02/2007
Informácie OcÚ
Vývoz komunálneho odpadu
Èervená
04.01.07 Ostatné
11.01.07
18.01.07
25.01.07
01.02.07

Èas od Príslopa po kostol
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol
Ostatné

08.02.07
15.02.07
22.02.07
01.03.07

Èas od Príslopa po kostol
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol
Ostatné

08.03.07
15.03.07
22.03.07
29.03.07
05.04.07

Èas od Príslopa po kostol
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol

12.04.07
19.04.07
26.04.07
03.05.07

Ostatné
Èas od Príslopa po kostol
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol

10.05.07
17.05.07
24.05.07
31.05.07
07.06.07

Ostatné
Èas od Príslopa po kostol
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol
Ostatné

14.06.07
21.06.07
28.06.07
04.07.07

Èas od Príslopa po kostol
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol
Ostatné

ltá
Èas od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaòovka
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaòovka
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaòovka
Ostatné

Èas od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaòovka
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaòovka
Ostatné

Èas od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaòovka
Ostatné
Èas od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaòovka
Ostatné

12.07.07 Èas od Príslopa po kostol
19.07.07 Ostatné
26.07.07 Èas od Príslopa po kostol
Obèan, ktorý uzatvoril dohodu na vývoz mnostvového
odpadu s Obecným úradom Hrutín, je povinný nádoby
v dni odvozu sprístupni zmluvnej firme na odvoz tak,
aby výkon práce bol zabezpeèený.
Ak pre nezjazdnos komunikácie (rozkopávka, zimné obdobie - povinnos obèana odprata sneh od nádob) nie je
moný prístup k urèenému stanoviu nádob, je obyvate¾
povinný pristavi ich v danom dni na vhodné miesto
a po vyprázdnení vráti na pôvodné miesto alebo zabezpeèi k nim prístup inak.V prípade nesprístupnenia nádob zo
strany obyvate¾a, zmluvná firma na odvoz tento odvoz neuskutoèní - odvoz odpadu povauje za splnenú dodávku.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
je obec povinná vybera  nako¾ko tento poplatok vybe-

ra ukladá zákon. V naej obci je zavedený mnostvový
vývoz (zber odpadu v kuka nádobách). Obèania, ktorí
majú uzatvorenú zmluvu o mnostvovom vývoze, platia
nasledovne:
ltá nálepka vývoz 1 x za mesiac
1 osoba
225,- Sk / rok
2 osoby
450,- Sk / rok
3 osoby
450,- Sk / rok
4 osoby
600,- Sk / rok
5 osôb
750,- Sk / rok
Èervená nálepka  vývoz 2 x za mesiac
6 osôb a viac
900,- Sk / rok
Zelená nálepka  vývoz kadý týdeò
1800,- Sk / rok
V prípade, e obèan nemá uzatvorenú zmluvu o mnostvovom vývoze (komunálny odpad nezhromaïuje v kuka
nádobe), platí poplatok, ktorý je pri nehnute¾nosti a byte
slúiacom na bývanie na kadého èlena s trvalým pobytom 330,- Sk na osobu.
V prípade, ak má osoba v obci súèasne trvalý a aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Zavádza sa zásada vyberania poplatku len jedenkrát
od toho istého poplatníka.
Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a súèasne je oprávnená uíva alebo uíva nehnute¾nos
na iný úèel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
TO NEPLATÍ, AK JE V OBCI ZAVEDENÝ MNOSTVOVÝ VÝVOZ.
Príklad: Obèan má v obci trvalý pobyt, kde má uzatvorenú zmluvu o mnostvovom vývoze a súèasne uíva nehnute¾nos na podnikanie. Tento obèan platí za rodinný
dom za komunálny odpad (mnostvový vývoz) - musí
zaplati aj za nehnute¾nos, ktorú uíva na podnikanie 
buï poplatok alebo mnostvový vývoz.
Poplatok za komunálny odpad sa platí do 31. marca daného roka.
V obci Hrutín sú zavedené tieto miestne dane:
- daò z nehnute¾nosti
- daò za psa
- daò za uívanie verejného priestranstva
- daò za ubytovanie
- daò za predajné automaty
- daò za nevýherné hracie prístroje
Daò z nehnute¾nosti je splatná do 31. mája beného
zdaòovacieho obdobia.
V prípade, e v priebehu roka obèan nadobudne nehnute¾nos, je povinný do 31. januára nasledujúceho roka poda si
daòové priznanie na príslunom Obecnom úrade, kde sa
nehnute¾nos nachádza. Osobu, ktorá si nepodá daòové
priznanie, je správca daní a poplatkov oprávnený vyzva.
Ak do lehoty, ktorá mu bola urèená vo výzve, nepodá daòové priznanie, správca dane je oprávnený urèi daò pod¾a
pomôcok, ktoré má k dispozícii.
Správca dane má právo na z v e r e j n e n i e zoznamu
daòových dlníkov.
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Pamätaj, ne to, èo sadí. Èo vloí do ivotov iných, sa vráti
do toho Tvojho.
(J.Adair)
Váení obèania.
Neobvyklé teplé poèasie v januári, koncom mesiaca vystriedal
sneh. Najväèiu rados majú
z neho deti a naa príroda sa
koneène ponorila do
zimného spánku.
Èinnos za mesiac
január.
1/ Pracovníci stavebnej firmy ibek
pokraèovali v prácach na sociálnych zariadeniach telocviène.
V daných priestoroch bola urobená hrubá omietka pod obklady a na schodisku bola urobená aj jemná omietka.
2/ Obec v priestoroch M zrekontruovala sociálne zariadenie
a umyvárku pre deti. V týchto
priestoroch bolo vymenené odpadové potrubie, vodovodné
potrubie v umyvárke a bol urobený nový obklad. Za tieto práce sa chcem poïakova vetkým pracovníkom, ktorí sa na
nich podie¾ali.
3/ V priestoroch klubovne bol naintalovaný internet.
Váení obèania.
V nede¾u 14.1.2007 sa uskutoènil Hovor s obèanmi, na ktorom
ste sa zúèastnili v hojnom poète.
Informoval som Vás o práci, ktorú
sme na obci urobili v roku 2006
a o pláne práce na rok 2007. Taktie som Vás informoval o negatívnych javoch v naej obci ako je
vandalizmus  rozbíjanie zastávok, pokodzovanie znaèiek a majetku obce. Oboznámil som obèanov, e tento rok poplatky za odvoz komunálneho odpadu sa nebudú zvyova. Vetky náklady
navye za odvoz, bude znáa
obec na svoje náklady. Obèania
boli upozornení, aby do kontajnerov nehádzali drevo, konáre,
elezo, papier a stavebný materiál. Obèania mali vo svojich pripomienkach návrhy na zlepenie ivota v obci. Tieto pripomienky
a návrhy sa budú postupne riei. Boli pripomienky aj k dopravnej situácii v obci.
Práve v týchto dòoch sa stal ïalí
smrte¾ný úraz na Hlavnej ulici
(v poradí deviaty).
U pri nástupe do mojej funkcie
v r. 2003 som apeloval na Slovenskú správu ciest v Dolnom Ku-

bíne a iline na zlú dopravnú situáciu na ceste 1/78, ktorá prechádza cez obec Hrutín. Na základe tejto výzvy, sa nám podarilo v spolupráci s SSC urobi bezpeènostný chodník na
Hlavnej ulici. V celej obci je rýchlostná ZÓNA 40, ktorej dodriavanie
pravidelne merajú dopravní policajti. V posledný januárový týdeò som zvolal na obecnom úrade jednanie, so SSC Dolný Kubín a dopravným inpektorátom policajného zboru v Dolnom
Kubíne, o dopravnej situácii
v obci. Spoloène sme h¾adali rieenie, ako danú situáciu zlepi.
Cez nau obec prechádza cesta
1.triedy tak nie je moné na òu
umiestni spoma¾ovacie pásy, alebo výstrané svetelné zariadenia.
Dohodli sme sa, e na Hlavnej
ulici na kriovatke, kde sa stal smrte¾ný úraz, bude urobený prechod
pre chodcov. Na jar budú vetky
prechody pre chodcov nanovo
vyznaèené a zvýraznené. Dopravní policajti budú aj naïalej
mera dodriavanie obmedzenej
rýchlosti v obci.
Váení obèania, opakovane dostávam sanosti vodièov a policajtov, ktorí prechádzajú cez obec
na nedisciplinovanos chodcov,
ktorí chodia po ceste a nie po
chodníkoch. Chodením po chodníkoch a v tej èasti obce, kde chodník nie je, chodením po ¾avej strane sa vyhneme nebezpeèenstvu
vzniku úrazu.

Oèami
starostu

Mgr. Frantiek kapec, star. obce

Ko¾ko zeme potrebuje
èlovek?
Na chudobného sedliaka, ktorý
mal len to najpotrebnejie pre ivot, sa usmialo ve¾ké astie. Bohatý statkár mu dovolil vzia si
to¾ko zeme, ko¾ko peo prejde
od východu slnka po jeho západ. Mal jedinú podmienku: Pred
západom slnka musí by presne
na tom mieste, z ktorého vyiel.
Chudobný sedliak bol nesmierne astný, lebo sa nazdával, e
ani zïaleka nebude potrebova
celý deò nato, aby preiel taký
kus zeme, èo ho uiví. Tak vykroèil v dobrej nálade, bez náhlenia a pokojným krokom si iel
svojou cestou. Ale potom mu
prilo na um, eby mal túto jedineènú príleitos lepie vyui
a získa èo najviac pôdy. U sníval o tom, ako s celým tým bohatstvom naloí. Zrýchlil krok
a dával pozor na slnko, aby nezmekal èas, keï sa musí obráti. Ete tamto, ete ten rybník,
tú avnatú lúku a za òou malý
lesík! Zrých¾oval krok, dychèal,
potil sa námahou aj strachom,
e to nestihne.
Nakoniec z posledných síl priiel
do cie¾a. S posledným lúèom zapadajúceho slnka dorazil na
miesto, z ktorého ráno vyiel 
a celý ten ve¾ký kus zeme je jeho!
Ale v tom momente spadol od
vysilenia na zem a ostal lea.
Srdce mu nevydralo tú nesmiernu záa. Staèil mu malièký kúsok zeme, do ktorej ho pochovali.

MKS pri OcÚ Hrutín
PODUJATIA V MESIACI FEBRUÁR 2007
3.2.
10.2.
11.2.
15.2.
17.2.
20.2.
24.2.

Svadobná veselica
Prechod piatimi ho¾ami
JUNIOR DISCO
Makarný ples M
Makarný ples
Pochovávanie basy
Divadlo ACTORES
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Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
21. èas:
Nepoznáme vetkých rechtorov 
uèite¾ov z prvých rokov po zriadení
farnosti v Hrutíne. Kanonická vizitácia z r. 1833 spomína Antona Hamuláka, narodeného v roku 1788
v Námestove. V hrutínskej matrike
pokrstených je o òom záznam, e
v roku 1818 u tam úèinkoval. Jeho
manelka bola Mária r. Nickel, narodená v roku 1791. Hamulák v Hrutíne úèinkoval do 17. 12. 1835.
Po òom tu rechtoroval a uèil Ján Langh. Za manelku mal Máriu r. Radlinskú. V Hrutíne vydral a do r. 1888.
Najstarí ¾udia spomínajú, èo poèuli
od ete starích, e tu boli rechtormi
aj istý Jablonský a Jelenèík.
Súèasní starí obèania pamätajú rechtora  uèite¾a Jozefa Joák, po roku
1900.
Keï nebolo kvalifikovaných organistov  uèite¾ov v Hrutíne, vdy sa
nali schopní uèitelia v obci, èo zastúpili na èas rechtora alebo uèite¾a.
. takými náhradníkmi boli gazdovia:
Ondrej Hojo, Ondrej Martvoò, Ján
Halúka, tefan Oèkaják, Jozef Tománik a Tomá K¾uska. Tento bol
zvlá inteligentný typ èloveka  samouka, vestranne podnikavý. Vyznal sa v strojnom zámoèníctve,
v jemnej mechanike (opravár hodín,
ijacích strojov), nauèil sa hra na
organe, mal dobrý hlasový fond a dlhý
èas rechtoroval v období rokov 1914
1969, keï nebolo v Hrutíne diplomovaného organistu. Vynikajúcim organistom v Hrutíne bol Frantiek
Justh, rodák z Hrabuíc. Úèinkoval
tu v rokoch 19241954. Z nariadenia
tátnej kolskej správy musel sa
vak zrieknu funkcie organistu.
V tomto èase uèitelia toti nesmú vykonáva nijakú náboenskú èinnos,
ak chcú zosta v tátnej slube.
Z Hrutína bol preloený do Novoti
za uèite¾a a odtia¾ preiel na dôchodok do Spi. tiavnika.
Doloka po získaní nových poznatkov a údajov o uèite¾och: Prvým uèite¾om v Hrutíne známym z Kanonickej vizitácie v r. 1794 bol Andrej Bohucký. Súèasne bol aj organistom
a zvonárom. Od r. 1805 uèite¾om 
organistom bol Matej Házy. Tretím uèite¾om  organistom v Hrutíne od
r. 1814 bol Andrej Hamorník.
V roku 1817 v matrike pokrstených
v Hrutíne sa spomína organista uèite¾
Anton Hamulák. Narodil sa v roku 1788
pravdepodobne v Námestove. Za manelku mal Máriu rod. Nickel. V Hrutíne úèinkoval do 17. decembra 1835,
kedy ho uväznili a súdili pre podozrenie z vrady svojej manelky.
Keï sa takto neèakane v Hrutíne
uvo¾nilo miesto organistu  uèite¾a,
vtedají farár Andrej aliga hlásil prípad Biskupskému úradu v Spi. Ka-

UÈITELIA I.

pitule a iadal si úpravu, èo robi. Èi
èaka na výsledok súdneho pojednávania s Hamulákom alebo uprázdnené miesto obsadi. Napísal, e farníci si vyhliadli a chcú za organistu 
uèite¾a tefana tefanidesa. Veriacim sa vyhovelo. tefanides pochádzal pravdepodobne z Trstenej. Narodil sa v roku 1803. po predbenom
vzdelaní odborné dvojroèné uèite¾ské
túdium skonèil v roku 1821 na Uèite¾skom ústave v Spi Kapitule a získal vysvedèenie oprávòujúce ho vyuèova na ¾udovej kole. Bol medzi
prvými ôsmimi chovancami onoho
ústavu zaloeného v roku 1819.
V tomto èase túdium na tomto ústave bolo dvojroèné.
Po dvoch rokoch niekdajieho Hrutínskeho organistu  uèite¾a Hamuláka
prepustili z väzenia a uchádzal sa znovu o miesto v Hrutíne. Na dopyt farského úradu, èi sa môe zvoli, Biskupský úrad v Spi. Kapitule 28. marca 1838 odpovedal, e sa mu môe
zveri tá funkcia, ak sa nenájde niekto
vhodnejí. Zrejme naiel sa vhodnejí
èlovek. A to bol Ján Lang. Narodil sa
6. 10. 1907 v Trstenej. Jeho otec tam
bol uèite¾om  organistom, volal sa Ján
a matka Mária. Za manelku mal Máriu
rod. Radlinskú. V Hrutíne úèinkoval
pädesiat rokov. Pozoruhodný zjav, e
tak dlho vydral na jednom mieste.
¼udia boli s ním zaiste spokojní, miesto
mu vyhovovalo, nemal dôvod sahova
sa. Ján Lang mal troch synov a jednu
dcéru. Ondrej, najstarí, narodený
v Hrutíne v r. 1840, skonèil Uèite¾ský
ústav v Spi. Kapitule v r. 1860. bol
organistom  uèite¾om na viacerých
miestach a skonèil v Liptove v Kvaèanoch v roku 1915 po 25 roènom tam
úèinkovaní. Druhý syn Ján, narodený
v Hrutíne v r. 1845 tie bol organistom uèite¾om na viacerých miestach,
naposledy v Dlhej n/Or. od r. 1880,
kde aj zomrel 30. 3. 1965. Najmladí
syn Jozef, narodený v Hrutíne v r.
1854, ako privatista, zloil uèite¾skú
skúku v Spi. Kapitule v r. 1880. aprobáciu na vyuèovanie v maïarskej reèi
dostal na Uè. ústave v Luèenci. Dcéra
Mária vydala sa za organistu  uèite¾a
Hubèíka v Bzinách.
Ján Lang, zaslúilý organista  uèite¾, zomrel v Hrutíne 22. decembra
1887, vo veku 81 rokov na mozgovú
màtvicu a bol pochovaný 24. decembra na hrutínskom cintoríne, na pravej strane prvotného chodníka v cintoríne na Láne, naproti miestu, ale
trocha niie, kde sú pochovaní tamojí kòazi. Jeho pomník, elezný
krí, na kamennom podstavci, ete
v r. 1930 stál na svojom mieste. Do
nedávna s uznaním spomínali najstarí obèania, ktorých uèil, svojho starého rechtora- uèite¾a.

Poènúc rokom 1878 bolo na hrutínskej ¼udovej kole zriadené aj druhé
uèite¾ské miesto, pretoe Ján Lang
bol u starý a pravdepodobne aj kolských detí pribudlo. Po vypísanom
súbehu za druhého uèite¾a zvolili 10.
apríla 1878 Marka Dlugopolského, 40
roèného uèite¾a. Predtým úèinkoval
v Podsklí, vo Vavreèke, naposledy
v Pekelníku. V Hrutíne vydral sedem rokov, teda do septembra 1885.
Po vypísanom súbehu na uprázdnené
II. uèite¾ské miesto kolská stolica
v Hrutíne za pomocného uèite¾a ku
Jánovi Langovi zvolila 26. 11. 1885 jeho
najmladieho syna Jozefa Langa. Predtým u bol uèil na viacerých miestach:
Lokca, Vadièov, Lomná, Horná Lehota, Erdútka, na to v Hrutíne od 26. 11.
1885 do septembra 1888, potom vo
Bzinách ako organista  uèite¾ cca 15
rokov a istý èas v apeove. Penziu
trávil v Kòaej, kde zomrel 12. septembra 1938. (Jeho syn Gabriel, obchodník, 86 roèný, podnes tam ije
a spomína na Hrutín.)
Po odchode Jozefa Langa z Hrutína,
II. uèite¾ské miesto celý rok a do septembra 1889 ostalo neobsadené.
Smrou Jána Langa 22. 12. 1887 uvo¾nilo sa v Hrutíne aj miesto organistu 
uèite¾a. Po skonèenom súbehu 20. 2.
1888 za organistu  uèite¾a v Hrutíne
bol zvolený Leonard Stárek, na skúobnú dobu jedného roka. Narodil sa
v Trstenej v r. 1857. Trojroèné túdium na Rím. kat. uè. ústave v Spi.
Kapitule skonèil v r. 1882. Poèas roènej skúobnej doby zaiste sa osvedèil
ako schopný organista  uèite¾, lebo
v Hrutíne potom úèinkoval a do 31.
januára 1893, teda pä rokov.
Druhé uèite¾ské miesto v Hrutíne
i napriek stále ohlasovaným súbehom (tyri roky) nebolo obsadené.
Nikto sa nehlásil. A 5. septembra
1889 kolská stolica v Hrutíne zvolila za II. uèite¾a Jozefa Hajduka, ktorý do tých èias úèinkoval v Brezovci.
V Hrutíne uèil do októbra 1899.
Po Leonardovi Stárkovi za organistu
 uèite¾a zvolili 5. apríla 1893 Michala Dunaja, 42 roèného, narodeného
vo Ve¾kom Bobrovci, v Liptove. Pred
príchodom do Hrutína úèinkoval
v Smreèanoch, v Liptove. V Hrutíne
pobudol len tri roky. Po vypísanom
súbehu za organistu  uèite¾a sa prihlásil a 18. júna 1896 bol zvolený
Frantiek Podhorský. Predtým úèinkoval v Rovnom, v Trenèianskej upe.
Uprázdnené miesto II. uèite¾a v Hrutíne k. stolica chcela obsadi, aj
zvolila 25. 11. 1899 prihláseného Rudolfa Duc, ale ten miesto nezaujal.
Zaiste ete nemal plnú uèite¾skú spôsobilos, lebo len v r. 1900 ako privatista zloil skúky v Spi. Kapitule
a dostal uèite¾ský diplom.
tefan mihe¾
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Najmladia generácia v obci

FEBRUÁR 2007

Dochádzka detí do M za prvý polrok kolského
roka 2006/2007 bola dobrá, hlavne v 1a 2 triede,
to sú triedy 5-6 roèných detí. Slabia dochádzka
v triede 3 a 4, kde sú zaradené najmladie deti
u ktorých je väèie riziko chorobnosti, hlavne pri
výkyvoch poèasia.
Priemer v %
Priem. dochádzka

1 trieda 2 trieda
78 % 77,4 %
18
17

3 trieda 4 trieda
66,4 % 65 %
15
10

Za 1. polrok kolského roka 2006/2007 priemer
72,6% èo je v priemere 60 detí na deò.
05.02.2007 sa deti zúèastnia zápisu do Z v poète
41 detí a 1 diea predèasne (narodené v septembri). Obdobie od februára do júla býva v mnohých
rodinách, kde majú predkoláka, poznaèené dilemou: Da, èi neda.... diea do prvej triedy.
Úskalia zlého rozhodnutia.
Rozhodnú sa, èo bude pre diea najlepie rieenie, nie je ¾ahké, lebo vstup do koly, èi sa nám
páèi alebo nie, èasto predznamená postoj dieaa
k vzdelaniu na dlhé roky. Koneèné rozhodnutie
ostáva na rodièoch a rieenie, ktoré sa na prvý
poh¾ad zdá najjednoduchie a najpohodlnejie,
nemusí by to správne. Ak sa zakolenie odloí
v snahe, aby sa dieau predåilo detstvo alebo
aby dozrelo, napriek tomu, e je u na vstup do
koly zrelé, vznikne riziko, e o rok bude diea
prezreté. Za rok zbytoène strávený v M sa mnohé deti nauèia abecedu, zaènú èíta, písa a v kole
sa potom nudia. No a kto sa nudí, ten sa snaí
zabavi, vyruuje ostatných a uèite¾ka má sním problémy. Nasledujú poznámky, pozvanie rodièov do
koly a následne odporúèanie, aby bolo diea vyetrené psychológom pre hyperaktivitu a poruchu
pozornosti. Tam môu zisti, e nemajú poruchu
pozornosti, nie sú hyperaktívne, len sú mimoriadne
inteligentné. Opaèných prípadov, kedy dôjde k zakoleniu nezrelého dieaa, je menej, pretoe
zápis je istým sitom pripravenosti na vstup do koly.
Deti, ktoré na vstup do koly nie sú pripravené,
mávajú problémy pri výuèbe èítania, písania alebo
matematiky. Deti si zaènú pestova pocit menejcennosti: Naèo by som sa snail, aj tak budem vdy
najslabí, posledný.....
Vyetrenie kolskej zrelosti pred zápisom nie je
povinné a netreba naò odporúèanie ani M, ani
pediatra. Je len na rozhodnutí rodièov, èi sa rozhodnú vyui túto monos ako jazýèek na váhach
svojho rozhodnutia.
Ako vyetrenie spravidla prebieha.
Kompletné vyetrenie kolskej zrelosti sa robí
s kadým dieaom individuálne, prevane v dopoludòajích hodinách, aby psychológ okrem iného
zistil, èi je diea schopné osta a pracova s cudzou
osobou (citová zrelos). Ambulancia je zariadená
civilne, psychológ je odborník, ktorý vie ako citlivo,
diskrétne komunikova s vaim dieaom.

15.02.2007- plánujeme MAKARNÝ PLES DETÍ,
pod názvom Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
v KD - Hrutín o 15.00 hod. Príïte sa zabavi spolu
s demi a ochutna faiangové iky. VETCI STE
VÍTANÍ !!!!!!!!!!!
Od 23.02 do 27.02. Je naplánovaný projekt  TÝDEÒ HLASNÉHO ÈÍTANIA.
HARMONOGRAM ZÁPISU DETÍ DO M- HRUTÍN
1/ Kritéria prijímania detí do M na kolský rok 2007/
2008
a/ deti, ktoré dovàili 5 rokov (predkolský vek)
b/ deti s odloenou kolskou dochádzkou
c/ 3-4 roèné deti na základe prihláky
d/ deti mladie ako 3 roky, zamestnaných rodièov, v prípade nenaplneného poètu detí v M.
2/ Do 30.03. 2007 sa prijímajú prihláky na zápis
detí do M na kolský rok 2007/2008.
3/ Do 30. 04. 2007 riadite¾ka vydá písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieaa do M
na kolský rok 2007/2008.
4/ K prihláke sa prikladá potvrdenie o zdravotnom
stave dieaa a prefotený preukaz poistenca.
Prihláku si vyiadajte u riadite¾ky M.
O¾ga Bombiaková, riadite¾ka M

OZNAM

V kultúrnom dome bola vytvorená klubovòa, ktorá bude slúi predovetkým
pre zloky v obci, ale aj pre vetkých
obèanov. V tejto klubovni sú dva poèítaèe, ktoré sú pripojené na internet. Obèania môu tento internet vyuíva zatia¾ v pracovných dòoch od 8.00 do
15.00hod., prípadne po dohode s vedúcim MKS. V blízkej dobe bude vypracovaný harmonogram vyuívania klubovne, ktorý bude zverejnený.
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ZO IVOTA KOLY
10.1.  olympiáda NJ  Zuzana Kubiritová (8.A) obsadila
v okresnom kole pekné 3.miesto. Pripravovala Mgr. Mièiaková. Blahoeláme!
- porada riadite¾ov kôl v Zákamennom  pracovná dielòa
 tlaè vysvedèení na PC.
12.1.  okresné kolo v prednese povesti  aliansky
Mako. Reprezentovali nás Mária Rosiarová (3.B), Zdenka ilincová (4.A) a Jozef Gabaj (7.B).
15.1.  dostali sme rozhodnutie od Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva o protiepidemických opatreniach
proti íreniu pedikulózy (zavivavenia) detí.
17.1.  olympiáda AJ- Zuzana Vláková (9.A) obsadila
spomedzi 20 súaiacich vo svojej kategórii pekné
5. miesto. Pripravovala Mgr. Firicová. Blahoeláme!
19.1.  konali sa prehrávky iakov ZU Jáno

JANUÁR 2007

30.1.- vyhodnotenie testov k profesijnej orientácii iakov
9. roèníka.
31.1.  vyhodnotenie súae O najlepiu triedu za uplynulý kolský rok  bývalá 7.B (tr. Mgr. Firicová) získala
tortu + navye tak ako triedy na 2. a 3.mieste (6.B a 6.A)
aj deò vo¾na.

- odovzdanie výpisov z triedneho výkazu (náhrady vysvedèení)
Mgr. Július Kubáni, riadite¾ koly

JUBILANTI
v mesiaci február 2007

25.1.  v Lokci sa konalo okresné kolo matematickej olympiády  Mária Zaková (4.B)  18. miesto, Gabriela Hojová
(5.B)  4.-8. miesto, úspená rieite¾ka (pripr. Ing. Teáková), Veronika Matisová (9.A)  4.-6. miesto, úspená rieite¾ka (pripr. Mgr. Èerveòová). Blahoeláme ÚR!
- kolaudácia telocviène
27.1.  5.rodièovská zábava v MKS Hrutín. Prítomných
cca 150 hostí sa dobre zabávalo do skorého rána, tí
astnejí vyhrali v tombole nieèo zo 75 cien od tedrých
sponzorov. Ïakujeme! Poïakovanie patrí aj iakom a p.
uèite¾kám za kult. program, pani kuchárkam z M za
chutnú stravu, agilným èlenom Rady rodièov za organizáciu, skupine SONDA za tradiène dobrú muziku a MKS
za poskytnutie priestorov a vybavenia.

85 rokov:
75 rokov:

K¾uska tefan
Zemenèík Silvester
Kupèuláková Margita
Hojo Matej
70 rokov: Zajacová Helena
Bie¾ová Mária
65 rokov: mihe¾ Milan
60 rokov: Snováková Vlasta
55 rokov: ilincová Mária
50 rokov: Pa¾ová ¼udmila
Jurovèíková Emília
Snovák Frantiek
Prili medzi nás:
Zuzana ilincová l Erik Kampo
Uzatvorili manelstvo:
Peter pagla - Katarína ilincová
60. výroèie sobáa:
Frantiek Pako a manelka Terézia
25. výroèie sobáa:
¼udovít Slanièan a man. ¼udmila
tefan Kazimier a man. Emília
Frantiek Pako a man. Viera
Odili od nás:
Katarína kapcová, 20 rokov
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z podujatia l  z podujatia l z podujatia l z podujatia l z podujatia

V sobotu, 6.januára, sa v Kultúrnom dome
Hrutín uskutoènilo Trojkrá¾ové stretnutie.
V programe vystúpil Spevokol FA s vianoènými piesòami, po òom nasledovala Folklórna skupina Hrutín a Betlehemci z Hrutína,
ktorí sa predstavili s koledami a zvykmi poèas tedrého veèera. Program zakonèila hudobná skupina SONDA. Po programe nasledovalo stretnutie starostu obce s poslancami a pozvanými hosami.

OK Hrutín a MKS Hrutín usporiadali
7.1.2007, v KD Hrutín, novoroèný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráèov. Hralo sa v troch kategóriách.

14. januára sa uskutoènil HOVOR S OBÈANMI.

20.januára sa starosta obce Mgr.Frantiek
kapec, zúèastnil v Bratislave ve¾trhu o cestovnom ruchu. V rámci Euroregiónu Beskydy, ktorého sme èlenom, predstavil úèastníkom ve¾trhu nau obec.
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PORT
NOVOROÈNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Výsledky:

do 18 rokov:

Cena útechy: Ondrej Zajac
do 35 rokov:
Cena útechy: Miroslav Radzo
nad 35 rokov:
Cena útechy: Jozef Jancek

1. Miroslav Jao
2. Maro Miánik
3. Andrej Teák
1. Ján Jurèiga
2. Luká Snovák
3. Marek Jancek
1. Milan Jancek
2. ¼ubo Jancek
3. Milan Slameník

Uitoèné rady
v Ak máte problém s lupinami, vyskúajte balzam z 2 lyíc
citrónovej avy a pol litra vody. Alebo si do pokoky
hlavy a vlasov vtierajte jogurt. Nechajte ho pôsobi hodinu a potom vlasy umyte ampónom. Aj slneèné svetlo
podporuje prekrvenie pokoky hlavy a pomáha tak proti
lupinám. Slnenie vak netreba preháòa.
v Ak si hnedé vlasy po umytí opláchnete èiernym èajom,
dostanú èervenkastý nádych.
v Bený telový krém mono zjemni ovocím. Ovocná
prísada v telovom kréme pôsobí osvieujúco na celé
telo. Napríklad polovica marhule roztlaèená na kau
a vmieaná do krému pokoku vidite¾né napne a oiví.
Prísada z jahôd zas chladí a upokojuje.
v Drsné lakte potierajte zmesou z 2 lyíc ohriateho medu
a 1 lyice citrónovej avy. Po 30 minútach umyte
a natrite pleovým krémom. Drsná pokoka bude po
nieko¾kých týdòoch opä hladká, aj keï ju budete
potiera cmarom a potom jelením olejom.
v Ak máte problematickú mastnú ple, pred sprchovaním
si celé telo potrite ovocným octom.
v Malou kúrou pre telo i duu je telový zábal. Najlepie je
poèas jeho pôsobenia spa alebo oddychova pri tichej hudbe. Výivný telový zábal si pripravíte z 1 åtka, 4 lyíc
mand¾ového oleja, klíèkov a avy z 1 citróna. V mise vymieajte åtok a po kvapkách pridávajte olej, kým nevznikne pevná emulzia. Na záver vmieajte citrónovú avu
a prípravok naneste na celé tele. Zaba¾te sa do plachty
a relaxujte. Potom sa osprchujte vlanou vodou.
v Proti poteniu nôh pomáha aj práok do peèiva. Zmieajte ho s vlanou vodou a naneste na nohy. Nechajte
krátko pôsobi, nohy usute a napudrujte.
v Podrádenú èervenú pokoku môete uspokoji tak,
e na vatový tampón dáte trocha cmaru a potriete ním
tvár a krk. Potom ple vlanou vodou umyte.
v Ak sa silno potíte, mali by ste si do kúpe¾a prida
extrakt z dubovej kôry. Tá sahuje póry a zniuje potenie. Hrs kôry povarte asi 10 minút v 3/4 litri vody.
Odvar preceïte a pridajte do vody v kúpeli.
v Tvrdé stonky drevnatých rastlín, ako sú napríklad rue
a kaliny, narete na báze ostrým noom. Potom spodnú
èas stonky rozmliadite kladivom, aby ste umonili lepí
prietok vody. Vo váze tak vydria kvety dlhie.
v Ak musíte presadi ker v preò v nevhodnom období,
najprv ho zmenite. Zrete ho o tretinu a pred premiestnením na nové stanovite postriekajte prípravkom proti zasychaniu. Ker presaïte ihneï po vykopaní a výdatne zalejte.
v Ve¾ká plodnos v mladosti, robí ovocné stromy v starobe
neplodnými. Chybou preto je keï necháte mladé stromy
príli skoro rodi, a tým ich vyèerpáte. Ako opatrenie
proti tomu sa odporúèa prebierka príli hustých plodov.
Plody èo ostanú budú potom väèie, ba dokonca púèiky
pre nasledujúci rok sa budú lepie vyvíja.
v Na zalievanie rastlín je výborné tekuté hnojivo. Vyrobíte
ho tak, e do jutového vreca dáte èerstvý hnoj a vrch
zviaete pevným pagátom. Vrece potom ponorte do
suda s vodou a kadý deò ním pohýbte. Keï bude ma
voda farbu slabého èaju, môete òou zaèa zalieva rastliny.
v Osie hniezdo v dome alebo v jeho blízkosti by ste mali
najradej odstráni. Len èo sa zotmie a roj je v hniezde,
namoète handru do terpentínu a naviòte ju nakoniec dlhej
tyèe. Handru potom vsuòte èo najhlbie do otvoru hniezda.
v Mravenisko odstránite, ak zmieate 1 diel gáfru a 9
dielov liehu. Kvapalinu potom nalejte na mravenisko.
v Komáre vám nebudú zo záhrady lieta do domu ak na
okno postavíte f¾atièku naplnenú klinèekovým olejom.
v Keï podloíte dozrievajúce plody tekvíc starou strenou kridlou alebo dotièkou, ochránite ich pred pôdnou vlhkosou a zabránite ich hnitiu.
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Na vo¾nú chví¾u

inzercia l  inzercia l inzercia l inzercia
lKúpim akéko¾vek mnostvo
smrekového dreva; abu
a pribliovanie zabezpeèím.
Info: Ing. Miroslav Jao, tel.
0907525921
l¼ubomír Jurovèík  finanèné a majetkové poradenstvo:
- sporenie, investície
- poistenie  ivotné, majetkové (dom, auto)
- dôchodkové  poistenie, sporenie
- úvery  stavebné, spotrebné,
hypotekárne
- zdravotné poistenie
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 AUTO  MOTO POLJAK
- údrba a oprava motorových
vozidiel
- oprava a montá elektrointalácie motorových vozidiel
- príprava na STK
- poistné udalosti motorových
vozidiel
- montá zabezpeèovacích
systémov
- opravy motocyklov
Juraj Poljak, Lán è. 678/42,
029 52 Hrutín, 0907 308 479
Prevádzka: Pondelok  Piatok
od 8.00 hod.  16.00 hod.
Havarijné stavy NONSTOP
l PIZZA  CEZ EXPRESS
Donáka pizze z pizzérie
v Hrutíne priamo k Vám domov:
- vyberte si pizzu z ponuky
- zavolajte EXPRESS 0914 189
788
- do 30 minút pizza u Vás doma
K pizzi sa pripoèíta cena balného (10,-Sk) a cena doruèenia
(45,-Sk)

pripravujeme
Obec Hrutín a OK
Hrutín Vás pozývajú na
XXVIII. ROÈNÍK
PRECHODU PIATIMI
HO¼AMi dòa 10. 2. 2007.
Prezentácia úèastníkov v KD
Hrutín je od 7.00 h do 8.00 h.
tartovné:
nad 15 rokov  50,- Sk
do 15 rokov  30,- Sk
eny a èlenovia OK Hrutín  zdarma.
Upozornenie: Podujatie nie je
poistené, kadý úèastník ho
absolvuje na vlastné riziko!!!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

MKS Hrutín a SONDA
Vás pozývajú na
MAKARNÝ PLES,
ktorý bude 17. februára
v KD Hrutín
Vstupné: 40,-Sk (Manelské
páry a seniori dobrovo¾né)
Program:
19.00 h. - prezentácia masiek
20.00 h. - nástup masiek
22.00 h. - vyhodnotenie
masiek + tombola
22.30 h. - taneèná zábava
Do tanca hrá SONDA a pripravená je aj bohatá tombola!
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