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1. Účel a využívanie budovy:
Bratia a sestry, na sv. Annu sme posvätili nový

Dom smútku a nádeje vo Vaňovke. Na začiatku kaž-
dého diela je túžba. Aj tu bola na začiatku túžba
vyjadrená slovami: „Aj my chceme Dom smútku, ako
je v Hruštíne.“ Po počiatočnej túžbe nasleduje otáz-
ka: Ako to urobiť? Tu, vo Vaňovke bola už túžba po
Dome smútku, ale v Hruštíne na konci stav-
by Domu smútku bola aj počiatočná obava,
ako sa ujme nový Dom smútku, či ho budú
chcieť veriaci používať? Príčinou tejto oba-
vy bolo to, že po iných obciach a mestách
Dom smútku bol neprijatý. A príčinou jeho
neprijatia v iných obciach a mestách bolo
jeho nepraktické riešenie: buď bol postave-
ný na nesprávnom mieste, potom počas
pohrebu buď veriaci prechádzali z miesta
na miesto, alebo z miesta na miesto prená-
šali aj zomrelého. A tak Dom smútku, aby
sa ujal, musí byť v prvom rade praktická
budova a musí mať svoju logiku podľa
pohrebných obradov.

Vo Vaňovke sme vychádzali z toho, že
v cintoríne je náš kostol. Už to nám hovorilo
o tom, že Dom smútku vo Vaňovke bude
mať trošku iný účel a využitie ako Dom

smútku v Hruštíne.  Kostol je totiž vždy
najdôstojnejším a najvlastnejším mies-
tom rozlúčky so zomrelým. Preto stavať
vo Vaňovke Dom smútku, v ktorom by
boli aj pohrebné sv. omše bolo by nelo-
gické a nezmyselné. Bol by to duplikát.
A tak povaha domu smútku vo Vaňov-
ke z bohoslužobného hľadiska mala
byť taká, že to nebude budova na
pohrebné sv. omše, ale na modlitbu
za zomrelého od dňa jeho smrti, do
dňa jeho pohrebu. Z toho sa odvíjal
návrh, že na Dom smútku s takýmto vyu-
žitím bude vhodné prerobiť pôvodnú már-
nicu pod cintorínom. Určite samotné po-
užívanie nového Domu smútku nám naj-
viac potvrdí, že to bol dobrý návrh:

1. Je dobre, že Dom smútku je pod
kopcom, kde je aj podstatná časť našej
obce. Predovšetkým je to dobré pre star-

ších ľudí, ktorí napriek veľkej túžbe chodiť do kostola,
už do neho tak často nejdú, lebo nevládzu vyjsť hore
kopcom. Dom smútku je v dedine pod kopcom, prí-
stup ku nemu bude najmä pre starších ľahší. A starší
sa aj viac chodia modliť k zomrelému ako mladší.

2. Veľkosť Domu smútku na spoločnú modlitbu je
tiež postačujúca a ideálna, pôsobí útulne a zomrelý

Posviacka Domu smútku a nádeje
VO VAŇOVKE 26. 7. 2007 NA SV. ANNU
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Očami

starostu

Prázdniny, dovolenky a oddych sú neodmysliteľ-
ne spojené s mesiacom júl, ktorý je vrcholom leta.
Ten tohoročný bol naozaj letný a s nadpriemernými
rekordnými teplotami až horúci.

Činnosť za mesiac júl
1/ Vo Vaňovke sme skoro celý mesiac finišovali
s prácami na dome smútku. Konkrétne sokel budovy
bol obložený obkladom, spodná miestnosť bola na-
novo ovakovaná a položená dlažba.
Za tieto kvalitne urobené práce sa chcem poďakovať
p. Ľ. Zajacovi. Firma p. Ing. J. Snováka nám dokonči-
la vonkajšiu omietku na DS i na operných múroch.
Taktiež položila zámkovú dlažbu pred budovou. Za
všetky tieto práce sa chcem všetkým pracovníkom
firmy i p. Ing. J. Snovákovi poďakovať. Za záverečné
práce sa chcem poďakovať p. J. Drígľovi, ktorý nám
zvaril zábradlie do DS a taktiež zvaril plot na ihrisku.
Za zhotovenie chladiacej vitríny do DS sa chcem
poďakovať p. J. Škapcovi. Za elektroinštalačné prá-
ce sa chcem poďakovať p. F. Sedlárovi. Za ostatné
práce sa chcem poďakovať všetkým nezamestna-
ným, pracovníkom obce a všetkým tým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k realizácii diela, ktoré
bude slúžiť občanom Vaňovky.
2/ Vo Vaňovke sa urobilo nové oplotenie na ihrisku.
Boli zakúpené nové kary – rohože, ktoré boli pozvá-
rané a natreté farbou. Za tieto práce ďakujem neza-
mestnaným a pracovníkom obce.
3/ V kotolni MŠ boli demontované staré kotly, rozvo-
dy kúrenia a elektroinštalácia. Sú to prípravné práce
na namontovanie nového kotla na biomasu.
4/ V hale za MKS na základoch bol urobený železo-
betónový oporný múr.

Vážení občania.
V mesiaci júl obec poriadala obecné akcie, ktoré

záviseli od počasia. Keďže júl nám doprial tepla a
slniečka, všetky doteraz poriadané obecné akcie nám
vyšli. Teším sa, že k ich úspešnému priebehu ste
prispeli i Vy početnou účasťou a tak potvrdili, že sú to
akcie prospešné pre náš spoločenský život v obci.

Mgr. František Škapec, starosta obce

nevyznie ako sám ponechaný vo veľkej hale, ale ako
ten, ktorý je blízko pri nás a my sme blízko pri ňom.

3. Pri prestavbe starej márnice na Dom smútku
urobili sa vlastne dve veci: Vznikol nám aj nový Dom
smútku, ale zároveň sa zveľadila aj stará budova,
ktorá ináč by si na svoju opravu musela dlhšie počkať.

2. Postup pri používaní Domu smútku
a pochovávaní:
Postup pri využívaní Domu smútku vo Vaňovke

bude takýto:
1. V deň, keď niekto zomrie, do 17,00 hod.

previesť zomrelého z domu alebo z nemocnice do
Domu smútku. Piati muži vezmú vozík a kríž. Pri
stretnutí s nimi na ceste treba sa po katolícky pozdra-
viť (nekľakať, nič nehovoriť). Kľúče od Domu smútku
budú u kostolníka. Pod krížom je polica na kvety a pri
sochách olejové sviece, ktoré treba zapáliť.

2. Čas schádzať sa na spoločnú modlitbu pri
zomrelom v deň, keď sv. omša nie je, bude 17,00
hodina, v deň, keď sv. omša bude, tak hneď po
sv. omši. Modliť sa pri zomrelom možno aj jednotlivo,
kedykoľvek v priebehu dňa, po dohode s pozostalý-
mi zomrelého, ktorí budú mať od Domu smútku kľú-
če. Netreba byť pri zomrelom nepretržite, možno ho
nechať aj samého.

3. V deň pohrebu sa zomrelý prevezie z Domu
smútku do kostola na pohrebnú sv. omšu. Znovu
piati muži hodinu a pol pred pohrebnou sv. omšou
zídu sa v Dome smútku, vezmú vozík aj kríž a pre-
vezú zomrelého do kostola. V kostole vrchné veko
rakvy môžu ešte otvoriť, aby sa so zomrelým mohli
rozlúčiť aj tí, čo prídu na pohreb z ďalšia. Pri takto
otvorenej rakve približne hodinu pred sv. omšou mož-
no sa za zomrelého spoločne modliť. Približne desať
minút pred pohrebnou sv. omšou, po skončení spo-
ločnej modlitby sa rakva zavrie. Nasledujú pohrebné
obrady a sv. omša. Ofera bude v rámci sv. omše, ako
v nedeľu.

4. Po pohrebe rodina zomrelého, v pre ňu
príhodnom čase, umyje dlážku v Dome smútku, aby
bol čistý na ďalší pohreb a kľúče odovzdá pánu
kostolníkovi.

3. Poďakovanie a odporúčanie.
Všetkým, ktorí sa pričinili o výstavbu Domu smút-

ku a nádeje aj my kňazi ďakujeme.
A všetkým nám prajeme, aby sme si postupne

zvykli na tento nový spôsob pochovávania a Dom
smútku a nádeje využívali ako dôstojné miesto po-
slednej rozlúčky s našimi blízkymi zomrelými. Tak
ako fatimská Panna Mária zachránila pozemský ži-
vot Jána Pavla II. a Božie milosrdenstvo ho voviedlo
do života večného, nech takto odmenia pozemský
život všetkých našich zomrelých a privedú ich do
života večného.

Mgr.Rastislav Waxmonský
 správca farnosti

Informácie OcÚ

Kto ochotne dáva, dlho nepýta.
                       (Nemecké príslovie)

Starosta obce pozýva občanov Vaňovky
na „HOVOR S ĽUDOM“,

ohľadom rozšírenia intravilánu v časti
Hrady, na výstavbu rodinných domov.

Tento hovor bude
12.augusta 2007, nedeľa, o 10.30 h

 v budove bývalej ZŠ.
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

23. časť: SPRÁVA OBCE HRUŠTÍN

Pochádzam z Liptovskej
Osady a narodil som sa
10. 8.1978 v Ružomberku, ako
prvorodené dieťa Daniela
a Marty, rodenej Sanigovej.
Svoje detstvo som prežil vo
svojej rodnej obci, kde som
začal chodiť aj do základnej
školy a dokončil som ju v su-
sednej dedine, lebo v tých ro-
koch ročníky 5 – 8 u nás nebo-
li. Mám dvoch súrodencov, bra-
ta Štefana (28 rokov) a sestru
Ľubicu (18 rokov). Po maturi-
te, v roku 1997, som nastúpil
do kňazského seminára bis-
kupa Jána Vojtašáka Spišská
Kapitula – Spišské Podhradie.
V roku 2003 som prijal kňaz-
skú vysviacku a nastúpil som
na svoje prvé kaplánske
miesto do Likavky. V Likavke
som bol jeden rok a potom ma
otec biskup František preložil
do farnosti Kňažia, kde som
bol tri roky. Z tejto farnosti pri-
chádzam k vám, do farnosti
Hruštín. Vyvstáva otázka, čo
vám prinášam – a ja budem
citovať jedného kňaza, ktorý
povedal: „Nesiem vám svoje
kňazské srdce na dlani“.

Spoločenský život ľudí, aby vô-
bec bol možný, musí byť upravený
podľa určitých stálych zákonných
noriem, ktoré ustaľujú vzájomné
povinnosti a práva jednotlivcov.
V každom spoločenstve ľudí musí
byť aj autorita, ktorá určuje a do-
hliada na zákonnosť. Počas pod-
danstva autoritou zákonnosti bola
zemepánska vrchnosť. Zemepán
v každej svojej osade ustanovil člo-
veka, ktorý dohliadal na spoločen-
ský poriadok. Jeho úradný titul bol:
šoltýs, neskôr: richtár (z nemecké-
ho slova richter = sudca), potom
starosta, vládny komisár a teraz
v socialistickom spoločenskom
zriadení – predseda miestneho ná-
rodného výboru.

Šoltýs, richtár bol spojkou me-
dzi vrchnosťou a poddanými, keď
išlo o vymáhanie povinnosti na
poddaných, ale aj opačne, keď išlo
o obranu práv poddaných. V men-
ších záležitostiach mal právomoc
nariaďovať napr. opravu obecných
ciest, úpravu riečíšť, kde a kedy
možno pásť dobytok, nariadiť stav-
bu a opravu mlyna, píly, kostola,
školy a pod. mal v menších záleži-
tostiach sudcovskú a trestnú moc.
Riešil susedské spory, narušova-
nie obecného poriadku. Vymeria-
val peňažité pokuty za priestupky,
ba aj telesné tresty istým previnil-
com. V Hruštíne bolo odpradávna
zvykom, že peňažité pokuty vyme-
riavané previnilcom za rušenie
spoločenského poriadku po zapla-
tení sa odvádzali do kostolnej po-
kladnice.

Pred richtárovým domom býva-
la drevená klada, do ktorej sa
uzamkli nohy previnilca na takýto
trest odsúdeného. Tiež „trlica“ tam
stála. Bola to skriňa (kasňa) s otvor-
mi vo výške hlavy a rúk s prednej
strany. Do nej tiež zavierali previ-
nilcov. Pri tom mával službu bože-
ník, tam strážil a okoloidúcim na
zvedavé otázky: „Koho tam máš?“
– „Prečo?“, odpovedal: „Toho a to-
ho…preto a preto…“. (Súčasní
starší občania pamätajú a videli
„trlicu“ pred domom richtárov Šte-
fana Radzu a Jána Martvoň. Asi
v r. 1908 tieto nástroje trestania
spálili pred domom richtára Mart-
voňa, spomína pamätník Ján

Paško.) Bol aj iný spôsob tresta-
nia v Hruštíne: Napr. keď niekto
niečo ukradol a dokázalo sa mu
to, vodili ho boženíci s bubnom po
obci a zlodej musel niesť so sebou
ukradnutú vec. Alebo, keď sa diev-
ka „prespala“, dali jej povrieslo na
hlavu, vodili ju s bubnom po obci a
vyvolávali: „Dopustila sa veľkej
hanby…“

Z dejín Hruštína je známo, že aj
verejné korbáčovanie sa tu kona-
lo, ovšemže po odsúdení vyšším
súdom, ako bol richtársky.

Prvými šoltýsmi Hruštína boli –
dvojica: Michal Gregorovič a Mi-
chal Lukáčik. Gregorovič čoskoro
po založení Hruštína odišiel a na
jeho funkciu sa dostal osadník Hu-
tira. V roku 1624 šoltýsmi boli Mi-
chal Hutira a Ján Lukáčik. Keď
Lukáčikovci vymreli alebo pred
r. 1715 sa z Hruštína odsťahovali,
do šoltýského úradu popri Hutirovi
vstúpil nový osadník Paško.

Po zavedení Tereziánskeho ur-
bára v r. 1767 prestalo dedičné
šoltýstvo a občania si volili spome-
dzi seba richtára na isté obdobie,
dokiaľ sa nevzdal úradu, alebo do-
kiaľ ho nezhodili pre neschopnosť,
prípadne pre znepriatelenie sa
s ľuďmi pre prísnosť. Za richtárov
obyčajne volili zámožnejších ob-
čanov, ktorí preto mávali aj spolo-
čenskú autoritu.

Zo záznamov a vlastnoručných
podpisov po r. 1767 sú známi títo
richtári v Hruštíne: Tomáš Hutira
1770, Štefan Kolenčík 1788, Juraj
Štajer 1791, Juraj Teťák 1793, Ju-
raj Tomáň 1810, Štefan Kupčuľák
1828, Ján Macák 1835, Jozef Sa-
muely 1857, Ondrej Martvoň 1860,
Štefan Radzo 1864, Štefan Žilinec
1867, Štefan Radzo 1870, Matej
Hojo 1878–1885, zase Štefan Ra-
dzo (ústna tradícia spomína, že
tento bol 30 rokov zamieňavo rich-
tárom v Hruštíne.)

Potom ako pamätajú už terajší
občania, v Hruštíne richtárovali:
Ján Martvoň, Štefan Žilinec počas
I. svetovej vojny, Matej Radzo,
Ondrej Šmiheľ, znova Matej Ra-
dzo, Ondrej Martvoň, Ján Kazimier,
Ondrej Martvoň, Ján Očkaják
v r. 1940–1945.

Štefan Šmiheľ

Pán kaplán
Daniel Šalát
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A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 11.
2. Plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ konaného

dňa 26. 04. 2007.
3. Správu p. riaditeľky MŠ Hruštín o plnení rozpočtu

za ½  rok 2007.
4. Správu o plnení rozpočtu ZŠ Hruštín za ½ rok

2007.
5. Plnenie rozpočtu obce za ½   rok 2007.
6. Informáciu starostu obce o akcii „Hruštínska kosa“.
7. Informáciu starostu obce o návšteve poslancov z

družobnej gminy Zabierzow a pozvaní poslancov
OZ v mesiaci september na návštevu do Poľska.

8. Informáciu starostu obce o projekte DOMU SO-
CIÁLNYCH SLUŽIEB.

9. Informáciu starostu obce o havarijnom stave tep-
lovodného potrubia do MŠ Hruštín.

10.Informáciu starostu obce o vypracovaní projektu
vyregulovania ÚK a prestavbe kotolne MŠ.

11.Uznesenie zo zasadnutia komisie obecného za-
stupiteľstva v Hruštíne na ochranu verejného zá-
ujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.

12.Informáciu p. Dominika Zemenčíka zo zasadnutia
školskej rady pri ZŠ Hruštín.

13.Informáciu starostu obce o rekonštrukcii márnice
vo Vaňovke.

B/ Schvaľuje:
1. Žiadosť p. Jána Slaničana, Hruštín č. 578 o od-

predaj časti obecného pozemku na parcele č. KN
413/10 za nasledovných podmienok:
- zachovanie cesty do koryta rieky Hruštínky
- určenie presnej výmery pozemku a ceny po-

zemku 100,- Sk/m2.
2. Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov, Hruštín 402

zastúpenou p. Alenou Štiblárovou o odkúpenie
časti pozemku za účelom postavenia garáží pred
bytovkou s tým, že na časti parcele č. KN 412/5
sa vytvorí GP v smere pozemku k ceste III. triedy
a v cene 100,- Sk/m2.

3. Príspevok pre OŠK Hruštín (futbal) vo výške
40.000,- Sk.

4. Riešenie havarijného stavu teplovodného potru-
bia z rezervného fondu obce.

5. Vyregulovanie a opravu ústredného kúrenia v MŠ
Hruštín.

6. Schvaľuje zmenu rozpočtu obce na r. 2007
v jednotlivých položkách:

Bežné výdavky: schválený upravený rozdiel

Odmeny 100.000,- 63.500,- - 36.500,-
Príspevok do DDP-OcÚ 0,- 31.400,- +31.400,-
Príspevok -opatrovateľky 0,- 5.100,- + 5.100,-
Údržba budovy -POŠTA 80.000,- 30.000,- - 50.000,-
Propagácia, reklama,
inzercia 20.000,- 45.000,- + 25.000,-
Kultúrne podujatia  150.000,- 175.000,- + 25.000,-

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 12.07.2007 Číslo: OZ 03/2007

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

Rutinná
a štan. údržba ciest 300.000,- 100.000,- - 200.000,-
Oprava kotolne MŠ 0,-  1.170.000,- + .170.000,-
(havarijný stav potrubia MŠ + vyregulovanie a oprava kotol-

ne MŠ)
Geometrické plány 120.000,- 80.000,- - 40.000,-
Príspevok OŠK 200.000,- 240.000,- + 40.000,-
Kapitálové výdavky:
Stavba-hala pri MKS 600.000,- 400.000,- - 200.000,-
Nákup budov,
objektov... 1.220.000,- 800.000,- - 420.000,-
Rezervný fond  350.000,- 0,- - 350.000,-
Rozpočet MŠ 0,- 87.000,-  + 87.000,-
Rozpočet ZŠ 0,- 57.000,-  + 57.000,-
Bežné príjmy:
Rozpočet MŠ-Vlast. príjmy 0,- 87.000,-  + 87.000,-
Rozpočet ZŠ-Vlast. príjmy 0,- 57.000,- + 57.000,-

C/ Odporúča:
1. Starostovi obce zvolať verejné zhromaždenie ob-

čanov v m.č. Vaňovka do konca augusta za úče-
lom návrhu rozšírenia intravilánu v časti HRADY.

2. Preskúmať žiadosť p. Terézie Piňákovej sociál-
nou komisiou obce a požiadať o ďalšie doplňujú-
ce údaje.

3. Starostovi obce jednať s p. Ing. Miroslavom Jaš-
šom a Františkom Martvoňom o nájme obecných
pozemkov.

Mgr. František Škapec, starosta obce

70 rokov: Žilinec Ladislav
60 rokov: Žilincová Helena

Tomulec Ján
55 rokov: Uhríková Elena

Mateček Ľudovít

Prišli medzi nás:
Matej Kubica �� �Maroš Kompan ��Miroslav
Revaj ��Oliver Hojo ��Samuel Hojo

25. výročie sobáša:
Jozef Kľuska a manželka Margita
František Žilinec a manželka Helena

Uzavreli manželstvo:
Ing. Ľudovít Škapec a RNDr. Tatiana Trnovská
Štefan Žilinec a Helena Hojová
Ing. František Tomulec a Katarína Líšková
Marián Korytiak a Štefánia Martvoňová

Odišli od nás:
Miroslav Paľo, 29 rokov
Mária Snováková, 83 rokov
Matej Kubica, 1 mesiac

JUBILANTI

v mesiaci august 2007
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CYKLISTIKA
Vyznávači cykloturistiky absolvujú pravidelne vý-

jazdy v okolí Hruštína i po Orave (Točňa, Príslop –
Zábava, Racibor, Or. Jasenica – Mutné – Dúľov –
Breza – Hruštín, Zázrivá – Or.Lesná – Hruštín, Or.
Veselé – Or. Polhora – Námestovo – Hruštín ).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel.č. 0908 916
566 alebo osobne u Ing. Keceru.

ZÁUJEMKYNE O VOLEJBAL - POZOR!!!

Základná škola dáva do pozornosti všetkým záujem-
kyniam o pravidelné hranie volejbalu v telocvični ZŠ,
aby sa prihlásili p.uč. Kubániovej (tel. 0915 533 644).
Ponuka platí pre ženy a staršie dievčatá (mimo ZŠ).

ŠPORTOVÉ AKTIVITY V TELOCVIČNI
Aj cez prázdninové mesiace je možné využívať
priestory telocvične na rôzne športové aktivity. Re-
zervovanie si treba zabezpečiť vopred u správcu
telocvične Mgr. G. Tokára (aj telefonicky).
Od septembra bude k dispozícii kompletne zaria-
dené fitness (posilňovacia veža, šikmé lavičky,
rotopédy, cyklotenažéry, ergometer, spin bicykle,
stepper, fit lopty, rotačné podložky...) Podmienkou
vstupu bude športový úbor, čistá športová obuv,
zaplatený poplatok a účasť aspoň 3 osôb.

TENIS
Pre priaznivcov tohto bieleho športu je k dispozícii

antukový tenisový kurt v areáli ZŠ. Poplatok 50.-Sk/
hod, rezervovať si možno na tel. č. 0908 916 566.

Pokračuje turnaj vo štvorhre (VI.ročník).
Na 8.augusta je pripravený tenisový turnaj vo dvoj-

hre pre žiakov ZŠ. Prihlásiť sa možno kedykoľvek
u p. riaditeľa.

� Obec Hruštín, Dobrovoľný hasičský

zbor Hruštín a Dobrovoľný hasičský

zbor Vaňovka pripravujú na nedeľu,

2.septembra, VI.ročník Hasičskej

sekerky obce Hruštín.

� Taktiež sa pripravujú koncerty:

15.9.2007 MKS Hruštín – HEX, Vetro-

plach, Diego, Cliché, HOGOPOGO, SPI-

RIT BAR

20.10.2007 MKS Hruštín – POLEMIC,

SKA2TONICS

10.11.2007 MKS Hruštín – PUDING PANI

ELVISOVEJ, PARA

pripravujeme � pripravujeme �

MKS pri OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI AUGUST 2007

4.8. Svadobná veselica
12.8. Hovor vo Vaňovke
18.8. Tanečná zábava
21.8. Predajná akcia MEKKA
25.8. Svadobná veselica
26.8. Športový deň vo Vaňovke
28.8. Predajná akcia LANTASTIC
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z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

V nedeľu, 17.júla 2007, sa za krásneho slnečného
počasia uskutočnil Športový deň obce Hruštín. Uspo-
riadateľmi tejto akcie bola Obec Hruštín, OŠK Hruš-
tín a MKS Hruštín. Program začal o 11.00 hod.
futbalovými zápasmi medzi ulicami. V prestávkach
sa uskutočnili súťaže: turnaj v pokutových kopoch,
pílenie dreva na čas, vrh guľou, ako aj súťaže pre
deti: beh vo vreci a hod na cieľ. Víťazi v jednotlivých
disciplínach boli odmenení malými drobnosťami
a sladkosťami, ktoré venovali miestni sponzori. Po
športovom programe nasledovala tanečná zábava
v prírode. Bola to vydarená akcia, nakoľko nám
prialo počasie a zúčastnilo sa jej veľa rodín, ktoré
strávili nedeľné popoludnie v prírode.
Ďakujeme všetkým sponzorom!

V nedeľu, 22.júla, sa veriaci z farností Hruštín,
Vaňovka, Lomná a Krušetnica stretli pri Lomnian-
skej kaplnke, kde si pobožnosťou uctili Pannu Má-
riu. Stretlo sa ich tam okolo 600, a keďže tento rok
boli usporiadateľmi hruštinci, pobožnosť viedli správ-
ca farnosti vdp. Rastislav Waxmonský a pán kaplán
Daniel Šalát. Po nej nasledovalo občerstvenie vo
forme pečenej klobásky, ktorú pripravili zamest-
nanci OcÚ Hruštín.

Vo štvrtok, na sviatok
sv. Anny, posvätil
správca farnosti vdp.
Rastislav Waxmonský
nový Dom smútku vo
Vaňovke. Po posviac-
ke nasledovala proce-
sia ku kaplnke sv.
Anny vo Vaňovke, kde
sa konala sv. omša.
Túto slúžili kaplán z
Hruštína, vdp. Daniel
Šalát a bývalý hruš-
tínsky kaplán Rado-
mír Bodzióny (teraz
farár v Žehre). Omše
sa zúčastnilo 300 ve-
riacich nielen z Va-

18. júla, sa
v Kultúrnom
d o m e
v Hruštíne so
svojou kú-
zelnou show,
p reds tav i l
súbor LAR-
GEN z ČR.
Tohto pred-
s t a v e n i a ,
ktoré zaplati-
la obec, sa
zúčastn i lo
cca 500 divá-
kov.

ňovky, ale aj z Hruštína. Po omši sa starosta obce
František Škapec poďakoval všetkým, ktorí praco-
vali na novom Dome smútku. Na záver nasledovalo
posedenie pri guľáši, ktorý pripravili vaňovskí po-
ľovníci.
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COOP Jednota Námetovo,
spotrebné družstvo, podľa svojich
dlhodobých zámerov začína s re-
konštrukciou predajne 3-55 Potra-
viny pri Základnej škole na predaj-
ňu, ktorá bude mať parametre pre-
dajní zaradených do maloobchod-
ného reťazca SUPERMARKET II.
To znamená, že predajná plocha
bude 251 m2 (doteraz 118 m2), dva
pokladničné boxy a možnosť pla-
tenia viacerými terminálmi kartou.
Z obchodného zariadenia bude
v predajni 5,1 m prístennej chla-
diacej vitríny na mliečne výrobky,
2 m prístennej chladiacej vitríny na
zeleninu a ovocie, 5 m mraziacich
truhlíc na mrazený tovar, 7 m ob-
služných vitrín na mäsové výrob-
ky, syry, zákusky, šaláty a primera-
né množstvo stredových a prísten-
ných regálov. A to preto, že sorti-
ment zalistovaných položiek tova-
ru sa zo súčasných 1117 položiek
zvýši na 1802 plus nezalistovaný

SUPERMARKET v obci ešte tento rok

a regionálny tovar. Okrem širokej
ponuky potravinárskeho tovaru
bude v predajni sortiment drogérie
dennej potreby a akciové položky
potreby pre domácnosť, textil, hrač-
ky a školské potreby. Ďalšou vý-
hodou maloobchodného reťazca
SUPERMARKET II je ponuka ak-
ciového tovaru pre predajne Po-
traviny, samostatné akcie pre TER-
NO a SUPERMARKETY a sólo
akcie jednotlivých dodávateľov.
Predajňa v Hruštíne sa zaradí me-
dzi SUPERMARKETY II v Or. Les-
nej, Novoti, Námestove, Rabči
a rozostavaný v Or. Polhore.

Náklady na rekonštrukciu sú
takmer 9 mil. Sk bez DPH, z toho
obchodné zariadenie 2,3 mil. Sk.
Stavebné práce budú zahájené
v týždni od 6. augusta 2007 a SU-
PERMARKET bude otvorený
v mesiaci november. V prvej etape
bude predaj v priestoroch súčas-
nej predajne a v druhej etape ako

Užitočné rady

� Chcete postrúhať mäkký syr?
Vložte ho na pol hodiny do mraz-
ničky a strúhadlo jemne potrite
olivovým olejom. Takto sa vy-
hnete problému s upchatými
dierkami.

� Syr vraj pri vyprážaní nevytečie,
ak ho vopred vložíte na chvíľu
do chladničky.

� Ak nechcete aby vám syr vysy-
chal, vložte ho do plastovej ná-
doby a pridajte dve kocky cukru.

� Ak pri zaváraní prepichnete uhor-
ky niekoľkokrát špáradlom alebo
hrubou ihlou, nezostanú vo vnútri
duté.

� Ak chcete aby mala káva lahod-
nejšiu chuť, pridajte do nej tro-
chu vanilkového cukru.

�Múku na zahustenie pokrmov
trochu prisoľte, nebudú sa vy-
tvárať hrudky.

� Bryndzové halušky budú pekné
biele, ak postrúhané zemiaky
zalejete horúcou vodou.

� Aby sa zemiaky v šupe neroz-
varili, pridáme do vody 1ČL soli.

� Aby sa sypké zemiaky nerozva-
rili, pridajte k nim počas varenia
trochu octu.

� Nové zemiaky sa ľahko čistia,
keď ich najprv namočíme do sla-
nej vody.

náhradný predaj v priestoroch zre-
konštruovaných skladov. V SU-
PERMARKETE bude pracovať
8 až 9 predavačiek, preto záujem-
kyne vyučené v odbore si môžu
dať žiadosť na Personálny útvar
COOP Jednota Námestovo.

COOP Jednota takto plní po-
žiadavku Výboru členskej základ-
ne v Hruštíne, vychádza v ústrety
svojím členom, držiteľom nákup-
ných kariet ale aj všetkým obča-
nom a návštevníkom obce. Záro-
veň novou architektúrou, úpravou
okolia dotvoríme priestor okolia
školy a telocvične. Na obrázku je
pohľad na čelnú stranu SUPER-
MARKETU.

Kvalitnými službami, širokou
ponukou hlavne potravinárskeho
tovaru v nových priestoroch chce-
me naplniť obsah sloganu „Bližšie
znamená lacnejšie“.

Ing. František Kravčík
vedúci útvaru obchodnej politiky

� Zabudli ste si doma klasický šte-
tec na potieranie mäsa marme-
ládou? Stačí, ak zoberiete z by-
liniek a zviažete ich spolu s pe-
tržlenovou a zelerovou vňaťou
do kytičky.

� Na pudingu nezostane po uva-
rení hrubá koža, ak ešte na ho-
rúci nasypete práškový cukor.
Pri chladnutí zostane povrch
mäkký a krémový.

� Ak varíte cestoviny, potrite hra-
nu pokrievky dookola maslom.
Voda zaručene nevykypí.

� Ak chcete z citróna ľahko vytla-
čiť šťavu, pogúľajte ho najskôr
po stole.
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� Kúpim akékoľvek množstvo smrekového dreva; ťaž-
bu a približovanie zabezpečím.
Info: Ing. Miroslav Jaššo, tel. 0907525921

� Vážení používatelia poštových služieb.
Slovenská pošta a.s., je spoločnosťou, ktorá Vám
poskytuje okrem klasických poštových produktov, aj
celý rad ďalších služieb, ktoré prispievajú k Vašej
spokojnosti.
Aby Slovenská pošta a.s. mohla doručovať Vaše
zásielky spoľahlivo a kvalitne, je potrebné, aby mala
každá domácnosť domovú listovú schránku, spĺňajú-
cu požiadavky STN 74 7640.
Z tohto dôvodu začala Slovenská pošta a.s. predaj
„Bytových a domových poštových schránok“ na
všetkých svojich poštách.
Jedná sa o poštové schránky s mnohými výhodami:
� väčší vnútorný rozmer schránky umožňuje vlože-

nie zásielok bez ich poškodenia
� kvalitný zámok a  zvýšená tuhosť konštrukcie za-

bezpečí ochranu Vašich doručených zásielok pred
cudzím vniknutím

� chráni Vaše zásielky pred poveternostnými vplyvmi
� kvalitná a elegantná povrchová úprava zaručuje

príjemný dizajn Vášho domu
� akciové ceny

Aby ste mali poštovú schránku, ktorá by bola vhodná na
doručovanie Vašich zásielok, stačí ak navštívite Vašu
poštu v Hruštíne a objednáte si ju u vedúcej pošty.

inzercia � inzercia � inzercia
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ŠPORT

JESEŇ 2007  II.trieda Dospelí

  1. kolo 05.08. 2007 o 16.30 Or. B. Potok - Hruštín

  2. kolo 12.08. 2007 o 16.30 Hruštín - Beňadovo

  3. kolo 19.08. 2007 o 16.00 Bziny - Hruštín

  4. kolo 26.08. 2007 o 16.00 Hruštín - Zákamenné

  5. kolo 02.09. 2007 o 15.30 Rabčice - Hruštín

  6. kolo 09.09. 2007 o 15.30 Hruštín - Habovka

  7. kolo 16.09. 2007 o 15.00 Istebné - Hruštín

  8. kolo 23.09. 2007 o 15.00 Hruštín - Klin

  9. kolo 30.09. 2007 o 15.00 Mútne - Hruštín

10. kolo 07.10. 2007 o 14.30 Liesek - Hruštín

11. kolo 14.10. 2007 o 14.30 Hruštín - Vasiľov

12. kolo 21.10. 2007 o 14.00 Sihelné - Hruštín

13. kolo 28.10. 2007 o 14.00 Hruštín - Or. Lesná

14. kolo 14.09. 2007 o 15.30 Or. Polhora - Hruštín

15. kolo 31.08. 2007 o 16.00 Hruštín - Krušetnica

JESEŇ 2007  I. trieda Dorast

  1. kolo 05.08. 2007 o 14.00 Or. Polhora - Hruštín

  2. kolo 11.08. 2007 o 14.00 Hruštín - Zákamenné

  3. kolo 18.08. 2007 o 13.30 Or. Podzámok - Hruštín

  4. kolo 25.08. 2007 o 13.30 Hruštín - Podbiel

  5. kolo 02.09. 2007 o 13.00 Novoť - Hruštín

  6. kolo 08.09. 2007 o 13.00 Hruštín - Zubrohlava

  7. kolo 15.09. 2007 o 12.30 Párnica - Hruštín

  8. kolo 22.09. 2007 o 12.30 Hruštín - Dlhá

  9. kolo 29.09. 2007 o 12.30 Lokca - Hruštín

10. kolo 07.10. 2007 o 12.00 Sihelné - Hruštín

11. kolo 13.10. 2007 o 12.00 Hruštín - Liesek

12. kolo 21.10. 2007 o 11.30 Or. Lesná - Hruštín

13. kolo 27.10. 2007 o 11.30 Hruštín - Vavrečka

JESEŇ 2007  I. trieda Žiaci

  1. kolo 05.08. 2007 o 12.30 Or. Polhora - Hruštín
  2. kolo 12.08. 2007 o 12.30 Hruštín - Zákamenné
  3. kolo 19.08. 2007 o 12.00 Medzibrodie - Hruštín
  4. kolo 26.08. 2007 o 12.00 Hruštín - Habovka
  5. kolo 02.09. 2007 o 10.00 Námestovo - Hruštín
  6. kolo 09.09. 2007 o 11.30 Hruštín - Zubrohlava
  7. kolo 16.09. 2007 o 11.00 Istebné - Hruštín
  8. kolo 23.09. 2007 o 11.00 Hruštín - Žaškov
  9. kolo 30.09. 2007 o 11.00 Klin - Hruštín
10. kolo 07.10. 2007 o 10.30 Mútne - Hruštín
11. kolo 14.10. 2007 o 10.30 Hruštín - Vavrečka
12. kolo 21.10. 2007 o 10.00 Or. Lesná - Hruštín
13. kolo 28.10. 2007 o 10.00 Hruštín - Zuberec

FUTBAL


