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V dňoch 17. a
18. septembra
sa zúčastnila
časť poslancov
OZ Hruštín náv-
števy v družob-
nej gmine Za-
bierzów. Na pra-
covnom stretnu-
tí sa stretli nie-
len z radnými
gminy, ale aj
s predstaviteľmi
k u l t ú r n e h o
a spoločenské-
ho života v gmi-
ne. Na ďalší deň
si prezreli Za-
bierzów a Kra-
kov.

Ľ
udia v istej dedine už mali dosť všetkých pred
pisov: Všetko bolo predpísané – kedy majú vstá-

vať, kedy ísť do práce, kedy je voľno a kedy pra-
covný deň. Deti mali predpísané, kedy sa začína
škola, že majú nosiť vreckovky a majú si umývať
ruky. Existovali predpisy o tom, ako a kde možno
prechádzať cez cestu, ako dlho sa možno sprcho-
vať a dokedy večer možno hrať na klavír.

Tých predpisov bolo
naozaj veľmi veľa a ľu-
dia si povedali: „Odo
dneška nebudú platiť
nijaké predpisy!“ Bolo to úžasné.

Škola ostala, pravdaže, prázdna, lebo všetky
deti sa šli kúpať. Ľudia vyniesli stoly na ulicu, lebo
tam krásne svietilo slniečko. Chlapci zapli stereá
a nechali ich hrať dvadsaťštyri hodín denne. Keď
Peter vyšiel z vody, nenašiel svoje nohavice. Karol
ich mal na sebe. „Veď už nič neplatí“, zakričal mu
a odbehol.

Dominika našla vo svojej izbe malú Petru z po-
schodia nad nimi. Práve sa chystala operovať Do-
minikinu obľúbenú bábiku. „Čo tu robíš?“ „Veď nič
nie je zakázané“, povedala Petra, schmatla Domi-
nikine bábiky a odbehla. „Dnes som bol v škole“,
povedal Milan. „Neklam!“ okríkol ho otec. „Keď ne-

platia žiadne predpisy“, povedal Milan, „tak som
neklamal.“ Keď už ľudia v dedine chceli ísť večer
spať, stereá ešte vždy vyhrávali naplno. Mnohí ne-
mohli nájsť svoje peniaze. Deti zaspali tam, kde
práve boli. Na uliciach vytrubovali autá, ktoré vrá-
žali do stolov, čo tam ľudia nechali stáť. „Kde sú
deti?“ „Kto mi zničil stôl?“ „Kde sú moje peniaze?“
„Kde je polícia?“

Ale na polícii sa nikto
nehlásil. Lebo keď ne-
platili nijaké zákony, ne-
bolo treba ani tých, čo

by ich chránili. Ešte v tú istú noc začal niekto na
kostole zvoniť. Ľudia sa zbehli a ktosi zakričal:
„Takto to už ďalej nejde!“ „Nie! Takto sa naozaj nedá
žiť“, kričali všetci. „Potrebujeme platné predpisy!“
skríkol ktosi. „Áno, chceme mať zase zákony“, kri-
čali ostatní.

A začali vytvárať pravidlá:
- Deti majú poslúchať rodičov
- Rodičia majú milovať svoje deti
- Ľudia si nesmú ubližovať
- Nikto nesmie druhému nič vziať
- Každý musí hovoriť pravdu
„Áno, to sú dobré pravidlá“, povedali si ľudia

v dedine a spokojne sa rozišli do svojich domovov.

Dedina bez platných predpisov
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Očami

starostu

Vážení občania:
Daždivý a dosť chladný september prekvapil

a oddialil zberové práce na poli. V záverečnej časti
mesiaca sa vyčasilo a tak sa opäť vy-
šlo do polí či na stavby. Aj my na obci
sme pokračovali v začatých prácach.

Činnosť za mesiac september
1/V septembri nám pracovníci firmy Ing. J.

Snováka ukončili zatepľovanie obecnej budovy
MAGNUM z čelnej strany. Pán Ľ. Zajac nám na
budove urobil obklad sokla umelým kameňom.
Pracovníci obce nám upravili a natreli mreže na
oknách budovy. Všetkým menovaným sa chcem
za kvalitne vykonanú prácu veľmi pekne poďako-
vať.

2/V prvom školskom mesiaci bol spustený do pre-
vádzky kotol na BIOMASU v kotolni MŠ. Pracov-
níci obce a nezamestnaní nám zasypali teplovod-
ný kanál a upravili terén – všetkým ďakujem.

3/Na ul. Pod Uhliskom pri p. Kozlíkovi bola osadená
odvodňovacia mreža cez cestu. Za všetky tieto
práce sa chcem poďakovať pracovníkom obce

„Človek prichádza na svet so zaťatými päsťami, akoby hovoril - celý svet je môj. Odchádza
z neho s otvorenými dlaňami, akoby povedal: Pozrite sa, nič si zo sebou neberiem.“  (Peter Veľký)

p. Š. Maťašákovi a p. V. Hutirovi, zároveň všetkým
nezamestnaným, ktorí sa podieľajú na obecných
prácach.

4/ Firma Rezostav nám upravila 50 m
kanála povrchovej vody z ulice Lán
a Dedina. Táto voda podmývala zá-
hrady a odnášala zeminu.

5/Na opakovanú žiadosť nám Povo-
die Váhu v rámci protipovodňových opatre-

ní urobilo oporný múr na potoku Radzovka v časti
pri požiarnej zbrojnici. Taktiež sme zachytili pra-
meň vody „Smrdľavky“, ktorý bol stratený. Chcem
sa poďakovať p. Š. Maťašákovi st., ktorý vyvinul
najviac iniciatívy pri zachytení tohto siričitého pra-
meňa.

Vážení občania.
Bude naša zastávka celá plechová? Už roky

v našej obci pozorujem vandalizmus, pod ktorým sa
ohýbajú dopravné značky, či smetné koše. Vanda-
lizmu neunikajú ani naše zastávky. Hlavne v piatok
skupiny mladých ľudí v nich popíjajú alkohol a po-
tom nevedia, čo so svojou silou, tak rozbíjajú sklá
na zastávkach. V pondelok sme svedkami výsledku
kultúry a inteligencie niektorej našej mládeže. Keď-
že toto zasklievanie už presiahlo svoje normy, bude
dobré, keď naša zastávka bude plechová, ako v kaž-
dej obci. Robí to skupina mladých ľudí, ktorí si ani
neuvedomujú, že toto zasklievanie je z daňových
poplatkov nás všetkých. Tieto peniaze mohli by byť
využité v obci na dôležitejšie veci. Je zarážajúce,
že niektorí rodičia nevedia, ako sa správajú a kde
chodia ich deti v neskorých večerných hodinách. Te-
raz je to vandalizmus, niektorí školáci týrajú zviera-
tá (napr. mačky). Myslím, že je tu čas na zamysle-
nie, odkiaľ sa berie táto agresivita detí a mládeže.
V konečnom dôsledku - čo nás čaká v budúcnosti?
Nebude po veciach, zvieratách, ohrozený už aj sa-
motný človek? To záleží od výchovy našich detí
a rodičia sú ich prvými vychovávateľmi.

Mgr. František Škapec, starosta obce
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A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 9

(Ľ. Jurovčík, M. Kupčo).
2. Plnenie uznesenia zo zasadnu-

tia OZ konaného dňa 12. 07.
2007.

3. Informáciu starostu obce o za-
teplení budovy č. 305 MAGNUM
– reklama na fasáde na vlastné
náklady p. Ľ. Janceka.

4. Informáciu starostu obce o prá-
cach na regulácii vodného toku
pri požiarnej zbrojnici a o zachy-
tení znovuobjaveného prameňa
vody „smrdľavka“.

5. Informáciu starostu obce o sta-
vebných prácach na kotolni MŠ
Hruštín – BIOMASA.

6. Informáciu kontrolóra obce o fi-
nancovaní investičnej akcie „Prí-
stavba ZŠ Hruštín – Telocvičňa“.

7. Informáciu starostu obce z jed-
nania s Oravskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. Dolný Kubín.

8. Vzdanie sa funkcie kontrolóra
obce Hruštín ku dňu 13.09.2007.

B/ Schvaľuje:
1. Nájom o užívaní obecných po-

zemkov pre p. Miroslava Jaššu

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 13.09.2007 Číslo: OZ 04/2007

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

vo výške 1.000,- Sk/rok a pre p.
Františka Martvoňa vo výške
500,- Sk/rok so stanovenými pod-
mienkami v nájomných zmluvách.

2. Protokol o zaradení investičnej
stavby Telocvične do majetku
obce v hodnote 23.132.097,- Sk.

C/ Odporúča:
1. Starostovi obce vyrubiť p. Reva-

jovi nájom za užívanie obecné-
ho pozemku na podnikateľské
účely.

2. Starostovi obce protokolárne
odovzdať telocvičňu s fitness
centrom do správy ZŠ Hruštín.

D/ Neschvaľuje:
1. Žiadosť p. Terézie Piňákovej

o zvýšenie úväzku na opatrova-
teľskú službu.

E/ Súhlasí:
1. S umiestnením informačnej ta-

bule pre firmu MIROTOURS
s.r.o., Námestovo na budovu
č. 305 MAGNUM za stanove-
ných podmienok.

Mgr. František Škapec, star. obce

Informácie OcÚ

� Vyhlasovanie v miestnom
rozhlase: Ak chcete dať za-
hrať svojim najbližším k ich
sviatku, príďte si Vaše blaho-
želanie nahlásiť v pracovnom
čase na MKS Hruštín. Nie
vždy je možné blahoželanie
vyhlásiť. Blahoželania sa ne-
vyhlasujú v prípade, ak niekto
zomrie, alebo ak je práve
sv.omša v Hruštíne alebo vo
Vaňovke. Taktiež sa nebude
vyhlasovať v nedeľu do obe-
da, keď sú sv. omše. V nede-
ľu sa môžu vyhlasovať blaho-
želania, pozvánky na akcie
a neodkladné oznamy.
Poplatky za užívanie miest-
neho rozhlasu:

 - fyzické osoby (nepodnikateľ)

počas pracovnej doby
50,- Sk/oznam
po pracovnej dobe a cez ví-
kend 100,-Sk/oznam

 - podnikatelia počas pracovnej
doby 100,- Sk/oznam
po pracovnej dobe a cez ví-
kend 300,-Sk/oznam

 - relácia jubilantom počas pra-
covných dní (po 15.30 hod.)
100,-Sk/oznam

 - relácia jubilantom cez víkend
200,-Sk/oznam

� Na webovej stránke našej
obce www.hrustin.sk, si môže-
te pozrieť archív buletínov, info
z akcií, oznamy farského úra-
du a iné. Taktiež sú tam aj kon-
takty obce, na ktoré môžete
dávať Vaše podnety a návrhy.

UŽITOČNÉ RADY
BYLINKÁREŇ - AROMATERAPIA

BOLESTI HLAVY Z TEPLA
- citrón rozrezať na polovičky a prilo-

žiť si ich na spánky na dve hodiny
- postaviť sa na 4 min. do studenej vody
BOLESTI HLAVY Z PRECHLADNUTIA
- na bolestivé miesto priložiť obklad

zo záparu z mäty piepornej (na 4dl
vody 1pol.lyžica mäty)

BOLESTI HLAVY PRI PREPRACO-
VANÍ
- na 2hodiny na čelo priložíme vlažný

obklad z tvarohu
BOLESTI HLAVY ZO SLNKA
- na 2 hodiny si ľahnúť do zatienenej

vetranej miestnosti, na čelo a spán-
ky priložíme studený obklad z tva-
rohu zmiešaného s rozsekanou ci-
buľou, ktorý po 15 min. vymieňame

BOLESTI HLAVY reumatické
- na čelo prikladáme čerstvý pomliaž-

dený kelový list
- obklad z bazového kvetu namoče-

ného v octe na 1hodinu (v gáze),
potom natrieť!

BOLESTI HLAVY V ZADNEJ ČASTI
- teplé až horúce obklady na bolesti-

vé miesto
BOLESTI CELEJ HLAVY
- 15minút máčať nohy v teplej vode
- na minútu obviazať tuho nohy okolo

členkov
- zloženú šatku namočiť do pálenky

a priložiť
- držať v ústach teplý ocot
- dať do vína majoránku a piť
ROZPÁLENÁ HLAVA
- priložiť na chodidlá ocot rozmieša-

ný s cesnakom alebo cibuľou
BOLESTI OČÍ (KEĎ SÚ SLABÉ)
- umývať slanou vodou (na 0,5 litra

vody 5 gramov soli) po dobu mesia-
ca 2 dni umývať a 2 dni prestávka

BOLESTI ZUBOV
- odvar z májových dubových lístkov

alebo z nátržníka husieho držať
v ústach. (na 0,5 litra vody 2 lyžičky
dubových lístkov alebo nátržníka
husieho)

MIGRÉNA
- pijavý papier namočený v octe, po-

sypaný čiernym korením priložíme
na hlavu a sluchy, len na 1 hodinu,
potom poriadne namastiť

- 1:2 slivovica: rybí olej, poliať ľanovú
handričku a priložiť a dať na to igelit.
opakovať podľa potreby

- 7 dl pohár (na zaváranie) naplníme
mladými výhonkami smreku, pridá-
me 0,5 litra bieleho vína, malú lyžič-
ku soli a doplna dolejeme alpou.
Dobre zavrieme a necháme tri
týždne vylúhovať.

 -> obklady a natierať pri migréne,
bolestiach zubov, ischias a trojklan-
ný nerv

MIHANIE PRED OČAMI
 - studené obklady na tvár a chrbát
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

26. časť: ODPIS ZÁZNAMOV, KTORÉ NAPÍSAL DO „DOMÁCICH DEJÍN“ FARNOSTI

HRUŠTÍN V ROKOCH 1922–1924 FRANTIŠEK DULA, HRUŠTÍNSKY FARÁR I.

Roku Pána 1922, dňa 10. januára,
pod čís. 60, najdôst. pán diecézny bis-
kup Ján Vojtaššák nariadil, aby každý
správca farnosti písal „domáce dejiny“.
Poslúchajúc rozkaz predstaveného
v najsv. Mene Ježiš začínam dejepis
hruštínskej farnosti a síce vzhľadom na
minulosť začínam len krátko veci váž-
nejšie, nakoľko som ich jednak z kníh
tu vo fare sa nachádzajúcich, jednak
z vlastnej skúsenosti zistil. Čo sa však
týka budúcnosti, , jednotlivé význam-
nejšie prípady opisujem tak, ako jeden
za druhým nasledovali.

Vznik Hruštína
Osadu Hruštín založili šoltýsi Mi-

chal Gregorovič a Michal Lukáčik. (viď
I. stranu I. matriky pokrstených)

Prvý farár
Prvý hruštínsky farár bol Pavol

Slavkay, ktorý bol tu ustanovený dňa
17. júla 1788 z kaplánky v Spišskej
Kapitule, ale už 4. decembra 1801 pre-
šiel na lokčianskú faru.

Potom po dlhšom poradí farárov
a administrátorov, ktorých mená
nájdeš v jednotlivých matrikách, v júni
1895 za hruštinského farára bol vyme-
novaný uhorským ministerstvom škol-
stva (patrónom farnosti je totiž „Nábo-
ženský fond“) Augustín Klinovský, do
tých čias farár vo Valaskej Dubovej,
ktorý bol hruštínskym farárom až do
septembra 1912, kedy penzionovaný
odišiel do Bobrova, kde v najväčšej
biede – neraz odkázaný na milosrden-
stvo iných – deväť rokov živoril. Koneč-
ne 20. marca 1921 Pán ho povolal.

Ignác Paňák, administrátor
Od septembra 1911 až do 12. aprí-

la 1912 farnosť dočasne spravoval Ig-
nác Paňák. Toho dňa najdôst. pán bis-
kup Alexander Párvy vymenoval ma za
hruštinského farára.

František Dula, farár
Predtým pol štvrta roka som spra-

voval farnosť Huty, v Liptove. Dňa
12. apríla 1912 odpoludnia som prišiel
do Hruštína, kde ma veriaci ľud s ne-
malou okázalosťou za zvukov trúb na
moste pred kostolom očakával, rich-
tár Štefan Žilinec privítal a uviedol do
kostola.

Nevýslovné pocity smútku vyvolal
vo mne pohľad na vnútrajšok kostola.
Ale hneď po slávnostnom vzývaní po-
moci Ducha Sv. pevne som si zaumie-
nil obnoviť vnútorné zariadenie kosto-
la. To sa v krátkom čase podarilo. Pe-
ňazí pravdaže som nemal, ale bočný
oltár Najsv. Srdca Ježišovho a kaza-

teľnica sa už v roku 1913 postavili za
1.800 korún, peniaze obetovali veria-
ci.

Zriadenie „Bratstva Najsv.
Srdca Ježišovho“

Prvého decembra 1912 bolo cir-
kevno-právne založené bratstvo
„Apoštolátu modlitby“ – modlitbový
spolok a tiež „Spolok Najsv. Srdca Je-
žišovho“ – hneď mal 580 členov. (Dňa
15. apríla 1913 zachvátili ma veľké
bolesti brucha, lekári zistili zápal sle-
pého čreva a 18. apríla podrobil som
sa v Tešíne operácii, 23. apríla vrátil
som sa zdravý domov.

Jozef Vráb, kaplán
Hneď vtedy 5. mája 1913 poslali mi

prvého kaplána zo Zákamenného-Kli-
na Jozefa Vrába, ale 6. februára 1914
preložili ho do Lipnice.

Po ňom prišiel Martin Martinko, do
tých čias kaplán v Hornej Zubrici. Ten-
to však hneď toho istého roku 30. sep-
tembra telegrafický bol preložený do
Krušetnice na výpomoc chorému fará-
rovi Jozefovi Huroš.

Nový hlavný oltár
V januári 1914 zaobstaral som

hlavný oltár v cene 4.015 korún, ktorý
chváli umeleckú zručnosť Františka
Repčík, majstra zo Spiš. Novej Vsi.
Tento obnos zozbierali čiastočne hruš-
tínsky veriaci, čiastočne Amerikáni.

Nové školy
V roku 1913 vystavili nové školy tak

filiálka Babín, ako aj matka Hruštín,
jednoposchodové. Babínci na stavbu
dali 32.000 korún, Hruštínci 35.000 ko-
rún. Takto v Hruštíne pribudlo jedno

učiteľské miesto, rovnako aj v Babíne,
takže v Hruštíne sú tri, v Babíne dve
učiteľské miesta.

Vojna
Vojnu, ktorá zúrila od r. 1914 až do

októbra 1918 neopisujem. Vážený či-
tateľ jednotlivé výčiny onoho divoké-
ho vraždenia ľudí nájde v dejinách.

Požiar
V druhom roku tejto vojny, totiž

29. augusta 1915 v noci, v časti obce
zvanej „Dedina“ vypukol veľký požiar,
ktorý priviedol 20 rodín na žobrácku
palicu. Prostredníctvom novín zozbie-
ral som a rozdelil medzi jednotlivých
poškodencov 899 korún 27 halierov.

Zhabanie zvonov
Žalostný pohľad vyvstal pred nami,

keď 16. septembra 1916 ozbrojení vo-
jaci zhodili z veže ozdobu našej far-
nosti, väčší zvon o váhe 461 kg a cen-
galku o váhe 17 kg. Ten istý osud sti-
hol zvon v Babíne o váhe 222 kg
a cengalku vo Vaňovke o váhe 27 kg.
Uhorský štát nahradil 4 koruny za kaž-
dý kilogram zvona. Tento obnos naj-
dôst. ordinát spišský uložil v sporiteľni
„Magyar Kereskedelmi Bank“ v Buda-
pešti, no tento obnos pre nezvyčajne
veľký valutový rozdiel (za 100 uhor-
ských korún Československá republi-
ka platí 42 halierov) stratil všetku hod-
notu.

Zhabanie organa
Rovnakým vojenským násilím

16. septembra 1918 zhabali z hruštin-
ského kostola 23 organových píšťal, za
ktoré sme nič nedostali.

Štefan Šmiheľ
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Najmladšia generácia v obci

Krásne októbrové počasie bude-
me v plnej miere využívať na pobyt
detí v prírode. Deti budú poznávať
okolie MŠ a ulice našej obce, zbie-
rať prírodný materiál, ktorý násled-
ne využijeme na výtvarnej a pracov-
nej výchove.

V októbri sa uskutoční BRAN-
NÝ DEŇ detí.

5-6 ročné deti budú mať vytý-
čený smer GRÚŇ a malá pyramída.
Na trase budú vytýčené 2 stanoviš-
tia. Na jednom sa uskutočnia súťa-
že a pohybové aktivity. Na druhom
budú deti púšťať šarkana a uskutoč-
ní sa beh s farebnými veternicami.

3-4 ročné deti budú mať vytý-
čený smer –BARANIARKY a peká-
reň KUMA. Na stanovišti plánujeme
hry s brannou tematikou a púšťanie
šarkana. Deti získajú nové skúse-
nosti, zažijú prvý úspech v kolektí-
ve, budú mať radosť z pohybu a
budú odmenené sladkou odmenou.

V októbri sa uskutoční výstava
prác detí na tému JESEŇ NA ORA-
VE v kultúrnom stredisku v Námes-
tove. Výstava bude prebiehať s pod-
porou SPOLOČNÉHO OBECNÉHO
ÚRADU ZÁKAMENNÉ – ŠKOL-
SKÉHO ÚRADU so sídlom v Ná-
mestove. Naša MŠ sa výstavy zú-
častní, pretože máme dobrých
a nadaných výtvarníkov.

Výchova detí k spoluzodpoved-
nosti za vlastnú bezpečnosť je dô-
ležitou súčasťou výchovy našich
detí. Veď všetci máme záujem o ich
bezpečnosť. Veľkú úlohu zohráva
v tomto procese už MŠ.

Komunálna poisťovňa, a.s.
v spolupráci so Združením miest
a obcí Slovenska a s Prezídiom PZ
SR, pripravili pre deti z MŠ projekt
pod názvom „Bezpečnosť pre pred-

školáka“, do ktorého sa zapojili aj
našich 37 detí. Cieľom tohto projek-
tu je naučiť deti ako sa správať bez-
pečne a podporiť ich pocit zodpo-
vednosti. Deti sa naučia ako a kde
sa majú bezpečne hrať, ako sa majú
pohybovať na ceste, ako cestovať.
V druhej časti projektu deti vypra-
cujú obrázkové leporelo na danú
tému. Projekt sa bude realizovať
počas celého októbra. Na záver pro-
jektu bude z každého kraja ocene-
ný a vyhodnotený najkreatívnejší
nápad a bude odmenený novým ih-
riskom v hodnote 300 000 Sk. Ce-
lým projektom nás bude sprevádzať
psík „BEZPEČKO“. Možno sa aj na
nás usmeje šťastie a vyhráme, ak
nie, získame nové kompetencie,
ktoré majú pre deti a ich zdravie
veľký význam.

Od 02.10.2007 bude pokračovať
tretí ročník projektu „Angličtina
hrou“. Do tohto projektu sa prihlási-
lo 15 detí. Angličtina bude prebie-
hať každý utorok od 13.00 do 14.20
hod. Nové informácie dostanú rodi-
čia osobne od vyučujúcich.

06.10 deti z MŠ so svojimi uči-
teľkami prispejú kultúrnym progra-
mom na slávnostnom posedení so
staršími spoluobčanmi, ktoré poria-

da obec. Dúfame, že
deti vyčaria úsmev na
tvárach našich ded-
kov a starých mám.

 V októbri plánu-
jeme otvorené hodiny
pre rodičov v 1. a 2.
triede z JAZYKOVEJ
VÝCHOVY (práca
s detským časopisom
ZVONČEK a práca
v pracovných listoch)
a v 3.,4. triede otvo-
rené hodiny z ROZVÍ-
JANIA POZNANIA –
ukážka aktivít detí pri

získavaní nových kompetencií.
Raz do mesiaca bude prichádzať

do MŠ klinický logopéd Mgr. Katarí-
na Fašungová z polikliniky Námes-
tovo. Bude pracovať s deťmi v sku-
pinách na náprave výslovnosti. Je
to nedostačujúce, a preto je v záuj-
me rodičov spolupracovať s PPP
v Námestove, s jej odborníkmi, kto-
rí vedia pomôcť deťom, ktoré to po-
trebujú.

Na záver chcem poďakovať
p. Prílepkovi, ktorý nám podaroval
krásne uteráčiky pre deti v počte
100 kusov, OcÚ - Hruštín, hlavne
starostovi za uskutočnenie rekon-
štrukcie vykurovacieho systému.
Zároveň však potrebujeme pomoc
pri úprave okolia MŠ a záhrady, pre-
tože nemôžeme zabezpečiť bezpeč-
nosť osôb v MŠ a samozrejme ne-
môžeme udržať MŠ po hygienickej
stránke na úrovni, na akú sme boli
zvyknutí.

ŽIVOT NÁM RAZ VŠETKO VRÁ-
TI, ČO DO NEHO V KAŽDOM OKA-
MIHU VKLADÁME. VKLAD DO VÝ-
CHOVY MLADEJ GENERÁCIE JE
VEĽMI VÝHODNÝ VKLAD.

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

OKTÓBER

mesiac úcty k starším

Počet dôchodcov nad 60 rokov

Časť obce Muži Ženy SPOLU

Hruštín 137 210 347

Vaňovka 27 35 62

SPOLU: 164 245 409

Priem. vek 70,74 71,29 70,94

Počet dôchodcov,

ktorí sa v roku 2007 dožijú

okrúhleho životného jubilea –

60,65,70,75,80 a viac rokov

Jubileum Muži Ženy SPOLU

60 rokov 10 15 25

65 rokov 7 12 19

70 rokov 5 9 14

75 rokov 9 12 21

80 rokov 2 6 8

81 až 97 r. 15 31 46

SPOLU: 48 85 133

Najstarší občania obce Hruštín:

Johana Šinálová – 97 rokov

František Paško – 88 rokov
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85 rokov: Štiťáková Cecília
Štajerová Mária

80 rokov: Kľubisová Terézia
Krivačková Rozália

75 rokov: Očkaják Štefan
Mateková Mária
Hutira Ján

70 rokov: Martvoňová Hermína
65 rokov: Bieľová Terézia

Radzová Helena
Martvoň Ján
Očkaják Ján
Tomulcová Terézia

60 rokov: Kytašová Albína
Gabaj Milan
Hojová Mária
Kytaš Jozef
Paško František

55 rokov: Žilincová Elena
Pidík Ladislav
Sochová Eva

50 rokov: Piňáková Terézia
Očkajáková Helena
Pašková Marta

Prišli medzi nás:

Michaela Jurčigová ��Liana Mišániková
Veronika Hojová

Uzavreli manželstvo:

Martin Voška a Mária Hojová
Ing. Martin Martvoň a Andrea Škapcová
Juraj Špes a Ing. Lenka Kecerová
Miroslav Vlžák - Anna Lipničanová

Odišli od nás:

František Očkaják 78 r.

JUBILANTI

v mesiaci október 2007

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
SEPTEMBER 2007

3.9. – slávnostné otvorenie nového školského roka
- 415 žiakov, z toho 219 dievčat. 1.-4. – 174 žiakov,

5.-9. – 241 žiakov
- Výhon: 132 žiakov, Zamost: 283 žiakov, z Vaňovky

dochádza 56 žiakov
- 26 učiteľov, 2 vychovávateľky ŠkD, 4 prevádzkoví

pracovníci, 2 THP
- Priemerný počet detí v triede – 23
- anglický jazyk: 193 žiakov, nemecký jazyk: 140 žia-

kov, od 7.ročníka sme začali učiť aj 2. cudzí jazyk
- Internetová adresa: www.zshrustin.edupage.org
- E-mailová adresa: zshrustin@bb.telecom.sk
Počas prázdnin bola v Oravskom osvetovom stredis-
ku v D. Kubíne vyhodnotená výtvarná súťaž „ Ľudoví
muzikanti v umení“. Našim žiakom sa darilo, keď vo
svojich kategóriách obsadili prvé miesta Dáška Jance-
ková, Jakub Martvoň i Darinka Škapcová. Druhé miesto
získala Lenka Hojová a tretie Aďka Pašková. Pripra-
vovali Mgr. Kleňová a Mgr. Smidžárová. Blahoželáme!
Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže „Moje najkraj-
šie prázdniny na Slovensku“. Aj keď naše práce nepo-
stúpili do ďalšieho kola, dostali sme od organizátorov
ďakovný list. Reprezentovali nás žiačky Brigita Socho-
vá, Lydka Hojová, Martinka Hojová, Marika Štulejtero-
vá, Dominika Kováľová. Pripravovala p.uč. Smidžáro-
vá.

12.9. – kontrola zo Školského úradu Zákamenné – roz-
vrh hodín, úväzky učiteľov, naplnenosť tried. Neboli zis-
tené žiadne nedostatky.
22.9. – na tenisovom turnaji žiakov v Tvrdošíne Hruš-
tín výborne reprezentoval žiak 9.B Maroš Mišánik, kto-
rý sa dostal až do finále, kde podľahol Borsíkovi zo
Zuberca 1:2 na sety. Blahoželáme k 2.miestu!
28.9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho
poukazu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1.10. za-
číname činnosť v 25 krúžkoch. Zo 415 žiakov odovzdalo
poukaz 347. Tí budú mať bezplatný krúžok. Môžu pra-
covať aj v druhom zvolenom. Žiaci navštevujúci ZUŠ
môžu pracovať v jednom ďalšom krúžku. Tí, čo VP ne-
odovzdali, nebudú sa môcť zapojiť do krúžkovej čin-
nosti.

Krúžky: dramatický, gymnastický, pohybové hry, tvo-
rivý I., tvorivý II., folklórny, futbalový I., futbalový II.,
stolnotenisový, športové hry, volejbalový I., volejbalo-
vý II., florbalový I., florbalový II., tvorivá dielňa Vv, tech-
nický, počítačový, internetový, strelecký, spevácky, tu-
ristický, vedenie domácnosti, športový, ŠKD turistic-
ko-športový 2x
Poplatok za školský klub ostáva 50.-Sk/dieťa/ mesiac.

Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať
priestory telocvične a fitnes v pracovné dni od
17.-21.hod, cez víkend od 8,oo do 21,oo.
Poplatok: telocvičňa 150.-Sk/hod

Fitnes: 20.-Sk/hod/os.
Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0908
619 584.
Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 8.ok-
tóbra (pondelok) o 15,oo v ZŠ Zamost. Všetci rodičia
sú vítaní!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Na voľnú chvíľu

inzercia � inzercia

� Kúpim akékoľvek množstvo smrekového dreva; ťaž-
bu a  približovanie zabezpečím. Info: Ing.Miroslav
Jaššo, tel. 0907525921

O Z N A M
Oznamujeme záujemcom o účasť na

X.ročníku stolnotenisovej miniligy, že
prihlášky si môžu vyzdvihnúť na MKS Hruštín.
Prvé zasadnutie predsedníctva sa uskutoční

v mesiaci november.

MKS pri OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI OKTÓBER 2007

  4.10. Prezentácia MADET
  6.10. Posedenie s dôchodcami
  8.10. Predajná akcia LANTASTIC
10.10. Zber plastov
13.10. Tanečná zábava OLEŠ
15.10. Predajná akcia STEX
20.10. Tanečná zábava SNOVÁK
28.10. JUNIOR DISCO

V sobotu, 3.11.2007, o 18.00 hod., pripravu-
jeme prednášku: „Bolesti chrbta a ako im

predchádzať“. Prednášať bude fyzioterapeut.
Bližšie info: p. Ľ. Záhora, Hruštín 228

pripravujeme � pripravujeme

Niečo na zasmiatie

Je to čierne a s bielym pásikom, čo je to???
Krtko s kozmodiskom.

Príde chlap ku psychiatrovi. Keď sa ho lekár pýta
prečo je tu. On odpovedá: „Lebo som šialený. „
„Ako ste na to prišli? Čo ste si sami určili diagnó-
zu?“ pýta sa lekár. Chlapík vytiahne výplatnú pás-
ku, ukáže ju lekárovi a dodá: „Vidíte to? Za toľko
robím, no nie som šialený?“

Kráľ džungle dá zvolať všetky zvieratká z lesa a vraví:
„Drahý bratia a sestry po dlhom čase sme zasa všetci
spolu a ja som sa rozhodol že pôjdeme spoločne na
výlet“. A malá žaba opakuje po kráľovi: „Rozhodol som
sa, že pôjdeme všetci na výlet“. Kráľ na ňu zazrie, ale
nič nepovie. Odkašle si a vraví ďalej. „Zajtra sa stretne-
me pod skalou pri jazere ráno o 7.00“. A žaba zas: „Rrá-
no sa stretneme pod skalou pri jazere o 7.00“. Kráľ už to
ďalej neznesie a zvolá: „A to hnusne, ukecané z veľkou
hubou nikam nepôjde!!!“ A žaba na to: „Chudák krokodíl
a ten sa tak tešil“.

Po futbalovom zápase sa pýta hráč rozhodcu: „Ako
sa má váš pes?“
Rozhodca: „Pes? Ja nemám žiadneho psa!“
Hráč: „No to je smutné, slepý, a nemá psa!“


