
z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

Navštívili nás priatelia z Poľska
V dňoch 12. a 13. júna k nám zavítali na

návštevu predstavitelia družobnej gminy

Zabierzów s p. Elżbietou Burtan, wójtkou

gminy. V utorok si prezreli priestory obec-

ného úradu, materskú školu, telocvičňu,

kostol a dom smútku. Večer sa stretli

s našimi poslancami, riaditeľom ZŠ a riadi-

teľkou MŠ. Na ďalší deň po raňajkách si

prezreli Oravský hrad a Múzeum oravskej

dediny v Brestovej.

24.júna, na odpustovej slávnostnej omši,

sme si pripomenuli 10. výročie vysviacky

nášho pána farára Mgr. Rastislava Wax-

monského.

1.júla sme sa rozlúčili s našim p.kaplánom,

Mgr. Branislavom Kožuchom, ktorý odišiel

po ôsmich mesiacoch na svoje nové pôso-

bisko do Ústia.

07/2007
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Očami

starostu

Globálne otepľovanie spôsobuje výkyvy počasia,
na ktoré sme v minulosti neboli zvyknutí. Júlové
búrky spojené s krupobitím a silným vetrom u nás i vo
svete sú toho dôkazom.

Činnosť za mesiac jún:

1/ Obec – v súčinnosti s dopravnou políciou a sloven-
skou správou ciest – vyznačila prechod pre chod-
cov na Hlavnej ceste a na križovatke ulíc Pod
Príslopom a Veterná. Tento prechod bol označený
dopravnými značkami a taktiež v rámci zvýšenej
bezpečnosti detí boli umiestnené informačné ta-
bule „POZOR DETI“ pred prechodmi pre chodcov
na ulici Hlavná a Dedina.

2/ V júni sme pokračovali v prácach na rekonštrukcii
márnice vo Vaňovke. V hlavnej miestnosti bola
položená mramorová dlažba. Za túto prácu sa
chcem poďakovať p. Ľudovítovi Zajacovi. Firma
Ing. J. Snováka pokračovala v prácach na úprave
interiéru – strop bol tepelne zaizolovaný a bol obitý
tatranským profilom, interiér miestnosti bol povr-
chovo upravený novou omietkou. Exteriér budovy
bol zateplený a povrchovo upravený. Taktiež boli
zhotovené lavice a stolárske výrobky na vonkajšiu
stenu budovy. Stolárske práce nám urobil p. Ľudo-
vít Jancek. Povrchovú úpravu stolárskych výrob-
kov nám urobil p. Tomáš Žilinec. Novú elektroin-
štaláciu v budove nám urobil p. František Sedlár.
Za tieto práce všetkým veľmi pekne ďakujem.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní urobili výkopové
práce na základoch haly pri MKS. Bola urobená
železná armatúra a základy boli zaliate betónom.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pokosili verejné
priestranstvá v centre obce. Za všetky tieto práce
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na nich
podieľali.

Vážení občania.
Posledný školský mesiac ubehol deťom veľmi rých-

lo a už sú tu prázdniny. Práve na ich začiatku by som
chcel apelovať na všetkých rodičov, aby poučili svoje
deti o bezpečnosti na cestách a to – vozenie sa na
bicykloch, kolieskových korčuliach a skateboardoch.
Motoristi prechádzajúci našou obcou sa často sťažu-
jú na nebezpečné počínanie si našich detí na hlavnej
ceste. Lepšie je tragédiám predchádzať, ako potom
banovať.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Červená Žltá

04.07.07 Ostatné Časť od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaňovka

12.07.07 Časť od Príslopa po kostol Ostatné
19.07.07 Ostatné
26.07.07 Časť od Príslopa po kostol
02.08.07 Ostatné Časť od Príslopa po kostol,

Dielnice, Vaňovka
09.08.07 Časť od Príslopa po kostol Ostatné
16.08.07 Ostatné
23.08.07 Časť od Príslopa po kostol
30.08.07 Ostatné
06.09.07 Časť od Príslopa po kostol Časť od Príslopa po kostol,

Dielnice, Vaňovka
13.09.07 Ostatné Ostatné
20.09.07 Časť od Príslopa po kostol
27.09.07 Ostatné
04.10.07 Časť od Príslopa po kostol Časť od Príslopa po kostol,

Dielnice, Vaňovka
11.10.07 Ostatné Ostatné
18.10.07 Časť od Príslopa po kostol
25.10.07 Ostatné
02.11.07 Časť od Príslopa po kostol Časť od Príslopa po kostol,

Dielnice, Vaňovka
08.11.07 Ostatné Ostatné
15.11.07 Časť od Príslopa po kostol
22.11.07 Ostatné
29.11.07 Časť od Príslopa po kostol
06.12.07 Ostatné Časť od Príslopa po kostol,

Dielnice, Vaňovka
13.12.07 Časť od Príslopa po kostol Ostatné
20.12.07 Ostatné
27.12.07 Časť od Príslopa po kostol
ŽLTÁ 1 týždeň v mesiaci Časť od Príslopa po kostol,

Dielnice, Vaňovka
2. týždeň v mesiaci Ostatné

„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť
tých, ktorých milujeme.“
                                               (Sv. Terezka)

OZNAM

� Dňa 19.7.2007 bude Obecný úrad
Hruštín zatvorený z dôvodu čerpania
dovoleniek.

� 27. júla, t.j. piatok, v čase od 8.00
hod. do 16.00 hod., bude vypnutá
elektrika, z dôvodu náteru el. zariade-
nia, v celej obci Hruštín, Vaňovka
a vysielač Orange na Príslope. Z tohto
dôvodu bude zatvorený aj Obecný úrad
Hruštín.

Informácie OcÚ

Vývoz komunálneho odpadu



07/20073

Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

22. časť: NAJSTARŠÍ VZDELANCI V HRUŠTÍNE III.

Dr. Štefan Radzo. Narodil sa
v Hruštíne 24. júla 1898. Otec Ma-
tej Radzo, matka Zuzana r. Žili-
nec. Bol najstarší z ôsmich detí.
Vychodil dve ľudové triedy v Hruš-
tíne a ostatné ročníky ľudovej ško-
ly, aj gymnázium s maturitou v Bu-
dapešti. Býval u strýka Jozefa. Ako
10 ročný bol vo Vacove na jazyko-
vom kurze maďarčiny. Tam býval
u sesternice Márie rod. Kompano-
vej, ktorej muž tam bol žandárom
a neskoršie správcom hospodár-
skeho majetku v Kesegu. Hneď po
maturite v r. 1916 musel narukovať
na rumunský front. Po demobilizá-
cii v r. 1918 pokračoval v štúdiu na
právnickej fakulte v Bratislave. Po
dokončení štúdia v r. 1926 vstúpil
do služieb súdnictva v Banskej
Bystrici. Dosiahol hodnosti pred-
sedu trestného senátu. Neskoršie
bol vedúcim štátneho notárstva vo
Zvolene. V roku 1969 bol penzio-
novaný, no pracoval ďalej ako
právny poradca na Vodohospodár-
skej správe v Banskej Bystrici. Od
1. novembra 1976 je na úplnom
dôchodku v Banskej Bystrici.

František Očkaják. Narodil sa
v Hruštíne 9. decembra 1900. Jeho

rodičia boli Ján Očkaják a Rozália,
rodená Radzová. Jeho rodný dom
stál v strede ulice Črchľa na pravej

strane smerom na Zábavu. Ľudo-
vú školu a čiastočne aj gymná-
zium vychodil pri ujkovi Jozefovi
Radzovi v Budapešti. Gymnaziál-
nu maturitu skladal v Ružomber-
ku. Teológiu skončil v Spiš. Kapi-
tule. Za kňaza bol vysvätený 29. 6.
1927 v Spišskej Kapitule. Potom
kaplánoval v Zázrivej, v r. 1928
v Námestove, v r. 1929 v Ružom-
berku. V rokoch 1930–1935 bol
administrátorom v Haligovciach,
v r. 1935–1943 v Liesku. V tom
roku bol pre chorobu dočasne pen-
zionovaný, no čoskoro prešiel do
trnavského biskupstva a účinkoval
vo Výčapoch – Opatovciach, kde
zomrel 27. júla 1972 a tam je aj
pochovaný.

Dr. Matej Očkaják. Narodil sa
v Hruštíne 3. apríla 1911. Rodičia:
Štefan Očkaják a Zuzana, rod.
Slivčák. Základnú ľudovú školu
vychodil v Turí, okr. Žilina, kam sa
jeho rodičia, mlynári z Hruštína,
presťahovali. Osemročné gymná-
zium s maturitou skončil v Ružom-
berku v r. 1934. Potom jeden rok
účinkoval v Krušetnici ako výpo-
mocný učiteľ. Pokračoval však
v štúdiu na právnickej fakulte
v Brne. Dokončil v Bratislave, kde
bol v r. 1941 promovaný. Pracoval
v súdnictve v Bratislave, Myjave,
Trenčíne, v Starej Ľubovni, kde ho
štátna správa pre politické dife-
rencie v roku 1949 zbavila miesta.
Potom bol zamestnaný v rôznych
podnikoch ako robotník, ba aj bez
zamestnania. Naposledy bol práv-
nym zástupcom Ústavu národné-
ho zdravia v Dolnom Kubíne. Od
roku 1975 tam žije na penzii.

Štefan Šmiheľ. Narodil sa
v Hruštíne 20. mája 1914. Rodičia:
Ondrej Šmiheľ a Zuzana Kupčulá-
ková – Svýbová. Jeho rodný dom
stojí v ulici Dedina naproti miestu,
kde bol kedysi prvý drevený kostol
v Hruštíne. Základnú ľudovú školu
vychodil v Hruštíne, osem roční-
kov gymnázia s maturitou skončil
v r. 1934 v Nitre a teológiu v Spiš-
skej Kapitule. Dňa 2. februára
1939. Prijal kňazskú vysviacku.
Potom účinkoval v duchovnej služ-
be ako kaplán v r. 1939–1941

v Zázrivej, v r. 1941–1943 ako kap-
lán a doč. správca fary v Podvlku,
v r. 1943 sedem mesiacov spravo-
val farnosť Liesek, v r. 1943–1958
bol farárom v Novoti. Odtiaľ 1. 4.
1958 na príkaz štátnej správy bol
preložený za správcu farnosti do
Lipt. Teplej. V roku 1966, 12. febru-
ára pre podvratnú, „protištátnu čin-
nosť“ bol zatknutý a po prieťahoch
odsúdený na 18 mesiacov žalára.
Začiatkom apríla 1968 prepustený
na slobodu. Istý čas pracoval ako
externý pracovník u Okresnej vo-
dohospodárskej správy v Dolnom
Kubíne. V decembri 1968, keď ešte
trvalo isté politické uvoľnenie, zno-
vu bol ustanovený za správcu far-
nosti Liptov. Teplá, kde doteraz
účinkuje.

Ďalší vzdelanci, pochádzajúci
z Hruštína, vyšli zo škôl po roku
1945, boli: PhMr. František Valek
(n. 31. 1. 1921), lekárnik v Námes-
tove, v Zákamennom a znovu ve-
dúci lekárne v Námestove. Jozef
Očkaják (n. 17. 7. 1923) spočiatku
notár a teraz účtovník na Okres-
nom národnom výbore v Dolnom
Kubíne. Ján Šeliga (n. 31. 10.
1926) najprv notár v Hruštíne a po
zrušení tohto úradu úradník „Slo-
venských elektrotechnických závo-
dov“ – pobočky v Dolnom Kubíne.

Po roku 1950 bolo už viacej
vzdelancov, pochádzajúcich z
Hruštína: učitelia, lekári, inžinieri…

 Štefan Šmiheľ
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inzercia � inzercia � inzercia
� Kúpim akékoľvek množstvo smrekového dreva;

ťažbu a približovanie zabezpečím. Info: Ing. Miro-

slav Jaššo, tel. 0907525921

� Prijmem pracovníka na obsluhu gátra. Vyškole-

nie 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

� Ľubomír Jurovčík – finančné a majetkové po-

radenstvo:

- sporenie, investície, podielové fondy

- poistenie – životné, majetkové (dom, auto)

- dôchodkové – poistenie, sporenie

- úvery – stavebné, spotrebné, hypotekárne

- zdravotné poistenie

Bližšie informácie poskytne:

Ľubomír Jurovčík,

budova DEXIA BANKY 2. poschodie

Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo

tel.: 0915/857252, 0903/623039

email: jurovcik@orava.sk

�

85 rokov: Martvoňová Zuzana
80 rokov: Gemeľová Helena
75 rokov: Žilinec Štefan

Martvoňová Helena
70 rokov: Snováková Margita
60 rokov: Šalata František

Martvoňová Margita
55 rokov: Krivačka Milan

Valeková Mária
Hurtalová Margita

50 rokov: Krivačková Marta
Snovák Jozef, Ing.
Šeliga Ján

Prišli medzi nás:
Matúš Štajer
Sára Špaglová

25. výročie sobáša:
Jozef Martvoň a manželka Marta
Jozef Mateka a manželka Terézia
Ján Gočala a manželka Marta

50. výročie sobáša:
Dominik Mišánik a manželka Zuzana

Odišli od nás:
Mária Svýbová, 60 rokov
František Kapalka, 77 rokov
Emília Jurovčíková, 62 rokov

JUBILANTI

v mesiaci júl 2007

Na voľnú chvíľu
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ŠPORT

FUTBAL

15,00 hod. 16,00 hod. 17,00 hod.

I. kolo Nám to nevadí O pol tretej Switrs Bradrs v o ľ n o

23.6.2007 WIZARDS Old Boys Chrumkáči S-L-Z-A

sobota Chrumkáči WIZARDS O pol tretej

II. kolo Chrumkáči S-L-Z-A Old Boys v o ľ n o

1.7.2007 O pol tretej Switrs Bradrs Nám to nevadí WIZARDS

nedeľa Switrs Bradrs Nám to nevadí S-L-Z-A

III. kolo Switrs Bradrs Chrumkáči O pol tretej v o ľ n o

5.7.2007 Old Boys S-L-Z-A WIZARDS Nám to nevadí

štvrtok Chrumkáči WIZARDS Old Boys

IV. kolo S-L-Z-A WIZARDS Nám to nevadí v o ľ n o

8.7.2007 O pol tretej Switrs Bradrs Chrumkáči Old Boys

nedeľa Nám to nevadí S-L-Z-A Switrs Bradrs

V. kolo Old Boys Nám to nevadí Switrs Bradrs v o ľ n o

14.7.2007 WIZARDS S-L-Z-A O pol tretej Chrumkáči

sobota ŠTK O pol tretej Old Boys

VI. kolo S-L-Z-A Chrumkáči Nám to nevadí v o ľ n o

22.7.2007 Old Boys WIZARDS Switrs Bradrs O pol tretej

nedeľa Switrs Bradrs Nám to nevadí WIZARDS

VII. kolo O pol tretej WIZARDS Old Boys v o ľ n o

29.7.2007 Nám to nevadí S-L-Z-A Chrumkáči Switrs Bradrs

nedeľa Chrumkáči Old Boys O pol tretej

I.trieda žiaci - Konečná tabuľka

1. Or. Polhora 26 20 4 2 78:12 64

2. Zubrohlava 26 19 2 5 71:33 59

3. D. Kubín B 26 18 3 5 99:32 57

4. Or. Jasenica 26 14 3 9 73:34 45

5. Or. Lesná 26 13 5 8 73:43 44

6. Klin 26 13 5 8 50:44 44

7. Zákamenné 26 12 5 9 70:31 41

8. Hruštín 26 13 2 11 54:46 41

9. Zuberec 26 13 1 12 69:76 40

10. Vavrečka 26 11 3 12 46:55 36

11.Medzibrodie26 6 3 17 27:62 21

12. Žaškov 26 5 1 20 34:106 16

13. Mutné 26 2 4 20 24:82 10

14. Bziny 26 1 3 22 14:118 6

I.trieda dorast „A“ - Konečná tabuľka

1. Liesek 22 19 3 0 91:8 60

2. Hruštín 22 14 5 3 72:38 47

3. O. Podzámok22 12 2 8 41:31 38

4. Podbiel 22 10 5 7 48:31 35

5. Párnica 22 11 1 10 45:49 34

6. Dlhá n/Or. 22 10 3 9 58:39 33

7. Lokca 22 10 3 9 51:37 33

8. Veličná 22 10 2 10 50:48 32

9. Krivá 22 8 2 12 38:56 26

10. Babín 22 7 4 11 35:43 25

11. Malatiná 22 4 1 17 26:76 13

12. Ťapešovo 22 1  1  20  11:111 4

II.trieda dospelí „A“ - Konečná tabuľka

1. D. Kubín B 16 14 1 1 78:8 43

2. Breza 16 8 4 4 36:25 28

3. Zákamenné 16 8 2 6 27:28 26

4. Vasiľov 16 7 4 5 25:28 25

5. Or. Lesná 16 7 2 7 37:30 23

6. Istebné 16 5 5 6 22:35 20

7. Zázrivá 16 4 3 9 21:39 15

8. Beňadovo 16 3 2 11 26:50 11

9. Hruštín 16 2 5 9 16:45 11

Bziny sa odhlásili zo súťaže.

Rozlosovanie XIV. ročníka

Hruštínskej futbalovej miniligy - Hruštín 2007

+ delegovanie rozhodcov

II. kolo:

Chrumkáči – O pol tretej 4:0
Góly: K. Brašeň 4

S-L-Z-A – Switrs Bradrs 6:1
Góly: F. Jurovčík 4, Š. Drígeľ 2 –
R. Vlžák

Old Boys – Nám to nevadí 4:4
Góly: L. Babinský, Š. Ošťadnický,
J. Hojo – L. Snovák, J. Jurčiga,
M. Kotúľ, M. Slaničan

Wizards – v o ľ n o

Priebežná tabuľka:
1. Chrumkáči 2 2 0 0 11:3  6
2. S-L-Z-A 1 1 0 0  6:1  3
3. Wizards 1 1 0 0 5:1  3
4. O pol tretej 2 1 0 1  6:4  3
5. Nám to nevadí 2 0 1 1  5:9  1
6. Old Boys 2 0 1 1  4:10  1
7. Switrs Bradrs 2 0 0 2  4:13  0

Strelci gólov:
8 gólov – K. Brašeň (Chrumkáči)
4 góly – F. Jurovčík (S-L-Z-A)
3 góly – R. Očkaják (O pol tretej),

Š. Škapec (Wizards)
2 góly – Š. Drígeľ (S-L-Z-A),
J. Michna (O pol tretej), L. Snovák
(Nám to nevadí), L. Babinský (Old
Boys), R. Vlžák (Switrs Bradrs)
1 gól – Ľ. Krivačka (O pol tretej),
F. Kľubis, F. Martvoň, A. Hojo
(Chrumkáči), J. Paško, J. Jurký ml.
(Wizards), J. Jurčiga, M. Kotúľ,
M. Slaničan (Nám to nevadí),
Š. Ošťadnický, J. Hojo (Old Boys),
Ján Kupčulák, Juraj Kupčulák
(Switrs Bradrs)

XIV. ročník Hruštínskej futbalovej miniligy Hruštín – 2007
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� Karfiol zostane biely, ak ho zakryjete kapustným
listom.

� Uvarená mrkva obsahuje trikrát viac antioxidantov
než v surovom stave.

� Ak vám drevné uhlie zhasína, posypte ho hŕstkou
soli.

� Ak vás trápi akné, vyskúšajte starý ale dobrý re-
cept. Stačí narezať strúčik cesnaku a vytlačiť
z neho šťavu. tou potrite postihnuté miesto, najlep-
šie už pri prvom náznaku akné.

� Jemné a tenké vlasy skúste ošetriť roztokom
z broskyňových listov. Sparte hrsť sušených bros-
kyňových listov 1/4 litrom vriacej vody. Nechajte
vychladnúť a potom preceďte. Po umytí vlasov
vtierajte roztok ako balzam a vlasy už neoplachuj-
te.

�Máte zlú náladu ? Pomôže vám škorica! Pomaly
žujte chlieb posypaný škoricou. Dušu možno roz-
prúdiť aj použitím vody - umývaním nôh v studenej
vode alebo striedavým polievaním nôh vodou.

� Ak ste prechladli, do horúcej vody pridajte soľ a do
roztoku ponorte nohy. Po čase ich utrite a potrite
rozkrojením cesnakom. Vypite lipový čaj a ľahnite
si do postele.

� Ak máte nádchu, skúste si na vreckovku nakvap-
kať trocha eukalyptového oleja a v pravidelných
intervaloch inhalovať.

�Odolnosť organizmu oslabuje strava s vysokým
obsahom tukov a bohatá na cukor. Počas ochore-
nia treba jesť často, ale v menších dávkach.

� Zvädnutá petržlenová vňať bude opäť svieža, ak ju
poukladáte na tanier, pokropíte studenou vodou
a necháte prikrytú tanierom niekoľko hodín.

� Viete že... energiu vám dodá nápoj z rozmixova-
ným banánov, jahôd a medu? .... zdravou pochúť-
kou je sušené ovocie? Ukojí chuť na sladké
a nezníži hladinu cukru v krvi. ..... bylinkové čaje sú
výborné na povzbudenie látkovej výmeny?

� Aby ovocie pri pečení ovocného koláča nekleslo
na spodok cesta, obaľte ho v hladkej múke, potom
uložte na cesto.

� Pri pečení koláčov môžete mleté orechy nahradiť
strúhankou osmaženou na masle.

� Pri varení lekváru alebo pretlaku sa nebude vytvá-
rať pena, ak vnútro hrnca vytriete glycerínom.

� Aby sa mäso počas dňa v prírode nepokazilo,
zabaľte ho do žihľavy a odložte do tieňa.

�Mäso z hydiny bude šťavnatejšie, ako ho pred
pečením pokvapkáte citrónovou šťavou.

� Skôr než začnete mäso krájať, vždy si všimnite,
ako smerujú vlákna. Krájajte ich naprieč, čím naru-
šíte dlhé vlákna a mäso sa bude lepšie jesť.

Užitočné rady Najmladšia
generácia v obci

Je tu záver školského roka 2006/2007 a letné prázd-
niny, ktoré sú pre deti (prázdniny – prázdno od škol-
ských povinností). Ako rýchlo ubehol čas bezstarost-
ných hier, spevu a získavania nových kompetencií
potrebných pre budúcnosť. Je tu čas myslieť na „veľ-
kú školu“, ktorá na deti čaká s otvorenou náručou.
29.06.- posledný deň v MŠ, bol veľmi významný deň
pre 39 detí predškolského veku. Tento deň bola
ROZLÚČKOVÁ BESIEDKA s MATERSKOU ŠKO-
LOU, na ktorej sa deti predstavili svojim rodičom.
V skupine detí predškolského veku sú deti výnimoč-
né, aj nadané. Len budúcnosť ukáže, ako s týmto
darom naložia. Každé dieťa je v podstate v niečom
výnimočné. Dôležité je, že čas strávený v MŠ deti
prežili užitočne a šťastne. Kuchárky pre deti pripravili
prekvapenie - sladkú pochúťku, na ktorej si pochutili
spolu so svojimi rodičmi. Touto cestou chcem poďa-
kovať kuchárkam za ich vynaliezavosť a ochotu. Ja
a všetky pani učiteľky deťom želáme veľa úspechov
a čo najmenej smutných chvíľ v živote a rodičom
vyslovujeme veľké ĎAKUJEM za prekrásne kvety
ako prejav vďaky.
Od 02.07 do 31.07 - bude prevádzka MŠ len v jednej
triede a to v objekte „A“ / pôvodná 2. trieda. Prihláse-
ných je 27 detí. Je potrebné stravu a poplatok uhradiť
najneskôr do 10.07.2007. V mesiaci august bude
MŠ zatvorená.
Počas mesiaca júl bude v MŠ – logopedická inter-
vencia. Rodičia a deti podľa informácií, ktoré im
poskytla logopedička, budú sa zúčastňovať logope-
dického cvičenia.
Na záver chcem poďakovať celému kolektívu MŠ za
ich prácu, obetavosť, za lásku, ktorú rozdávali deťom
a prajem im, aby si oddýchli a načerpali nových síl do
ďalšieho školského roka.
 Prajem príjemnú dovolenku.

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

CHLAPEC - ZLODEJ A JEHO MATKA

Chlapec v škole zobral spolužiakovi pero a prinie-
sol ho matke. Keďže ho nevyhrešila, ale ešte aj
pochválila, doniesol po druhý raz domov ukradnutý
kus odevu a ona ho prijala s ešte väčším súhla-
som. Časom však siahol aj po oveľa hodnotnejších
veciach, kým ho nakoniec neprichytili a s rukami
sputnanými za chrbtom neodovzdali katovi. Keď
ho matka sprevádzala na popravu a zúfalo sa bila
v prsia, mladý muž povedal: „Chcel by som svojej
matke niečo pošepkať.“ Dovolili jej pristúpiť k nemu.
Naklonil sa k nej, rýchlo jej zahryzol do ušného
laloku a odtrhol jej ho. Keď mu vynadala do nanič-
hodníka, povedal jej: „Keby si ma bola vyhrešila
vtedy, keď som ti doniesol ukradnuté pero, nebol
by som sa dostal tak ďaleko, a teraz by ma neviedli
na smrť!“
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

1.6. – Medzinárodný deň detí – žiakom I.stupňa
urobili na Kutine ukážky: policajti – psovodi, hasiči,

deti sa zahrali rôzne hry (beh vo vreci,
jazda zručnosti, futbal), vyskúšali si
zapínanie hadíc, prenos raneného, po-
byt v hasičskom aute (poďakovanie
V. Hutirovi a dobrovoľným pomocníč-
kam).
Žiaci II.stupňa plnili počas MDD úlohy
na rôznych stanovištiach, získavali od-
meny a nakoniec body do súťaže
o najlepšiu triedu. Sladké odmeny ve-
novalo Združenie rodičov a OcÚ Hruš-
tín – ďakujeme!
- p.riaditeľ sa zúčastnil Olympiády

školských pracovníkov v Spišskej
Novej Vsi – vo svojej vekovej kate-
górii v tenise obsadil 2.miesto.

4.-8.6. – žiaci 3.a 4.ročníka absolvo-
vali základný a zdokonaľovací plavec-
ký výcvik na plavárni v Dolnom Kubí-
ne (spolu so žiakmi z Krušetnice). Vý-

sledky kurzu nenaplnili naše očakávanie, dúfali sme
vo väčší počet detí, ktoré zvládli základy plávania
(foto je na 8. strane.

5.6. – 15.6. – školské výlety – Bojnice, Okolo Oravy,
strelnica na Zábave, Mravčôň, Vysoké Tatry (turisti),
Banská Bystrica a Harmanecká jaskyňa
- žiaci dostali zošity, ktoré si objednali na budúci

školský rok

12.6. – zavítala k nám wojtka zo Zabierzowa so
svojimi radnými - pozreli si telocvičňu, školu, kotol-
ňu.

13.6. – žiaci 8.A, 9.A, 9.B besedovali s členom PZ
SR npor. Valentínym o práci polície, bezpečnosti na
cestách, povinnostiach účastníkov cestnej premáv-
ky. Dozvedeli sa odpovede na mnohé zvedavé otáz-
ky.

14.-15.6. – porada riaditeľov škôl v Novoti

19.6. – žiaci 4. a 9.ročníka mali besedu o slnečnej
sústave a pracovníkom hvezdárne v Banskej Bystri-
ci p. Ing. Gerbóčom.

21.6. – koncoročná hodnotiaca pedagogická rada.
Výsledky – zo 436 žiakov neprospel 1, 2 boli neklasi-
fikovaní, 11 budú robiť v auguste opravné skúšky.
94 žiakov dostalo pochvalu, 54 žiakov vecnú odme-
nu, 22 žiakov napomenutie od tr.učiteľa, 16 pokar-
haní od TU a 16 pokarhaní od RŠ. 6 žiakov malo
zníženú známku zo správania na 2.stupeň, 2 dokon-
ca na 4.stupeň. Najlepšie triedy v dochádzke: I.stupeň
– 2.B, 1.A, 2.A. II.stupeň: 5.A, 8.A, 5.B.

22.6. deviataci sa lúčili so školou rozlúčkovým ve-
čierkom.                        (Pokračovanie na 8. strane)
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MKS pri OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI JÚL 2007

14. 7. Svadobná veselica

15. 7. Športový deň

18. 7. Kúzelná šou

22. 7. Kaplnka Lomná

25.6. – všetci zamestnanci ZŠ absolvovali
v Oravskej horárni a okolí relaxačný deň.
27. a 27.6. – dokončenie projektu „Správaj
sa normálne“ medzi žiakmi 5.ročníka. Lektor
– npráp. Jaroslav Jurovčík. Ďakujeme.

SÚŤAŽE:

v Oravskom Podzámku uskutočnilo regi-
onálne kolo prírodovednej súťaže HY-
PERICUM. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev
z Oravy. Zvíťazilo trojčlenné družstvo zo ZŠ
Hruštín a postúpilo na celoslovenské kolo
do Rim. Soboty. Reprezentovali nás: Barbo-
ra Krivačková, Erika Gombalová, Dominika
Líšková (všetky 8.B trieda). Pripravovala
p.uč. Červeňová. Robili testy z histórie, geo-
lógie a ochrany prírody na Orave, poznávali
byliny, dreviny, vtáky, určovali na chodníku pod
Or.hradom. Na Teplom Vrchu sa im opäť darilo
a spomedzi 10 škôl z celého Slovenska obsadili
krásne 2.miesto. Blahoželáme!!!

V stredu 6.6. sa v ZŠsMŠ1 Lokca uskutočnila ang-
ličtinárska súťaž Turistický sprievodca vlastnou ob-

cou. Spomedzi 10 zúčastnených škôl sa najlepšie
darilo žiakom zo ZŠ Babín, na druhom mieste skon-
čila ZŠ Hruštín a tretia bola ZŠ Zákamenné. Projekt
prezentovali žiačky Paťa Jaššová a Táňa Kubicová,
s prípravou im pomáhala Katka Kubiritová. Pripravo-
vala p.uč. Firicová. Blahoželáme!!!

Na tenisovom turnaji ORANGE
pre žiakov do 15 rokov, ktorý sa
konal na kurtoch pri ZŠ Kňažia,
zvíťazil žiak 8.B Maroš Mišánik
a obhájil tak vlaňajšie prvenstvo.
Získal pekný pohár i mobilný tele-
fón. Darilo sa i Jankovi Kupčulá-
kovi (6.A), ktorý skončil štvrtý spo-
medzi 32 súťažiacich. Ťažký žreb
mali Marek Dirga i Miro Jaššo,
ktorí skončili už v 1. kole.

Prajem všetkým žiakom a pracovníkom školy
príjemné strávenie prázdnin, dovoleniek, aby sme
mohli oddýchnutí a plní chuti a elánu nasadnúť
v septembri opäť na 10-mesačný kolotoč.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Žiaci 3. a 4. ročníka na základnom a zdokonaľovacom plavec-
kom výcviku na plavárni v Dolnom Kubíne


