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Vietor a slnko

Nový pán kaplán



kriepili sa raz vietor a slnko. Som silnejí ako ty, tvrdil vietor.
Nie, to nie si, odvetilo slnko. Zrazu zazreli pútnika, ktorý kráèal
svetom zahalený do pláa. Slnko a vietor sa dohodli, e ten z nich,
ktorý dokáe pútnikovi vyzliec plá, zvíazí v ich spore. Prvý bol na
rade vietor. Celou silou zafúkal a chcel strhnú pútnikovi plá z ramien. Ale èím silnejie fúkal, tým pevnejie si pútnik priahoval plá k
telu. Tak to pokraèovalo, a kým neprilo na rad slnko. Slnko sa teplo
usmialo. Pútnik pocítil silu slneèných lúèov a èoskoro si rozopol plá.
Slnko hrialo stále viac a viac a pútnik u plá nepotreboval. Zobliekol
si ho a odloil do brane. Bolo teda silnejie ako vietor.
Pouèenie:
HRUBÁ SILA NIKDY NEDOSIAHNE TO, ÈO DOKÁE MILÝ ÚSMEV.

Informácia OcÚ
Osvedèovanie listín a podpisov na listinách

Obec vykonáva osvedèovanie
v rámci výkonu samosprávy obce.
Riadi sa zákonom NR SR è. 599/
2001 Z.z. v platnom znení. Za
osvedèenie obec vyberá správny
poplatok pod¾a zákona NR SR è.
145/1995 Z.z. v znení neskorích
predpisov, ktorý sa platí v hotovosti alebo potovou poukákou.
Tento poplatok je príjmom rozpoètu obce. Osvedèovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce.
Osvedèenie podpisu fyzickej osoby, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôe dostavi do úradnej
miestnosti, mono vykona na
inom vhodnom mieste.
Obec pri osvedèovaní listiny
zodpovedá za to, e odpis listiny
alebo jej kópia sa zhoduje s predloeným originálom listiny alebo
jej osvedèeným odpisom alebo
osvedèenou kópiou a e osvedèenie bolo vykonané spôsobom
ustanoveným týmto zákonom.
Správny poplatok je 50,- Sk za
jednu stranu listiny v slovenskom
jazyku a 100,- Sk za jednu stranu
listiny v èeskom jazyku (viï. Poloka 2b - Sadzobníka správnych
poplatkov).
Obec nevykonáva osvedèovanie ak ide o listiny, ktoré sa majú
poui v cudzine, fotokópie obèianskych preukazov, vojenských

preukazov, sluobných preukazov
a obdobných preukazov, geodetických informácií z katastra nehnute¾ností, mapy, geometrické
plány, ak je listina napísaná v
inom ako tátnom jazyku (nevzahuje sa na listiny napísané v èeskom jazyku) a ak sa odpis listiny
alebo jej kópia nezhoduje s predloenou listinou.
Obec pri osvedèovaní podpisu na predloenej listine zodpovedá za to, e podpis na listine
urobila alebo uznala za vlastný
fyzická osoba, ktorej podpis je
osvedèovaný, e sa podpísala do
osvedèovacej knihy a e osvedèenie bolo vykonané spôsobom
ustanoveným týmto zákonom.
Svoju totonos preukazuje platným obèianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt pre cudzinca, skôr ako dôjde
k osvedèeniu podpisu, podpíe sa
do osvedèovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedèenie.
Správny poplatok sa vyberá vo
výke 30,- Sk za jeden podpis.
Pri osvedèovaní podpisu na
listine alebo zhody odpisu alebo
kópie listiny s predloenou listinou sa neosvedèuje obsah,
správnos a ani pravdivos skutoèností uvádzaných v listine.

Volám sa Miroslav Baloga.
Pochádzam z mesteèka Spiské Vlachy. Narodil som sa
v Krompachoch. Otec pracuje
v Ruòovom depe v Spiskej
Novej Vsi a mama v Detskom
domove v Spiských Vlachoch.
Mám troch súrodencov, 2 sestry a 1 brata. Sestra Jaroslava
je slobodná a je samostatne zárobkovo èinná. Sestra Marianna je vydatá, má 2 deti a toho
èasu je na materskej dovolenke. Brat ¼ubomír je slobodný
a je uèite¾om v Základnej kole
sv. Jána Krstite¾a v Spiských
Vlachoch. Základnú kolu som
navtevoval v Spiských Vlachoch. V túdiu som pokraèoval na Gymnáziu sv. Frantika
Assiského v Levoèi, kde som
v roku 2000 maturoval. Po ukonèení gymnázia som nastúpil do
Kòazského seminára biskupa
Jána Vojtaáka v Spiskej Kapitule  Spiskom Podhradí.
16.júna 2005 som prijal diakonskú vysviacku. Diakonskú prax
som absolvoval vo farnosti Poprad. 17.júna 2006 som prijal
kòazskú vysviacku.
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Je naou kresanskou povinnosou vo svete pretvori temnotu vo svetlo.

(L BOROS)

Váení obèania.
ivot nám pripravuje rôzne extrémy,
nevynímajúc extrémy aj v poèasí. Príli
chladný zaèiatok mesiaca jún vystriedalo abnormálne horúce poèasie spojené s prudkými búrkami, ktoré narobili ve¾a kôd. Naa príroda nám opä
potvrdzuje, e naruenie ekológie má
svoj negatívny dopad na èloveka.
Èinnos za mesiac jún:
1/ V tomto mesiaci sme opä pokraèovali v stavebných prácach na telocvièni. Zaèali sme u so zatep¾ovaním telocviène, konkrétne sa zateplila severná stena.
Na základe iadosti obec v tomto
mesiaci dostala z ministerstva kolstva finanènú dotáciu 3 mil. Sk na
telocvièòu. Za túto finanènú pomoc

patrí vïaka p. doc. M. Froncovi, bývalému ministrovi kolstva.

Oèami
starostu
2/ Pracovníci obce spolu s nezamestnanými pokosili vetky verejné
priestranstvá, pozvárali polámané zábradlia, oèistili od plagátov zastávky.
Za túto prácu im ve¾mi pekne ïakujem.
3/ Poèas mesiaca jún nám nai nezamestnaní a pracovníci obce namontovali po rodinných domoch orientaèné èísla. Vetkým ïakujem.

VO¼BY 2006

Váení obèania.
Vizitkou kadej dediny je aj úroveò
zastávok v obci. Vy sami, ktorí cestujete, vidíte, e týdeò èo týdeò
máme na nich rozbité sklá, o vulgárnych nápisoch nehovoriac. Pracovníci obce 2 dni odstraòovali predvolebné plagáty, ktoré sa po zastávkach lepi nemajú. Tento mesiac
chceme zastávky vyma¾ova a polámané bloky vymeni. Na návrh obèanov, aby sa koneène predilo takémuto vandalizmu, budeme uvaova
o namontovaní priemyselných kamier,
ktoré budú tieto objekty sníma. Dúfam, e dôjde k zlepeniu, keï si
dotyèný bude musie sklo zaplati a
zaskli, prípadne zastávku aj prema¾ova.
Mgr. Frantiek kapec, star. obce

3B R E ZA

1/ 9 9

07/2006

Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
13. èas:
O zriadení prvého kostola v
Hrutíne, ako aj o náboenskom
a mravnom ivote Hrutíncov zachovali sa správy vo vizitáciach
luteránskych superintendentov
(hlavných dozorcov) zo 17. stor.
Vizitácia z r. 1650 zmieòuje sa
o tomto kostolíku takto: Kostel
Hruèinský má dva zvony, od zvonení má sa dávati po 4 groe,
jeden ma se vloiti do truhlièky
kostelnej, druhý kostelnemu od
zvonení, a dva rechtorovi. Pakliby y v Lokci (matka cirkev) kdo
adal sobe zvoniti, ma rechtorovi
4 groe dati.
Protokol visit. Superint. Zo 1.
10. 1653 obsahuje toto: V Hruèine kostol fundovaný r. 1631-ho
a nasl., kdy te oltár a povlaèe
spravené. Nalezeny jest kalièek
plechovy s takovúe mitièkú.
Puolka turecka na oltár darovana od urodzenej panny Albety
Guzith. Obrus bíly starý na oltári,
pet ruènikuv, kame za Kubièkove peníze spravena. Kancel s
chorusem áckym v nove vyzdviený. Truhlièka kostelna y svietniky dva drevené na oltári nalezené jsou. Krstelnice ma spravená býti. Lúèku kostelnu uíva
kostelny, za èo má ráno, v polední a veèer zvoniti. V kadu treti
nedeli ma se tu kázaní slova Boího vykonávati, jako i v nekteré
svátky apotolské. Kdoby smel
pred kázòú aneb pod kazòú pálené piti, neb na orechy a huby
jíti, ten má pokutu den. 24 na
kostel poloiti. Pakliby se protivil
tomu uloení, má se z kancle vyhlásiti a vetí pokutú pokutovany
byti. Kanèik Jano a Jaura Jao
poruèili na kostel pár úluv vèiel 
Vizitácia zo 20. 10. 1658 pripomína o Hruèine veliku nevdecnos k slovu Boímu. Obteuje se p. farar, e mu velice teko vyplacají, proto poruèilo se
kuratorovi, aby v jisty den merice
p. fararovi vybral. Zem Dielnice
dostala se kostelu od neb. Hut
èo mulcta za profanaciu kostela
oplzlým skutkem, tak e posudzena jest od zámeckého práva
na fl 40, kterych ponevaè hotovych poloiti nemohla, tu istu zem
na kostel podala. Prisahany jest
kurator publice Juro oltys.

KOSTOL

V

H RUTÍNE II.

Na Hruèine r. 1666 kuratores vyvoleni a sprisahani Ondrej
Sviba, Jano Huterik.
Roku 1706 superintendent
Daniel Krman vizitoval hrutínsky
kostol, ktorý ete stále patril luteránom i keï farský kostol v Lokci
v tom èase bol u definitívne v
rukách katolíkov. Toti v roku 1705
po skonèení protihabsburských
povstaní a protináboenských
bojov, protestanti ako porazená
strana museli ustúpi z pozícií ,
do ktorých sa násilím dostali a
vyda katolíkom kostoly i fary, ktoré násilím poluteranèili. Roku 1703
radili sa o veciach náboenských
v Seèanoch. Pri de¾be kostolov v
Orave pod vedením komisie, zloenej z evanjelikov a katolíkov,
Hrutín pripadol evanjelikom.
Mono, e v tom èase väèina
Hrutincov sa hlásila za evanjelikov, keï sa tak rozhodlo i napriek
tomu, e farský lokèanský kostol
pripadol katolíkom a poèet katolíkov 6 ráz prevyoval poèet luteránov v lokèanskej farnosti. Alebo komisia nerozhodovala spravodlivo a Hrutin sa stal obeou
kompromisu, keïe Lokcu luteráni museli vyda katolíkom.
V roku 1706 superintendent
Daniel Krman vizitoval hrutínsky
kostol jako skrze rákóczyovskú
komisiu evanjelikom prisúdený 
 praesente El. D. conseniore St.
Clementis rt R. D. Andrea Fabricio, kostola Dubbov. Ad interim
pastore et Gr. Dno Adamo Szent
 Ivany , castelano arcis Arva. 
vtedy sa kontatovalo, e pater
lokèansky vzal z hrutínského
kostola kalich s príslunosami.
 Kostelník katolícky byti nemùe,  vraj jestlie chce z dobre
vùle luteranom byti, teda môe
by kostolníkom .  Ïalej vizitácia
vypisuje dlhy kostola, dôchodky
farára i rechtora a konèí sa týmto
latinským nápisom: Aram, aedemgue Fili Jesu Hrustinia sacrat.
Ah sint ovibus pascua grata Tuis.
(Oltár aj chrám Ti, Jeiu, Hrutín
zasväcuje. Ach, nach sú príjemnou pastvinou tvojim oveèkám.)
Náboenské presvedèenie
naich predkov v Hrutíne záviselo od náboenského presvedèenia zemepána. V 2. polovici 16.

stor. a v 17. stor. prevládal v Orave protestantizmus, zavadený
Thurzovcami. Okolo r. 1650 sa v
Orave rozírili náboenské boje,
ktoré miestami vyústili v neslýchané ukrutnosti. Napr. za Pikovho
povstania. Ba u predtým roku
1649 zbojník Matej Klinovský za
súhlasu zámockých úradníkov
terorizoval i vradil katolíkov v
obciach Rabèice, Rabèa, Jablonka. V roku 1682 Thokolyho kuruci straným spôsobom umuèili
dolnokubínskeho kòaza Jána
Tranoscia. Keï roku 1708 povstalecké vojsko Rákócziho bolo na
hlavu porazené pri Trenèíne, cisárske vojsko obsadilo aj Oravu
a potom nastala náboenská sloboda pre vetkých, aj pre luteránov. Èím kto chcel by, tým mohol
osta. ¼udia donútení predtým ku
protestantizmu, vracali sa ku starootcovskej viere. Tak aj nai Hrutínci sa vrátili ku katolíckej viere.
Okolo r. 1712 hrutínsky kostol
u ako katolícky posvätil belgradský biskup Natali.
Katolícka kanonická vizitácia
Ipolyiho z r. 1754 krátko spomína
tunají kostol patriaci ku farskému kostolu v Lokci: Kostol Chrustin drevený, oltár sv. Jána Krstite¾a. Velebná sviatos i tu býva.
Vea drevená s dvoma zvonami.
V júni 1790 Hrutínci si zväèili svoj kostolík tak, e ku ¾avej
strane sanktuaria pristavili sakristiu. V tom istom roku doplnili si
vnútorné zariadenie kostola. Zadováili si nový hlavný oltár a ten,
èo do tých èias mali ako hlavný,
umiestnili ku boènej stene v kostole.
V roku 1794 Miestodrite¾ská
rada Uhorska uvo¾nila pre Hrutinský kostol obnos na zakúpenie potrebností: Ornát sviatoèný
1, ornát denný 1, ornát èierny 1,
cingulum 1.  na zakúpenie montrancie Rfl 18, gr. 32, pacifikál 1,
procesiový krí 1, krí na bohostánok 1, krí na oltár 1, pohrebný
krí 1, elezo na peèenie hostií
1, elezá na vykrojovanie hostií
1 pár. V tome roku bol zakúpený farebný pluviál za Rfl 67 a iný
èierny za Rfl 14, gr. 30.
tefan mihe¾
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Najmladia generácia v obci
Je tu záver kolského roka 2005/
2006 a letné prázdniny, ktoré sú
pre deti (prázdniny  prázdno od
kolských povinností). Ako rýchlo
ubehol èas bezstarostných hier,
spevu a získavania nových kompetencií potrebných pre budúcnos. Je tu èas myslie na ve¾kú
kolu, ktorá na deti èaká s otvorenou náruèou.
29.06.- predposledný deò v M,
bol ve¾mi významným dòom pre
44 detí predkolského veku. Tento deò bola ROZLÚÈKOVÁ BESIEDKA s MATERSKOU KOLOU, na ktorej sa deti predstavili
svojim rodièom.
V skupine detí predkolského
veku sú deti výnimoèné, aj nadané. Len budúcnos ukáe, ako s
týmto darom naloia. Kadé diea je v podstate v nieèom výnimoèné. Dôleité je, e èas strávený v M deti preili uitoène a
astne. Kuchárky pre deti pripravili prekvapenie - obrovskú tortu,
na ktorej si pochutili spolu so svojimi rodièmi. Touto cestou chcem
poïakova kuchárkam za ich vynaliezavos a ochotu. Ja a vetky
pani uèite¾ky deom eláme ve¾a
úspechov a èo najmenej smut-

ných chví¾ v ivote a rodièom vyslovujeme ve¾ké ÏAKUJEM za
prekrásne kvety ako prejav vïaky.
Od 01.07 do 28.07 bude prevádzka M len v jednej triede a
to v objekte C / pôvodná 3. trieda. Prihlásených je 17 detí. Je
potrebné stravu a poplatok uhradi najneskôr do 11.07.2006.
Celý júl utorky bude v M  logopedická intervencia. Rodièia a

ZO IVOTA KOLY
1.a 2. júna  oslava MDD (I.
stupeò návteva filmového predstavenia v Dol. Kubíne, II. stupeò súae a hry v priestoroch
koly)
6.júna  prezentácia projektov
v angliètine v Z Babín. Spomedzi 13 kôl obsadilo nae trio
Paa Jaová, Katka Rabèanová a Katka Kubiritová 5.miesto
- pani doktorka Zembjaková
mala prednáku pre iakov
7.roèníka. Téma: dospievanie,
zdravý ivotný týl
7.júna  iaci 8.A absolvovali
exkurziu na Okresný súd do
Dolného Kubína. V rámci právnej výchovy sa zúèastnili hlavného pojednávania.
8.júna  v Or. Podzámku sa konala prírodopisná súa HYPERICUM. Drustvo naej Z v zloení Veronika Matisová, Zuza-

deti pod¾a informácií, ktoré im
poskytla logopedièka, budú sa
zúèastòova logopedického cvièenia.
Na záver chcem poïakova celému kolektívu M za ich prácu,
obetavos, za lásku, ktorú rozdávali deom a prajem im , aby si
oddýchli a naèerpali nových síl do
ïalieho kolského roka.
Prajem príjemnú dovolenku.
O¾ga Bombiaková, riadite¾ka M

JÚN 2006

na Snováková a tefan Jurina
obsadilo v konkurencii kôl z celej Oravy pekné 3.miesto. Blahoeláme!

2006, ktorá sa konala v Po¾skej republike. Napriek tomu, e
nevyhrala, získala
pekné záitky a skúsenosti.
12.júna  Luká
10.júna  iaèka 9.A ¼udmila Snovák obsadil v krajskom kole
Bareková sa zúèastnila vedo- v atletika v Dol. Kubíne 6.miesto
mostnej súae LEONARDO vo vrhu gu¾ou.
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dokonca na IV. stupeò  Katrenèíkovci.
iaci 6.-9. roèníka musia uhradi dvoje znièených dverí z
chlapèenských WC v Z Zamost  40.-Sk zaplatí kadý iak.
28. júna  konalo sa úèelové
cvièenie pre iakov 5.-8.roèníka so zaujímavými stanoviami a plnením úloh z dopravnej,
zdravotnej, brannej, telesnej výchovy.
29.júna  po sv. omi bol slávnostne ukonèený kolský rok

13.júna  tretiaci absolvovali
koncoroèný výlet do Bojníc s
návtevou zámku, ZOO. Piataci zasa splavovali Váh pri Streène, obdivovali výh¾ad zo zrúcanín Streèna, pozreli si vyrezávaný betlehem v Rajeckej Lesnej a videli aj mumifikovanú ofiu Bosniakovú v Teplièke n/V.
14.júna  prváci spoznávali v
rámci výletu krásy a zaujímavosti Oravy  Or. priehradu,
skanzen v Zuberci i Orav. hrad
14.júna  6.B si za svoj výlet
zvolila chatovanie na strelnici
na Zábave (to isté 22.6. aj 6.A).
23.júna  rozlúèkový veèierok
iakov 9.roèníka

24.júna  na antukovom ihrisku
za kolou sa konal tenisový tur-

naj mladích i starích iakov.
Výsledky:
M: 1. Ján Kupèulák, 2. Marek
Dirga, 3. Dávid Lihan
S: 1. Maro Miánik, 2. Ondrej
Zajac, 3. Ján Teák
Víazi boli odmenení diplomami
a vecnými cenami.
24.-25.6.  v areáli Z Zamost
ako kadoroène odpustovali
kolotoèári
26.júna  konala sa koncoroèná pedagogická rada. Na I. stupni prospeli vetci iaci, na
2.stupni bude v auguste robi
opravné skúky 5 iakov. Traja
iaci neboli klasifikovaní /M. Katrenèík, Ján Katrenèík, Joz. Kat-

2005/2006 a pre 447 iakov zaèali letné prázdniny. Pôsobenie
v naej kole ukonèili PaedDr.
M. Hojová, Mgr. E. Urbanová,
Mgr. G. Tokár. Vedenie koly im
ïakuje za vykonanú prácu a
praje ve¾a úspechov v ïalom
ivote.
30.júna  uèitelia pripravovali
prízemie Z Zamost na rekontrukciu okien, ma¾ovanie.
OZNAMY:
 Z Hrutín predá za výhodnú
cenu 50.-Sk za kus staré okná.
Záujemcovia si ich môu prevzia po 8.júli.
 Keïe aj v ïalom projekte Infovek  Otvorená kola sme
boli úspení, od septembra budeme organizova 2 kurzy práce s PC pre verejnos. Kto má
záujem, môe sa záväzne prihlási na sekretariáte koly
(è.tel. 5524542) alebo u R.
Ïakujem vetkým zamestnancom koly za prácu poèas kolského roka, prajem príjemnú dovolenku, iakom nádherné
prázdniny. Takisto ïakujem za
spoluprácu zriaïovate¾ovi Obci
Hrutín, p. starostovi a vetkým,
ktorí akouko¾vek formou prispeli
k úspenej prevádzke koly v
renèík). Boli 2 známky zo sprá- tomto kolskom roku.
vania zníené na II. stupeò, 3
Mgr. Július Kubáni, riad. koly
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DOBRÉ RADY
Pivo nemusí by vdy iba zdravé!

Tri poháre piva, ktoré vypijeme za jednu hodinu, spúajú
v organizme proces, ktorého výsledkom môe by mozgová màtvica, ochorenie srdca alebo peèene. Aspoò tak
tvrdia americkí vedci v èlánku uverejnenom v èasopise
Journal of Clinical Investigation. Aj keï sa hovorí, e
alkohol pitý s mierou prospieva srdcovo-cievnemu systému, vedci z Pensylvánskej univerzity sa domnievajú, e
aj pri benej konzumácii alkoholických nápojov sa uvo¾òujú v organizme takzvané vo¾né radikály, ktoré zapríèiòujú zdravotné problémy ete dlhú dobu po konzumácii
alkoholu.

Pleová maska z pivovarských kvasníc

Pripravuje sa takto: dve lyièky pivovarských kvasníc sa
zmieajú s pohárom èerstvého jogurtu, pridá sa nieko¾ko
kvapiek dobrej kolínskej vody a vetko sa rozmiea tak,
aby zmes bola hustá ako smotana. Tá sa rovnomerne
nanesie na tvár a nechá uschnú. Potom sa umyje teplou
vodou, alebo ete lepie teplým pivom. Po tomto oetrení
pleti sa kadá ena cíti sviea a mladia.
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MKS pri OcÚ Hrutín
PODUJATIA V MESIACI JÚL
1.7.
4.7.
6.7.
8.7.
9.7.
18.7.
22.7.
23.7.
29.7.

Jubilanti v mesiaci júl 2006

95 rokov:
75 rokov:
70 rokov:
65 rokov:

Pivo - viagra minulosti?

Ve¾kého poívania piva by sa mali vyvarova najmä pacienti s vysokým krvným tlakom a epileptici, pretoe u
jeden pohár piva staèí na vznik epileptického záchvatu.
U nai prarodièia vak pravdivo tvrdili, e chme¾ obsiahnutý v pive èloveka upokojuje a pôsobí protistresovo. Rovnako sa pouíva ako lieèivo pri zhorenom trávení a jeho horkos zase povzbudzuje tvorbu lèe, alúdoènej kyseliny a gastrínu. Jednou zo základných vlastností
piva je ¾ahko strávite¾ný cukor meniaci sa v tele na zdroj
energie. Tie je známe, e je skvelou vitamínovou bombou. Nechýbajú mu toti vitamíny skupiny B, chrániace v
lete pred dotieravými komármi. Ponúka aj zinok pre peknú ple, vlasy a nechty, dodáva telu potrebný fluór, kremík, horèík a vápnik. Balastné látky zase podporujú trávenie a eliminujú toxíny v organizme. Najnovie tohtoroèné poznatky Japoncov dokonca hovoria aj o protirakovinových úèinkoch piva. Jeho antioxidaèné úèinky spoma¾ujú starnutie a azda jedinou nevýhodou je jeho nízky
obsah sodíka, preto je ideálne dochuti si ho nieèím slaným.
Ale pozor! V dávnych dobách prili aj na jeho afrodiziatické vlastnosti, èo ho zaèiatkom náho storoèia dokonca
odsúdilo na zákaz konzumácie, vraj kvôli narastajúcej
promiskuite.

Pivo proti matným vlasom

Dánsky zubár Jens Bjerregaard z Kodane priiel s nieèím
úplne novým - ponúka svojim zákazníkom pred zákrokom
èapované pivo zadarmo. Nejde vak u neho o iadny
marketingový ah s cie¾om rozíri si klientelu. Okrem
toho, e pohár piva pred zákrokom výrazne zlepí náladu
¾uïom sediacim v kresle, prospech z neho má aj on sám:
pri práci toti z úst pacientov vychádza príjemnejia aróma. Keï je èlovek stresovaný, jeho sliny sú hustejie.
Ak sú zmieané s kávou, vytvoria zápach ako v záchodovej mise, tvrdí zubár. Naopak pivo sliny zriedi a z úst
pacientov vychádza úplne iná svieos. Na nekonvenèný
postup priiel zubár pri rozhovoroch so svojimi pacientmi, mimochodom zamestnancami pivovaru susediaceho
s jeho ordináciou.

Svadobná veselica
Variétna estráda
Predaj MEKKA
Taneèná zábava
Kaplnka Lomná
Predaj POVATEX
Svadobná veselica
portový deò
Taneèná zábava

60 rokov:
55 rokov:

50 rokov:

Doruáková Helena
Miániková Albína
Mateèek Laurenc
Kazimierová Margita
Kupèová Zuzana
Gombalová Mária
Hojová Margita
Jurovèík Ján
Jancek Frantiek
Dmuráò Ján
Martvoòová Zuzana
Paková Agnesa
Voková Zuzana
Vojèíková Mária
Geme¾ová Emília
Snováková Justína

50. výroèie sobáa:
¼udovít Zajac a man. Helena
Prili medzi nás:
Samuel imák
Tomá Smaák
Uzatvorili manelstvo:
Ing. Jaroslav Kompan - Sylvia Baláikova
Matej Kubica - Terézia Valeèíková
Ing. Peter alata - Ing. Katarína Vitáliová
Michal Jao - Emília Kazimierová
Odili od nás:
Anna Pa¾ová, 86 rokov
Terézia Miániková, 79 rokov
Margita alatová, 84 rokov
Frantiek Kriven, 55 rokov
````````````````
 Ak chcete da zahra v miestnom rozhlase
svojim najbliím k ich sviatku, príïte si Vae
blahoelanie nahlási v pracovnom èase na
MKS Hrutín.
 Nie vdy je moné blahoelanie vyhlási. Blahoelania sa nevyhlasujú v prípade, ak niekto
zomrie, alebo ak je práve sv.oma v Hrutíne
alebo vo Vaòovke.
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Pre najmeních

Nieèo
na zasmiatie
Deo dostal za úlohu robi
èiary na eleznici. Prvý deò
urobil 500 metrov èiary, druhý deò 300 metrov a tretí deò
u len 30 metrov. Vedúci sa
ho pýta:
- Ako to, Deo, e èím dlhie
robí, tým kratie èiary kreslí?
- Majstre, keï to vedro je potom tak ïaleko...
``````
Ide Arab po púti a desa metrov pred ním ide jeho ena.
Príde za ním druhý Arab a vraví mu:
- Èo to robí, veï v koráne je
jasne napísané, e ena má
ís za svojim muom.
- To je pravda, ale keï sa písal korán, vtedy ete nepoznali ná¾apné míny.
``````
- Miláèik, èo keby si mi kúpil
nieèo do atníka?
- Ale s radosou! Kúpim ti pár
gulièiek naftalínu.
``````
- Viete, kedy je èloveku najlepie samému?
- Keï dedí!
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Na vo¾nú chví¾u

Rieenie z èísla 5/2006:
...v tieni mojej eny....
Trièko od TIPOSU, ktoré si môe vyzdvihnú na MKS, získala:
J. Tomáòová, Hrutín 194

inzercia l  inzercia
l

l

l

Darujem vonkajie rolety na
okná: 5 ks írka 180 cm, 1 ks
írka 150 cm, 2 ks írka 180 x150
Inf.: Hrutín, tel.:5577235
Od 10. júla Vás pozývame na
návtevu do PIZZERIE MAGNUM, ktorú otvárame v priestoroch bývalých potravín v obecnej budove v centre obce.
Vynovené priestory, v ktorých sa
nebude fajèi, Vám poskytnú príjemné posedenie v kruhu svojich blízkych alebo priate¾ov. Príïte ochutna nae peciality.
Predajòa Rozlièný tovar 
Frantiek Martvoò oznamuje
svojim zákazníkom, e predajòa
stavebného materiálu je presahovaná do nových priestorov na
adrese Lán 647.
Predajòa ponúka nasledujúci
sortiment: stavebný, elektrointalaèný, spojovací materiál, farby, laky, elektronáradie, dlaby
a obklady, sanita, sádrokartónový a zatep¾ovací systém
Otváracie hodiny:
PO  PIA
07.30 - 12.00
12.30 - 17.00
SO
07.30 - 12.00

PORT

Ve¾ký úspech hrutínských strelcov
Uplynulý víkend sa na strelnici
vo Ve¾kom Krtíi konali majstrovstvá Slovenska v streleckom viacboji, na ktoré sa úspene kvalifikovali aj nai strelci Ing. Marián
Kompan, ¼ubo Jancek a Jozef
Jancek. Predviedli výborný výkon
a ako drustvo obsadili bronzovú
prieèku a naviac Jozef Jancek vybojoval ako jednotlivec 3. miesto.
Dokázali tak, e ich celková tvrtá prieèka po kvalifikácii nebola
náhodná a v streleckom viacboji
vojakov v zálohe patria medzi slovenskú pièku. Strelecký súboj sa
skladá s piatich disciplín: polohová stre¾ba so samopalu, mierená
ve¾kokalibrová pito¾, hod granátom, bojová pito¾ a malorákový
súboj drustiev. Vo vetkých disciplínach nai strelci podali svoje
tandardné výkony a boj o prvenstvo prehrali a v závereènej disciplíne - malorákový súboj, kde
stratili neèakane 5 biatlonových
terèíkov.

MSR drustvá:
1.KVZ Luèenec
1589,32 b.
2.KVZ Fox Bratislava 1565,23 b.
3.KVvZ Hrutín
1523,65 b.
MSR jednotlivci:
1.Èeban Luèenec
454,58 b.
2.Danko Svetozár
KP Bratislava
438,21 b.
3.Jancek Jozef Hrutín435,23 b.

Z výsledkov na hrutínskej
strelnici:
20.5.2006 Kvalifikaèný pretek
v streleckom viacboji:
Drustvá:
1. Hrutín
2. Turany
3. Bratislava Fox C

1530.72
1491,65
1485,26

21.5.2006 Kvalifikaèný pretek
v streleckom viacboji:
Drustvá:
1. Hrutín
2. Turany
3. Bratislava SAV

1628,15
1595,50
1493,16
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