) absolvovali svoj
lyiarsky výcvik na Príslope.
13.2.  3.3.  Soòa Kazimierová absolvovala pedagogickú prax v kolskom klube detí.
15.2.  v Námestove sa uskutoènilo okresné kolo
v prednese rozprávky  Rozprávkové vretienko. Reprezentovali nás Martinka Miániková, Zdenka ilincová. V porote pracovala p.uè. alatová.
16.2.  v Turè. Tepliciach sa konalo krajské kolo
Olympiády nemeckého jazyka, kde nás reprezentoval iak 9.A Filip Martvoò. Pripravovala p. zást.
Mièiaková.
22.2.  v PC uèebni sa zaèal 3. turnus poèítaèového
kurzu pre verejnos. Lektor Mgr. Koval. Stav je naplnený, prihlási sa mono do jesenných kurzov
(v prípade, e uspejeme v projekte).
23.2.  v Z Zamost sme premietali vystúpenie
skupiny LORD of The Dance
(poïakovanie p. Ing. Kecerovi)
26.2.  v MKS Námestovo sa konala spevácka súa
SLÁVICI NA ULICI  ná zástupca Juraj Noina (6.B)
získal Cenu poroty. Blahoeláme!
27.2.  v MKS sa uskutoènil karneval pre iakov Z.
28.2.  uskutoènilo sa kolské kolo Hviezdoslavovho
Kubína.

I. kategória bude ma kolské kolo a po uzávierke
tohto èísla.
- v stredu v èase 1500 - 1600  internet pre iakov Z
- v piatky od 1700 do 2000  internet pre verejnos
- v pondelok a tvrtok v èase 1900  20 00  kondièné
cvièenie ien
- v utorok a piatok v èase 1800  2100  tréningy
stolných tenistov OK
- v piatok veèer a nede¾u doobeda  majstrovské
zápasy stolných tenistov
- v pondelok a piatok poobede  ZU Jáno (klavír,
gitara, tanec)
- v pondelok a piatok poobede  záujmové krúky
iakov
- vypracovali a zaslali sme projekty :
* na Min. kultúry o dotáciu na nákup kníh do kolskej
kninice
* na Min. dopravy, PaT  na realizáciu ïalích
2 kurzov práce na PC, sprístupnenie internetu do
konca kalendárneho roka, realizáciu kurzu digitálnej fotografie
* z Úradu práce, soc. vecí a rodiny sme dostali
finanèné prostriedky 11.000.-Sk na nákup uèebných pomôcok na II.polrok pre deti z rodín v hmotnej núdzi  18 iakov + 4 predkoláci v M
* z ÚPSVaR sme dostali prostriedky na motivaèný príspevok pre 7 iakov z rodín v HN vo výke 2700 ,- Sk
Mgr. Július Kubáni, riadite¾ koly
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 P O R T
VE¼KÁ CENA OBCE HRUTÍN
SK Hrutín, SZT Hrutín a Obec
Hrutín usporiadali v nede¾u, 12. 2.
2006, VI. roèník Ve¾kej ceny obce
Hrutín v stre¾be zo vzduchových
zbraní. Súailo sa v dvoch kategóriách: iaci do 14r. a dospelí. Najlepie
obstáli v kategórii do 14r.:
1. Hurtala Tibor
2. Hurtala Milan
3. Jurina tefan
a v kategórii dospelí.:
1. kapec Stanislav
2. Vlák ¼udovít
3. Jancek Jozef st.

3. Jancek team 6 1 1 4 42:66 9
4. Chrumkáèi 6 0 1 5 35:73 7
Koneèná tabu¾ka skupina B:
1. Puma
2. Babín
3. Lata
4. EXTREME
5. Jagotrisk

Stolnotenisová miniliga
2005-2006
16.2.2006 bol v KD ukonèený VIII.
roèník stolnotenisovej miniligy Hrutín 2005-2006.
Koneèná tabu¾ka skupina A:
1. WIZARDS
6 5 0 1 73:35 1 6
2. KUMA
6 5 0 1 66:42 1 6

8
8
8
8
8

7
4
3
1
1

1
1
2
3
1

0
3
3
4
4

92:52
82:62
69:75
62:82
55:89

23
17
16
13
11

ZO STRELECKÉHO PORTU
Juniorský strelec, Matú Jancek,
sa stal Majstrom Slovenska v stre¾be
zo vzduchových zbraní, ktoré sa konali koncom februára v Nitre, keï mu
na víazstvo staèil aj priemerný výkon 583 bodov. Vetko úsilie v príprave vak smerovalo k Majstrovstvám
Európy v Rusku. V súai v prvý
marcový deò sa mu taktie darilo len
priemerne, keï výsledkom 585 bodov

skonèil na 16 mieste. Prispeli k tomu
aj problémy s výstrojom, keïe na
jeho prebierke musel striha a upravova strelecký kabát aj nohavice. Touto súaou sa vak vzduchovková
sezóna skonèila a v apríli u zaèínajú
súae malorákové, ktoré vyvrcholia v júli Majstrovstvami sveta v chorvátskom Záhrebe. Matúova príprava
bude opä smerova k vrcholu, zvlá
preto, e tieto majstrovstvá budú jeho
posledné juniorské. Od budúceho roku
u prejde do muskej kategórie.
Posledným súaným kolom v Dolnom Kubíne sa skonèila Oravská strelecká liga v stre¾be zo vzduchových
zbraní. Toto kolo bolo zároveò Majstrovstvami Oravy. Celkom úspene
si v nej poèínali aj èlenovia náho
streleckého klubu SK Hrutín, keï
sa v lige zúèastnilo sedem naich
strelcov. Tri najlepie výsledky sa
poèítali do koneèného poradia. Vyzdvihnú treba opä výkony Jozefa
Janceka v pitoli aj puke, keï vyhral obidve dlhodobé disciplíny.
Koneèné poradie v OSL 2006:
Disciplína vzduchová pito¾:
1. Jancek Jozef SK Hrutín 1106 b
2. Toèek Martin SK D. Kubín 1048 b
3. Záò Miroslav SK akov 1028 b
Disciplína vzduchová puka:
1. Jancek Jozef SK Hrutín 1073 b
2. Jaica Marian SK Niná 1072 b
3. mihel Peter SK Niná 957 b
Majstrovstvá Oravy 2006:
Disciplína vzduchová puka:
1. Jancek Jozef SK Hrutín 353 b
2. Jaica Marian SK Niná 347 b
3. mihel Peter SK Niná 322 b
Disciplína vzduchová pito¾:
1. Motyèka Pavel SK Niná 366 b
2. Jancek Jozef SK Hrutín 364 b
3. Braina Ján SK D. Kubín 349 b

dddddd dddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddd

z podujatia l z podujatia l z podujatia
V sobotu,
11.februára,
usporiadali
obec, MKS
a OK Hrutín XXVII.
roèník Zimného lyiarskeho prechodu piatimi ho¾ami.
Úèastníkov vítala v kultúrnom dome SONDA. Po
oboznámení s podmienkami prechodu, nasledoval odchod 210 úèastníkov. Najstarím bol
p. Hojo V. (1935) a najmladím Matisová M.(1985).

Nieèo na zasmiatie
Èakanie.
Uèite¾ka dala iakom slohovú úlohu s témou: Keby
som bol riadite¾om firmy.
Vetci iaci sa pustili do
písania, iba Matej nie
Preèo nepíe?, pýta sa
uèite¾ka.
Èakám na sekretárku.
ccccc

- Janko, èo ste sa dnes
v kole uèili?
- O sexe.
- A vedel si?
- Áno.
- A èo si dostal?
- Facku!

ccccc

Pri vykopávkach v starovekom Ríme objavili v zemi
nejaké drôty. Pravdepodobne u starí Rimania pouívali telefón. Pri vykopávkach v starej Rusi nenali
iadne drôty. Starí Rusi
komunikovali pravdepodobne pomocou mobilov.
ccccc

Keby si býval tak ïaleko,
aký si hlúpy, nikdy nedôjde domov!
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Na vo¾nú chví¾u

Rieenie z èísla 2/2006:
LETOVISKO
Knihu, ktorú si môe vyzdvihnú na MKS, získal:
J.Oèkaják, Hrutín 248
Rozlièný tovar Frantiek
Martvoò, Hrutín 688 ponúka:
- výpredaj zimnej a jarnej dámskej,
pánskej a detskej obuvi
- hnojivá: NPK, LIADOK
- krmivá: jaèmeò, ovos, kukurica,
kàmna múka, penièný rot, rané
a penièné otruby, zmesky
- na jarné siatie: burgyòa, kukurica,
peluka, vika, hrach, ïatelina, lucerna, horèica
- semiaèka kvetín a vetkej zeleniny
- raelinu, substrát na izbové a balkónové kvety
- ozdobnú kôru do záhradiek, mramorovú dr do záhradiek a na hroby

inzercia l inzercia
 Máte doma nieèo, èo je historicky
staré, a vy to len obchádzate? Alebo vlastníte veci po Vaich rodièoch, starých rodièoch? Naim cie¾om je z darovaných veci vytvori
v zasadaèke OcÚ stálu expozíciu
o histórii a zvykoch naej obce.
V tejto expozícii budú taktie pouité aj fotografie, ktoré ete stále
môete nosi na MKS.
 Váení obèania, Tí, ktorí ste nepodpísali zmluvu po¾nohospodárskej
pôdy v k.ú. Hrutín a Vaòovka inému prenajímate¾ovi (t.j. nepodpísali
iadnu zmluvu o prenájme po¾nohospodárskej pôdy), rád by som
túto pôdu od Vás prenajal. Výku
nájmu a platbu dohodneme v súkromí, u mòa doma. Zároveò vysvetlím
tomu, kto bude ma záujem pôdu
prenaja mne, ako postupova pri
vyèlenení, prenajme a uívaní pôdy.
Obèanov, ktorí sa takto rozhodnú,
nesklamem. Inf. Ján inál, SHR,
Hrutín 272, tel. 0902 728643
 Predám svadobné aty, výka
170cm, cena dohodou. Inf. Hrutín
611, tel. 0915 873215
 Darujem psa  bradáè stredný, bielosivej farby. Inf. Hrutín 611,
tel. 0915 873215

SKI CENTRUM
Vasi¾ovská ho¾a

Oznamujeme, e lyiarsky vlek na
Vasi¾ovskej holi je v prevádzke
v soboty, nedele a poèas jarných
prázdnin (od 6.3. do 10.3) kadý
deò od 9.30 hod. do 16.30 hod.
V ostatných dòoch bude v prevádzke len pre ohlásené skupiny s poètom minimálne 15 osôb. Informácie
na tel.: 0905 653 766.

Výkup opotrebovaných
autobatérií a predaj nových
autobatérií SZNAJDER
Kadý deò od 900 hod. do 1700 hod.
Cena za 1kg = 1,-Sk,
pri zakúpení novej autobatérie,
cena za 1kg = 2,-Sk.
Inf. Jozef kapec  Servis chladenia, Hrutín 61,
Tel.: 5577189, 0904 306433, 0903
520537
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