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Hovor vdy èo cíti a rob to, èo myslí

eby som vedel, e a dnes
posledný raz uvidím spa,
silne by som a objal a modlil by
som sa k Pánovi, aby mi dovolil
by tvojim anjelom stránym.
Keby som vedel, e toto sú
posledné minúty, v ktorých a
vidím, povedal by som milujem
a- a nepredpokladal by som
hlúpo, e o tom predsa vie.
Vdy je nejaké ráno a ivot
nám vdy dáva monos urobi
dobrý skutok. Ale pokia¾ sa mýlim a dneok je vetkým, èo mi

ostáva, chcel by som ti poveda
ako ve¾mi a milujem, a e na
teba nikdy nezabudnem.
Ráno nie je zaruèené nikomu,
ani mladému, ani starému. Mono, e dnes sa posledný raz pozerá na tých, ktorých miluje.
Preto sa nezdruj, a urob dnes
to, èo môe, pretoe ak sa ukáe, e sa nedoèká rána, bude
¾utova deò, v ktorom si nemal
èas na jeden úsmev, na jeden
bozk. Bude ¾utova, e si bol
príli zaneprázdnený iným, ne

Oravská horáreò

Váení obèania, milí priatelia.
Od roku 1930 sa píe poloenie základného kameòa Hájovne, ktorú obklopuje vzneené ticho Oravskej Magury.
Svedèí o tom prvá písomná
zmienka podpísaná generálnym
riadite¾om Západoslovenského
mäsového priemyslu p. Jozefom Mikovièom. Komplex sa
v roku 1976 roziruje o stavbu
Hájenky a Gazdovskej doliny.
Na malej vyvýenine pod
horou pri Hájovniach sa história písala celých 70 rokov minulého tisícroèia. V roku 2004
Odborový zväz potravinárov
Slovenskej republiky na IV.
zjazde rozhodol, ako vlastník
nehnute¾ností a pozemkov
o rozsiahlej rekontrukcii celého objektu.
Po dvojroènom úsilí a prekonávaní administratívnych
a technických prekáok uzrel
svetlo sveta moderný Penzión*** Oravská horáreò.
Odborári, potravinári na území charakteristickom mimoriadnou hodnotou a so znaèným
biologickým a estetickým po-

tenciálom vytvorili komplex sluieb s výborným predpokladom
na oddych po nároènej práci.
Dovo¾te mi poïakova sa obèanom Hrutína, firmám, podnikate¾om, ale najmä starostovi
obce Mgr. Frantikovi kapcovi za pomoc a odborné práce
a vedomosti, ktorými prispeli
k úspenému dokonèeniu rozsiahlej rekontrukcie Penziónu*** Oravská horáreò, v lokalite Zábava.
Váení obèania,
srdeène Vás pozývame do
novootvorených priestorov
penziónu na posedenie, relax,
alebo za portom. Radi Vám pripravíme rodinné oslavy, promócie, svadby, alebo kolenia na
mieste, ktoré dýcha výnimoènosou.
Teím sa na dobrú spoluprácu a verím, e sa staneme súèasou kadodenného ivota
obce Hrutín. Ete raz v mene
vetkých odborárov ïakujem
za Vá prínos k naplneniu náho
cie¾a.
Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníèka OZ potravinárov SR

aby si im splnil posledné elanie.
Buï vdy nablízku tým, ktorých miluje, buï na nich dobrý
a nájdi si èas, aby si im povedal:
Je mi ako. Prepáè. Prosím.
Ïakujem... a vetky tie láskavé
slová, ktoré pozná.
Nikto si a nebude pamäta za
tvoje utajené mylienky, ale za
to, e si ich vypovedal. Doká
svojim priate¾om a blízkym, ako
ve¾mi ich potrebuje.

Pota Námestovo 1
z dôvodu rozírenia a skvalitnenia svojich sluieb poskytuje v sobotu v èase od 7.45
hod. do 9.45 hod. v plnom
rozsahu vetky potové sluby t.j.:
 sluby Potovej banky, a.s.
 príjem a výplatu peòaných
hotovostí
 príjem a výdaj listových
a balíkových zásielok a dobierok
 predaj doplnkového tovaru, rebov, tel.kariet
 podaj Propagaèných zásielok
Týmto krokom sa Slovenská
pota, a.s., rozhodla vyjs
v ústrety svojim zákazníkom
a sprístupni jednu zo svojich
pôt aj v deò pracovného vo¾na. Dúfame, e pre obèanov,
ktorí pre nedostatok èasu cez
pracovné dni nemôu vyui
nae sluby, bude tento krok
pozitívnou zmenou.

2B R E ZA

1/ 9 9

05/ 2006

obèanom, ktorí sa podie¾ali na skrálení okolia
naej obce.
2. Pokraèuje sa vo výstavbe telocviène. V hale
(Ján Pavol II)
sa osadili okná, urobila sa elektrointalácia
a na strope sa dorobila podbíjaèka.
Váení obèania.
3. V mesiaci apríl bola prerobená celá elektroinÈulý jarný pracovný ruch zavládol vade naotalácia v kuchyni MKS. Za túto odbornú
kolo a preniesol sa i na nae polia.
prácu sa chcem poïakova p. J.
V mesiaci apríl sme sa v naej
Oèami
Stierankovi a p. J. eligovi.
obci zamerali na tieto èinnosti:
4. Na základe pripomienok obèastarostu
1. U tradiène sa tento mesiac nenov z verejného hovoru, bol predåsie v znamení jarného upratovania
ený miestny rozhlas v èastiach, kde
celej obce. Uskutoènil sa zber eleza a
ho nebolo poèu.
plastov. Pracovníci obce a nezamestnaní sa 5. Obec zakúpila, demontovala a doviezla eleznú kontrukciu haly, ktorá bude slúi na vybudovanie skladu pri MKS. Veci, ktoré vlastní
obec (rebrík, príves za auto, vetriesku a iné),
boli doposia¾ uskladnené v rôznych èastiach
Hrutína. Takto budú sústredené na jednom
mieste a ich pouívanie bude ove¾a operatívnejie.
6. Na základe verejného zhromadenia obèanov,
ktoré sa konalo 19. 3. oh¾adom bytovej výstavby obce, nám geodet p. J. Kupèulák zistil konkrétnych vlastníkov a ich podiel v daných parcelách. Títo vlastníci budú postupne vyzývaní
obecným úradom, aby sa vyjadrili k odpredaju
svojich podielov v daných parcelách. Predbený náèrt stavebných pozemkov v danej
lokalite bude vyvesený v obecnej vitríne v centre obce.
Váení obèania.
Do ïalích jarných dní Vám prajem ve¾a zdravia, pracovného elánu, ale hlavne teplého slnieèka.
Mgr. Frantiek kapec, starosta obce

Individuálne dobro musí ustúpi spoloènému dobru.

HRUTÍNSKA KOSA 20.5.2006

Kuchyòa
podie¾ali na vyèistení a odstránení skládok komunálneho odpadu v okrajových èastiach
obce, za èo sa im úprimne ïakujem. Chcem
opä upozorni obèanov na zákaz vytvárania
divokých skládok. Úrad pre ivotné prostredie
v Námestove tieto skládky monitoruje a obci
za ne hrozia vysoké pokuty. Z tohto dôvodu
bude obec tieto miesta èastejie kontrolova
a tí obèania, ktorí skládky vytvoria, budú pokutovaní. Ak máte doma neelaný elezný rot,
jeho skládka sa nachádza v areáli PD Hrutín.
V prípade väèieho mnostva iného komunálneho odpadu, je potrebné nahlási to na obecnom úrade, kde dostanete informácie o jeho
uloení. V rámci jarného upratovania boli po
obci postupne rozmiestnené kontajnery na komunálny odpad. Chcem sa poïakova vetkým

Program:
8:30  09:30  Príchod koscov
(prezentácia súaiacich)
10:00  10:30  Prvé zakosenie (privítanie
úèastníkov, príhovory  p. F. Krivaèka, p. starosta, p.predseda PD, predstavenie pravidiel
a poroty, symbolické otvorenie súae  prvý
zákos)
10:30  12:00  Súa jednotlivcov
12:00  13:30  Lúène piesne a obed na pokosenej tráve (gulá, vystúpenie miestnej ¾udovej
skupiny  trávnice, ¾udová hudba)
13:30  15:00  Súa drustiev
15:00  15:30  Lúène gagy (vystúpenie
¾udového rozprávaèa)
15:30  16:00  Vyhodnotenie súae
a vyrebovanie tomboly
Ceny jednotlivci: 1.miesto  1.000,-Sk /
2.miesto  500,-Sk / 3.miesto  300,-Sk
drustvá: 1.miesto  2.000,-Sk / 2.miesto 
1.500,-Sk / 3.miesto  1.000,-Sk
Od 19:00  Kosecká veselica (v miestnom kultúrnom stredisku, do tanca hrá skupina Sonda)
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Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
12. èas:

Nemono ustáli, akého náboenského presvedèenia boli
prví osadníci Hrutína, èi katolíckeho, èi pravoslávneho alebo
evanjelického. Do roku 1530
nebolo v Orave protestantov. A
po tomto roku zaèali prijíma zemepáni na Orave novú vieru,
írenú z Nemecka. Mono sa
domnieva, e nerobili tak preto,
e chceli vies dokonalejí, prísnejí náboenský ivot, ale
opaène, oslobodi sa od neznesite¾ných vierouèných a mravouèných povinnosti a i slobodnejie a radostnejie, ako to
zreformovaná nová cirkev
Martina Luthera ponúkala a odporúèala. Martin Luther okrem
iných svojských právd hlásal,
e Cirkev má by chudobná, e
nemá vlastni pozemky, e zemepáni majú povinnos zbavi
ju tejto príae. I toto padlo vhod
niektorým zemepánom, e
ochotne si osvojili názory Lutherove a stali sa jeho vyznávaèmi.
Cisársky dvor zakazoval novú
vieru, lebo videl v nej ohrozenie
svojej vládnej moci. Stíhal niektorých jej prívrencov. Napriek
tomu novoty vo viere sa ujímali,
írili, vystávali rôzne nepokoje,
vzbury, vojny a celoeurópske-

13. èas:

Hrutín sprvoti bol filiálkou
Lokce (filia = dcéra), teda ako
dcérou matky cirkvi (kostola)
v Lokci. Mali to dos ïaleko nai

NÁBOENSKÉ

POMERY

ho rozsahu, zvlá v 17. storoèí.
Jednoduchý ¾ud na Orave nerozumel tomu, nevedel, o èo ide,
lebo prechod ku novej viere bol
pomalý, len nepatrné zmeny videli u niektorých kòazov, ktorých do osád a miest dosadzovala vtedy svetská vrchnos. Boli
enatí a Sviatos Oltárnu podávali pod obojím spôsobom. Ináè
vetko ostávalo pri starých náboenských obradoch. Postupom èasu vak rozdielnos obidvoch náboenstiev, katolicizmu a protestantizmu, sa prehlbovala a ¾udí znepriate¾ovala.
V roku 1555 na Augsburskom
sneme sa ustálila medzi náboensky znepriatelenými stranami v Nemecku zásada: Cuius
regio, eius religio.  Èie panstvo, toho náboenstvo, Èie
poddaní v náboenskej viere
museli nasledova svojho zemepána. Zemepáni túto zásadu
uplatòovali vo vetkých krajinách, kde sa rozíril protestantizmus. Poddaní katolíckeho
pána boli katolíkmi a protestantského protestantmi.
Keï Frantiek Thurzo roku
1556 dostal od cisára Ferdinanda I. Oravu do zálohy za
18.337 zlatých, bol u protes-

KOSTOL

V

tantom, i keï predtým ako upan nitriansky bol katolíckeho
vyznania, ba mal v nitrianskom
biskupstve aj právomoc katolíckeho biskupa. (Bola to zvlátna
právna anomália, e svetský
èlovek, bez kòazského vysvätenia  upan  mal aj cirkevnú
právomoc, nie vak vo sviatostnom ivote veriacich, eby bol
birmoval, alebo nových kòazov
svätil, iba vo správe biskupstva
 zaiste hospodárskej a sociálnej.) Jeho syn Juraj Thurzo po
prevzatí správy majetkov po otcovi a neskôr ako palatín Uhorska bol protektorom a írite¾om
protestantizmu nielen v Orave,
ale v celom Uhorsku.
Je teda samozrejme, e Hrutín, osada na thurzovskom majetku, pri svojom zaloení bola
osada protestantská a jej obyvatelia, èi u vnútorne súhlasili,
èi nesúhlasili, boli protestanti.
Koncom 16. stor. Juraj Thurzo v Lokci zaloil faru pre vetky osady za Magurou a postavil
tam drevený kostol. Fara v Lokci listinne je doloená v roku 1611
vizitáciou evanjelického superintendenta Eliáa Lányiho. (Andrej
Kavuljak: Historický miestopis
Oravy.)

HRUTÍNE I.

Hrutínci do kostola, keï bolo
treba ís do Lokce v nedele
a sviatky na bohosluby, pokrsti diea, zosobái sa, pohreb

vyjednáva atï. To ich asi pohlo,
keï sa ako tak hospodársky
zmohli a pribudlo ich, e v roku
1631 pod vedením oltýsa Michala Lukáèika si postavili z dreva primeraný kostol. Stál v ulici
Dedina, 75 m ponie terajieho
kostola smerom na Babín, na
mieste prvého cintorína, kde
neskôr (1913) bola postavená
murovaná jednoposchodová
Rím. Kat. ¾udová kola.
Kostol posvätil evanjelický
superintendent Joachim kalinka
v roku 1666, keï za Magurou
vizitoval evanjelické kostoly
a fary. Vtedy bol posvätený aj
babínsky kostol, kúpený v r. 1665
od Lokèanov a kruetnický.
tefan mihe¾

4B R E ZA

1/ 9 9

05/ 2006

Najmladia generácia v obci
Základná kola s materskou kolou v Oravskom
Veselom usporiadala 26. apríla V. roèník nesúanej
prehliadky detských speváèikov ¾udových piesní pod
názvom TRNGALKY. Nau M reprezentovali:
Veronika Dríg¾ová, Silvia kombárová, Richard Kurèina a Joko ilinec. Svojim spevom oèarili vetkých
zúèastnených. Deti boli obleèené v krojoch, ktoré
nám sèasti uila pani O¾ga Kupèu¾áková, ktorej
chcem touto cestou poïakova. Poïakovanie patrí
aj pani uèite¾kám, ktoré deti na súa pripravili.
28.04- Piesòami a stavaním mája sme si pripomenuli tradície naich rodièov. K zvukom, ktoré vydáva
jeden z najzaujímavejích tvorov ZEME- èlovek- patrí
pieseò. Niekto ju vymyslel, niekto zloil, niekto ju prvý
zaspieval. V piesni sú osudy naich predkov, nae
osudy a osudy budúce. Pieseò si chránime a írime
ju medzi demi, to je naa cesta.
Od 24.04 do 28.04.2006 nastúpila na odbornú pedagogickú prax (náèuvy) tudentka PaSA- Turèianske Teplice, Marta Hruboová (1. roè.). Sledovala
prácu skúsených uèiteliek v naom zariadení. Dúfame , e získala kompetencie, ktoré vyuije pri ïalom
túdiu. Pedagogická prax bude pokraèova v máji,
od 22.05. do 26.05.2006 . Pani uèite¾ka Terka Martvoòová bola poverená odborným vedením a organizovaním náèuvov.
Od 02.05. do 26.05.2006 absolvuje výstupnú pedagogickú prax ïalia tudentka PaSA  Turèianske
Teplice (3. roè.) Martinka Martvoòová. Výstupnú pedagogickú prax absolvuje pod odborným vedením
pani uèite¾ky Danky Jaovej. Dúfame, e obidve
tudentky a budúce uèite¾ky získajú u nás ve¾a
pozitívnych podnetov, ktoré vyuijú v budúcnosti,
získajú nové kompetencie, ktoré ich obohatia a hlavne budú ma pozitívnu skúsenos do budúcnosti.
Prajeme im, aby pobyt v naom zariadení bol pre ne
prvým pevným krokom do budúcej krásnej práce
uèite¾ky M.
V týdni od 02.05. do 05.05.2006 sa uskutoènia
v M besedy na tému: BEZPEÈNE NA CESTE 
besedu bude vies èlen PZ - Námestovo pán nadporuèík Valentíny, a tie beseda na tému: PRÍRODA
OKOLO NÁS, ktorú povedie pán Ing. Kompan
z LESNEJ SPRÁVY ORAVSKÝ PODZÁMOK.

12.05. t.j. piatok - DEÒ MATIEK. Pozývame mamièky aj babièky na slávnostnú besiedku z príleitosti
DÒA MATIEK. Program bude bohatý. Deti Vám chcú
poïakova za Vau starostlivos a lásku. Chcú sa
prezentova a dosiahnu, aby ste boli na ne hrdé,

milé mamièky. Príïte a urobte rados sebe aj deom.
Rodièia budú ma priestor na rozhovor s triednou
uèite¾kou o svojich deoch. Budú ma monos nahliadnu do pracovných zoitov. Prezentova sa budú
deti aj v anglickom jazyku. Pani uèite¾ka Mgr. Alena
Baláková Vám predstaví víziu, ako ïalej... Je monos pripomienkova a poda návrhy na zlepenie
práce v M.
Poèas slávnostnej besiedky sa rodièia môu vyjadri
k prevádzke M cez letné prázdniny. M plánuje
prevádzku aj cez letné prázdniny- júl 2006, samozrejme, pod¾a poiadaviek a potrieb rodièov. Je potrebné sa prihlási a vyslovi poiadavku triednej
uèite¾ke v priebehu mesiaca máj.
01.06.2006 - Z príleitosti MDD plánujeme návtevu
Oravského hradu a prehliadku Oravského Podzámku a eleznice  ide o celodenný výlet spojovým
autobusom a portový deò na Kutine.
Materská kola si vyhradzuje právo prispôsobi termín akcií poèasiu.
V mesiaci máj chceme uskutoèni drobné opravy a to:
- ¾aby a odkvapové rúry (vyrovna po snehovej
kalamite)
- vstupnú bránu opravi a osadi
- previes údrbu kotolne a pripravi ju na odstávku
- doplni skládku palivového dreva a uhlia
- drobné opravy na hojdaèkách a celkovú úpravu
okolia
Krásny DEÒ MATIEK vetkým matkám, prijmite
program deti z M, ako výraz vïaky za vau starostlivos, lásku a obetavos.
Ve¾ké ïakujem vyslovujú deti a zamestnanci M.
O¾ga Bombiaková, riadite¾ka M
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ZO IVOTA KOLY
3.4.  iaci 1.-6.roèníka sa zúèastnili v MKS divadelného predstavenia PINOCCHIO
3.-7.4.  odbornú prax absolvovala tudentka Dievèenskej strednej koly Katarína Dopaterová,
v apríli absolvoval ped. prax i Jozef Teák (Sj  D)
5.4.  v Lokci sa konalo okresné kolo matematickej olympiády iakov 6. a 8.roèníka  reprezentovali nás Veronika Matisová a Janka Zemenèíková
6.4.  v Lokci sa konalo obvodné kolo v malom
futbale iakov 3.-4.roèníka. Výsledky naich: Hrutín  Babín 4:1, Hrutín  Lokca 3:1, Hrutín 
Vavreèka 1:2. Nai obsadili koneèné 2.miesto.
Víazná Vavreèka postúpila do okresného kola.
12.4. - v Kysuckom Novom Meste sa konali majstrovstvá kraja pedagogických zamestnancov
v stolnom tenise. Mgr. J. Kubáni obsadil vo svojej
kategórii 2.miesto.
- v Lokci sa konalo obvodné kolo v malom futbale
iakov 7.-9.roèníka. Nai skonèili opä na 2.mieste.
13. a 18.4.  ve¾konoèné prázdniny
16.4.  Mgr. B. Firicová sa zúèastnila v Londýne
futbalového stretnutia Arsenal Londýn  West Bromwich Albion. Tíko závidíme...
20.4.  v Lokci sa konalo obv. kolo v MF iakov 5.6.roèníka. Výsledky naich: Hrutín  Lokca 0:1,
Klin 1:1, Babín 1:3. Zvíazila Lokca pred Klinom,
Babínom a Hrutínom
21.4. v Babíne sa konalo predkolo futbalového
turnaja Coca Cola Cup za úèasti drustiev: Babín,
Hrutín, Or. Jasenica. Nai zvíazili nad oboma
súpermi a postúpili do 1.kola. Tam budú ich súpermi iaci zo Z Kòaia, Or. Podzámku a Terchovej.
- v MKS sa uskutoènil výchovný koncert BARIÉRY (Boris Lettrich, Roman Révai). Zúèastnili sa
ho iaci 5.-9.roèníka.
24.4. - konala sa tritvrteroèná klasifikaèná porada.
- V Námestove sa konalo okresné kolo súae
túrov Zvolen, kde sa zúèastnili i nai iaci: Júlia
Kupèová, Miòo Miánik, Veronika Kupèuláková,
Janka Glombová
27.4.  v Spiskej Kapitule sa konalo diecézne
kolo biblickej olympiády. Z Hrutín (A. kapcová,
D. kapcová, A. Zemenèíková) obsadila spome-
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dzi 12 úèastníkov 7.miesto. Ïakujeme p.uè. Oèkajákovej za prípravu a p.uè. Miánikovej za dopravu na súa.
30.4.  taneèná skupina BOMBU¼KY pri SZU
Jáno si vytancovala 1.miesto na okresnej prehliadke v Námestove. Blahoeláme!
V minulom bulletine sme zabudli uverejni medzi
najúspenejími rieite¾mi MONITORU zo Sj iaèku 9.A V. Jurèigovú (96,7%). Ospravedlòujem sa.
Nai iaci sa zapojili do rieenia úloh v korepondenènej súai MLADÝ GÉNIUS. Najúspenejí
sú zatia¾: Miro Zemenèík 6.A, Jana Krivaèková
7.A, Zuzana Hnojèíková 6.A, Veronika ilincová
5.A, Braòo Kaprál 6.A
* Vyhodnotenie zberu pomaranèovej kôry: iaci
nazbierali dovedna 250 kg (pekne, nie?). Medzi
triedami bolo takéto poradie v priemere na 1 iaka:
I. stupeò: 1. 1.B trieda..... 1184 g
2. 4.A trieda .... 850 g
3. 3.A trieda .... 737 g
II. stupeò: 1. 6.A trieda ...... 961 g
2. 6.B trieda ...... 889 g
2. 7.B trieda ...... 889 g
Víazi budú odmenení peknými cenami. Zároveò
vyhlasujeme súa v zbere lieèivých rastlín  prvosienky a alchemilky.
Mgr. Július Kubáni, riadite¾ koly

Posledná anca vstúpi do 2.piliera je najneskôr do
30.6.2006!
· Vstupom do 2.piliera Vám plynie 9% z Váho vymeriavacieho základu namiesto do Sociálnej poisovne
na Vá osobný dôchodkový úèet!
· Prostriedky naetrené na Vaom osobnom dôchodkovom úète sú Vaím súkromným majetkom!
· Ako také sú v prípade Váho predèasného úmrtia
predmetom dedenia!
· Prostriedky na osobnom dôchodkovom úète sú zhodnocované ich aktívnym investovaním!
Bliie informácie poskytne:
¼ubomír Jurovèík, budova DEXIA BANKY 2. poschodie,
Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo
tel.: 0915/857252, 0903/623039, email: jurovcik(orava.sk
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MKS pri OcÚ Hrutín
PODUJATIA V MESIACI MÁJ
6.5.
7.5.
14.5.
15.5.
19.5.
20.5.
20.5.
22.5.
23.5.
29.5.
31.5.

V pondelok, 3.apríla, sa v Kultúrnom dome
Hrutín predstavilo divadlo Actores, so svojou divadelnou hrou PINOCCHIO. Tohto predstavenia sa zúèastnili deti z M a Z Hrutín.

MAJÁLES
Deò matiek
DHZ
Predaj SVEATEX
Odborný seminár
Hrutínska kosa
Taneèná zábava
Zber plastov
Predaj MEKKA
Predaj JURÈÁK
Predaj obuv MANDAK

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
19.mája 2006:
 Konferencia o ekologickom po¾nohospodárstve
(Miestne kultúrne stredisko Hrutín, 8:00 - 14:00
hod)
20.mája 2006:
 Jarmok s po¾nohospodárskymi prebytkami
 Ukáky a predaj ¾udovej remeselnej tvorby
 kola kosenia so súaami (pre amatérov
a deti od 10 rokov)

Jubilanti v mesiaci máj 2006
75 rokov:

70 rokov:
65 rokov:
29.apríla sa uskutoènil v Kultúrnom dome
koncert hudobných skupín: CLICHÉ, PARA,
LA PAYACO.

60 rokov:
55 rokov:
50 rokov:

V nede¾u, 30.apríla, postavili nai hasièi pred
Kultúrnym domom májku. O dobrú náladu
a program sa postarali Folklórna skupina
a SONDA.

Katrenèíková Emília
kapec imon
Kupèová Emília
Vlák ¼udovít
Miániková Zuzana
Tomulcová Zuzana
Dríg¾ová Mária
Genorová Helena
Oèkaják Jozef
Bitiak Stanislav
Hutira Jozef
Hutira Ján
Jurovèíková ofia
Piòáková Marta
ilincová Blaena
Jaová Mária
Martvoòová Elena
Rabèan Frantiek
Jurèigová Margita

25. výroèie sobáa:
Jozef Oèkaják a man. Terézia
Prili medzi nás:
Vanesa Krivaèková
Lenka tajerová
Frantiek najder
Renáta K¾usková
Uzatvorili manelstvo:
Peter Sedlár a Ing. Elika Zemenèíková
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DOBRÉ RADY

ZO STRELECKÉHO PORTU

Pre portového strelca Matúa
Janceka zaèala uplynulý víkend
gu¾ová sezóna prvou Extraligovou súaou vo Ve¾kom Krtíi.
V tejto letnej extralige sa strie¾a aj
vzduchovka a tak strelcom, ktorí
sú v irej nominácii na majstrovstvá sveta, pribudla súa naviac,
v ktorej si vybojujú úèas na svetovom ampionáte. Tu sa odzrkadlí
zimná príprava hlavne po fyzickej
stránke.
Pre Matúa sa sezóna zaèala
celkom uspokojujúco, a na sobotòajie preteky z maloráky na
60 rán v ¾ahu, keï výsledkom 580
bodov skonèil na 6. mieste. Tu sa
objavili drobné technické nedostatky, ktoré sa dajú odstráni. V piatkovej súai zo vzduchovky, výkonom 588 bodov, predviedol svoj
tandard a obsadil 1. miesto.
V nede¾u v krá¾ovskej disciplíne
3x40 predviedol svoj najlepí výkon a nástrelom 1155 bodov plus
98,7 bodu vo finále v juniorskej
kategórii suverénne zvíazil.V absolútnom poradí ho predbehol len
jeho oddielový kolega z Dukly Banská Bystrica, Jozef Gonci.
Tento týdeò ho èaká súa
v Èeskej republike.V Plzni sa uskutoènia preteky s dlhodobou tradíciou o pohár Oslobodenia.
Aj na strelnici v Hrutíne sa sezóna rozbehla na plné obrátky
a bude pokraèova prakticky a
do konca júna nonstop kadú nede¾u. Novinkou na Hrutínskej strelnici je kvalifikaèné dvojdnie, súaí
sa v sobotu aj v nede¾u. Kvalifikaèné preteky sú zaradené Slovenským streleckým zväzom do
najvyej kategórie a sú zároveò

nominaènými pretekmi na majstrovstvá Slovenska. Zaujímavosou je, e kadý víkend sa poriada
iný druh pretekov, a to: súa
v pito¾ovom trojboji, streleckom
viacboji, IPSC combat , malokalibrová liga, po¾ovnícky holubový trap
a zaèína sa nám rozmáha aj paintbal. Hrutínskym strelcom sa darí
výborne a na domácej strelnici
nedovolili vyhra ete iadnemu
inému strelcovi. O vyrovnanosti
naich strelcov svedèí aj fakt, e
súa vyhral vdy iný portovec.
Z výsledkov:
2.4.2006 Memoriál Peèeòáka
v streleckom viacboji:
Jednotlivci: 1. Jancek ¼ubo
2. Jancek Jozef
3. Matlák Daniel
Drustvá: 1. Hrutín B
2. Hrutín A
3. D. Kubín 5
23.4.2006 Memoriál Ku¾kovského v streleckom viacboji:
1. Kompan Marian Hrutín
2. tacho Ján
Martin
3. Jancek Jozef
Hrutín
29.4.2006 Kvalifikaèné preteky
v pito¾ovom trojboji:
Pito¾:1. Líka Jaroslav Hrutín
2. Jancek ¼ubo Hrutín
3. Jancek Jozef Hrutín
Revolver: 1. Jancek Jozef Hrutín
2. Novák Jozef Námestovo
3. Eckert Karol Èastá
30.4.2006 Kvalifikaèné preteky
v pito¾ovom trojboji:
Pito¾:1. Jancek ¼ubo Hrutín
2. Jancek Jozef Hrutín
3. Eckert Karol Èastá
Revolver: 1. Jancek Jozef Hrutín
2. Eckert Karol Èastá
3. Novák Jozef Námestovo

Pre gazdinky

Ak nechcete, aby sa vám palacinky a volské oká pripa¾ovali a lepili
na dno, skúste panvicu ete pred
peèením vytrie trochou soli.
v Zlatistú farbu dodá smaenej mrkve a cibu¾ke troka krytálového
cukru.
v Rybu, ktorú ste marinovali, treba
pred grilovaním najprv osui, inak
by sa mohla pripáli.
v Ak ponoríte pred peèením klobásu
do vriacej vody, nepopraská a bude
krásne avnatá.
v Proti praskaniu a vytekaniu vajec
je zasa úèinný ocot. Ak varíte vajcia natvrdo a nechcete, aby popraskali a poèas varenia vznikla
neestetická polovyteèená masa, nakvapkajte do vody trocha octu.
Proti vypadávaniu vlasov
v 1 dcl rumu, 2 dcl bieleho vína
a 1 dcl odvaru z jaèmeòa zmieame
a natierame na pokoku hlavy.
v Vlasové cibu¾ky spevní pravidelná
masá so avou zo eruchy, rozmarínu, levandule, propolisu alebo
ih¾avový extrakt.
v Rýchlejiemu rastu vlasov napomáha zmes z ricínového a mand¾ového oleja v pomere 1:1.
v Skvelú regeneraènú kúru na premývanie vlasov získame, ak zmieame jeden diel kvetov zo alvie
s rovnakým mnostvom ih¾avy
a bobkového listu. Zalejeme litrom
vody a necháme odstá jeden deò.
Krása z cibule
Ak máte u viac ako tridsa rokov
a napriek tomu vás stále trápia drobné
èervené vyráky, mali by ste do boja
s akné zapoji osvedèenú zbraò starých mám - cibu¾u. Staèí, ak ju nastrúhate a zmieate s 1 PL medu, 3 PL
ovsenej múky, nanesiete na ple
a necháte 20 minút pôsobi.
Zdravý lesk a vitalitu dodá vaim premrznutým a unaveným vlasom zasa
výluh z cibule. Ve¾kú cibu¾u nakrájajte
a zalejte domácou pálenkou. Nechajte
dva a tri dni lúhova, preceïte
a zmieajte v pomere 1:1 s repíkovým
odvarom. Natierajte na pokoku hlavy.
v

Dobrá nálada, zábava
a pohoda
na Vás èaká
v Gazdovskej Doline
27.5.2006
so zaèiatkom o 20,00 hod.
vstupné: 30,-Sk
Atraktívnu taneènú disco noc
zabezpeèí: DJ SNOVO
Srdeène Vás pozýva
Penzión *** Oravská horáreò
(lokalita Zábava)
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Na vo¾nú chví¾u

Rieenie z èísla 4/2006:
...priate¾mi, keï nenaiel jedného.
Knihu, ktorú si môe vyzdvihnú na MKS, získala
A. eligová, Hrutín 240

Nieèo na zasmiatie
Preèo ste prili o dve hodiny neskôr do práce?.
Vèera ste mi povedali aby som si noviny preèítal doma...
```````
Príde zajko ku zástrèke a pýta sa jej:
A teba tu prasiatko kto zamuroval?
```````
Býk, prasa a kura súaia, kto viac vystraí ¾udí alebo zvieratá.
Prasa hovorí: Vyvá¾am sa v bahne a vystraím celé stádo.
Býk hovorí: Ja sa zasa namraèím a vystraím vetkých ¾udí
naokolo.
A kura hovorí: ¼ahnem si na zem a vystraím pol republiky.
```````
Drahý, preèo ma nehladká po bradièke ako kedysi?
A po ktorej z tých troch by si chcela?

inzercia l inzercia l inzercia l inzercia l inzercia l inzercia l inzercia
 Máte doma nieèo, èo je historicky staré, a vy to len obchádzate? Alebo vlastníte veci po Vaich rodièoch, starých rodièoch
? Naím 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 do MKS.
 Predám nový olej M6AD, PP90,
vysokozdviné zariadenie na
traktor, pásovú hrabaèku, pavúka, PV3S fekál. Inf. P.Socha,

Hrutín 205, tel. 0915 883 333
 Kúpim, alebo prenajmem po¾nohospodársku pôdu, kataster
Hrutín a Vaòovka. Informácie:
P. Socha, Hrutín 205, tel. 0915
883 333
 Predám perzského salaníckeho psa, 10 mesaèný. Tel. 0902
054 821
 Predám rezaèku na seno, ralok-výfuk na seno, dvojradlièný
pluh. Inf.: Hrutín 251, tel. 0915
876 627.
 Predám kozu, koz¾a a capka.
Inf.: Vaòovka, tel: 0905 738 343

PRVÁ STAVEBNÁ
SPORITE¼ÒA, a.s.
oznamuje obèanom, e otvára
kanceláriu v priestoroch
Obecného úradu Hrutín.
Otvorená bude kadú
stredu od 10.00 h do 16.00 h
Kontakt:
Marta Dríg¾ová, obchodná
zástupkyòa PSS, a.s.,
tel.: 0915 813232
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