03/2007
Oklbaná sliepka

Plán práce na rok 2007

Filip Neri bol huncútsky svätec. Raz chcel istú
enu odnauèi ohovára druhých.
Poiadal ju, aby mu na trhu kúpila sliepku.
A povedal jej, aby ju cestou naspä hneï aj oklbala. V ten deò fúkal silný vietor.
Keïe ena aj so sliepkou prila k Filipovi Nerimu, svätec ju pochválil a dodal: Nechajte sliepku tu a choïte mi pozbiera perie!
Ale to je nemoné, zvolala ena. Vietor ho
rozniesol na vetky sveta strany.
Filip Neri nato ve¾mi váne povedal: A takisto je
nemoné napravi aj vae zlomyselné reèi.

ÚLOHY OBCE NA ROK 2007

7. februára 2007 k nám prili na oficiálnu náv-

tevu predstavitelia Gminy Zabierzów, na èele
ktorej bola p. El¿biet¹ Burtan, wójt gminy.
Spolu s òou prili aj p.Mari¹ Kwanik- predsedkyòa rady gminy, p. Wojciech Burmistrzzástupca wójta, Tadeusz Brzuchacz- vicepredseda rady gminy, Piotr Budziak-vedúci finanèného oddelenia úradu gminy a Jerzy D¹browski- dlhoroèný koordinátor spolupráce s naou obcou. Poèas stretnutia bol vypracovaný
návrh spolupráce na rok 2007. Táto spolupráca je naplánovaná v tyroch úrovniach  na
úrovni samospráv, portu, kultúry a osvetovej
èinnosti. Dohoda o tejto spolupráci bude podpísaná koncom marca v Zabierzówe.

OBLAS VÝSTAVBY A ÚDRBY:
1. Dokonèenie výstavby TELOCVIÈNE (sociálne zariadenia).
2. Dokonèi doplnok UPO ZÓNA ZÁBAVA (rekreaèná oblas).
3. Pokraèova vo výstavbe haly pri MKS.
4. Bená údrba MK a rigolov.
5. Výsadba verejnej zelene  MKS, DS.
6. Dobudovanie verejného trhoviska pri hasièskej zbrojnici.
7. Oprava atní KUTINA.
8. Prestavba MÁRNICE Vaòovka.
9. Oprava budovy è.305.
10. Predåenie vodovodu a kanalizácie na ulici
Kultúrna (po obdraní dotácie).
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie
ústredného kúrenia M.
12. Vypracovanie projektovej dokumentácie sociálneho zariadenia (bývalá cirkevná budova).
13. Nákup nehnute¾ností a výkup pozemkov.
14. Posilnenie elektrickej siete v èasti Vaòovka 
KLINOK (trafostanica)
Ïalie úlohy, ktorých plnenie bude sledované poèas celého roka 2007
1. Finanèné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri OcÚ na rok
2007.
3. Realizácia úloh na úseku CO obyvate¾ov obce
na rok 2007.
4. Realizácia úloh na úseku PO.
Plán zasadnutí OZ na rok 2007:
 Február 2007
 Apríl 2007
 Júl 2007
 September 2007
 November 2007
 December 2007
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Krí môeme ponúknu len tomu, kto ho vidí na naich pleciach.
(A.Dermek)
Po faiangovom období, ktoré sa nieslo v znaTíto obèania ignorujú osobné doruèenky, a premení makarných plesov pre deti aj dospelých, to obec pristúpila k rieeniu tejto veci, ako jej uklanastúpil pôst.
dá zákon  exekuèným príkazom 
Pôstne obdobie je pre nás, kresstiahnutím z dôchodku, alebo z plaOèami
anov, èasom stíenia, zamysletu.
nia sa nad smerovaním svojho iTouto problematikou sa zaobestarostu
vota a èasom plnenia nejakého pôstralo aj posledné obecné zastupite¾neho sebazaprenia.
stvo, kde boli návrhy, aby sa títo neplatièi zverejnili v bulletíne, alebo na obecnej tabuli.
Èinnos za mesiac február:
Do budúcnosti budeme o tom uvaova.
1/ Obec zakúpila do kuchyne M 3 antikorové
Mgr. Frantiek kapec, star. obce
drezy na umývanie (staré-plechové u tiekli).
Tie bola opravená elektrická pec na varenie
a boli do nej kúpené náhradné diely. Do kuchyne bola zakúpená aj nová elektrická krabka
na zemiaky.
2/ V soc. zariadeniach telocviène sa pokraèovalo v prácach, konkrétne obkladali sa miest85 rokov: Firic tefan
nosti a bola poloená dlaba na 2. poschodí.
kapec Frantiek
3/ V jednej kancelárii na OcÚ bola poloená nová
Martvoòová Mária
dlaba /predchádzajúca podlaha z PVC bola
deravá a zodratá/ a zároveò bola táto miestJurovèíková Zuzana
nos i vybielená.
80 rokov: Firicová Mária
4/ Do Domu smútku boli zakúpené nové klávesy
75 rokov: Jaová Emília
(staré, ktoré boli prenesené z OcÚ, sa pokazili
70 rokov: Kapalková Mária
a nedali sa u opravi).

JUBILANTI
v mesiaci marec 2007

Váení obèania.
V minulom bulletíne bola informácia o platení
daní a komunálneho odpadu pre obèanov. Nai
obèania si túto povinnos skutoène plnia, a na
pár výnimiek. Jedná sa stále o tých istých obèanov. Kadoroène si túto povinnos nesplní asi
15 obèanov.
Chcem podotknú, e sa nejedná o ¾udí
v núdzi. Sú medzi nimi obèania, ktorí sú zamestnaní, prípadne poberajú dôchodok, alebo sociálne dávky. tát si plní voèi nim záväzok tým, e
pravidelne dostávajú dôchodok, sociálne dávky,
èi iný príjem. Z akého dôvodu si potom ako obèania neplnia túto povinnos ?
Platenie daní za svoje budovy, èi platenie za
komunálny odpad je celoploné, èie platí v celej
Slovenskej republike a nie je výmyslom obce.
Zákon o daniach platil u za èias Jeia Krista.
Farizeji poloili otázku Jeiovi o platení daní
a Jei im odpovedal: ,,Dávajte, èo je cisárovo,
cisárovi a èo je Boie, Bohu.

65
60
55
50

Vlák Ján
rokov: Teáková Zuzana
rokov: ilincová Cecília
rokov: Krivaèka Jozef
rokov: Genorová Agnesa
Jurèiga Ján
Mateka Jozef

Prili medzi nás:
Karin Klimeková l Mário Tomáò
Adam Èiernik

l

Uzatvorili manelstvo:
Miroslav Kazimier - Daniela Meleková
Ján Èiernik - Alena Lihanová
Milan Genor - ¼udmila Voková
Odili od nás:
Augustín kapec, 53 rokov
tefan Kupèo, 49 rokov
Terézia K¾usková, 96 rokov
Margita kapcová, 81 rokov
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U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA Hrutín
konaného dòa 05.02.2007 Èíslo: OZ 01/2007
O b e c n é
A/ Berie na vedomie:
Úèas poslancov v poète 11.
Správu kontrolóra obce o plnení
rozpoètu obce za rok 2006.
Správu kontrolóra obce o plnení
rozpoètu M a ZS za rok 2006.
Rozpoèet Z na rok 2007.
Návrh rozpoètu na r. 2008  2009.
Informáciu starostu obce: - bezpeènos na ceste I/78
- hovor s ¾udom
- vysporiadanie kalamitného dreva v lokalite Oèkajka.
7. Dohodu o vyrovnaní poh¾adávok medzi p. Ivanom Halmeom
a obcou Hrutín.
B/ Odporúèa:
P. ¼uboovi Jancekovi prevádzkovate¾ovi POHOSTINSTVA
a PIZZERIE upravi otváracie hodiny v nede¾u od 12.00 hod.
Starostovi obce jedna o odkúpenie nehnute¾nosti p. Miroslava
Hutiru na základe ceny pod¾a znaleckého posudku.
C/ Schva¾uje:
1. Zruenie nedobytných poh¾adávok z dôvodu nevymoite¾nosti a to:
a/ Premlèaná doba viac ako
10 rokov  súd zastavil konanie Jozefa Otrubu v sume
46.002,- Sk
b/ Zrui ako nedobytné poh¾adávky (Maretta má neznámy
pobyt) - FMN spol. Maretta
v sume 54.800,- Sk
c/ Zánik akciovej spoloènosti
dòa 7. 9. 2005 . Bol zruený
konkurz. Kovopol v sume
105.825,- Sk.
2. Inventarizáciu za r. 2006.
3. Závereèný úèet obce za r. 2006
v sume 869.172,05 Sk s tým,
e 100.000,- Sk sa presunie do
rezervného fondu a 769172,05
Sk do kapitálového rozpoètu na
r. 2007.
4. Plnenie rozpoètu za r. 2006 bez
výhrad.
5. Odmeòovanie za volebné obdobie 2007  2010:
a/ Odmeòovanie poslancov OZ
900,- Sk za sedenie s vyplácaním polroène.
b/ Odmeòovanie èlenov OR

z a s t u p i t e ¾ s t v o

4.000,- Sk/rok s vyplácaním
polroène.
c/ Odmenu zástupcovi starostu obce 16.000,- Sk/rok s vyplácaním polroène (nevypláca odmenu za úèas na OR).
d/ Odmenu predsedom komisií
1.000,- Sk/rok (sociálna komisia, komisia ivotného
prostredia, komisia kultúry,
portu a cestovného ruchu,
komisia pre výberové a verejné obstarávanie).
e/ Odmenu pre funkcionárov
hasièského zboru: vyplácanie 1 x roène
Hrutín: velite¾: 1.700,- Sk
Vaòovka: velite¾: 1.700,- Sk
Hrutín: strojník: 1.600,- Sk
Vaòovka:strojník:1.600,- Sk
Hrutín: preventivár:1.200,- Sk
Vaòovka: preventivár: 800,- Sk
6. Zvýenie platu starostovi obce o
1,5 násobok základného platu.
7. Sobáiacich na volebné obdobie 20072010: Mgr. Frantiek
kapec  starosta obce, Milan
Hojo  zástupca starostu obce.
8. Výku finanèných príspevkov
z rozpoètu obce z vlastných príjmov pre nasledovné organizácie:
a/ Obecný portový klub Hrutín vo výke 200.000,- Sk (futbal: 160.000,- Sk, stolný tenis: 40.000,- Sk)
b/ Po¾ovnícke zdruenie Hrutín vo výke 6.500,- Sk
c/ Hudobná skupina SONDA vo
výke 7.000,- Sk
d/ Hudobná skupina Tibora
Buu vo výke 5.000,- Sk
e/ Základná organizácia technických portov Hrutín vo
výke 20.000,- Sk
f/ portový strelecký klub Hrutín vo výke 20.000,- Sk
g/ SNOWO
SNOWBOARD
KLUB ORAVA, Hrutín vo
výke 10.000,- Sk
h/ Hrutínsky paintballový klub
vo výke 2.000,- Sk
9. Náklady na opravu budovy
è. 305 vo výke 600.000,- Sk.
10. Nákup nehnute¾nosti od Rím.
 kat. farského úradu v Hrutíne - budova POTY è. 49/10
vo výke 800.000,- Sk.

11. Predaj pozemku Rím. - kat. farskému úradu v Hrutíne pod mariánskou sochou pri budove
POTY è. 49/10 o rozmeroch
5m2 za 1,- Sk po vypracovaní GP.
12. Rozpoèet kolského klubu na
rok 2007 vo výke 515.000,- Sk.
13. Rozpoèet M a ZS na rok
2007 vo výke 3.800.000,- Sk.
14. Rozpoèet obce a plán práce
na rok 2007.
D/ Volí:
1. Zástupcov OZ do:
a/ RADY KOLY pri Z: Milan
Hojo, Dominik Zemenèík
b/ RADY KOLY pri M: Ján
Teák
2. Èlenov komisie pre výberové
a verejné obstarávanie: Ing.
Marián Kompan  predseda,
Mgr.Frantiek kapec, Milan
Hojo, Ing. Mária Braeòová,
¼ubomír Jurovèík
3. Èlenov komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Mária Braeòová  predseda,
Ing. Marián Kompan  tajomník, ¼ubomír Jurovèík
4. Èlenov sociálnej komisie: Ján
Teák  predseda, Ing. Mária
Teáková, Ing. Helena Hutirová, Zdena Snováková, Marta
Martvoòová, Vincent Snovák,
Dominik Zemenèík
5. Èlenov komisie kultúry, portu
a cestovného ruchu: ¼ubomír
Jurovèík  predseda,
Ing. Mária Braeòová, Jozef
alata, ¼ubo Jancek, Janka
Kravèíková, Matej Kupèo, Mgr.
Beata Firicová
6. Èlenov komisie ivotného
prostredia a výstavby: Milan
Hojo  predseda,
Ing. Marián Kompan, Mgr. Róbert Kopilec, Ing. Ján Firic, Frantiek Krivaèka, Ing. Ladislav
Melek, Ivan Snovák, Jozef kapec, Petra Mikuláová
E/ Ukladá:
1.Riadite¾ke M vypracova rozpoèet M a Zariadenia kolského stravovania na rok 2007
pod¾a jednotlivých poloiek
a predloi ho do budúceho zastupite¾stva.
Mgr. Frantiek kapec, star. obce
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ZO IVOTA KOLY
1.2.  posedenie zamestnancov
koly a hostí (p. starosta, p. farár,
p. kaplán) pri polroènej kapustnici
2.2.  polroèné prázdniny
5.2.  zápis do 1.roèníka (zo 42
pozvaných detí bolo zapísaných
39, tri odklady). Rodièom boli doruèené rozhodnutia o prijatí do
1.roèníka.
8.2.  pätica iaèok reprezentovala kolu v okresnom kole geografickej olympiády. Pekný
úspech dosiahla Veronika Matisová (9.A)  2. miesto a postup na
krajské kolo, úspenou rieite¾kou
sa stala aj Kristínka Michalèíková
(5.A). Súae sa zúèastnili aj Zuzana Kubiritová, Mária Genorová a Ivana Martvoòová. Pripravovali p.uè. Vláková a Martvoòová.
9.2.  Kvôli chrípke chýbalo v kole
22% detí, na vyhlásenie chrípkových prázdnin treba 30 %.
10.2.  Lyiarskeho prechodu
Piatimi ho¾ami sa zúèastnilo aj 10
iakov naej koly. astlivo zvládli skrátenú i celú trasu (Jakub
Hojo, Ján ¼ubek, Matej Kompan,
Václav Hojo, Monika Mateková,
Alena Kupèová, Veronika Matisová, tefan Krivaèka, Marek Martvoò, Martin Hojo).

ni. iaci mali zabezpeèený odvoz
(930) i dovoz (okolo 15oo) autobusom SAD, v penzióne Príslop mali
zabezpeèenú polievku a èaj. Sme
radi, e celý lyiarsky (4-dòový)
sa obiiel bez zranení a k spokojnosti iakov, rodièov i koly. Za
vedenie koly vyslovujem poïakovanie p. Miroslavovi Hojovi za
ústretovos pri organizovaní LV,
pracovníkom penziónu Príslop za
prípravu obèerstvenia, vlekárom
za pomoc intruktorom a samozrejme, iakom i uèite¾om za bezproblémové, priam vzorné správanie sa na LV.
V závereèný deò sa konali preteky v slalome i v zjazde. Výsledky:
slalom  1. N. Haluková,
2. M. Hojová, 3. K. Rabèanová,
1. M. Zemenèík, 2. V. Hojo,
3. . Martvoò. Zjazd  1. J. Bolibruchová, 2. M. kombárová,
3. M. Paková 1. T. Piòák,
2. . Martvoò, 3. V. Hojo.
Víazi boli ocenení diplomami
a sladkými odmenami.
Vyúètovanie: iaci sa skladali po
130.-Sk, v tom mali polievku a èaj
(4x 30.-Sk), poplatok za úschovu
lyí (10.-Sk)  vlek mali bezplatne, dopravu uhradí Zdruenie rodièov.

11.-15.2.  siedmaci absolvovali
lyiarsky výcvik na osvedèenom
svahu na Príslope. Poèasie
a sneh nie ve¾mi priali, ale kurz sa
vydaril. 43 zverencov uèila základom lyovania vdy tvorica intruktorov: p.uè. L. Stanèeková,
V. Vláková, T. Koval, v ïalích
dòoch sa striedali E. Mièiaková,
K. Kotú¾ová, B. Firicová, J. Kubá-

19.2. - iaèky Nikola Teáková
(3.B) a Michaela Vidová (6.A) sa
zúèastnili okresného kola recitaènej súae Rozprávkové vretienko, ktoré sa uskutoènilo v CVÈ
Námestovo. Pripravovali p.uè. alatová a Kubániová.
20.2.  na chodbe Z Zamost sa
konal kolský karneval pre deti
1.-4.roèníka. Mamièky pomohli vy-

FEBRUÁR 2007

myslie a zostroji vakovaké
masky - tých bolo neúrekom - vye
90. Kadej sa ula sladká odmena, zatancovanie s mamièkou,
p. uèite¾kou. Poïakovanie za prípravu patrí p.uè. Poljakovej a jej
kolegyniam z 1.-4. roè. Ceny venovalo Zdruenie rodièov - ïakujeme.

5.2.-23.2. - vykonala pedagogickú prax v kolskom klube detí pri
Z Hrutín naa bývalá iaèka
Martina Martvoòová.
22.2.- nae drustvo dievèat tradiène výborne obstálo na okresnom kole biblickej olympiády, keï
si 2.miestom v Námestove vybojovalo úèas v diecéznom kole 19.
apríla na Spii. Dievèatá Darina
kapcová, Andrea Zemenèíková
a Anna kapcová s p.uè. Oèkajákovou sa u teia. Blahoeláme!
23.2. - besedovali iaci 1.roèníka
s p. Kratochvílovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne o ochrane
ústnej dutiny.
Siedmaci mali besedu s p. Pepuchovou z tej istej intitúcie o kodlivosti fajèenia, alkoholizmu a toxikománie. Na videokazete i plagáte mali monos vidie zhubné
následky týchto neduhov.
26.2.  2.3.  jarné prázdniny
26.2. - po akej chorobe zomrel
vo veku 62 rokov bývalý uèite¾
naej Z (1.-4., Vaòovka) pán
Karol Michalica z Dolného Kubína. Èes jeho pamiatke!
Èaká nás: 13.3. MONITOR 9 
celoslovenské preskúanie deviatakov zo Sj a M.
Mgr. Július Kubáni, riadite¾ koly
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Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
21. èas:
V auguste 1900 miesto organistu 
uèite¾a zaujal Ondrej Joák. Pochádzal z Lomnej. Narodil sa v r. 1866. ako
privatista po skúkach dostal uèite¾ský
diplom v Spi. Kapitule v r. 1889. za
manelku mal Máriu Mataákovú,
sestru dekana v Sedliackej Dubovej.
Mal viacej detí, najznámejí boli Jozef,
vytudoval teológiu v Spi. Kapitule,
neskôr vak apostatoval a Emil, uèite¾,
na Orave známy vèelár  praktik. Ondrej Joák do Hrutína priiel z Krivej.
V Hrutíne vydral do roku 1913, potom odiiel do Dolnej Lehoty a odtia¾ na
penziu, do Tvrdoína, kde zomrel na
srdcový záchvat 25. marca 1929.
Potom dòa 24. novembra 1913 na
základe pozvania farára Frantika Dulu
do Hrutína za uèite¾a a náhradného organistu priiel jeho krajan, Ján Cifra.
Narodil sa v Hrabuiciach, 15. mája
1893. túdium na Uèite¾skom ústave
v Spiskej Novej Vsi skonèil v r 1913.
Najprv poldruha mesiaca uèil v Spi.
Teplici pri Poprade a potom preiel do
Hrutína. Poèas vojny 15. júna 1915
musel narukova ku vojsku. Dostal sa
na front do Talianska a neskôr do zajatia v Rusku. Zdroval sa zaèas v Zabejkalsku, Berezovke a v Irkutsku. Intervenciou Èerveného kría 2. augusta 1920 vrátil sa domov a hneï nastúpil
na svoje uèite¾ské miesto v Hrutíne.
V Skalici 1. augusta 1922 si nostrifikoval uèite¾ský diplom, aby mohol uèi na
slovenských kolách. V Hrutíne sa
potom oenil 29. mája 1922 s uèite¾kou
Jolanou Polèíkovou, narodenou 4. decembra 1901 v Námestove, ktorá od
1. sept. 1920 tie uèila v Hrutíne.
Ján Cifra popri uèite¾skej èinnosti
venoval sa záhradkárstvu, ovocinárstvu, po¾ovníctvu a rybáreniu. Pred farou v Hrutíne zriadil záhradku s ozdobnými kríkmi a stromkami i s krásnym
kioskom uprostred. V záhrade za farou
nasadil ovocné stromky a z polovice
dvora pri kole v Dedine zriadil vzornú
zeleninovú záhradu. Istý èas bol aj organistom. Z Hrutína odiiel 15. septembra 1923 do Podolia, okr. Nové Mesto
nad Váhom. V júli 1929 preiel do Myzesova, potom od 16. októbra 1931 uèil
v Muráni a od 1. septembra 1946 v Kamendíne, okr. Nové Zámky, na maïarskej kole, a do 1. apríla 1950.
Na vetkých miestach popri uèite¾stve venoval sa záhradkárstvu, ovocinárstvu a vèelárstvu nielen pre svoju
zá¾ubu, ale pre hospodárske povznesenie obcí, v ktorých úèinkoval. Vade
zanechal trvalú pamiatku po sebe,
v tejto práci nauèil mnohých svojich iakov za ovocinárov a vèelárov, zvlá

UÈITELIA II.

v Muráni. Vo svojom uèite¾skom povolaní bol opravdu na výke. Zomrel ako
dôchodca v Trenèíne 25. augusta 1975.
Poèas 1. svetovej vojny krátky èas
ako organisti  uèitelia v Hrutíne úèinkovali: Jozef Smiár, narodený v Or.
Podzámku 1894. tvorroèné túdium
na Rím. kat. uèite¾skom ústave v Spi.
Kapitule ukonèil v r. 1914.
Potom Ján Maxián, narodený
r. 1895. Uèite¾ský ústav v Spi. Kapitule skonèil v r. 1915. Obidvaja èoskoro
po nastúpení do Hrutína jeden po druhom boli odvolaní k vojenskej slube
a do Hrutína sa u nevrátili.
V rokoch 19141918, ale aj predtým, keï nebolo kvalifikovaných uèite¾ov v Hrutíne, vdy sa nali schopní
¾udia v obci, èo zastúpili na èas uèite¾a
alebo organistu. Takými náhradníkmi
boli gazdovia: Ondrej Hojo, Ondrej
Martvoò, Ján Halúka, tefan Oèkaják,
Jozef Tománik a najmä Tomá K¾uska.
il od 7. 3. 1891  7. 7. 1969. Tento bol
zvlá inteligentný typ èloveka  samouka, vestranne podnikavý. Vyznal sa
v strojnom zámoèníctve, v jemnej mechanike (opravár hodín, ijacích strojov, harmoník atï.). Nauèil sa hra na
organe, mal dobrý hlasový fond a dlhý
èas rechtoroval v období rokov 1914
1969, keï nebolo v Hrutíne diplomovaného organistu.
V roku 1920, od 1. septembra a do
15. septembra 1923 uèila, ako u bolo
spomenuté, Jolana Polèíková, neskôr
vydatá za Jána Cifru, narodená 4. decembra 1901 v Námestove.
V roku 1921 v Hrutíne bol výpomocným uèite¾om Anton pernoga. Narodil sa v Kocvine (Po¾ský Spi) 6. 5.
1902. tudoval a maturoval na gymnáziu v Ruomberku v r. 1921 a potom na
Uèite¾skom ústave v Spiskej Novej
Vsi. Dokonèil v r. 1928.
V roku 1922 v Hrutíne uèila Priska
Gembická, narodená 8. januára 1900
vo Fríèovciach. Uèite¾ský ústav skonèila v Spiskej Kapitule v r. 1921. Najprv uèila v Sabinovskom Majeri, v Hrutíne, potom prela do Záblatia, Vikartoviec a Liptov. Lunej.
V septembri 1924 za organistu 
uèite¾a v Hrutíne kolská stolica zvolila Frantika Justha. Narodil sa v Hrabuiciach 11. mája 1905. Uèite¾ský
ústav skonèil v Spiskej Novej Vsi roku
1924. Bol vynikajúcim spevákom  barytonistom. V Hrutíne úèinkoval tridsa
rokov. V roku 1954 z nariadenia tátnej
kolskej správy musel sa zrieknu
funkcie organistu. V tomto èase uèitelia
toti nesmú vykonáva nijakú náboenskú èinnos, ak chcú zosta v tátnej

slube.
Z Hrutína
bol preloený za uèite¾a do Novoti a odtia¾
preiel na
dôchodok
do Spi.
tiavnika.
J á n
Kulko, narodený 16.
feb. 1907
v Spi. Podhradí. Uèite¾ský ústav skonèil v Spi. Kapitule v r. 1925. V Hrutíne
uèil v rokoch 19251926, potom v Malinec  Ipel.
Mária Grajciarová, narodená 8. augusta 1907 v Braihil, Pa, USA. túdium
na Rím. kat. uèite¾skom ústave v Spiskej Kapitule skonèila v r. 1926. V Hrutíne uèila v rokoch 19261940.
Karol Cengel, uèil v roku 1932.
Albeta Czeglédyová, narodená
13. septembra 1906 vo Sv. Michale
n/ it, uèite¾ský ústav skonèila v Trnave v r. 1926. Uèila v obciach: Rendva
192931, Dol. Ohaj 193132, Liptov.
Teplièka 193236, Hrutín 19361948.
Keï v Hrutíne v r. 1932 bola postavená nová trojtriedna Obecná kola, na nej uèili:
Jozef Pekarèík, narodený 17. 2.
1884 v Jablonke. túdium skonèil na
Rím. kat. uèite¾skom ústave v Spi.
Kapitule v r. 1907. uèil v Srní (po¾ská
Orava), vo Vasi¾ove (19071933),
v Hrutíne (19331948)
Jozef Nemec, narodený v Koterbachoch (dnes Rudòany) 2. 4. 1904. Uèite¾ský ústav skonèil v Spiskej Novej
Vsi v r. 1924. Uèil v Babíne v r. 1924
1933, v Hrutíne 193345. Poèas
povstania v r. 1945 ho zastrelili partizáni.
Elena Nemcová, rod. Schrenkelová. V Hrutíne uèila v rokoch 193345.
V roku 1944 v Hrutíne na Rím. kat.
¾udovej kole uèili v jednotlivých roèníkoch: I. roè. Frantiek Justh, riadite¾,
II. Albeta Czeglédyová, III. Mária Zentková, IV. Jozef Pekarèík, V. Elena Nemcová, VI. Jozef Nemec, VII. Helena
Zaliberová, VIII. Anna Sviteková. iakov
v tom roku bolo 322.
V roku 1948, keï u od r. 1945 ¼udová kola v Hrutíne bola potátnená,
uèili: I. roè. Frantiek Justh, II. Jozef
Pekarèík, III. Rozália Kocúrová, IV.
Albeta Pásová, V. Albína Froncová, VI.
Ján Harvanka, VII. a VIII. roè. Eugen
Vitovský. iakov v tom roku bolo 194.
tefan mihe¾
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V sobotu, 17.2.2007, usporiadali MKS Hrutín a SONDA
v KD Hrutín Makarný ples, ktorého sa zúèastnilo len
12 masiek. Masky sa predviedli nielen v súaiach, ale aj
v tanci. Najväèí úspech mala maska Maskot IRON
MAIDEN  J.asnocha. Po vyhodnotení masiek nasledovalo rebovanie tomboly a vo¾ná zábava so skupinou
SONDA.

V sobotu, 10.februára, usporiadali Obec, MKS a OK
Hrutín XXVIII.roèník Zimného lyiarskeho prechodu
piatimi ho¾ami. Úèastníkov v kultúrnom dome vítala
hudobná skupina SONDA. Po oboznámení s podmienkami prechodu nasledoval odchod 198 úèastníkov na tra.
Najstarím z nich bol p. Mesík J. (1936) a najmladou
zúèastnenou bola Matisová M. (1985).

24.februára sa v kultúrnom dome predstavilo divadlo
Actores z Roòavy, s divadelnou rozprávkou Preibaný kocúr v èimách. Toto predstavenie, na ktoré bol
vstup vo¾ný, si bolo pozrie cca 250 divákov.
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PORT
ZO STRELECKÉHO PORTU
Pre portového strelca
Matúa Janceka bol uplynulý víkend vrcholom vzduchovej sezóny, keï na
majstrovstvách Slovenska
muov v Nitre obsadil striebornú pozíciu za momentálne najlepím slovenským strelcom Zoltánom
Baláom. Pretekys medzinárodnou úèasou boli
ve¾mi dramatické, keï
o striebre rozhodla a KO
 rana. Matú a jeho súper Homola mali po základnej aj finálovej èasti
rovnaký výsledok, v závere mal vak lepie nervy
Matú a poslednou, o dve
desatiny lepou ranou
svojho kolegu predbehol.
Na druhý deò sa konali
preteky Ve¾ká cena Slovenska a poradie na prvých dvoch miestach sa
nemenilo. koda, e jeho forma
gradovala a v závere sezóny.
V kvalifikácii na majstrovstvá Európy skonèil tvrtý, a tak do Francúzska pocestujú jeho reprezentaèní kolegovia Balá, Gonci a Homola.
Kompletné výsledky nájdete
na stránkach www.shootig.sk
Majstrovstvá SR:
1. Zoltán Balá Bratislava 596 b + 102
= 698 bodu
2. Matú Jancek Dukla BB 591 b + 104,2
= 695,2 b KO 10,6
3. Michal Homola Dukla BB 592 b +
103,2 = 695,2 b KO 10,4
GP Slovakia
1. Zoltán Balá Bratislava 596 b. + 103,7
= 699,7 bodu
2. Matú Jancek Dukla BB 595 b. +
98,5 = 693,5 bodu
3. Matej Mészáros Bratislava 592 b. +
98,9 = 690,9 bodu
Majstrovstvá Oravy
v stre¾be zo vzduchových
zbraní
Za hojnej úèasti portových
strelcov z celej Oravy sa v nede¾u
v Dolnom Kubíne konali majstrovstvá Oravy v stre¾be zo vzduchových zbraní, ktoré boli zároveò posledným, 6. kolom Oravskej streleckej ligy.

Aj v tejto sezóne potvrdili hrutínski strelci stabilnú výkonnos,
a najväèí výkonnostný rast zaznamenal mladý strelec Marián
Slanièan z Vaòovky. Prvú sezónu
zvládol výborne aj ná najmladí
strelec Jozef Jancek jr. Podujatie
sa vydarilo a treba poïakova organizátorom v Ninej, Dolnom
Kubíne a Hrutíne za výbornú organizáciu celej streleckej ligy.
Vetky výsledky si nájdete na
www.strelba.szm.sk
Výsledky:
Majstrovstvá Oravy vzd. puka:
1. ¼ubo Jancek Hrutín 372 b
2. Marián Slanièan Hrutín346 b
3. Július Murár
Niná 337 b
Majstrovstvá Oravy vzd. pito¾:
1. Pavel Motyèka Niná 375 b
2. Jozef Jancek Hrutín 374 b
3. Ján Braina
D. Kubín355 b
Oravská strelecká liga vzd. puka:
1. Jozef Jancek Hrutín 1067 b
2. Július Murár Niná 1013 b
3. Marián Slanièan Hrutín 975 b
Oravská strelecká liga vzd. pito¾:
1. Pavel Motyèka Niná 1129 b
2. Jozef Jancek Hrutín 1117 b
3. Duan Záò akov 1084 b

Na zamyslenie a zároveò pre
úsmev na tvári
Máte niekedy pocit, e sa vám nedarí a e by enou vonkoncom nie je
úasné?! Potom si pripomeòte a nezabudnite, e my eny
- Sme krásne pohlavie...
- Nepotrebujeme nosi kravaty ...
- Sedie so skríenými nohami nás
nebolí ...
- Ak sa rozhodneme robi výhradne
muskú prácu, sme priekopníèky.
Ak sa mu rozhodne robi výhradne enskú prácu - je gay ...
- Naa inteligencia je porovnate¾ná
s inteligenciou akéhoko¾vek mua.
Ale ná vzh¾ad je krají ...
- Ak niekoho prizabijeme a povieme, e to bolo v dobe tzv. mentruaèného syndrómu, mono sa
doèkáme zmiernenia trestu...
- Ná mozog má rovnakú kapacitu
ako ten muský i napriek tomu, e
máme o 6 biliónov neurónov menej. Nae neuróny sú teda výkonnejie....
- Sme schopné venova pozornos
viacerým veciam zároveò...
- Vdy vieme, kde máme ponoky...
- Manelka prezidenta sa nazýva
prvá dáma. Manel prezidentky
je nula v pozadí...
- Keï sa vydáme za následníka trónu, budeme krá¾ovné. Keï si mu
vezme následníèku trónu, stane
sa len manelom krá¾ovnej...
- Keï sme podvádzané, sme obeami. Pokia¾ podvádzame my, oni
sú paroháèi...
- Cítime, keï sa v nás dieatko pohybuje. Vdy s urèitosou vieme,
e je to nae diea...
- Gynekologická prehliadka je príjemnejia, ako vyetrenie prostaty...
- Sme monogamné ...napriek tomu
potrebujeme vyskúa nieko¾ko
muov, kým nájdeme toho, kto stojí
za to ...
- Vdy sme pri narodení naich
detí... - Kojíme...
- Sme ozdobami svadieb...
- Kadý niekedy poèul o inpirujúcej múze...
- ijeme dlhie...
- Sme odolnejie voèi bolesti a infekciám...
- Máme menej srdcových problémov...
- Menej sa potíme...
- Máme prednos pri nástupe do záchranného èlnu...
- Sme citlivejie...
- Máme medzinárodný deò...
TEDA SME OKÚZ¼UJÚCE !!!!!!!!
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Na vo¾nú chví¾u

inzercia l  inzercia l  inzercia
l Kúpim akéko¾vek mnostvo smrekového dreva;
abu a pribliovanie zabezpeèím.
Info:Ing.Miroslav Jao, tel. 0907525921
l Prijmem pracovníka na obsluhu gátra. Vykolenie zabezpeèím. Info: Ing.Miroslav Jao,
tel. 0907525921
l ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISOVÒA
- poistenie dieaa
- poistenie úrazu
- kapitálové ivotné poistenie
- poistenie budov
- poistenie domácnosti
- poistenie automobilov
- prepracovanie poistných zmlúv
KONTAKT:
Frantiek Vlák, Hrutín 31
tel.: 0904 483198
l ¼ubomír Jurovèík - finanèné
a majetkové poradenstvo:
- sporenie, investície
- poistenie  ivotné, majetkové (dom, auto)
- dôchodkovépoistenie, 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

POTOVÁ BANKA
opä ponúka na naej pote nieèo
viac!!!
K dostupnej pôièke teraz dostanete úplne zadarmo mobilný
telefón Nokia aj s foákom.
Nemusíte si otvára úèet v Potovej banke, a napriek tomu dostanete na pote a 100 tisíc Sk so
splátkami u od 289,- Sk mesaène. Peniaze Vám poleme na
úèet, alebo vyplatíme v hotovosti.
Dostupná pôièka je tu pre
vetkých zamestnaných, ale aj
pre dôchodcov do 65 rokov.
Opýtajte sa
na dostupnú pôièku na pote
alebo Vaej doruèovate¾ky!
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