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Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatoèná veèera nech nemá chybu. Ve¾a darèekov, èo srdce pohladia, rodinu, priate¾ov, èo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôèik a ku astiu krok,
veselé Vianoce a astný nový rok,
Vám elá redakcia

VIANOÈNÉ PRANOSTIKY
24. 12. - tedrý veèer
 Aký je èas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
 Keï je na tedrý veèer hmla, bude plané poèasie.
 tedrý veèer kadému je milý, dá vraj pánboh vína, poehná v obilí.
25. 12. - Boie narodenie
 Na Boie narodenie o blie prevalenie.
 Keï na Narodenie Krista pra zaène, za tyri
týdne poèasie bude mraèné.
 Keï na Vianoce pokryté sú polia snehom,
môe na Ve¾kú noc sedie pod koatým stromom.
 Keï je hus na Vianoce na blate, na Jozefa
bude na ¾ade.
 Jak medzi Kraèúnom, tak medzi Jánmi.
 Biele Vianoce, zelená Ve¾ká noc.
 Aký je èas na Vianoèný deò, taký má by aj
budúci január.
 Ko¾ko sa ukáe prvý sneh pred Vianocami,
to¾ko bude trva po vianociach.
 Lahodný a teplý èas na Vianoce je znamením, e zima bude dlho trva.
 Lepie Vianoce treskúce neli tekúce.
 Na Vianoce - po gágorèe, na Velikú noc moc.
 Na Ducha - do polbrucha.
 Na trojicu - len lyicu.
 Do Vianoc - hoj, od Vianoc joj!
 Do Vianoc pravdivo, od Vianoc dojivo.
 Jasné Vianoce, tmavé stodole.
 Ak sa na Vianoce voda z neba leje, staros o
úrodu, käèku vám ohreje.
 Vodný mlyn, ktorý Vianociam melie koláèe,
nebude Ve¾kej noci pagáèe.
 Keï je na tedrý deò ve¾a hviezdièiek, na
budúci rok je ve¾a kureniec.
 Keï je na tedrý deò mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
 Keï je Vianoèná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záèine.
 Ak sú dade, teplo v hody, nedobrý rok za
tým chodí.
 Keï dvadsiateho piateho svieti slnko len to¾ko, èo gazda koòa oiruje, bude dobrá úroda
zeme.
26. 12. - sv. tefan
 Ak sa vetry na svätého tefana spolu chytia,
velikie príkopy a záveje narobia.
 Keï svätý tefan blato vyfúkal, bude pekná
jar.
 Na svätého tefana nesmie u by barina.
 Na svätého tefana kadý sa má za pána.
 Keï duje vietor na tefana, bude víno budúceho roku plané.

Kto vlastne som?
Viete, e sa volám sa Branislav Kouch. Ale ete neviete
o mne toto...
Narodil som sa 27. júna 1978
v Kemarku ako najstarí syn
manelov Jaroslava a Margity. Po
mne nau rodinu Boh poehnal
ete dvoma demi  mojím bratom Rastislavom a sestrou Miroslavou.
Vyrastal som v Poprade ako
mestské sídliskové decko. Tu
som navtevoval základnú kolu
i gymnázium.
Hneï po úspenom zmaturovaní (a podarilo sa mi to na prvý
) som v septembri 1996
krát
nastúpil na túdiá a do formácie
v Kòazskom seminári biskupa
Jána Vojtaáka na Spii. Kadé kòazské povolanie je tajomstvom a ani ja naozaj neviem
poveda preèo si Pán povolal
práve mòa. Viem vak, e svoj
podiel na tom má i kòaz, ktorý
priiel do naej farnosti v èase
môjho dospievania (a je tam doteraz)  pán dekan Anton Oparty. Vïaka nemu (ale i mnohým
kaplánom, ktorí tam v tomto èase
spolu s ním pôsobili) sa farnos
Poprad pre mòa stala druhou
rodinou. Uprostred nej som poznával Boha, uèil sa dôverova
mu a milova ho,...
Dnes musím poveda, e to
bolo a je v mojom ivote ve¾a krát,
èo mi Pán poslal a posiela do
cesty v správnom èase správnych (svojich) ¾udí.
Roky strávené v seminári na
Kapituly dodnes pre mòa zostali
jednými z najkrajích rokov v ivote.
Po skonèení seminárskych
túdií a formácii som 1. júla 2002
nastúpil na svoje prvé pastoraèné miesto  farnos Odorín (neïaleko pri Spiskej Novej Vsi).
Keïe som v tom èase ete nemal vek predpísaný cirkevným
právom na kòazskú vysviacku,
zaèínal som tam ako diakon.
31. august 2002 bol a je pre
mòa jedným z najastnejích dní

- z rúk otca biskupa Frantika
som v Katedrále sv. Martina na
Spiskej Kapitule prijal kòazské
svätenie. Stal som sa Kristovým
kòazom! A mám z toho ete i
dnes ve¾kú rados...
Moju kòazskú slubu si vak
v Odoríne uili iba jeden mesiac (bol som tam teda celkovo
tri mesiace). 1. októbra 2002
som toti z rozhodnutia otca biskupa nastúpil ako kaplán do farnosti Tvrdoín. Tam som stvrdol
na celých 49 mesiacov - a
do 30. októbra 2006. Na túto
etapu môjho ivota dnes môem
aplikova Jeiove slová: On
kadú ratoles, ktorá na mne
neprináa ovocie, odrezáva, a
kadú, ktorá ovocie prináa, èistí, aby prináala viac ovocia. (Jn
15,2) Bol to èas oèisovania i prináania úrody... Bol to èas, kedy
sa On sám oslavoval, èas jeho
slávy, lebo Otec je oslávený tým,
e prináame ve¾a ovocia a stávame sa Jeiovými uèeníkmi
(porov. Jn 15,8).
Tam vak moja ivotná cesta
nekonèí... Vïaka Bohu!
Èo sa stalo potom, to vak
u sami ve¾mi dobre viete. Veï
preto som tu medzi Vami... Ja sa
z toho teím... Èo vy?
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Dôvera je najvyou formou ¾udskej motivácie. /Covey/
Váení obèania.
V úvode môjho príhovoru, by som
sa chcel poïakova vetkým volièom,
ktorí prili voli. Tým ste ukázali, e
máte záujem o veci verejné a dobro
obce Vám nie je ¾ahostajné. Osobitne sa
chcem poïakova vetkým tým, ktorí mi vo vo¾bách
prejavili dôveru. Budem sa snai, aby som Vau
prejavenú dôveru nesklamal.
Èinnos za mesiac november.
1.V mesiaci november sa ukonèila hala telocviène.
Bola dokonèená podlaha, bol urobený sokel z
tatranského obkladu. Osadené bolo portové náradie, èiary a namontované osvetlenie. Taktie
bola dokonèená prepojovacia chodba medzi Z
a telocvièòou. Pred budovou telocviène bola poloená zámková dlaba. V priestoroch sociálnych

zariadení boli domurované vetky
vnútorné prieèky.
2. V priestoroch budúcej klubovne
sa urobila nová vnútorná omietka
stien, bola poloená nová dlaba,
urobené sociálne zariadenie a WC. Za
tieto práce sa chcem poïakova p. P. Kunierikovi, p. ¼. Zajacovi, pracovníkom obce a nezamestnaným.
Váení obèania.
Preívame adventné obdobie, ktoré je èasom
prípravy na Vianoce.
Vetkým obèanom naej obce prajem Milostiplné a poehnané Vianoèné sviatky s nádejou, aby
ten malý Jei sa narodil v srdci kadého jedného z
nás.
Mgr. Frantiek kapec, starosta obce

Oèami
starostu

Vianoèný program v kostole
VIANOÈNÁ SV. SPOVEÏ:
Hrutín: - v týdni po 3. adventnej nedeli kadý
deò polhodiny pred ranými a hodinu pred veèernými sv. omami
- v stredu 20.12. od 15,30 do sv. ome - deti a
birmovancov
- vo tvrtok 21.12. od 13,00 do 15,30 - spoloèná
vianoèná sv. spoveï
Vaòovka: - vo tvrtok 21.12. od 13,00 do 15,30 spoloèná vianoèná sv. spoveï
- Sv. spoveï a sv. prijímanie chorým pred Vianocami v piatok 22.12. od 8,00
- Upratovanie kostola pred Vianocami a vianoèná výzdoba v sobotu 23.12. od 8,00
SV. OME VO VIANOÈNOM OBDOBÍ:
24.12. tedrý deò - Hrutín 24,00; - Vaòovka 24,00
Upozornenie: Úèasou na polnoènej sv. omi sa
nesplní povinnos nede¾nej sv. ome na 4. adventnú nede¾u. Preto treba by prítomným na niektorej
dopoludòajej sv. omi na 4. adventnú nede¾u.
Polnoèná sv. oma sa zapoèítava do slávnosti Narodenia Pána, ktorá je nasledujúci deò po 4. adventnej nedeli.
25.12. Boie narodenie- Hrutín 7,45; 11,00;
- Vaòovka 9,00
26.12. Sv. tefana
- Hrutín 7,45; 11,00;
- Vaòovka 9,00
27.-30.12.
- Hrutín 7,45;
-Vaòovka v piatok 29.12. 7,45
31.12. Sv. Rodiny (Starý rok) -Hrutín 7,45; 11,00; - Vaòovka 9,00
1.1. P. Márie, Bohorodièky (Nový rok)
- Hrutín 7,45; 11,00;18,00
- Vaòovka 9,00
2.-5.1. Hrutín ráno streda, tvrtok 6,45; veèer
18,00; Vaòovka utorok, piatok 17,00
6.1. Traja králi
- Hrutín 7,45; 11,00;
- Vaòovka 9,00
7.1. Krst Pána
- Hrutín 7,45;11,00; 18,00
- Vaòovka 9,00

OSTATNÉ OZNAMY:
tedrá veèera zaène o 17,00
Jaslièková pobonos na boie narodenie - Hrutín 14,00; - Vaòovka 15,30
POEHNANIE DOMOV VO VIANOÈNOM OBDOBÍ - KOLEDA
Deò a èas

1. skupina

2. skupina

Utorok od 13,00 Dedina, Kutina, Lán
Dielnice
Streda od 8,30 Potok, Èrch¾a, Za- Radzovka, Vèielok, Kút,
Hrnèiarka, Kultúrna, Vývoda
hon
tvrtok od 8,30 Pod brehom, Pod kolská, Zamost, Ku peUhliskom, Veterná, kárni, Slneèná, Pod Príslopom, Baraniarky
Hlavná
Nede¾a od 13,30 Vaòovka - Podsa- Vaòovka  Podsadok ¾adok pravou stra- vou stranou n Horný konou na Dolný ko- niec a z Horného konca
¾avou stranou do stredu
dediny

Ïakovná pobonos na konci starého roka 31.12.
v Hrutíne po sv. omi o 11,00, vo Vaòovke tie po
sv. omi. Kto sa pri tejto pobonosti zúèastni na
speve Teba, Boe, chválime, získava za zvyèajných podmienok úplné odpustky.
Zo Starého na Nový rok bude v noci od 23,45 do
24,15 otvorený kostol. O 24,00 modlitbou privítame
nový rok 2007.
Sobána náuka pre tých, èo sa plánujú sobái do
pôstu (21. február), bude vo tvrtok 4.1. o 19,00 po
sv. omi na farskom úrade v kancelárii.
Teoretická krstná náuka pre rodièov a krstných
rodièov, ktorí plánujú krsti svoje diea v mesiacoch
január, február, marec, bude vo tvrtok 4.1. o 19,00
po sv. omi na farskom úrade v spevárni.
Praktická krstná náuka bude v piatok 5.1. v kostole po sv. omi a krsty v nede¾u 7.1.
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Komunálne vo¾by 2006
Obec: Hrutín
Obvodná volebná komisia: Námestovo
Termín konania volieb: 2.12.2006
Poèet volebných obvodov: 2
Poèet volebných okrskov: 3
Poèet osôb zapísaných v zoz. volièov: 2 347
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky: 1 370
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
vo¾by do obecného zastupite¾stva: 1 332
Poèet zvolených poslancov: 11
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
vo¾by starostu obce: 1 339
Úèas na komunálnych vo¾bách: 58,37 %

È.
Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie Poè.
alebo koalícia, ktorá kandidáta plat.
vol. kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát hlas.
obv.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupite¾stva pod¾a volebných obvodov a
v ich rámci v poradí pod¾a poètu získaných platných hlasov:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

È.
Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie Poè.
alebo koalícia, ktorá kandidáta plat.
vol. kandidáta
obv.
navrhla alebo nezávislý kandidát hlas.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2
2
2

Beáta Firicová, Mgr.
Marián Kompan, Ing.
Ján Teák
Matej Kupèo
Vincent Snovák
Braeòová Mária, Ing.
Jozef kapec
Milan Hojo
Zdena Snováková
¼ubomír Jurovèík
Dominik Zemenèík

Kresansko-demokratické hnutie
Kresansko-demokratické hnutie
Kresansko-demokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Kresansko-demokratické hnutie
Smer - sociálna demokracia
Kresansko-demokratické hnutie
Kresansko-demokratické hnutie
Kresansko-demokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Smer - sociálna demokracia

525
518
475
465
428
380
352
349
347
93
77

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupite¾stva pod¾a volebných obvodov a v
ich rámci pod¾a poètu získaných platných hlasov:

¼udovít Zajac
Kresansko-demokratické hnutie
¼udovít Snovák
Kresansko-demokratické hnutie
Frantiek Kravèík, Ing. Smer - sociálna demokracia
¼ubo Jancek
Slovenská národná strana
Jozef Miánik, Ing.
Nezávislý kandidát
Miroslav Jao, Ing. Smer - sociálna demokracia
Ján Hutira
Slovenská národná strana
Peter Socha
Slovenská národná strana
Ján Kecera, Ing.
Smer - sociálna demokracia
Ladislav Hojo, Ing.
Smer - sociálna demokracia
Frantiek Martvoò
Smer - sociálna demokracia
¼udovít Vlák
Slovenská národná strana
Frantiek Krivaèka
Smer - sociálna demokracia
Magdaléna Hutirová,Ing.Slovenská národná strana
tefan Martvoò
Slovenská národná strana
Ján Kupèulák
¼udová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
Václav Kubirita, Ing. Smer - sociálna demokracia
tefan Slameník, Ing. Smer - sociálna demokracia
Ján Haluka
¼udová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko
Stanislav Zemenèík
Kresansko-demokratické hnutie
¼udmila Slanièanová Kresansko-demokratické hnutie
Marcel Hurtala
Smer - sociálna demokracia

343
321
283
275
263
258
213
200
194
187
187
182
181
155
120
118
115
111
111
59
58
39

Za starostu obce bol zvolený:

Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Poèet
platných
hlasov
Frantiek kapec, Mgr. Kresansko-demokratické hnutie 1 204

Protikandidát:

Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie Poèet
alebo koalícia, ktorá kandidáta platných
kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát hlasov
Václav Kubirita, Ing.
Smer - sociálna demokracia,
Slovenská národná strana
135

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA Hrutín
konaného dòa 22.11.2006 Èíslo: OZ 05/2006
O b e c n é
A/ Berie na vedomie:
Úèas poslancov na zasadnutí v poète 11.
Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ a zasadnutia OR.
iadosti o finanèný príspevok na rok
2007 od organizácií v obci.
Návrh rozpoètu na r. 2007.
Závereènú správu starostu obce za
volebné obdobie za r. 2002  2006.
B/ Schva¾uje:
1. VZN è. 2/2006, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok pohrebiska a
domu smútku.
2. Návrh VZN è. 3/2006 o zbere, preprave a znekodòovaní komunálneho
odpadu a miestnom poplatku za zber,
prepravu a znekodòovanie komunálneho odpadu s navýením o 40 %.

z a s t u p i t e ¾ s t v o

3. iados p. Miroslava Hoju, Ul. Lán
664/83, Hrutín o prenájom lyiarskeho vleku na Príslope od r. 2006 
2010/2011 vo výke 20.000,- Sk za
lyiarsku sezónu.
4. iados p. Jozefa Slanièana, Vaòovka 790/7 o odpredaj neknihovanej pôdy na parc. è. KN 3979/3 o
výmere 66 m2 v sume 60,- Sk/m2.
5. iados Z Hrutín o úpravu rozpoètu na r. 2006 v nasledovných polokách:
a/ z poloky 632 presunú do poloky
633 sumu 13.000 Sk
b/ z poloky 635 presunú do poloky
633 sumu 237.000 Sk
c/ z kapitoly Tovary a sluby do kapitoly Osobné náklady sumu 200.000 Sk
C/ Neschva¾uje

1. iados p. Stanislava Kaprála, Ul.
Výhon 512/17, Hrutín o odpredaj
obecného pozemku.
2. iados p. tefana K¾usku, Výhon
472, Hrutín o odpustenie alebo ú¾avu poplatku za komunálny odpad.
3. iados OK Hrutín o navýenie
rozpoètu r. 2006 pre futbalový oddiel.
4. Odpredaj vodárenských akcií obce
Hrutín Liptovskej vod. spoloènosti,
ilinskej vod. spoloènosti a v Turèianskej vod. spoloènosti
D/ Ukladá:
1. Obecnému úradu opätovne vyzva
daných obèanov, ktorým bolo vydané povolenie na výrub topo¾ov pri PD
Hrutín na odstránenie zbytkov po
výrube.

Mgr. Frantiek kapec,starosta obce
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MKS pri OcÚ
Hrutín
PODUJATIA V MESIACI
DECEMBER
2.12. Vo¾by do
samosprávy
5.12. Predaj STEX
7.12. Predaj obuv
13.12. Predaj MASNICA
16.12. Výroèná schôdza
DHZ
17.12. Turnaj ach a dáma
20.12. Predaj ALADIN
26.12. tefanská zábava

INFORMÁCIE
Slovenská sporite¾òa by
Vás rada informovala, e
konèí platnos anonymných vkladných kniiek. Sú
to vkladné kniky, v ktorých nie je doplnené rodné èíslo. Takého vkladné
kniky sú platné do 31. 12.
2006. Je vo Vaom záujme
prinies si vkladné kniky
na kontrolu do ktorejko¾vek Poboèky SLOVENSKEJ
SPORITE¼NE do 31. 12.
2006.
` ` ` ` ` `

Obvodný lekári iadajú
svojich pacientov, ktorí sa
prepoistili v zdravotnej
poisovni, aby túto zmenu
nahlásili èím skôr u svojich lekárov:
MUDr. Slavomír Mièiak
MUDr. Eva Zembjaková
POÏAKOVANIE
Ïakujem vetkým svojim
volièom za prejavenú dôveru
pri vo¾bách do miestnej
samosprávy. Teím sa na
ïaliu spoluprácu so
vetkými obèanmi.
¼ubomír Jurovèík

12/ 2006

Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
19. èas:

CHOROBY,

EPIDÉMIE, IVELNÉ POHROMY

Odjakiva ¾udia boli a budú
vystavení nepriaznivým vplyvom
prírody, ivelným pohromám a chorobám. Medzi minulosou a prítomnosou v tomto je len ten rozdiel, e v minulosti ¾udia mali menej ochranných prostriedkov a
zdravotných zariadení a preto
naraz a mnohí hynuli. Dnes hynieme pomalie a jednotlive.
Èo  to aj z tejto trápnej oblasti ivota naich predkov zostalo nám zaznaèené.
Hladomor na Orave, ako u
bolo uvedené, bol v rokoch 1630,
1715-16, 1736, 1772, 1781,
1814, 1845-47, 1889. istee ani
Hrutínci, ijúci vo zvlá drsných
prírodných podmienkach, neboli
vyòatí z tejto pohromy.
Mor. Okolisconyi, vicipán v
Dolnom Kubíne, v auguste 1739
zde¾uje nadriadeným úradom, e
na Hornej Orave morová rana
ukrutne panuje. V celku mor zachvátil dediny: Lomná, Hrutín,
Klin, Jasenica, Zem. Dedina, Kruetnica, Babín, Vasi¾ov.
V úradnom výkaze Orav. Stolice sa uvádza, e v roku 1799 v
Hrutíne ochoreli 5 ¾udia na mor,
z toho dvaja zomreli a traja zostávajú chorí.
Cholera. V roku 1831 viaceré
oblasti strednej Európy boli postihnuté epidémiou cholery, aj
Orava. Ústne podanie hovorí o
cholerovom cintoríne v Hrutíne,
ktorý sa nachádzal na spomínanom u mieste, za mostom smerom na Podzámok asi 50 m povye prvej cesty odboèujúcej doprava a cca 30 m doprava od hlavnej
cesty. Zeme na tom mieste najstarí terají ¾udia poznajú pod
pomenovaním na hrôboch.
V hrutínskej farnosti v roku
1831 od 7. augusta do 28 decembra zomrelo na choleru 111
¾udí, z Hrutína 86, z Babína 18,
z Vaòovky 7. Pamiatku tej smutnej udalosti v Hrutíne hlása kamenný pomník, krí pri ceste, ponie Hrutína. Na jeho podstavci
je vyznaèená postava sv. Jána
Krstite¾a, patróna farnosti a pod

kríom nápis: Za cholery 1831 panujúcej z vïaènosti za ochranu /
S. Joannes Baptista  ex zelo
communitatis Hrustinensis 1833
(t. j. postavené starostlivosou
obce Hrutín 1833.
V roku 1873 znovu vypukla
epidémia cholery. Vtedy od 11.
augusta do 24. októbra zomrelo
v hrutínskej farnosti 180 ¾udí. v
Hrutíne 84, v Babíne 74, vo Vaòovke 22.
Tradujú sa spomienky z tých
smutných èias v reèiach najstarích ¾udí: Poèas cholery Hrutín
bol ako vymretý. ¼udí nebolo vidie na ulici, vetci sa zdriavali
doma alebo utekali do roboty na
pole. Màtvych pochovávali tak, e
ich v truhle zaniesli ku vchodu do
cintorína, tam zloili a hrobári si
ich prevzali a pochovali. Kòaz sám
predtým vysvätil jamu bez sprievodu a ostatných okázalostí. Zomrelých na choleru v r. 1873 pochovávali u v terajom cintoríne
na Láne popri dolnom okraji
smerom ku kostolu.
Zaiste aj poiarmi a povodòami neraz boli postihnutí nai
predkovia. Výslovne sa spomína
v Kongregaèných spisoch Oravskej upy, e v noci z 10. na 11.
augusta 1799 Hrutín postihlo
hrozné krupobitie a povodeò. Ján
Svýba, bývajúci pri dolnom moste, majite¾ starobylej usadlosti v
rozlohe 1/8, utrpel kody: Dom sa
mu zrútil a voda vetko odniesla,
aj hospodárske stavy a zariadenie. Úradný odhad utrpenej kody sa javil 465 Rfl. V hornom mlyne (oltýskom) voda pokodila
mata¾, vozovòu, humno, odniesla hospodárske náradie, aj jednu
jalovicu a te¾a. Úradne odhadnutá koda 87 Rfl. V dolnom mlyne
steny podmyté a mlyn zruinovaný. ¾aby znièené, hospodárske
náradie odnesené. koda za 20
Rfl. koda na pozemkoch odhadnutá v obnose 1372 Rfl. Celkove
bola spôsobená koda za 1945
Rfl.
tefan mihe¾
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Najmladia generácia v obci
Je tu december, najkrají mesiac
v roku, bohatý na zvlátnu atmosféru, ktorá dáva monos
podnetov v duevnom i duchovnom rozvoji detí. Celý mesiac december je obsah uèenia sa zameraný tematicky na vianoèné
sviatky. Popri práci detí (uèeniu
sa), sa deti pripravujú na príchod
MIKULÁA, ktorí príde aj do M.
Kedy?
06.12.  v stredu okolo 10.00
hod. Deti pripravia krátky
program pre Mikuláa a on ich
obdaruje sladkou odmenou.
08-09.12 .  ukonèia dve pani
uèite¾ky vzdelávanie v projekte:
DIEA V OHROZENÍ  BEZPEÈNÉ KOLKY, ktorý trval pol roka,
certifikáciou. Verím, e získané
kompetencie vyuijeme pri svojej práci v prospech naich detí.
13.12.  sa uskutoèní beseda
na tému: vianoèné tradície v
naej obci.
15.12.  Vianoèná besiedka pri stromèeku. Deti
poteia svojich najbliích piesòami , básòami a
scénkami o Vianociach a zimných radostiach. Predstavia sa aj deti s anglickou verziou osláv. Bude to
spoloèné príjemné popoludnie deti, rodièia a zamestnanci M.
Riadite¾ka M v mene detí a zamestnancov pozýva
rodièov na besiedku. Príïte a preite príjemné popoludnie so svojimi demi.

19.12.  Peèenie a zdobenie medovníkov.
25.12.  Program detí na Jaslièkovej slávnosti.
15. 12.  sa doíva krásneho ivotného jubilea
naa pani kuchárka TERKA KUPÈOVÁ. Týmto
dòom vykroèí do novej pädesiatky.
Zostaò i v ïalích rokoch taká ako doteraz ¾udská,
citlivá, ústretová, pracovitá, tolerantná a veselá.
My vetci z M, ti prajeme, aby si sa v zdraví dopracovala do dôchodkového veku a potom u pestuj
svojich vnukov, te sa zo
svojich blízkych a oddychuj!
Èo doda nakoniec ! Zdravie a ete raz zdravie, veselú myse¾, spokojnos v
rodine, úspechy na pracovisku.
Milá TERKA, celý kolektív
M ti elá do ïalej pädesiatky vetko najlepie.
- Touto cestou chcem poïakova v mene svojom a
v mene detí M za hraèky
a pomôcky v hodnote pribline 5 500.- Sk, ako darèek k Vianociam pre deti
od nemenovaného rodièa.
V mene detí ÏAKUJEME!
elám Vám, aby to krásne
¾udské teplo neostalo len
na sviatoènú chví¾u, ale
nech vás hreje po celý budúci rok 2007. K elaniu sa
pripája celý kolektív M.
O¾ga Bombiaková, riad. M
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ZO IVOTA KOLY NOVEMBER 2006

2.-4. 11.  rekontrukcia zborovne v Zamoste  obkladanie, vodárske práce, elektrointalácia, intalácia nábytku,
PC-poïakovanie pp. Zajacovi, Svýbovi, Kotú¾ovi, Oleovi,
alatovi i p. upratovaèkám
6.11.  znovuzavedenie veèerných cvièení ien v Z
Hrutín (pondelky a tvrtky 19-20oo)
7.11.  zúèastnili sme sa v Z Námestovo Brehy obvodného kola v stolnom tenise chlapcov. Po prehre s domácimi iakmi 3:4 bol postup na okresné kolo stratený, poteila
aspoò výhra nad Babínom 4:0. Bilancia naich: Maro
Miánik 3/0, Jozef Kupèulák 1/2, Ondrej Zajac 1/2
Prísluníci polície vyetrovali prípad vydierania spoluiaka bratmi K. z Vaòovky.
9.11.  úspenejí sme boli v okresnom kole v stre¾be zo
vzduchovky v Zubrohlave, kde sme podobne ako vlani
dominovali a s preh¾adom zvíazili v súai drustiev i
jednotlivcov. Reprezentovali nás tradiène Vaòovèania. Zvíazil Stano Zemenèík (9.B), 2. Milan Hurtala (9.A), 3. Martin
Zemenèík (7.B). Za víazstvo si doniesli krásny pohár a
diplomy. Pripravoval p.uè. ¼ubek.

9.11.  50 deviatakov si vyskúalo testovanie zo slovenského jazyka a matematiky  KOMPARO. Bola to príprava
na februárové testovanie MONITOR 9, výsledky ktorého
budú ma vplyv na prijatie iakov na S.

13.11.-16.11.  týdeò proti drogám  popoludòajie aktivity, hry, súae, film, besedy  pod patronátom koordinátora
prevencie p.uè. ilincovej iaci naej koly mohli zaujímavo prei popoludnia.
16.11.  deò otvorených dverí na Obchodnej akadémii v
Dolnom Kubíne.
20.11.  tvrroèná klasifikaèná porada s hodnotením prospechu, správania a dochádzky.

21.11.- beseda èlenov turistických krúkov s horolezcom
p. Jozefom Èabom, predsedom IAMES-u Dolný Kubín. iakom ukázal nové trendy v turistickom obleèení, nauèil viazanie uzlov, porozprával záitky. Besedu pripravili p.uè. Firicová a p.uè. Teáková.
23.11.  krajské kolo v stre¾be zo vzduchovky vo Vrútkach. I tu nai potvrdili dobrú výkonnos a priviezli do
Hrutína pohár a diplom za 3.miesto v silnej konkurencii.
Blahoeláme!
28.11.  ukonèenie 4.PC kurzu pre záujemcov z obce 
lektor Mgr. I. Halme. Absolventky vypracovali vlastnú
prezentáciu, dostali certifikát o absolvovaní kolenia v
dåke 36 hodín.

29.11.  individuálne fotografovanie iakov (portréty a na
tablá) firmou Kilik /Torna¾a/.
30.11.  konala sa nesúaná prehliadka talentovaných
detí  TALENTÁRIUM 2006. Vystúpilo vye 60 detí (spev,
recitovanie, hra na hudobný nástroj, tanec, kreslenie,
ruèné práce, scénky...). Aj táto akcia potvrdila, e máme
v kole ve¾a talentovaných detí, ktoré nám, dúfame, urobia ete neraz rados a dobré meno.

POZOR!!POZOR!!  tradièný rodièovský ples sa uskutoèní 27.1.2007 v MKS Hrutín. Nezabudnite si rezervova vstupenky!
OZNAM: Z ponúka za symbolické ceny vymenené okná
(vhodné na hosp.stavby, skleník, suenie hríbov a pod.).
Mgr. Július Kubáni, riadite¾ koly
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z podujatia l  z podujatia l z podujatia l z podujatia l z podujatia

V ten istý deò, ale v Oravskom Veselom, vystupovala
na folklórnej prehliadke ¼H Kupèulákovci.

2.novembra pri sv. omi v DS, boli posvätené nové pohrebné zástavy.

Na sviatok sv.Huberta, 4.novembra, si svojho patróna
uctili aj nai po¾ovníci, úèasou na sv. omi.

12.novembra sa v Kultúrnom dome v Hrutíne uskutoènilo stretnutie obèanov Hrutína sa spolurodákom
Dr. Frantikom K¾uskom (*1928).

JUBILANTI
v mesiaci december 2006
85 rokov:
80 rokov:
70 rokov:
65 rokov:
60 rokov:

Dríg¾ová Terézia
ilinec tefan
Zemenèíková Agnea
Macáková Mária
Katreníková Mária
alata tefan
Oadnická Anna
55 rokov: Oadnický Július
Valek Ján
Krivaèka Ján
Radzo Jozef
Snovák Ján
50 rokov: Medenci Ján
Kupèová Terézia
Goèala Ján
Snovák Pavol
Prili medzi nás:
Miroslav Zemenèík l Adam Martvoò
Gabriela Zemenèíková l Júlia Kakaèková
Jakub ubjak l Luká Tomulec
Uzatvorili manelstvo:
Miroslav Hojo - Martina Pávnicová
tefan Poláèik - Jana Kotú¾ová
Jozef Oèkaják - Darina Kompanová
Marek ilinec - Lívia Kráková
Odili od nás:
Rozália Remková, 70 rokov
Mária Su¾ová, 81 rokov
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Na vo¾nú chví¾u
RIEENIE Z ÈÍSLA
11/2006: ....nemohla
ete zdokonali.
Cenu, ktorú si môe
vyzdvihnú na MKS,
získala ¼udmila ilincová, Hrutín 608

inzercia l inzercia
l

Chcete získa náramkové hodinky?
Kadý, kto si uzatvorí
zmluvu o stavebnom
sporení vo Wustenrot
stavebnej sporite¾ni do
31.12.2006, dostane od
nás darèek (náramkové hodinky).

PORT
IX. Roèník Hrutínskej stolnotenisovej miniligy 2006-2007

I. kolo

II. kolo

III. kolo

IV. kolo

V. kolo

VI. kolo

VII. kolo

4.12.2006
Babín
Kuma
11.12.2006
Kuma
Sokoli
18.12.2006
Jancek team
Kuma
8.1.2007
Kuma
Chrumkáèi
15.1.2007
Hugo
Kuma
29.1.2007
Kuma
Wizards
5.2.2007
Lata
Kuma

I.èas tabu¾ky
5.12.2006
6.12.2006
Jancek team
Hugo
Wizards
Chrumkáèi
12.12.2006
13.12.2006
Chrumkáèi
Wizards
Lata
Hugo
19.12.2006
20.12.2006
Hugo
Lata
Babín
Wizards
9.1.2007
10.1.2007
Wizards
Babín
Sokoli
Lata
16.1.2007
17.1.2007
Lata
Sokoli
Jancek team
Babín
30.12007
31.1.2007
Babín
Jancek team
Chrumkáèi
Sokoli
6.2.2007
7.2.2007
Sokoli
Chrumkáèi
Hugo
Jancek team

7.12.2006
Lata
Sokoli
14.12.2006
Babín
Jancek team
21.12.2006
Sokoli
Chrumkáèi
11.1.2007
Jancek team
Hugo
18.1.2007
Chrumkáèi
Wizards
1.2.2007
Hugo
Lata
8.2.2007
Wizards
Babín

Ponúkame akciové
poistenie motorových
vozidiel.
Porovnajte si cenu
Váho
povinného
zmluvného poistenia s
naou ponukou. Ceny
u od 2416,-Sk.

H¾adám spolupracovníkov do tímu!
Bliie informácie poskytne: ¼ubomír Jurovèík, budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo
tel.:0918/924528,
0903/623039
email:
jurovcik(orava.sk
l

Predám novú nepouitú umývaèku riadu. Lacno  cena dohodou.
Tel.: 0910922481
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