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6. januára, sa v Kultúrnom
dome Hruštín, uskutočnilo už
tradičné Trojkráľové stretnutie. Tento zvykoslovný program otvorili starší žiaci ZŠ
s pásmom zvykov pred Vianocami. Po nich vystúpili naši
najmladší žiaci so scénickým
pásmom: „Ako sme prišli do
Betlehema“. Program pokračoval vystúpením spevokolu
FA a FSk Hruštín. Hosťom
stretnutia bol súbor z našej
družobnej gminy Zabierzów,
ktorý nám predviedol koledovanie v Poľsku. Na záver vystúpila SONDA, po ktorej starosta obce poprial občanom
do nového roka všetko dobré
a poďakoval účinkujúcim. Potom už nasledovalo stretnutie
starostu obce s poslancami
a pozvanými hosťami.

V sobotu, 12.1.2008, usporiadali
MKS Hruštín a SONDA v KD Hruštín Maškarný ples, ktorého sa tento rok zúčastnilo 21 masiek. Masky
sa predviedli nielen v súťažiach,
ale aj v tanci. Najväčší úspech mala
maska „Nočná lampa“ – A. Matisová. Po vyhodnotení masiek nasledovalo žrebovanie tomboly a voľná zábava so skupinou SONDA.

V nedeľu, 20.1.2008, sa uskutočnil
„Hovor s občanmi“.
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„Problémom našich čias nie je atómová bomba,
ale srdce človeka.“
(Albert Einstein)
Prvý mesiac roka je za nami. Vrtochy počasia nenasvedčovali tomu, že je tu vrchol zimy. Väčšia časť mesiaca sa niesla v znamení fašiangov – nechýbal
Očami
maškarný ples a 2 spostarostu
ločenské plesy.
Činnosť za mesiac január:
1/ Ako tradične začiatkom roka sa uskutočnil „Hovor
s občanmi“, na ktorom som zhodnotil uplynulý rok
a predložil plán práce na rok 2008.
Ďalej boli občania oboznámení o platbe daní a poplatkoch za komunálny odpad.
2/ Obec na základe rozhodnutia výberovej komisie kúpila staršie 9 miestne dodávkové auto, ktoré bude
slúžiť pre potreby obce.
3/ Výberová komisia vybrala dodávateľov na výrobu
okien a dverí na OcÚ a MKS.
Vážení občania.
V závere by som sa chcel poďakovať všetkým tým,
ktorí sa zúčastnili na verejnom hovore. Vaša účasť svedčí
o tom, že máte záujem o veci verejné a spoločné dobro
celej obce.
Mgr. František Škapec, starosta obce
E K O O K I E N K O - Spaľovanie odpadov
Opäť je tu obdobie, kedy nám treba v našich príbytkoch
zakúriť. Nad našou dedinkou sa podvečer (a niekedy aj celý
deň) vznáša obrovský dymový oblak, ktorý pri pobyte vonku
všetci veľmi dobre cítime. Vie byť fakt štipľavý. Rozmýšľali
ste však dakedy nad tým, že to, čo si tu dýchame, pochádza
prevažne z našich vlastných komínov? A že ak do kotla
alebo piecky pridáme aj nejaké tie odpady, tak do vzduchu
vypúšťame viac nebezpečných škodlivín ako priemerná spaľovňa? Možno to robíme z dobrej vôle, že šetríme prírodu od
odpadu, ale skúsme sa na to pozrieť inak:
Druhy odpadov Chemikálie vzniknuté Účinky na ľudský
ich spaľovaním
organizmus
plasty
oxid uhoľnatý
je jedovatý, viaže sa na krv
né farbivo a znemožňuje pre
nos kyslíka krvou
Ftaláty
sú veľmi škodlivé, hromadia
sa v tele
igelitové tašky, Etylén
pri vysokých koncentráciách
vrecká, sitká..
spôsobuje narkózu
tégliky, elektro
izolačný materiál Propylén
negat. pôsobí na krvný obeh
výrobky z PVC kyselina chlorovodíková silne dráždi horné dýchacie
cesty, má rakovinotvor.účinky
výrobky z gumy oxidy síry
dráždia dýchacie cesty
polychlórované uhľovod. majú rakovinotvor. účinky
drevotrieska
Fenoly
nepríjemne zapáchajú a
majú silné dráždivé účinky
na dýchacie cesty
textil
Čpavok
dráždi oči a sliznice nosa,
(silon, nylon)
spôsobuje nevoľnosť, bolesti
hlavy
Kyanovodík
spôsobuje škriabanie v krku,
silné bolesti hlavy až závrate
Ako vidieť, nedokonalým spaľovaním výrobkov z plastov, gumy, drevotriesky a textilu vzniká príliš veľa škodlivých
plynov, ktoré ak si dáme na tom záležať, nemusíme dýchať
ani my, ani naše deti. Nebolo by lepšie, keby takýto odpad
skončil v separovanom zbere?
Spracované podľa materiálov Hnutia DUHA
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Informácie OcÚ
Dňom 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme
na zmenu, ktorá nastala pri prijímaní žiadosti
o odpis registra trestov.
Podľa ustanovenia § 15 tohto zákona orgány
prokuratúry, matričné úrady a zastupiteľské úrady
SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie a zamestnanec
súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej
služby na ochranu majetku a osoby.
Odpis registra trestov vydaný oprávnenej osobe
slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005 Z.z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení.
Postup pri prijímaní žiadosti o odpis registra
trestov :
1. Žiadosť o odpis registra trestov sa podáva na
predpísanom tlačive.
2. Oprávnená osoba pri podaní žiadosti predloží:
a) platný občiansky preukaz alebo iný doklad
preukazujúci totožnosť občana SR (za takýto
doklad sa považuje aj kombinácia platného
originálu cestovného pasu a originálu rodného listu),
b) cudzinec predloží rodný list preložený do štátneho jazyka a originál cestovného dokladu
alebo iný doklad preukazujúci totožnosť.
c) úradné potvrdenie bezpečnostnej alebo technickej služby, v ktorej sa uchádza o zamestnanie, alebo ktorej je zamestnancom.
3. K žiadosti je potrebné predložiť kolkovú známku
v hodnote 100,- Sk. a správny poplatok 50,- Sk
ak sa žiadosť osvedčuje na obecnom úrade.
4. Ak žiadosť o odpis z registra trestov podáva
splnomocnená osoba za oprávnenú osobu, musí
predložiť okrem dokladov uvedených v bodoch
1 až 3 aj úradne overené splnomocnenie od
oprávnenej osoby nie staršie ako 30 dní a platný
občiansky preukaz. Pri prijímaní žiadosti o výpis z registra trestov sa postupuje obdobne,
okrem bodu 2 písmeno c).
Na počkanie sa výpis z registra trestov ako aj
odpis registra trestov dá vybaviť na Generálnej
prokuratúre v Bratislave, ul. Kvetná 13 alebo
v sídlach krajských prokuratúr.
Ďalej upozorňujeme, že Okresná prokuratúra
v Námestove sa nachádza v OC KLINEC a Okresný súd v Námestove sídli v budove na Nám. A.
Bernoláka (bývalý Úrad práce, soc. vecí a rodiny).

OZNAM
Máte dobrý nápad na zmenu, alebo nám chcete
niečo odkázať? Môžete tak urobiť na obecnej webstránke, v sekcii Obec v súčasnosti - Odkazy. Na
každý odkaz sa budeme snažiť reagovať.
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
27. časť:

ODPIS

ZÁZNAMOV, KTORÉ NAPÍSAL DO
V ROKOCH

„DOMÁCICH DEJÍN“ HRUŠTÍNSKEJ
1925–1941 FRANTIŠEK NADAŠKAJ, FARÁR I.

Po usilovnej práci môjho predchodcu prevzal som faru ako interimalis administrátor dňa 7. januára 1925 a som
ako taký administroval do 22. júna t. r.,
v ktorý deň som dostal poverenie spravovať faru už ako administrátor cum
iure guazi parochi od Osv. pána biskupa.
Škola vo Vaňovke
Dňa 15. augusta 1925 začali stavať
novú, murovanú učebnú sieň a učiteľský byt opravovať. Výdavky zapokryli
občania r. kat. vyznania – keďže človeka iného vierovyznania nebolo. Škola
je rím. kat. ľudová škola, na ktorú stavbu prispel osvietený pán biskup Ján
Vojtaššák 5.000, slovom päťtisíc korunami. Vystavenie školy stálo spolu
25.000 korún, ktorý obnos zložili r. kat.
občania s pánom biskupom.
Pozlátenie kalichov
V roku 1925 som dal pozlátiť babínsky kalich a 3 kalichy z Hruštína.
Calamitates circa localisationem
scholae in Hruštin.
Osv. pán biskup v Diecezánskom
obežníku čís. 5 v máji pod úradným
číslom 1097/1925 nariadil, aby každý
predseda školy pozrel do pozemkovej
knihy a sa presvedčil, či je škola správne zaznačená. Pozrel som teda dľa
rozkazu do pozemkovej knihy a našiel
som, že hruštínska nová škola, ktorá je
postavená na pozemku starého cmintera, vlastníkom ktorého je rím. kat. obec
v Hruštíne, je nelokalizovaná, následkom čoho dal som ju lokalizovať dobromyseľne na rím. kat. obec v Hruštíne,
keďže dokumenty na školu sa vzťahujúce v tom ma presviedčali a zasadnutia výboru pre špatnú administráciu
obce som sa dočkať nemohol. Keď už
žiadosť bola podaná na okresný súd
v Námestove, urbarialisti nárok si robili
na tú školu, že to za urbariálne peniaze
bola postavená. Poznamenávam však,
že celá katolícka obec je urbarialistom,
okrem asi 5 – 6 a najviac 10 chudobných rodín a tiež tunajšieho žida, ktorý
je urbarialistom, keďže si urbariálny
pozemok kúpil. Ja som im odporúčal,
aby sa hlásili pred súdom a urobili, ako
chcú, ale to sa nestalo. Keď už škola
bola lokalizovaná, hlásili sa urbarialisti
pred súdom, ale už bolo neskoro. Túto
záležitosť som predostrel pánu biskupovi, na čo som dostal odpoveď, ktorá
je nie chvályhodná pre občanov a ktorá
je uložená v archíve pod číslom 88/
1926 a v tej osv. pán biskup povoľuje,
aby sa škola prepísala na urbariálnu
obec, keď už tak chcú. Keďže teraz
bez kelčíkov sa už nemôže prepísať,

tak sa ustálilo po zasadaní školskej stolice a obecného zastupiteľstva v pléne,
že školská stolica dá urbariaristom
osvedčenie, dľa ktorého v páde zoštátnenia školy od rím. kat. obce v Hruštíne, poťažne v jej zastúpení školská stolica od štátu dostane za školu vynáhradu, to po odrátaní hodnoty pozemku,
na ktorom je škola vystavená, rátajúc
do toho aj bočné budovy, záhradu
a dvor, peniaze odovzdá urbarialistom.
Tvorcom tejto nepríjemnej situácie je
J.M., katolík. Žid je lojálny a nič nevraví
a katolík robí nepríjemnosti.
Hrom udrel do veže v Hruštíne
Dňa 5. júla 1926, v ktorý deň som sa
späť vracal z Trstenej, kde som bol na
exercíciach, v ceste som už počul
a v Hruštíne som sa musel skutočne
presvedčiť, že do veže hruštinského
kostola hrom udrel, ktorý však veľkú
škodu neurobil. Troška obrýpal múr
v kostole, organ onemil a eternit na
dachu potrepal. Škoda bola vynahradená od poisťovne v obnose 2.500 Kčs,
za ktorý obnos reparácia sa previedla.
Primície Františka Očkajáka
v Hruštíne
Veľkú slávnosť prežila obec Hruštín
dňa 3. júla 1927, keď po 43 rokoch
s veľkou oduševnenosťou a zbožnosťou išiel ľud do Črchle ku domu č. 109,
aby z domu toho vyprevadil svojho rodáka, novovysväteného kňaza Františka Očkajáka, v ktorý deň menovaný
mladý levita slúžil prvú sv. omšu v hruštínskom kostole. (Prvý kňaz známy
v dejinách Hruštína bol Ján Martvoň,
vysvätený r. 1884). Na pamiatku toho
významného dňa zadovážili sme nový
červený ornát. Už predošlý deň prišli
kňazi a klerici, aby nádejného neomystu svojou prítomnosťou poctili. Prišli
vzácni hostia i zo Spiš. Kapitule, ako
Dr. Štefan Ľach, profesor mladého kňaza, Ján Málik, riaditeľ učiteľského ústavu a Dr. Ilenčík, profesor tohože ústavu. Prítomní boli: František Dula, dekan
– farár z Lipt. Hrádku, Július Slovik,
lokčanský farár, Serafín Rončák, ružomberský katechéta, Štefan Barnáš, námestovský kaplán a šesť klerikov.
V deň primícií, t. j. v nedeľu ráno 6 omší
bolo v hruštínskom kostole. Štyria hostia mali od 6 do 8. o 8 hod. bola farská
omša, tiež aj pobožnosť k B. Srdcu
Ježišovmu. Po farskej omši a pobožnosti išla procesia ku domu pána primicianta, kde ho moja maličkosť ako manuduktorstvom poctený privítala a od
rodičov odobrala.
Po allokúcii pohla sa procesia cestou pobožne spievajúc, až keď sme sa

FARNOSTI

zastavili ľuďmi nabytom kostole pred
oltárom, keď primiciant po zbožnom
zaspievaní „Veni sancte Spiritus“ začal
sv. Omšu. Po evanjeliume vystúpil na
kazateľnicu horlivý rečník, hrádocký pán
dekan a bývalý hruštínsky farár František Dula a vo svojej krásnej, hlboko
premyslenej kázni opisoval stav kňazský a ťažkosti tohto stavu, ale tiež aj
radosti jeho a vznešenosť. Krásnou kázňou opojený a oduševnený primiciant
ďalej pokračoval sv. omšu.
Po sv. omši udelil každému svoje
kňazské požehnanie. Po požehnaní dal
p. primiciant v novej škole obed, pri
ktorom odzneli zdravice. Najprv manuduktor pozdravil pána primicianta a prial
mu mnoho zdaru v živote na miestach
jeho pôsobenia. Pozdravil ho Dr. Ľach,
jeho profesor, Dr. Ilenčík, Rončák – ktorým pán primiciant sa vrele poďakoval,
ubezpečoval, že v nádeji, ktorú prechovávajú k nemu sa nesklamú.
Štefan Šmiheľ
ČO O NÁS NAPÍSALI
SLOVENSKO – Zopakujte si tanečné
kroky a pripravte slávnostné róby. Čas
zimných plesov, elegancie, tanca
a zábav sa začína!
Sezónu už tradične otvorí bratislavský Ples v Opere Slovenského národného divadla. Hviezdou večera bude
americká speváčka Belinda Carlisle,
ktorá ples otvorí úderom na gong.
V Žiline plesom odštartujú 800. narodeniny mesta. Za 2-tisíc vás v hoteli
Holiday Inn čaká skvelá zábava. Exkluzívnym hosťom sú Bratislava Hot
Serenaders. Plesať budú aj v oravskom Hruštíne. Tam sa celá sláva
v kultúrnom dome odohrá v maskách.
Pri vstupe na maškarný ples zaplatíte
50 korún. V Košiciach začnú sezónu
Rusíni a Ukrajinci na tradičnom Novoročnom plese v Jumbo Centre pod
názvom Malančin Večir. (11.1.2008,
Plus jeden deň)

inzercia

l

inzercia

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.
- poistenie dieťaťa
- poistenie úrazu
- kapitálové životné poistenie
- poistenie budov
- poistenie domácnosti
- poistenie automobilov
- prepracovanie poistných zmlúv
- cestovné poistenie
KONTAKT: František Vlžák, Hruštín 31,
tel.: 0904 483198
l Prijmem dvoch pracovníkov na pílu.
Info: Ing.Miroslav Jaššo, tel. 0907525921
l
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Najmladšia generácia v obci
22.1.2008 - sa deti zúčastnili zápisu do ZŠ v počte 39 detí. Obdobie
od februára do júla býva v mnohých rodinách, kde majú predškoláka, poznačené dilemou: Dať, či
nedať.... dieťa do prvej triedy.

Úskalia zlého rozhodnutia:
Rozhodnúť sa, čo bude pre dieťa najlepšie riešenie, nie je ľahké,
lebo vstup do školy, či sa nám páči
alebo nie, často predznamená postoj dieťaťa k vzdelaniu na dlhé
roky. Konečné rozhodnutie ostáva
na rodičoch a riešenie, ktoré sa na
prvý pohľad zdá najjednoduchšie
a najpohodlnejšie, nemusí byť to
správne. Ak sa zaškolenie odlo-

ží v snahe, aby sa dieťaťu „predĺžilo detstvo“ alebo aby „dozrelo“,
napriek tomu, že je už na vstup do
školy zrelé, vznikne riziko, že
o rok bude dieťa „prezreté“. Za
rok zbytočne strávený v MŠ sa
mnohé deti naučia abecedu, začnú čítať, písať a v škole sa potom
nudia. No a kto sa nudí, ten sa
snaží zabaviť, vyrušuje ostatných
a učiteľka má sním problémy.
Opačných prípadov, kedy dôjde
k zaškoleniu nezrelého dieťaťa, je
menej, pretože zápis je istým sitom pripravenosti na vstup do školy. Deti, ktoré na vstup do školy nie
sú pripravené, mávajú problémy
pri výučbe čítania, písania alebo
matematiky. Deti si začnú pesto-

vať pocit menejcennosti: Načo by
som sa snažil, aj tak budem vždy
najslabší, posledný....“.
Vyšetrenie školskej zrelosti pred
zápisom nie je povinné a netreba
naň odporúčanie ani MŠ, ani pediatra. Je len na rozhodnutí rodičov, či sa rozhodnú využiť túto možnosť ako jazýček na váhach svojho rozhodnutia.
Ako vyšetrenie spravidla prebieha:
Kompletné vyšetrenie školskej
zrelosti sa robí s každým dieťaťom
individuálne, prevažne v dopoludňajších hodinách, aby psychológ
okrem iného zistil, či je dieťa schopné ostať a pracovať s cudzou osobou (citová zrelosť). Ambulancia je
zariadená civilne, psychológ je odborník, ktorý vie ako citlivo, diskrétne komunikovať s vašim dieťaťom.
29.1.2008 - sa uskutočnil MAŠKARNÝ PLES DETÍ, pod názvom
„Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY„ v KD - Hruštín o 15.00 hod. .
VŠETCI BOLI VÍTANÍ !!!!!!!!!!!
Masky detí boli prekrásne, začo
patrí poďakovanie rodičom. Tradične fašiangové šišky určite chutili všetkým, poďakovanie za zabezpečenie občerstvenia patrí kuchárkam pod vedením VŠJ Zdenky Snovákovej a všetkým zamestnancom MŠ, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tejto akcie. Poďakovať

chcem v mene detí MŠ starostovi
obce, pánu Ing. Miroslavovi Rabčanovi, Ing. Miroslavovi Jancekovi, pánu Petrovi Sochovi a pánu
Františkovi Martvoňovi, ktorí podporili túto úžasnú akciu.
Od 23.02 do 27.02. Je plánovaný
projekt „TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA“.
HARMONOGRAM ZÁPISU DETÍ
DO MŠ HRUŠTÍN
1/ Kritéria prijímania detí do MŠ
na školský rok 2008/2009
a/ deti, ktoré dovŕšili 5 rokov
(predškolský vek)
b/ deti s odloženou školskou dochádzkou
c/ 3-4 ročné deti na základe prihlášky
d/ deti mladšie ako 3 roky, zamestnaných rodičov, v prípade nenaplneného počtu detí
v MŠ.
2/ Do 28.03. 2008 sa prijímajú prihlášky na zápis detí do MŠ na
školský rok 2008/2009.
3/ Do 30. 04. 2008 riaditeľka vydá
písomné rozhodnutie o prijatí,
alebo neprijatí dieťaťa do MŠ
na školský rok 2008/2009.
4/ K prihláške sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
a prefotený preukaz poistenca.
Prihlášku si vyžiadajte u riaditeľky MŠ.
Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
9.1. – olympiáda NJ – Ferko Vlžák (6.B) zvíťazil
v okresnom kole, Darinka Škapcová (7.B) obsadila
2. miesto, Zuzana Kubiritová (9.A) obsadila vo svojej
kategórii 2.miesto. Víťaz postupuje na krajské kolo
do Žiliny. Pripravovala Mgr. Mičiaková. Blahoželáme!
10.1. – okresné kolo v prednese povesti – Šaliansky
Maťko. Reprezentovali nás Lýdia Hojová (5.A) a Simona Martvoňová (6.A).
17.1. – v MKS Babín sa konalo obvodové kolo
v stolnom tenise chlapcov. Naše družstvo v zložení
Maroš Mišánik, Milan Jašica a Miloslav Mišánik zvíťazilo nad ZŠ Lokca, prehralo so ZŠ Babín a ZŠ
Námestovo – Brehy a obsadilo druhé (nepostupové)
miesto.
18.1. – olympiáda AJ- reprezentovala Patrícia Jaššová (8.A), pripravovala Mgr. Firicová.
22.1. – tohtoročný zápis detí do 1.ročníka sa uskutočnil v ZŠ Výhon. Zúčastnilo sa ho 39 detí, tri deti
budú mať odklad školskej dochádzky, to znamená,
že v septembri nám nastúpi 36 prvákov (2 triedy).

29.1. - v telocvični ZŠ uskutočnil volejbalový zápas,
v ktorom vyzývatelia DEVIATACI tesne porazili UČITEĽOV 2:1. K víťazstvu blahoželáme a ak si nájdu
čas, navrhujeme odvetu.

- v Zubrohlave konalo okresné kolo v streľbe zo
vzduchovky. Po úspechoch v minulých rokoch (Hurtalovci, Laco) sa akosi očakávalo dobré umiestnenie.
Mladí chlapci Martin Zemenčík, Lukáš Zemenčík

JANUÁR 2008

a Ladislav Hojo nesklamali a obsadili 2.miesto za
skúsenejšími Rabčičanmi. Pán učiteľ Ľubek sa iste
posnaží, aby sa titul o rok vrátil do Hruštína.
Poradie: 1. ZŠ Rabčice - 534 bodov
2. ZŠ Hruštín - 497 bodov
3. ZŠ Rabča - 494 bodov
Medzi jednotlivcami skončil Martin Zemenčík na
2.mieste. Blahoželáme!!!
23.1. – v Lokci sa konalo okresné kolo matematickej
olympiády – reprezentovali Miloslav Mišánik (5.B)
a Erika Gombalová (9.B).
24.1. – konala sa polročná pedagogická rada. Výsledky klasifikácie: 79x pochvala, 13x napomenutie
od tr. učiteľa, 10x pokarhanie od tr. učiteľa, 11x pokarhanie od RŠ, znížená známka zo správania –
II. stupeň 9 žiakov, III.stupeň – 1 žiak, IV. stupeň –
1 žiak, neklasifikovaný – 1 žiak, neprospelo –
18 žiakov.
26.1. – 6.rodičovská zábava v MKS Hruštín. Prítomných cca 200 hostí sa dobre zabávalo do skorého
rána. Štedrí sponzori venovali do tomboly asi 100
cien. Ďakujeme! Poďakovanie patrí aj žiakom a p.
učiteľkám za kult. program, pani kuchárkam z MŠ za
chutnú stravu, agilným členom Rady rodičov za organizáciu, skupine SONDA za tradične dobrú muziku a MKS za poskytnutie priestorov a vybavenia.
30.1. – piataci absolvovali prvé dve témy z projektu
„Správaj sa normálne“ s p. J. Jurovčíkom z PZ SR
(Čo robí polícia, Čo je násilie? Vandalizmus, Linka
dôvery)
31.1. – vyhodnotenie
s ú ť a ž e
„O najlepšiu
triedu“ za
uplynulý
školský rok
– bývalá 8.A
( tr. Ing. Lipničanová)
získala tortu.
- odovzdanie výpisov
z triedneho
výkazu (náhrady vysvedčení)
žiakom
* na konci
februára
bude súťaž v zbere pomarančovej kôry. Treba si ju
doma sušiť, potom naraz priniesť.
* do 15.2. treba podať prihlášku na SŠ, kde sa vyžaduje vykonanie talentovej skúšky
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Na voľnú chvíľu

JUBILANTI

v mesiaci február 2008
85
80
75
70

rokov:
rokov:
rokov:
rokov:

Katrenčík Jozef
Radzová Mária
Krivenová Terézia
Hrubošová Mária
Ľubek Jozef
Nátšin Albín
65 rokov: Maďarík Milan
Slivčáková Mária
60 rokov: Kavecká Zuzana
Snovák Florián
55 rokov: Slameník Milan
Žilinec Stanislav
Kravčík František, Ing.
Časo Jozef
Janovčíková Mária
Mišánik Ján
Sedlárová Agnesa
50 rokov: Tomáň František
Martvoňová Margita
Hutirová Terézia
Prišli medzi nás:
Klára Teťáková l Adriána Martvoňová l Stanislav Vlžák l Vanesa Ľubeková l Marek Hojo
25. výročie sobáša
Miroslav Škombár a manželka Mária
František Zemenčík a manželka Janka
Ján Ťasnocha a manželka Ľudmila
50. výročie sobáša
Ján Hutira a manželka Zuzana
Uzavreli manželstvo
Peter Vojčík a Margita Jurkyová
Martin Močarník - Daniela Martvoňová
Odišli od nás:
František Kupčo, 69 rokov
Pavlína Mateková, 85 rokov
Terézia Jurovčíková, 76 rokov
Ján Jurovčík, 73 rokov
Jozefína Mateková, 77 rokov

MKS pri OcÚ Hruštín
PODUJATIA V MESIACI FEBRUÁR 2008
2.2. Svadobná veselica
9.2. Prechod piatimi hoľami
10.2. Súťaž v streľbe
12.2. Predaj LANTASTIK
19.2. Zber plastov
20.2. Predaj RUCEK
Poštová banka Vás pozýva na stretnutie
s dôchodcami, ktoré bude 24.2.2008,
nedeľa, o14.30hod., v zasadačke OcÚ
Hruštín.

