06
06// 2007
Hruštínska kosa 2007
V posledný májový piatok a sobotu sa v našej obci uskutočnili dve významné podujatia. Najskôr
to bol odborný seminár s témou: „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ a nasledujúci deň 2.
ročník súťaže v ručnom kosení trávy o pohár ministra pôdohospodárstva SR „Hruštínska kosa“.

O

dborného seminára, ktorý sa konal 25. mája
v kultúrnom dome, sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa, ktorého sme privítali chlebom, soľou a ľudovou hudbou. Okrem ministra sa seminára zúčastnil Ján Slabý, predseda
výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody; Jaroslav Jaďuš, štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR;
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prednášajúci z SPU v Nitre; poslanci NR SR a iní
hostia. Celkovo sa seminára zúčastnilo vyše 220
účastníkov.
Na ďalší deň, 26.mája, sme sa po sv.omši stretli
na poli, kde sa konala súťaž v ručnom kosení trávy.
Po úvodnom programe, v ktorom vystúpili folkloristi
z Hruštína, nasledovalo privítanie hostí predsedom
nášho poľnohospodárskeho družstva, Ladislavom
Hojom. Tento 2.ročník súťaže otvorili slávnostným
zakosením minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Ján Slabý a štátny tajomník MP SR Vladimír Palša. Potom
už nasledovala samotná súťaž, v ktorej si vyskúšalo
svoje sily 40 chlapov, 10 žien, 13 chlapcov a 6 družstiev.
Súčasťou podujatia bola výstava poľnohospodárskej techniky a bohatý kultúrny program, v ktorom
vystúpili FSk Hruštín, Tanečná skupina ZUŠ Jánoš,
Mažoretky ZŠ Hruštín, Country skupina ZUŠ Nižná,
Šerm z Chlebníc, Motokros–bratia Šprlákovci, Mladí heligón.
Prvá v kategórií žien skončila Mária Radzová, ktorá pokosila 25 m˛ za dve minúty. Takú istú plochu
kosili aj chlapci do 15 rokov. Najrýchlejší bol Michal
Snovák s časom 1,51 min. V mužoch nad 60 rokov
si s pol árom poradil najlepšie Ján Štajer s časom
2.44 min. Najostrejšiu kosu medzi chlapmi do 60
rokov mal Ľubomír Košút, ktorému na pol árovú plochu stačili dve minúty a šesť sekúnd, a týmto výkonom si vyslúžil aj pohár ministra pôdohospodárstva..
AGRO Družstvo Pohorelá nenašlo premožiteľa v
súťaži družstiev a dvojice otec syn vyhral Jozef Konštiak starší a Jozef Konštiak mladší, ktorí boli od
Kľuskovcov rýchlejší len o pol sekundy.
Po vyhodnotení sa všetkým súťažiacim, sponzorom a organizátorom: Ministerstvu pôdohospodárstva SR, Poľnohospodárskemu družstvu v Hruštíne, Obci Hruštín, Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obch. spol. SR, Agromontane Slovensko,
Oravskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore a Orava Fénix n.o., poďakoval a pozval na ďalší
ročník predseda ZPDaOS SR Milan Mišánik.
Aj keď nám túto akciu troška prerušilo počasie,
môžeme konštatovať, že bola vydarená a ľudia sa
mohli pri hudbe zabávať až do skorých ranných hodín.

Za peniaze ...
Za peniaze si:
..... môžeš kúpiť dom, ale nie domov
..... môžeš si kúpiť posteľ, ale nie spánok
..... môžeš si kúpiť hodiny, ale nie čas
..... môžeš si kúpiť knihu, ale nie vzdelanie
..... môžeš si kúpiť pozíciu, ale nie rešpekt
..... môžeš si kúpiť lieky, ale nie zdravie
..... môžeš si kúpiť krv, ale nie život
..... môžeš si kúpiť sex, ale nie lásku
Tak - vidíš, že peniaze nie sú všetko.

„Buďte si vedomí, že máte len jednu dušu, že zomriete len raz, že máte len jeden život, ktorý je krátky,
jediný a celkom osobný, a že je len jedno oslávenie,
ktoré trvá večne.“
(Svätá Terézia z Avily)

Teplý májový mesiac prospieval najmä vegetácii, ktorá je o čosi v predstihu ako v iné roky. V obci
bol tento mesiac nezvykle bohatý na kultúrno-spoločenské akcie a to:
1. stavanie mája s ľudovým programom
2. vynikajúci koncert Kapucínov
3. dni sv. Floriána v našej družobnej Gmine v Poľsku za účasti našich požiarnikov
4. Deň matiek s programom detí a folklórnej skupiny
5. otvorenie telocvične s programom detí a za účasti hostí
6. vo farnosti sme mali slávnosť birmovky
7. na obci sa konala celoslovenská poľnohospodárska konferencia za účasti ministra pôdohospodárstva
8. súťaž v ručnom kosení – Hruštínska kosa

Očami
starostu
Činnosť za mesiac máj:
1. Pred telocvičňou bola urobená výsadba okrasných
drevín.
2. 9. 5. 2007 bolo slávnostné otvorenie telocvične
pre verejnosť za prítomnosti exministra školstva
doc. Mgr. Martina Fronca, všetkých tých, ktorí sa
na stavbe podieľali, poslancov obecného zastupiteľstva a hostí.
Prostredníctvom bulletinu sa chcem na záver prác,
veľmi pekne poďakovať stavebnej firme p. Stanislava Žibeka, ktorá odviedla kus dobrej a precíznej práce na celej budove telocvične.
3. Pokračovali sme v prácach na rekonštrukcii márnice vo Vaňovke. Konkrétne bola pokrytá strecha,
boli urobené prípravné práce pod novú elektroinštaláciu, boli zhotovené stolárske výrobky - dvere
a okná.
4. Naši nezamestnaní a pracovníci obce, pokosili verejné priestranstvá a cintorín.
Za tieto práce všetkým úprimne ďakujem.
Vážení občania.
Do užívania v mesiaci máj sa dala nová telocvičňa pri ZŠ, ktorá má slúžiť všetkým občanom. Budem rád, keď toto dielo bude využívané na posilnenie tela i duše. Bude záležať na nás všetkých, ako
si budeme tieto priestory i veci v telocvični šetriť,
vážiť a nepoškodzovať ich. Všetci záujemcovia o telocvičňu v popoludňajších hodinách cez týždeň a cez
víkend sa môžu kontaktovať u správcu telocvične p.
Mgr. G. Tokára.
Mgr. František Škapec, starosta obce
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Najmladšia generácia v obci
25.05.2007 sa uskutočnil výlet do Oravského Podzámku. Počasie nám prialo. Zúčastnili sa ho deti predškolského veku v počte 36. Absolvovali prehliadku ORAVSKÉHO HRADU, počas prehliadky si overili svoju odvahu pri výstupe do CITADELY. Deti získali cenné skúsenosti, ktoré obohatia ich osobnosť. Prezreli sme si
Oravský Podzámok, hlavne železnicu. Ujo výpravca
deťom porozprával o práci na železnici. Ukázal im pracovné pomôcky, ktoré používajú železničiari. Deti prežili deň plný radosti, šťastia a získali veľa príjemných
zážitkov, ktoré ich obohatia.

01.06.2007 sa uskutočnil branný deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Deti súťažili, hrali rôzne hry a
kreslili svoje priania kriedou na chodník. Akcie sa uskutočnili pre veľký počet detí na dvoch stanovištiach a to
na Kutine (5-6 ročné deti) a na dvore MŠ (3-4-5 ročné
deti). Každé dieťa by malo byť veselé a šťastné nielen
v tento deň, ale stále. K šťastiu detí prispeli nielen zamestnanci MŠ, ale aj Obecný úrad Hruštín, PD-Hruštín, ktorí deti potešili sladkosťami. V mene detí, ale aj
svojom vyslovujem poďakovanie.

Deti našej MŠ sa zapojili do projektu „Bezpečná komunita“, ktorý uvádza Komunálna poisťovňa v spolupráci s miestnou samosprávou. Cieľom tohto projektu
je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v prostredí, v ktorom žijeme, pracujeme a v ktorom sa učia a trávia voľný čas naše deti. Rodičia detí MŠ sa zapojili do ankety: Otázky pre rodičov a Otázky pre deti. Vážení rodičia, chcem Vám poďakovať za prejavený záujem.
05.06.2007 bude ukončený druhý ročník projektu „Angličtina hrou“, vyhodnotením a odovzdaním vysvedčenia.
20.06.2007 – Pracovná porada Vedúcich školských
stravovní v okrese Námestovo za účasti pani PhMr. Sárenej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Porada sa uskutoční v našej MŠ.
21.06.2007 – Výstupné práce detí - zhodnotenie vedomostnej úrovne detí, získanie nových kompetencií počas roka. Vyhodnotenie plnenia úloh za školský rok
2006/2007.
27.06.2007 – Nech už sa cítime akokoľvek mlado, jedného dňa príde čas, kedy sa rozhodneme, že si zaslúžime oddych, že sa chceme venovať viac sebe a svojej rodine. Tento čas práve nastal pre pani učiteľku
ALŽBETU SNOVÁKOVÚ, ktorá pracovala ako učiteľka
MŠ 38 rokov. Dovoľte mi aby som sa jej poďakovala v
mene svojom, v mene celého pedag. kolektívu, v mene
detí.

Mnohí sme mali tú česť, že sme tých 38 rokov aktívneho pracovného života mohli prežiť s tebou na tejto MŠ.
Chcem Ti zaželať v mene celého pedag. kolektívu veľa
zdravia, šťastia a ešte mnoho rokov v kruhu najbližších. Verím, že si nájdeš cestu do svojej školy a prídeš
sa podeliť o nové dojmy a zážitky.
Pekne žiť znamená nežiť pre seba. Ty si žila pre
všetkých. Životná skúsenosť sa nedá získať nijako inak
než účasťou na živote. Tvoje životné skúsenosti nám
budú chýbať.
29.06.2007- Rozlúčka s predškolákmi. Slávnostná besiedka – rodičia a deti. Brány MŠ opustí 41 detí (2 deti
OŠD o 1 rok). Na ich miesta nastúpia nové deti. Veľmi
sa na ne teší celý kolektív MŠ.
Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

4

06/2007

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
3.5. – spevácka súťaž Slávik Slovenska – v okresnom
kole sa zúčastnili žiaci S. Škombárová, N. Sochová a
A. Gombalová. Pripravovala p.uč. Kompanová.
4.5. - V súťaži Štúrov Zvolen dosiahli pekné úspechy
žiaci našej školy:
I. miesto obsadila Katarína Martvoňová (5.A)
II. miesto Juraj Nožina (7.B)
čestné uznania za účasť získali Júlia Kupčová, Michaela Ľubeková, Kristína Michalčíková. Pripravovala p.uč.
Martvoňová a p.uč. Žilincová. Blahoželáme!
3.5. - naši tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili obvodného
kola futbalového Mc Donald´s Cupu, kde v konkurencii
troch ďalších škôl nenašli premožiteľa, ale, žiaľ, o jediný gólik horším skóre nepostúpili na okresné kolo.
Výsledky:
Hruštín - Babín 2:0 (A. Hojo, Mišánik)
Hruštín - Vavrečka 1:1 (M. Mišánik)
Hruštín - Lokca 4:1 (A. Hojo 3, Ľ. Jaššo)
Tabuľka:
1. Vavrečka 7 bodov, skóre 8:2
2. Hruštín 7 bodov, skóre 7:2
3. Lokca 1 bod, skóre 2:6
4. Babín 1 bod, skóre 0:7
Reprezentovali: Ľ. Jaššo, T. Nožina, M. Mišánik, L.
Šmiheľ, M. Tomáň, A. Hojo, L. Kazimier, P. Kušnierik,
D. Holubčík, S. Škapec. Tréner: p.uč. Koval
9.5. – kolaudácia telocvične za prítomnosti mnohých
hostí. Po problémoch s redukčným ventilom je už využívaná naplno aj verejnosťou.
13.5. - konala sa v MKS Hruštín oslava Dňa matiek.
V programe žiaci MŠ a ZŠ vyjadrili lásku svojim mamkám, starým mamám
či babičkám a poďakovanie za starostlivosť a opateru. Zmesou básničiek, pesničiek, tancov a scénok
potešili srdcia prítomných matiek. Program
zabezpečovala p.uč.
Poljaková.
17.5. a 23.5. – majstrovstvá okresu v atletike starších
žiakov v Námestove a mladších žiakov v Rabči. Najúspešnejší: Natália Halušková – 7.B – víťazka v skoku
do diaľky, Šimon Socha (8.B) – 2. v skoku do diaľky,
Michal Snovák ( ) – 2. v hode kriketkou, Adriána Gombalová ( ) – 3. v behu na 600 m, Lucia Kompanová ( ) –
3. v behu na 800 m. Blahoželáme!
22.5. – exkurzia žiakov 9.ročníka do koncentračného
tábora Oswienčim a Birkenau (Poľsko), kde v rokoch
1940 -1945 našlo smrť vyše 1,5 milióna obetí, prevažne Židov. Žiakov zaujali predmety, ktoré pripomínali
zverstvá fašistov – oblečenie obetí, vlasy, kufre, topánky, kefy, hrebene. Videli plynové komory, táborové baraky, dokumentárny film natočený tesne po oslobodení. Naše žiačky hovoria: „O Oswienčime nestačí hovoriť, treba sa tam ísť pozrieť a vidieť na vlastné oči.“ Túto
exkurziu pripravila vých. poradkyňa p.uč. Koumbová a
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chceme ju realizovať pre deviatakov každý rok.
25.5. – v Turanoch na SOU drevárskom sa konalo kraj-

ské kolo v tenise pedagogických pracovníkov. V kategórii do 50 rokov zvíťazil J. Kubáni a postúpil na celoslovenské kolo do Spišskej Novej Vsi.
30.5. – konalo sa v Námestove okresné kolo dejepisnej súťaže na tému MATEJ BEL. Reprezentovali: Helena Mišániková, Martina Calová a Ľubo Žilinec (všetci
9.B). Súťaže sa zúčastnilo 18 škôl, zvíťazili žiaci zo ZŠ
Klin. Aj keď naši nevyhrali, získali nové vedomosti a
odniesli si sladkosti. Pripravovala p.uč. Kubániová.
Upozornenie pre rodičov: Od nového šk. roka budú mať
žiaci na telocvik dvojakú športovú obuv – zvlášť do telocvične a zvlášť vonku. Prosím, aby ste sa zariadili,
pretože chceme, aby naša telocvičňa bola taká pekná
ako teraz čo najdlhšie.
Pedagogická prax v školskom klube – Marta Hrubošová, v 2.ročníku Margita Pidíková.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

SÚŤAŽ
Obec Hruštín a Komisia KMŠaCR
vyhlasujú súťaž o najkrajšiu záhradku
(okolie domu). Do súťaže sa prihlasovať
nemusíte, budú do nej zaradené všetky
domy v Hruštíne a vo Vaňovke.

P O Z Ý VA M E VÁ S :
15.6.-17.6.2007
Zraz motorkárov
6. júl 2007
Deň otvorených dverí na Penzióne Oravská horáreň
29.júl 2007
Country deň a večerná tanečná párty
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
22. časť:

NAJSTARŠÍ

Jozef Radzo. Narodil sa v Hruštíne 20 apríla 1867. Jeho rodičia boli
Štefan Radzo a Terézia Žufková.
Pochádzala zo Sedliackej Dubovej.
Mali početnú rodinu, 10 detí, 6
chlapcov, 4 dievčatá. Jozef strednú
školu (gymnázium) vychodil v Trstenej a v Levoči. Po skončení povinnej vojenskej služby krátko pracoval ako úradník v súdnej službe.
Potom sa dostal na ministerstvo financií v Budapešti. Po prvej svetovej vojne v r. 1918 pracoval v Bratislave na finančnom riaditeľstve a
dosiahol hodnosti finančného radcu. Zomrel 19. marca 1952. Pochovaný je v Bratislave na Martinskom
cintoríne.
Z príležitosti jeho životnej 65-ky
noviny „Slovenská politika“ zo dňa
17. apríla 1932 zhodnotili jeho osobu: Typický, čistý Slavian. Jozef
Radzo bol vždy predovšetkým Slovákom, vlastencom i napriek silnému maďarizačnému útlaku v rokoch
deväťdesiatych minulého (19.) storočia. Politicky verejne nebol činný,
ale nevynechal nijakú príležitosť,
aby hmotnou podporou, slovom,
osobným vplyvom národnostne kolísavých mladších Slovákov, žijúcich
v Budapešti neoduševnil v národnom povedomí. Mnohých takto národnostne zachránil. Jeho nadriadení vedeli o tom, no pre jeho svedomitosť, odbornosť v práci a bezvadné spoločenské vystupovanie ponechali ho v centrálnom úrade. Chodieval na národné slávnosti do Martina a počas letnej dovolenky do
Luhačovíc, kde sa schádzali slovenskí a českí národovci.
Po prevrate r. 1918 hneď opustil
Budapešť, zanechal tam ženu (bola
to Maďarka, mal s ňou syna Tichomíra, táto ho udala vraj z panslavizmu, rozviedol sa s ňou) a všetok majetok, aby s máloodborníkmi budoval finančnú správu na Slovensku.
Mal srdečný vzťah ku študujúcej
mládeži. V jeho domácnosti, či už v
Pešti, či v Bratislave našiel útulok
každý študent, ktorý pre chudobu
nemal inde možnosti dostať sa na
vyššiu školu, zvlášť z rodného Hruštína. (Napr. jeho synovcovia Štefan
a Ján Radzo, František Očkaják a
i.)

VZDELANCI V

HRUŠTÍNE II.

Pri jeho smrti v novinách „Ľud“ v
Bratislave zo dňa 22. 3. 1952 uverejnili nekrológ pod záhlavím „Umrel sváko Radzo“, tak ho totiž dôverní známi familiárne oslovovali, v
ktorom s chválou vyhodnotili jeho
záslužnú odbornú prácu na finančnom riaditeľstve v Bratislave i národnostne buditeľskú prácu v Budapešti.
Dr. Štefan Hojo. Narodil sa v
Hruštíne 1. októbra 1879. Jeho rodičia boli Matej Hojo a Zuzana r.
Genšor. Matej Hojo bol v rokoch
1878–1886 richtárom v Hruštíne.
Syn Štefan, keď skončil ľudovú školu v rodisku, chodil štyri roky na nižšie gymnázium v Trstenej a vyššie
gymnázium s maturitou skončil v
roku 1899 v Szegedu. Potom študoval na právnickej fakulte univerzity v Budapešti. Po skončených
štúdiách asi v r. 1906 pracoval ako
advokátsky koncipient u Dr. Radlinského v Dolnom Kubíne a potom
ako samostatný advokát v Námestove. Z tých čias je známo o ňom,
že bol národovec, slavianofil s prebudeným sociálnym povedomím,
zameraný proti monarchii, ako čítame v „Prúdoch“ január – február
1914, že v roku 1913 bol odsúdený
na vysokú peňažitú pokutu za to, že
raz vo spoločnosti sa bol vyjadril, že
kvôli kapitalistom by nestrieľal na
Rusov a Srbov, lebo sú to naši bratia…“ Vo februári 1914 sa v Námestove oženil, za manželku si vzal Alžbetu Lukačovičovú, učiteľku. V
auguste 1914 narukoval ku svojmu
honvédskemu pluku do Trenčína, s
ktorým bol odvelený na východný
front. V roku 1915 ako poručík a
uvedomelý pansláv prebehol s celou jednotkou k Rusom. V rokoch
1916–1917 organizoval českoslov.
légie v Rusku. V rokoch 1919–1920
v hodnosti majora bol predsedom
čsl. Vojenského súdu v Ichutsku. V
roku 1920 sa vracia cez Japonsko,
Spojené štáty americké, Franciu
domov, do vlasti v hodnosti podplukovníka, v tom čase to bola najvyššia hodnosť po generálovi Štefánikovi, akú dosiahol Slovák v čsl.
legiách. V roku 1921 bol spojeneckým komisárom pre plebiscit na
Orave. V rokoch 1921–1922 bol

ministerským radcom na ministerstve vnútra v Prahe. V roku 1923
odišiel do Hlohovca a zastával funkciu verejného notára. V roku 1940
za Slovenského štátu pre diferencie s režimom vtedajšej štátnej správy bol pozbavený svojho úradu.
V roku 1945 po obnovení Československej republiky dostáva zase
miesto verejného notára v Šale nad
Váhom. Zomrel v Hlohovci 18. augusta 1947. Tam je aj pochovaný so
svojou manželkou v rodinnej hrobke, jeho manželka zomrela v roku
1942. Mal troch synov, z ktorých
najstarší zomrel v r. 1929 ako 8 ročný.
Ph. Mr. Ondrej Martvoň. Narodil
sa v Hruštíne 14. októbra 1891. Jeho
rodičia boli Ondrej Martvoň (brat onoho kňaza Jána Martvoň) a Terézia r.
Krivačka. Po skončení ľudovej školy
v rodisku, študoval na nižšom gymnáziu v Trstenej, dokončil v Ružomberku. Potom odišiel do Budapešti na
lekárnickú fakultu. Po štúdiách lekárnickú prax absolvoval v Trstenej u
magistra Jesenského, potom u vynikajúceho lekárnika Sterculu v Jablonke a zase v Trstenej u Murína. Cez
prvú svetovú vojnu bol na ruskom
fronte v sanitnom útvare. Po vojne sa
vrátil do Trstenej ako pomocník lekárnika Murína. Tam sa r. 1919 oženil s
učiteľkou Margitou Baňákovou.
V roku 1922 si kúpil lekáreň v Bátovciach pri Leviciach. Po niekoľkých
rokoch si kúpil výhodnejšiu lekáreň
v Pezinku.
Mal štyri deti, tri dcéry a syna
Juraja. Jeho syn tiež vyštudoval na
lekárnickej fakulte, vypomáhal začas otcovi, no súkromne študoval na
hudobnom konzervatóriu v Bratislave a neskôr prešiel do Slov. národ.
divadla v Bratislave ako operný spevák - barytonista
Ondrej Martvoň za Slovenského
štátu v r. 1940 prevzal do správy aj
v Bratislave lekáreň istého Žida, keď
vtedy Nemci Židov odvážali do koncentračných táborov a potom na
smrť. Mal údajne aj továreň na lieky
v Hlohovci. V roku 1948 zase jemu
československá štátna správa znárodnila lekárne aj fabriku. Po dlhšej
chorobe zomrel v Pezinku 11. apríla 1955.
Štefan Šmiheľ
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Kúpim akékoľvek množstvo smrekového dreva; ťažbu
a približovanie zabezpečím. Info: Ing.Miroslav Jaššo, tel.
0907525921
Prijmem pracovníka na obsluhu gátra. Vyškolenie zabezpečím. Info: Ing.Miroslav Jaššo, tel. 0907525921
ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA
- poistenie dieťaťa
- poistenie úrazu
- kapitálové životné poistenie
- poistenie budov
- poistenie domácnosti
- poistenie automobilov
- prepracovanie poistných zmlúv
KONTAKT: František Vlžák, Hruštín 31
tel.: 0904 483198
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Pizzeria MAGNUM Vám ponúka príjemné posedenie vo svojich priestoroch s možnosťou videoprojekcie a sledovania športových prenosov cez
veľkoplošný projektor. Rozšírili sme ponuku jedál a nápojov. tel: 5577729.
Rozvoz pizze: 0914 189 788

Zvyšujeme hodnotu
Vašich peňazí!
Získajte výnos až 19,5% z Vášho vkladu.
Bližšie informácie poskytne:
Ľubomír Jurovčík, tel.: 0918/924528, 0903/623039
email: jurovcik@orava.sk

Vážení zákazníci
Firma: Rozličný tovar – František Martvoň, Lán č.
647, pripravila na tohtoročné leto pre Vás, naši zákazníci výrazné akciové zníženie cien stavebného materiálu:
STAVEBNÉ LEPIDLÁ: póro kleber stará cena: 159,- Sk/25 kg
nová cena: 153,- Sk/25 kg
štandard kleber – 5 kg štandard kleber –
stará cena: 61,- Sk
stará cena: 169,-Sk/25 kg
nová cena: 58,- Sk
nová cena: 159,- Sk/25 kg
flexibilný–sliper kleber:
stará cena: 35,- Sk/25 kg
nová cena: 27,- Sk/25 kg
STAVEBNÉ OMIETKY a MALTY:
- štuková omietka: vonkajšia – jemná:
stará cena: 175,- Sk/40 kg
nová cena: 165,- Sk/40 kg
- štuková omietka: vnútorná – vápenná:
stará cena: 125,- Sk/25 kg
nová cena: 120,- Sk/25 kg
- jádrová omietka – hrubá:
stará cena: 155,- Sk/40 kg
nová cena: 150,- Sk/40 kg
- strojná a ručná jednovrstvová štuková omietka:
stará cena: 208,- Sk/40 kg
nová cena: 198,- Sk/40 kg
- murovacia malta:
stará cena: 121,- Sk/40 kg
nová cena: 115,- Sk/40 kg
Naviac:
- pri odbere celej palety: malty, omietky alebo stavebného lepidla bude zákazníkovi daná zľava: -10%.
Tiež ponúkame za výhodné cena: celý kompletný komínový systém a to so zľavou:
- 10% a pri odbere celého komínového systému: (kom.
vložky, kom. tvárnice, izolácia, lepidlo ...) naviac zľava: -5%.
Milí zákazníci, ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň a tešíme sa na Vašu návštevu v našej predajni!

JUBILANTI
v mesiaci jún 2007
80 rokov:
75 rokov:
65 rokov:
55 rokov:

50 rokov:

Tomáňová Terézia
Plavák František
Martvoňová Helena
Tokár Gabriel, Mgr.
Snováková Terézia
Bištiaková Mária
Kubica Miroslav
Očkajáková Margita
Katreník František
Brisudová Agnesa
Tomáň Tomáš
Časo Ján
Kompan Stanislav
Hojo Štefan
Žilincová Ľudmila

Prišli medzi nás:

Emma Kurčinová ONina Očkajáková
Monika Kazimierová
25. výročie sobáša:
Dušan Kazimier a manželka Emília
Ing. Marián Kompan a manželka Darina

Uzavreli manželstvo:

Rudolf Kormaňák – Ing. Mária Teťáková
Martin Beňuš – Martina Dopaterová
Michal Baránek – Alexandra Snováková
Ján Šinál – Mária Laurinčíková
Adrián Brodec – Jana Martvoňová
Jaroslav Krivačka – Zuzana Trabalíková

Odišli od nás:

Zuzana Tomáňová, 87 rokov
Marcel Hurtala, 84 rokov
Mária Žilincová, 86 rokov
Anton Kompan, 40 rokov
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ŠPORT
Prvé stretnutie vedúcich mužstiev XIV. ročníka Hruštínskej futbalovej miniligy sa uskutoční 15. júna
2007 o 18.00 v zasadačke MKS. Prihlášky na nový ročník si je možné vyzdvihnúť na OcÚ u p. Jozefa
Šalatu, alebo na t. č. 0905 318 455 a následne môžu byť zaslané aj mailom. Predpokladaný začiatok
miniligy je stanovený na 24. júna, ak vedúci mužstiev nerozhodnú inak.

Zo streleckého športu
Náš rodák Matúš Jancek sa uplynulý týždeň zúčastnil na pretekoch svetového pohára v Mníchove kde prvý
krát súťažil medzi mužmi v hlavnej súťaži s možnosťou
vybojovať si olympijskú miestenku do Číny. V disciplíne štandard na 3x40 malorážka sa prebojoval cez elimináciu, kde strelil 1143 bodov, do hlavnej súťaže. Tam
sa mu darilo lepšie, ale výkon 1152 bodov stačil len na
stred štartového poľa. Tieto preteky boli zároveň posledné nominačné na majstrovstvá Európy v streľbe z
guľových zbraní, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla v
Španielsku. V kvalifikácii slovenských reprezentantov
skončil na druhom mieste za Jozefom Goncim a tak
pocestuje spolu s Goncim a Balážom do Španielskej
Granady.
Tam ako družstvo majú veľkú nádej na dobré
umiestnenie a preto im držme palce.
Dňa 5. a 6.5.2007 sa na strelnici v Turanoch uskutočnili kvalifikačné preteky na majstrovstvá Slovenska
v streleckom viacboji. Hruštinské strelecké družstvo v
zložení Ľuboš Jancek, Jozef Jancek a Ing. Marián Kompan, ktorí vlani skončili na majstrovstvách Slovenska

tretí, začali kvalifikáciu výborne a obidva preteky vyhrali. Naviac prvé preteky vyhral ako jednotlivec Ľuboš Jancek a druhé, v nedeľu, Jozef Jancek. Pri účasti
viac ako sto pretekárov z celého Slovenska je to vynikajúci úspech.
V kvalifikačných pretekoch v druhej disciplíne a to
v streleckom trojboji, sa taktiež darí našim strelcom
výborne. Prvé dve kolá sa konali na našej strelnici a v
disciplíne pištoľ vyhral prvý deň Jozef Jancek a druhý
deň Jaroslav Jancek, ktorý bol v ten deň príjemným
prekvapením.
V kategórii revolver vyhral jeden deň Jozef Jancek
a druhý Bratislavčan Kolárik, ktorý svojím výkonom 336
bodov prekonal Slovenský rekord. Ďalší naši strelci sa
umiestnili na medailových pozíciách.
Ďalšie dve kolá sa konali v Príbelciach pri Veľkom
Krtíši. Piati naši strelci opäť potvrdili že patria medzi
Slovenskú elitu. V kategórii pištoľ zvíťazil Ing. Marián
Kompan a v revolveri po obidva dni minuloročný majster Slovenska Jozef Jancek.
Kompletné výsledky nájdete na internete na
stránkach: www.szvvz.sk

Na voľnú chvíľu
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5.mája sa uskutočnil v kultúrnom dome koncert
gospelovej skupiny Kapucíni.

Taktiež v tento deň sa starosta obce s našimi
hasičmi zúčastnil v družobnej gmine Zábierzów,
na oslavách 115. výročia založenia ich hasičského zboru.

10.mája sme slávnostne otvorili telocvičňu. Pásku prestrihli exminister školstva a poslanec NR
SR Doc. Mgr. Martin Fronc PhD., starosta obce
Mgr.František Škapec a riaditeľ ZŠ Mgr.Július
Kubáni.

MKS pri OcÚ Hruštín
PODUJATIA V MESIACI JÚN 2007

9. 6. Tanečná zábava
16. 6. Tanečná zábava
pripravujeme O pripravujeme
V nedeľu 13. mája sme oslávili Deň matiek.
V programe vystúpili deti z MŠ, žiaci ZŠ a FSk
Hruštín. Na záver dostala každá mama z rúk starostu a pána farára krásny kvietok.

Obec Hruštín a OŠK Hruštín
pripravuje
na 15. júla 2007, nedeľa,
Športový deň obce Hruštín
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