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

Obec Hruštín, Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín
a Dobrovoľný hasičský zbor Vaňovka usporiada-

li v nedeľu 2.septembra, VI.ročník
Hasičskej sekerky obce Hruštín.
Akcia začala o 14.00 hod. nástu-
pom hasičov. Po ňom nasledovalo
rozlosovanie a potom už samotná
súťaž na dve kolá. Tento rok si
zmeralo svoje sily 11 družstiev, pri-
čom jedno bolo z Poľska. Z mužov
si najlepšie počínalo družstvo DHZ
Suchá Hora, ktoré si odnieslo aj
putovnú sekerku. Druhé bolo druž-
stvo DHZ Vaňovka a tretie družstvo
DHZ Ťapešovo. U žien sa najlepšie
umiestnilo domáce družstvo DHZ
Hruštín, potom DHZ Vaňovka a na-
pokon DHZ Vasiľov. V prestávke,
medzi kolami, predviedli zásah ha-
siči a záchranári OSP Zabierzów
(Poľsko), družobnej gminy obce
Hruštín. Po súťaži nasledovala ta-
nečná zábava v prírode.

V nedeľu, 26.augusta 2007, sa uskutočnil Špor-

tový deň vo Vaňovke. Usporiadatelia pripravili

futbalový turnaj medzi ulicami. V prestávkach sa

uskutočnili súťaže nielen pre deti, ale aj pre

dospelých: nosenie pneumatiky, vrh guľou. Po

turnaji nasledoval futbalový zápas medzi „Výbe-

rom Vaňovky“ a „SLZOU“. Po športovom progra-

me nasledovala tanečná zábava v prírode.
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Očami

starostu

Vážení občania.
Posledný prázdninový mesiac ubehol ako voda, štu-

denti a žiaci zasadli opäť do školských lavíc. Koncom
augusta sa rozbehol zber zemiakov, čo nasvedčuje, že
je tu už pomaly jeseň.
Činnosť za mesiac august:
1/ Obec zakúpila v hodnote 200 tis. Sk zariadenie do

fitnescentra. Na svoje si prídu deti, mládež, ženy
i náročnejší. Budem rád, keď priestory
telocvične i fitnescentra budú využí-
vané v prospech nášho zdravia.
Chcem apelovať na všetkých, ktorí
budú využívať tieto priestory, aby si ich
vážili a nepoškodzovali ich. Kultúrou svoj-
ho správania prispejeme k tomu, že tieto priestory
budú slúžiť aj ďalším generáciám.

2/ Stavebná firma p. Ing. J. Snováka začala so zatepľo-
vaním obecnej budovy Magnum v centre obce. Boli
zateplené 3 steny a urobená vonkajšia fasáda
s farebnou úpravou, boli vymenené ríne a zvody
dažďovej vody. Pomocné práce nám na budove uro-
bili pracovníci obce a nezamestnaní (úprava, zvára-
nie a natretie mreží). Taktiež boli vymenené niektoré
staré okná za plastové. Tieto práce nám urobil
p. Ľ. Zajac. Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto
prácach, veľmi pekne ďakujem.

3/ Počas augusta sme mali najviac práce na prestavbe
kotolne pri MŠ na Biomasu. Boli demontované staré
kotly, bol odkrytý teplovodný kanál, bolo rozpálené
a demontované teplovodné potrubie do MŠ, ktoré

„Dobré slovo nič nestojí, a predsa je najkrajším darom.“   (Daphne du Maurier)

bolo v havarijnom stave. Časť výkopových prác na
teplovodnom kanáli nám urobil p. Ing. J. Uhrík. Ostat-
né práce nám urobili pracovníci obce, nezamestnaní
a p. J. Drígeľ, ktorý nám urobil zváračské práce.
Vnútorné silo na pelety nám vymuroval p. Ľ. Zajac
a p. J. Kušnier. Zváračské práce na sile a na vstupnej
plošine a schodoch do kotolne nám urobil opäť

p. J. Drígeľ. Odborné kúrenárske práce – rozvod
kúrenia v kotolni, teplovodný kanál

(pipeco potrubie), rozdeľovač ústred-
ného kúrenia v budove MŠ nám urobil
p. J. Zajac a p. Ľ. Katreník. Vyregulova-

nie ústredného kúrenia termostatickými
ventilmi na vykurovacích telesách v MŠ nám

urobil p. J. Jurovčík a p. Ľ. Šeliga. Elektroinštalačné
práce na kotolni a v budove MŠ (v rozvodni), nám
urobili pracovníci firmy p. Ing. Š. Ľubeka. Za všetky
tieto kvalitne urobené práce sa chcem všetkým me-
novaným srdečne poďakovať.

Vážení občania.
Často prostredníctvom bulletínu, či obecného rozhla-

su ste informovaní o rôznych zberoch druhotných suro-
vín ako sú: plasty, železo, sklo. Chcem poďakovať
všetkým tým, ktorí si dajú tú námahu a tieto suroviny
separujú. Na druhej strane ma mrzí, keď pri kontajne-
roch sa tvoria skládky týchto surovín. Trocha nepocho-
piteľné je, že pri kontajneroch máme haldy odpadu
z dreva, ako je starý nábytok, postele, rámy z okien čo
môže skončiť v peci, pretože takmer všetci občania
majú kúrenia na pevné palivo. Dúfam, že do budúcnosti
budeme viac šetriť životné prostredie, ktoré je okolo
nás.

 Mgr. František Škapec, starosta obce
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

24. časť: OBECNÝ ÚRAD A OBECNÁ PEČIATKA

Začiatkom XX. stor. o politickú moc na Slovensku
začala sa uchádzať popri vládnej maďarskej tzv. liberál-
nej strane aj tzv. maďarská ľudová strana, ktorá mala
v programe domáhať sa národných práv pre Slovákov.
Vo voľbách v r. 1905 za bobrovský okres na poslanca
ľudovej strany kandidoval František Skyčák. Dedinský
ľud na Orave bol za program ľudovej strany, ale vládna
liberálna strana dosahovala úspechov nečestnými prak-
tikami: podplácaním, zastrašovaním, korupciou, víno sa
čapovalo, pálenka sa varila, guľáš sa podával pre ľudí
chytaných do liberálnej strany. „Národnie noviny“
v r. 1905 písali: Voličov opíjali, opitých do saní pouklada-
li a už deň pred voľbami odvážali do Kubína, tam ich do
krčiem pozatvárali, aby im neušli, aby si ich hlasy zais-
tili. Pre vládnu stranu kortešovali všetci úradníci, mnohí
richtári, ba aj hájnici Oravského panstva. Po voľbách
vládna strana inscenovala procesy s ľuďmi, hromadné
i s jednotlivcami, za násilia proti jej kortešom.

25. časť: ÚČASŤ NA POLITICKÝCH ZÁPASOCH
Poznačenia hodné je, čo spomínajú starí Hruštínci

o „vzbure“ v Hruštíne pred voľbami v tomto období: Do
richtára Radzu prišiel akýsi pán rečniť – kortešovať
v obci za maďarskú vládnu stranu. Keď sa to Hruštínske
ženy dozvedeli, vyhnali milého pána z Hruštína a hnali
ho do Príslopa, kde ho povyše kaplice vzali pod ochranu
prišlí žandári. Potom však prišiel do Hruštína oddiel
vojska, rebelantky pochytali a odviedli do Námestova.
Tam si odsedeli po šesť týždňov a potom ich predviedli
pred Sedriálny súd v Ružomberku. Predsedom súdu
zhodou okolnosti bol istý Žavota z Podzámku a ten ich,
ako sa patrí na dobrého suseda, oslobodil.

Známe je aj to, že v roku 1907 v Ružomberku odsú-
dili 12 gazdov z Hruštína na dva týždne a niekoľkých až
na dva mesiace do žalára za to, že sa pri voľbách
dopustili „násilia“. Ľudia to rozumeli tak, že hlasovali na
Františka Skyčáka.

 Štefan Šmiheľ

Obecný úrad
Richtári v Hruštíne nemali na úradovanie nejakú

osobitnú budovu. Úradné záležitosti vybavovali i schôdze
obecného výboru sa konávali v jeho rodinnom dome.
Keď bol v Hruštíne po vojne zriadený notariát r. 1914,
pre obecný úrad sa používala jedna izba vo škole na
rázcestí Radzolka – Črchľa, potom v rokoch 1920–35
v druhej drevenej škole pri kostole a po jej zaniknutí
zase v prvej škole, keď sa tam už neučilo.

Terajší obecný dom za potokom, na ľavej strane
cesty smerom do Črchle, občania postavili v roku 1948.
Je to jednoposchodová budova o ôsmich izbách a dvoch
kabinetoch. Na prízemí sú úradovne Miestneho národ-
ného výboru a ordinácia lekára, na poschodí byt lekára.

Obecná pečiatka
Richtári hodnovernosť listín, ktoré podpisovali, potvr-

dzovali odtlačkom obecnej pečiatky. Najstaršia obecná
pečiatka Hruštína podľa zachovalých odtlačkov vyzera-
la takto: Bola okrúhlej podoby o priemere 30 mm.
V strede pečiatky bola postava valacha (alebo drevoru-
bača) o výške 13 mm, ako kráča doprava, v pravej ruke
pred sebou drží od zeme vyzdvihnutú sekeru – valašku.
Železo valašky je v rovine s bradou postavy. Dolu, pri
nohách postavy je rok 1772 a to tak, že 17 je za nohami
postavy a 72 tiež dolu pod poriskom sekery. Legenda
pečiatky začína odspodu, trocha viac vpravo, teda nie
symetricky v strede, slovami: Sigillum possessionis Hrus-
tin 1772. Písmená majú veľkosť 3 mm a sú trocha akoby
gotickej formy. Zvláštnosťou pečiatky je, že slovo Hrus-
tin je na pečiatke vyryté v protismere legendy a treba ho
čítať odprava doľava. Legenda je medzi dvoma výraz-
nými kruhovými obrubami. Keďže všetko je vyryté
v železe, celý odtlačok pečiatky na papieri je v čiernej
farbe, no slová legendy, rok, postava valacha a obidve
kruhové obruby sú biele.

Pri podpise richtára Mateja Hojo v r. 1880 sa objavu-
je aj iná pečiatka Hruštína, novšia. Je tiež v železe
vyrytá, okrúhlej podoby o priemere 34 mm. V strede

pečiatky je postava valacha (drevorubača) o výške
18 mm, no výzoru neforemnejšieho, ako na starej. Krá-
ča zo strany pravej doľava a drží pred sebou za porisko
sekeru – valašku. Legenda pečiatky: „Obec Hrustin“
symetricky v hornej polovici umiestnená a na dolnom
okraji pod nohami postavy je rok 1771. Odtlačok pečiat-
ky je v celku čierny, len biele je: kruhovitá obruba (jeden
kruh), legenda, rok a postava valacha.

Obidve tieto pečatidlá boli vyryté do železa preto,
lebo sa mal pri nich používať pečatný vosk.

Nákres vzhľadu obecných pečiatok od kňaza Štefana
Šmihľa.

Skutočný odtlačok obecných pečiatok v knihe „Ratio-
nes Ecclesiae Hrustin ab anno 1788.“
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Najmladšia generácia v obci ZO ŽIVOTA ŠKOLY
3. septembra 2007, ráno o pol siedmej, sa otvorili brány

MŠ a začal sa nový školský rok 2007/2008. Do MŠ je
prijatých 87 detí, ktoré sú zaradené do štyroch tried.

Trieda 1. (pavilón „A“) - 21 detí predškolského veku,
vyučujúce: pani uč. - D. Jaššová a riad. MŠ – O. Bombiaková.

Trieda 2. (pavilón „A“) - 23 detí, z toho 12 detí predškol-
ského veku, 4 deti s odloženou školskou dochádzkou, (OŠD)
a sedem detí strednej vekovej skupiny. Do tejto triedy sú
zaradené deti z miestnej časti Hruštína z Vaňovky v počte
3 deti. Vyučujúce: pani uč. Mgr. M. Tužinčinová a sl. uč.
S. Škapcová. V tomto školskom roku sú do triedy 2. zarade-
né deti s OŠD- sú to deti, ktoré zotrvávajú v MŠ aj po
dovŕšení 6 roku veku dieťaťa. Je v ich záujme a v záujme
rodičov detí, aby pravidelne navštevovali MŠ. Bude to pre
deti prospešné a odklad školskej dochádzky o jeden rok
bude mať pre ne význam.

Trieda 3. (pavilón „C“) - 24 detí, 4-5 ročné deti, stredná
veková skupina. Vyučujúce pani uč. T. Martvoňová a pani
uč. V. Michnová

Trieda 4. (pavilón „C“) - 19 detí 3-4 ročných. Je to
najmladšia veková skupina, z toho tri deti sú zaradené
postupne: v 10/07, 11/07, 01/08. Vyučujúce sl. uč. S. Kazi-
mierová a M. Nuttová.

V Zariadení školského stravovania sa zabezpečuje stra-
vovanie pre deti z MŠ a deti ZŠ. Pre deti ZŠ sa bude
pripravovať aj desiata, podľa záujmu detí. Záujem o školské
stravovanie v ZŠS pri MŠ Hruštín bude zisťovať vedúca
školského stravovania Z. Snováková, v týždni od 04. do 07.
09. 2007. O zdravé a chutné stravovanie detí sa starajú pani
kuchárky: T. Kupčuláková, D. Macáková, T. Kupčová pod
vedením ved. škol.jedálne.

21.09.2007 – plánujeme v MŠ ZRPŠ. Rodičia získajú
informácie o výchovno-vzdelávacom programe, o vnútor-
nom poriadku MŠ, o stravovaní detí, poplatkoch a financo-
vaní pobytu detí v MŠ a o smerovaní a napredovaní pred-
školskej výchovy. Rodičia sa môžu informovať o špecifikách
práce učiteliek MŠ a o všetkom čo ich zaujíma. VŠETCI
RODIČIA SÚ VÍTANÍ!!! Na ZRPŠ budú menovaní triedni
dôverníci a prebehne voľba členov ŠKOLSKEJ RADY
z radov rodičov. (skončenie mandátu členov). Koncom sep-
tembra zasadne novozvolená ŠR pri MŠ- Hruštín.

V auguste sa v MŠ pracovalo a bolo rušno, veru to
nepripomínalo, že sú prázdniny. No ale bolo to iné lebo
chýbali deti.

V MŠ sa prevádza veľká rekonštrukcia vykurovacieho
systému a nie je ešte dokončená, prosím rodičov a deti
o zvýšenú opatrnosť na dvore MŠ. Je dôležité dodržiavať
nasledovné opatrenia:
- Používať hlavný vchod do MŠ (Od potoka), nie od POŠTY!!!
- Deti nevstupujú do objektu bez dozoru dospelého.
- Rodič zavedie dieťa do príslušnej triedy, kde ho preberie

poverená učiteľka, cez jedáleň MŠ.
Tieto opatrenia platia až do skončenia prác na vykurova-

com systéme. Za pochopenie ďakujem.
Na MŠ sa natrela strecha na trakte „B“ a „C“, vymaľovali

sa priestory šatní v trakte „C“, šatňa detí v 3. triede a šatňa
pre stravníkov, opravili sa hojdačky pre deti v oddychovej
časti na dvore a vykonali sa potrebné nátery v kuchyni
školskej stravovne.

Celý objekt prešiel veľkým upratovaním. Chcem poďako-
vať, hlavne všetkým zamestnancom MŠ, za to že všetko
včas zvládli a starostovi obce pri finančnom a organizačnom
zabezpečení opráv a rekonštrukcií.

Odmenou pre nás všetkých bude šťastný úsmev a radosť
detí.

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

- v ZŠ Zamost boli dokončené nasledovné práce: vý-
mena okien v kabinete zemepisu, výmena hlavného
a bočných vchodov, úprava parketovej podlahy v zbo-
rovni, osadené žalúzie na nové eurookná vo fitnes

- začali tréningy stolnotenisového oddielu v telocvični
(utorok, piatok od 19,oo do 21,oo)

- využívanie športovísk (antukové ihrisko v Zamoste,
telocvičňa, fitnes). Žiadam rodičov, aby svojim deťom
obstarali športovú obuv na hodiny TV (osobitne na
hodiny v telocvični, osobitne vonku). Zároveň vyzý-
vam záujemcov o športovanie z obce, aby si nosili do
telocvične čistú športovú obuv, ktorá nerobí šmuhy.
Nie je dovolené chodiť v jednej obuvi z domu a záro-
veň v nej cvičiť.

- nástup učiteľov do školy – 27.8.07
- opravné skúšky – z 11 žiakov 10 prospelo, 1 nepro-

spela (matematika)
- od septembra bude pokračovať systém vzdelávacích

poukazov na mimoškolskú činnosť. Každý žiak dosta-
ne od školy vzdelávací poukaz a sám rozhodne, či
a aký záujmový útvar bude navštevovať. Prinesie tým
mesačne finančné prostriedky na činnosť krúžku (na
materiál, na odmenu vedúcemu krúžku, prevádzkové
náklady a pod.) Rozhodnutie žiaka potvrdí podpisom
na tlačive rodič, resp. zákonný zástupca žiaka. Krúž-
ky majú možnosť viesť osoby nad 18 rokov, je mož-
nosť prihlásiť sa u RŠ – budú finančne ohodnotené.
Termín nahlásenia: 21.9.

- V piatok 7.9. sa uskutoční stretnutie učiteľov ZUŠ
Jánoš so svojimi žiakmi v budove školy – je možnosť
prihlásiť sa do odborov: klavír, gitara, tanec

- Obsadenie školy ostáva v tomto šk. roku rovnaké ako
na konci minulého šk. roka. Na MD odišla Ing. Korma-
ňáková, novou učiteľkou je Mgr. S. Šalatová

- ZŠ výhodne predá (resp. daruje za odvoz) staré okná.
- 30.júna sa družstvo žiakov ZŠ Hruštín zúčastnilo okres-

ného kola súťaže mladých poľovníkov v Krušetnici,
kde obsadilo 2.miesto. Reprezentovali Martin Zemen-
čík, Dominik Zemenčík a Lukáš Zemenčík. Medzi
jednotlivcami zvíťazil M. Zemenčík pred D. Zemenčí-
kom. Pripravoval p.uč. Ľubek. Blahoželáme!

- Prajem všetkým žiakom, učiteľom, rodičom veľa úspe-
chov v novom školskom roku 2007/2008.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

AUGUST 2007
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85 rokov: Genšorová Terézia
75 rokov: Očkajáková Mária
70 rokov: Očkaják Ľudovít

Teťáková Zuzana
65 rokov: Škapcová Mária
60 rokov: Trojáková Anna

Hutira Jozef
Žilinec Štefan

55 rokov: Jancek Milan
50 rokov: Tomulec František

Prišli medzi nás:
Anna Viktória Krivačková ���Damián Firic
Matúš Beňuš ���Richard Kazimier
Rebeka Šubjaková ���Maroš Kormaňák

25. výročie sobáša:
František Martvoň a manželka Anna

Uzavreli manželstvo:
Michal Šima a Magdaléna Matečková
Ján Jurovčík a Lenka Očkajáková
Ján Roman a Zuzana Huráková
František Jurovčík a Katarína Zemenčíková

Odišli od nás:
Jozef Smidžár, 51 rokov
Terézia Pašková, 81 rokov
Ľudovít Ľubek, 66 rokov
Helena Kompanová, 82 rokov

JUBILANTI

v mesiaci september 2007

Užitočné rady

pripravujeme � pripravujeme
Na sobotu, 6. októbra, pripravuje

Obec Hruštín a Farský úrad Hruštín
tradičné „POSEDENIE S DÔCHODCAMI“

� Rozrezaný citrón uchováme tak, že ho reznou
plochou položíme na tanierik a dáme do chladnič-
ky.

� Aby sa medzi potraviny nenasťahovali mravce,
vložte medzi ne pokrájaný citrón.

� Chuť polievky zjemníte, ak do nej pred servírova-
ním pridáte kúsok masla a petržlenovej vňate.

� Ak potrebujete rýchlo očistiť veľké množstvo ces-
naku, namočte ho pred ošúpaním na chvíľu do
horúcej vody.

� Ak chcete, aby malo mäso cibuľovú príchuť, stačí
cibuľu pokrájať na malé kúsky a pretlačiť v lise na
cesnak. Cibuľa pustí veľa šťavy a pokrm bude
chutný a aromatický.

� Ak vám zelenina zvädla, namočte ju do studenej
vody a pridajte niekoľko kvapiek octu. Zelenú pe-
tržlenovú vňať si zasa uchováte tak, že ju nadrob-
no posekáte, vložíte do pohára a premiešate
so soľou v pomere 1:4

� Ak potrebujete naliať horúcu tekutinu do pohárov,
položte ich na mokrú utierku.

�Mäso ochránime pred muchami, keď ho obložíme
vrstvou cibule.

� Tvrdé mäso rýchlejšie zmäkne, ak k nemu pridá-
me trochu octu.

� Ak dáme párky na 15 až 20 minút do horúcej vody
a necháme ich odstáť, zatiaľ ich nevaríme, tak
nám neprasknú.

� Čučoriedkové farbivo nepríjemne znečistí zuby.
Farbivo odstránime citrónovou šťavou, ktorou zuby
natrieme.

� Figy v domácnosti dlho neuskladňujeme. Na krat-
šie obdobie ich zavesíme v suchej chladnejšej
miestnosti.

� Hrozienka pridávame do cesta slabo obalené
v múke. Tak nespadnú v bublaninách a v koláčoch
na dno formy, ale udržia sa na povrchu.

� Keď orechy cez noc necháme v studenom mlieku,
budú sa ľahšie lúpať. Nebudú sklovité, ako sa to
stáva pri sparení, ale ostanú pekné biele.

� Soľ v soľničke nevlhne, keď do nej pridáme niekoľ-
ko zrniek ryže alebo hrachu, ktoré nasajú vlhkosť.

� Vajcia pri varení neprasknú, keď ich na tupom
konci prepichneme tenkou ihlou.

� Ak sa chcete zbaviť rybieho zápachu, pridajte
k rybe pred pečením polovicu jabĺčka. Pach pohltí
a dodá jemnú chuť.

� Ak si chcete na zimu uskladniť strukoviny, tak ku
kilu suchej strukoviny vložte asi 5 až 6 bobkových
listov, aby odradili škodce.

� Nakrájané banány nesčernejú, ak ich pokvapkáte
citrónovou alebo ananásovou šťavou.

MKS pri OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI SEPTEMBER 2007

1.9. Svadobná veselica
2.9. Hruštínska sekerka

15.9. Koncert
18.9. Zber plastov
24.9. Predajná akcia KRKOŠKA
29.9. Tanečná zábava OLEŠ

Informácie OcÚ
V poslednom čase sa množia prípa-
dy voľného pohybu psov. Tieto psi

ohrozujú nielen dospelých, ale
hlavne deti.

PRETO DÔRAZNE ŽIADAME

OBČANOV, ABY SI ICH

ZATVÁRALI!!!
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Výprava koscov „Hruštínska kosa“
sa v dňoch 24.8. 2007 – 26.8. 2007
zúčastnila Majstrovstiev alpských
krajín v rakúskom meste Elixhausen
pri Salzburgu, kde miestna poľno-
hospodárska škola a farma hospo-
dári ekologickým spôsobom. Repre-
zentovať obec Hruštín a celé Slo-
vensko bolo 8 účastníkov, z toho
5 mužov a 3 ženy. Spolu s výpravou
z obce Pohorelá na čele s Dr. Luká-
šom Janoškom, veľkým nadšencom
kosenia, ľudových remesiel a tradí-
cií, nás tam bolo 20 účastníkov vrá-
tane dvoch malých chlapcov.

Uvedené majstrovstvá v Rakúsku
organizujú už od roku 1976 každé
2 roky a zúčastňujú sa ho reprezen-
tanti Rakúska, Slovinska, Francúz-
ska, Talianska, Nemecka, Švajčiar-
ska a Baskidskej časti Španielska.
Súťaží sa v kosení 100 m2 muži,
35 m2 ženy, všetci s kosami dlhými
125 cm. Z každého štátu súťaží
10 mužov a 5 žien v kategóriách
jednotlivcov bez rozdielu veku, ale
musím povedať, že to boli všetci vo
veku od 16 do 50 rokov. Do súťaže
družstiev sa spočítajú časy všetkých
jednotlivcov a tak vyjde výsledný čas
družstva. Najrýchlejší muž skosil
100 m2 mladej ďatelinotrávy za
2 minúty a 7 sekúnd, čo bol úctyhod-
ný výkon. Najlepším ženám sa po-
darilo skosiť 35 m2 pod 1 minútu.
Hlavná súťaž začala asi o 13,30 hod.
a trvala do 17,30 hod. Štartovalo
vždy súbežne 7 pretekárov, z každej
krajiny po jednom. Lúka musela byť
doslova vyholená, mohlo ostať len
veľmi nízke strnisko a žiadne steblo,
lebo súťažiaci by inkasoval veľa trest-
ných bodov.

Naša výprava sa do hlavnej súťa-
že nedostala a to z dôvodu, že my
také dlhé kosy nepoužívame a ani
neovládame techniku kosenia s tou-
to dlhou kosou. Napriek všetkému
sme sa ku slovu aj ku koseniu do-
stali. V rámci otváracieho ceremoni-
álu vyhrávala slovenská (pohorelská)
heligónka a boli počuť slovenské ľu-
dové piesne, ktoré sme večer pred
súťažou s organizátormi digitálne
nahrali. Počas tejto hudby a spevu
celá výprava vykosila logo organizá-
tora týchto majstrovstiev vo svahu
na lúke o rozmeroch 30x30 metrov.
Všetko trvalo približne 10 minút
a ako keď rezbár vyreže do dreva
plastiku, my sme vykosili logo na

„HRUŠTÍNSKA KOSA“ kosila v Rakúsku
lúke za čo sme zožali obrovský po-
tlesk všetkých prítomných divákov
i súťažiacich. Po vykosení loga bola
ochutnávka pohorelského ľudového
jedla tzv. zemiakových guliek s ci-
buľkovo-slaninovo-mäsovou omáč-
kou. Všetkým toto jedlo veľmi chuti-
lo. Keďže po skosení lúky bolo po-
trebné pokuť kosy, a miestni kosci
v súčasnej dobe používajú už na
kutie kosy väčšinou kovací stroj, veľ-
kou atrakciou bolo pre nich ručné
kutie kosy, ktoré im predviedol náš
slovenský majster kosec Ján Štajer
z Hruštína. O predvedené kutie kosy
bol veľký záujem divákov s fotoapa-
rátmi a viedeokamerami. Ďalší maj-

ster kosec Dr. Lukáš Janoška zasa
predvádzal plieskanie dlhým pastier-
skym bičom a samozrejme tento
kumšt si nenechal len pre seba, ale
zaučil aj mnohých okoloidúcich záu-
jemcov a aj nás samotných. Večer
počas slávnostného odovzdávania
cien sme mohli na oplátku vidieť
a počuť súbežné plieskanie 6-tich
bičov v rytmoch rakúskej ľudovej dy-
chovej hudby. Veľkým lákadlom boli
pre miestnych aj naše ženy, ktoré
všetkým ponúkali doma pečené ko-
láče, zemiakovú „babu“, slaninu
a iné domáce špeciality, ktoré dávali
zapíjať dobre vychladenou borovič-
kou. Alebo že by tým lákadlom bol
len ten borovičkový „šnaps“? Niečo
na tom bude, lebo po súťaži večer sa
domáci doslova tlačili pred naším
stánkom a pýtali si ešte naliať ten

„guut šnaps“. Po ukončení súťaže
sme družne debatovali s Rakúšan-
mi a Slovincami, ktorých sme nako-
niec aj pozvali k nám na budúci roč-
ník súťaže Hruštínska kosa. Po vzá-
jomnom občerstvení a rozlúčení sa
naša výprava pripravila na návrat
späť. Čakala na nás opäť cesta dlhá
670 km cez Salzburg, Linz, Wien
a Bratislavu domov do Hruštína, kde
keď sme v zdraví v nedeľu dopolud-
nia dorazili a mohli si vydýchnuť,
svorne sme povedali: „Všade dobre,
doma najlepšie!“.

Chceme touto cestou poďakovať
Poľnohospodárskemu družstvu
v Hruštíne a všetkým, ktorí nám

umožnili zúčastniť sa cesty do Ra-
kúska a podporili nás finančne. Mohli
sme tak načerpať nové medzinárod-
né skúsenosti s organizovaním ko-
seckých súťaží a zároveň propago-
vať ekologickú poľnohospodársku
výrobu. Poďakovanie patrí aj hruš-
tínskej obecnej samospráve za za-
požičanie mužských krojov a pre-
zentačných materiálov obce Hruš-
tín, čím sme zároveň mohli zviditeľ-
niť našu obec v medzinárodnom
meradle.

Poznámka autora:
Fotodokumentácia z majstrov-

stiev alpských krajín v kosení kosou
je zverejnená vo fotoarchíve na strán-
ke organizátora:

www.sbglandjugend.at

Bc. František Krivačka,
 riaditeľ súťaže „Hruštínska kosa“
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Náš rodák a slovenský reprezentant Matúš Jan-

cek, sa ešte v júli zúčastnil na majstrovstvách Európy

v Španielsku. Výsledkami nás veľmi nepotešil, ale

nazbieral už prvé cenné skúsenosti v seniorskej ka-

tegórii. V ľubovoľnej malokalibrovke neprešiel cez

elimináciu a v štandarte 3x40 skončil na 55. mieste

Zo streleckého športu

Fiodor Michajlovič Dostojevskij (1821–1881) roz-

práva vo svojej peknej poviedke Cibuľka o tom, aké

dôležité sú v našom živote skutky lásky, hoci aj

mikroskopické.

Žila raz jedna starenka, ktorá nikdy v živote neu-

robila nikomu nič dobré: nikoho nemala rada,

k všetkým bola nepríjemná a zlá. Keď umrela, prišli

vyslanci Lucifera a vzali ju do ohnivého mora. Jej

anjel strážca sa tomu len bezmocne prizeral. Bolo

mu ľúto svojej bývalej zverenkyne a usiloval sa

v pamäti vydolovať nejaký dobrý skutok tej ženy,

aby o tom mohol povedať Pánu Bohu a poprosiť

o pomoc pre ňu. Zrazu si spomenul na jeden detail.

Rýchlo sa pobral k Pánu Bohu a povedal mu:

„Táto stará žena vytrhla raz cibuľu zo svojej zá-

hrady a dala ju prosiacej žobráčke.“

Pán Boh na to riekol:

„Dobre teda, vezmi tú istú cibuľu, hoď ju do

ohnivého mora tak, aby sa jej starena mohla chytiť.

Ak ju týmto spôsobom dokážeš vytiahnuť z mora

ohňa, naveky bude žiť v mojom kráľovstve. Ale ak to

cibuľa nevydrží, starenka ostane naveky tam, kde

je doteraz, spolu s cibuľou.“

nástrelom 1132 bodov. Slovenských strelcov opäť

vynikajúco reprezentoval Jozef Gonci a stal sa

v štandarte 3 x40 rán majstrom Európy. Treba podo-

tknúť, že záverečnú prípravu absolvoval na našej

strelnici v Hruštíne.

Kvalifikácia na MSR Slovenska v streleckom troj-

boji pokračovala posledným kolom v Košiciach.

Účasť v boji o majstra Slovenska si zabezpečili štyria

naši strelci. Zároveň sa súťažilo o Veľkú cenu Košíc,

kde si výborne počínal Jozef Jancek, keď skončil

celkovo na druhom mieste. Disciplínu revolver vyhral

a v disciplíne pištoľ bol tretí. V tejto disciplíne bol

Jaroslav Líška druhý. Veríme, že naši strelci potvrdia

svoju výkonnosť na majstrovstvách Slovenska, ktoré

sa uskutočnia 15. septembra v Malackách.

19. augusta sa na strelnici v Brne konala medzi-

národná súťaž v streleckom trojboji. Do slovenskej

reprezentácie boli nominovaní aj traja strelci z Hruš-

tína: Ing. Marián Kompan, Jozef Jancek a Jaroslav

Líška. Svojimi výkonmi zabezpečili Slovensku celko-

vé druhé miesto. Vyzdvihnúť treba výkon Jozefa Jan-

ceka, ktorý potvrdil, že patrí medzi streleckú elitu

nielen na Slovensku a v súťaží jednotlivcov sa stal

celkovým víťazom.

O cibuľke a starenke

Anjel urobil, čo mu Pán Boh prikázal: hodil cibuľu

priamo do rúk starenke, zakričal, aby sa jej chytila,

a začal ju opatrne vyťahovať. Túto záchrannú akciu

pozorovali aj ostatní nešťastníci. Aj oni snívali

o inom živote a chceli využiť šancu, ktorá sa im

ponúkala. Silno sa chytili starenky, aby sa spolu

s ňou dostali z mora ohňa von.

Ale táto žena nemala dokonca ani teraz ani štip-

ku dobroty. Odstrkovala so zlosťou každého, kto sa

chcel chytiť jej nôh a vyslobodiť sa.

„Len mne patrí pomoc,“ kričala, „je to moja cibu-

ľa, nie vaša, vy podliaci.“

Len čo vyriekla tieto slová, slabá cibuľka sa roz-

trhla: nevydržala takú záťaž ľudskej zloby. Starenka

vyriekla sama nad sebou výrok zatratenia – spadla

naspäť do ohnivého mora a trpí tam až do dnešného

dňa.

Anjel strážny s plačom odišiel.

Svet bez lásky je mŕtvym svetom a vždy príde

hodina, keď človek unavený prosí o tvár nejakej

bytosti a o srdce plné nežnosti.

(Albert Camus)
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Na voľnú chvíľu

inzercia � inzercia
� Kúpim akékoľvek množstvo smre-

kového dreva; ťažbu a približova-
nie zabezpečím.
Info: Ing.Miroslav Jaššo,
tel. 0907525921

� Pohrebníctvo MáriaTeťáková,
Hruštín 463, ponúka rakvy, vence
a iný tovar potrebný k pohrebu.

Niečo na zasmiatie
Suseda vraví susede:
- Viete, že ja za deň schudnem o tristo
kíl?
- Ale to nie je možné.
- A veru je. Ráno som krava, na obed
sliepka a večer chrobáčik.

Malý braček sa pýta veľkej sestry:
- Sestrička, čo máš v tom bruchu?

Sestra odpovedá: - Dieťatko.
Brat sa pýta: - A máš ho rada?
- No jasné.
- Tak prečo si ho zjedla?

Matka hovorí svojej dospievajúcej štr-
násťročnej dcére:
- Mali by sme sa o niektorých veciach
vážne porozprávať.
- A čo chceš vedieť, mami?

PRE DETI


