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V rámci turné „Zdenka Predná Fiat 500 Tour“, ktoré
je venované prezentácii jej aktuálneho albumu
„Zdenka Predná“ navštívila táto speváčka štrnásť
slovenských miest. V sobotu, 3.mája, vystúpila aj
v KD Hruštín, kde svoje turné ukončila vydareným koncertom.

30.apríla postavili naši hasiči pred KD májku,
ktorú vyzdobili dievky z FSk Hruštín. O dobrú
náladu sa postarala SONDA.

24. apríla sa čestný občan Hruštína vdp. Marcel
Martinko dožil 80. rokov. Svoju oslavu začal
20. apríla sv. omšou a po nej bol slávnostný obed
s pozvanými, ktorých si pozval, v KD Hruštín.
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„Keď rozprávaš o ženách, mysli súčasne na svoju matku.“

(Španielske príslovie)

V mesiaci apríl sa aj na Orave naplno rozbehla jar.
né okná. Taktiež bolo vymenených dvoje únikových
Príroda ukazuje svoju očarujúcu krásu a mnohí z nás
dverí v sále MKS. Za tieto práce sa chcem poďakotrávia svoj voľný čas v záhradkách. Svoju pracovnú
vať p. Ľ. Zajacovi a pracovníkom obce.
činnosť sme rozbehli aj pri obecných prácach, ktorým 5/ Pracovníci obce s nezamestnanými sa podieľali na
prialo počasie.
jarnom upratovaní obce. Boli pozbierané plasty, sklo
Činnosť za mesiac apríl:
a iný odpad okolo cesty smerom na Zábavu
1/ V časti Dielnice – smerom do Vaňova okolo hlavnej cesty smerom do BabíOčami
ky sme vykopali kanál v dĺžke 230 m,
na. Plochy okolo kontajnerov boli vydo ktorého sme vložili rozhlasový
čistené a prebehol v obci zber železa,
starostu
drôt, ktorý bol ukradnutý zo vzdušnéelektronického odpadu a autobatérií.
ho vedenia. Za výkopové práce sa chcem po6/ Žiaci ZŠ s pp. uč. Mgr. B. Firicovou,
ďakovať p. Ing. Uhríkovi.
Mgr. R. Smidžárovou a Mgr. S. Šalatovou pozbierali
2/ Stavebná firma Rezostav nám pri požiarnej zbrojnikomunálny odpad popri ceste smerom na Príslop.
ci urobila parkovisko zo zámkovej dlažby. Ostatná
Chcem sa všetkým žiakom aj p. učiteľkám poďakoplocha pred požiarnou zbrojnicou bola zaasfaltovavať za túto prospešnú aktivitu na zlepšenie nášho
ná. Toto parkovisko pre 13 áut môžu využívať všetci
životného prostredia.
vodiči. Zároveň táto plocha bude využívaná aj ako 7/ Obec získala darom z Ministerstva obrany nákladné
obecné trhovisko.
auto PV3S (na náhradné diely) a elektrocentrálu.
8/ Pracovníci obce a nezamestnaní v podkroví zdravotného strediska vybúrali komíny a zo šťukátora odstránili škvarobetónový poter. Tieto práce boli urobené pred rekonštrukciou strechy.
9/ 20. 4. sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie
čestného občana Hruštína vdp. Marcela Martinku
s pozvanými hosťami pri príležitosti jeho 80. narodenín. Chcem sa poďakovať všetkým kuchárkam
a vedúcej kuchyne z MŠ za prípravu obeda. Všetkým
pracovníkom obce ďakujem za prípravu sály a obsluhu.
Za všetky tieto i hore uvedené práce sa chcem poďakovať zamestnancom obce, nezamestnaným a všetkým
ostatným, ktorí sa na nich podieľali.
Vážení občania.
3/ Stavebná firma Rezostav nám opravila miestne koMesiac máj je venovaný všetkým mamám. Každá
munikácie v častiach, kde boli najväčšie výtlky a to matka vie, aká zodpovedná a namáhavá je výchova
na ul. Pod Uhliskom, Veterná. Pred ZŠ Zamost nám detí. Je to práve mama, ktorá pohladí a pofúka každú
táto firma rozšírila otočku pre autá a opravila rigol.
ranu, utrie slzu. Je to práve mama, ktorá najviac rozu4/ Na obecnom úrade vo všetkých kanceláriách: zasa- mie tomu, čo nás práve trápi. Pri tejto príležitosti pradačke, klubovniach, lekárni a kuchyni boli vymene- jem všetkým mamám, babkám a prababkám veľa zdravia, Božieho požehnania a trpezlivosti pri výchove svojich detí, vnúčat a pravnúčat.
Mgr. František Škapec, starosta obce

MKS pri
OcÚ Hruštín
PODUJATIA
V MESIACI MÁJ 2008

3.5.
11.5.
17.5.
24.5.
31.5.

Koncert
Deň matiek
Svadobná veselica
Tanečná zábava
Hruštínska kosa
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
27. časť:

ODPIS

ZÁZNAMOV, KTORÉ NAPÍSAL DO

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

V ROKOCH

Odraz potoka
V roku 1934 vymurovali kanál na
pravej strane Dediny do kostola idúc
a prepustili odraz na druhú stranu,
keďže do toho času na farskej strane išla voda.
Nový rechtorský byt
Roku 1935 konečne sme sa odhodlali rechtorský byt postaviť. Každý gazda dal na stavbu 50 Kčs
i v Babíne i vo Vaňovke. Staval ho
Stanislav Kviatek, poťažne Fr. Sukany a spol. Ručné práce platil staviteľ. Povozné práce dával len sám
Hruštín. Jedine z Babína boli 4 – krát
po štrk. Rechtorský byt nie je každému dľa jeho gusta, ale tak sa staval, ako si to p. rechtor rozkázal.
Cirkevná škola opravovaná
V tom istom roku, keď sa rechtorský byt staval, dali sme pokryť aj
cirkevnú školu škridlou, lebo eternit
viac vodu prepúšťal tak, že obava
bola, že padne aj povala, preto povalu sme silným trámom prišrobovali ku väzbe tak, že teraz i väzba
je silnejšia i celú povalu drží ten
aplikovaný trám. Eternit sa sňal dolu
a odpredal za cenu 1. 630 Kčs.
A celá škridlová krytina stála 2. 070
Kčs chýbajúci obnos sa hradil z peňazí, ktoré boli venované na cminter, čiastočne za červené smreky,
čiastočne Weinrichovej.
Birmovka
7. júna 1934 zavítal do Hruštína
Jeho Excelencia p. biskup Ján Vojtaššák, aby birmoval a tiež biskupskú vizitáciu vykonal. Dľa žiadosti
p. biskupa jednoducho bola prevedená birmovka. Bol len sám pán biskup, jeho sprievodca a ja.
Oprava kostola
Referát ministerstva školstva
a národnej osvety upovedomuje, že
dňa 10. augusta 1935 pod č. 98.
437/35-VI./I. povolilo opravu na patronátnom kostole fundi religionis.
Opravovala sa dôkladne veža, rímsy a sokel kde tu. Náklad činí Kčs
18. 454,44. Opravu previedla firma
Diamant z Tvrdošína a síce začal
30. sep. 1935 a dokončil 15. nov.
1935.

Veľká úroda švábky na Orave
V roku 1935 tak požehnal Pán
Boh švábku, že na takú úrodu sa
i najstarší ľudia nepamätajú. Miestny farár len na jednom kúsku , kde
dal vysadiť 10 vriec, mal 100 vriec.
(Potiaľto a takto znie doslovný
odpis záznamov, ktoré do prvej čiastočnej „Historie domus“ parochiae
Hruštinensis napísal František Nadaškay, farár hruštínsky.)
Telefón v Hruštíne
Dňa 2. júna 1938 v Hruštíne bola
zriadená telefónna stanica na pošte. Do nedávna v Hruštíne nebolo
Poštového úradu. Pošta bola
v Oravskom Podzámku. Potom zriadili „Poštovňu“ v súkromnom dome
Tomáša Kupčulák (Svýba) v ulici
Dedina, on ju aj viedol. Keď Hruštín
staval dom pre rechtora v r. 1935,
pri tom dome pristavili miestnosť pre
poštu a izbičku pre úradníka pošty.
Primície v Hruštíne 5. II. 1939
Po dvanástich rokoch zase bola
v Hruštíne nevšedná náboženská
slávnosť. Dňa 5. februára 1939 slávil tu vo svojom rodisku primície Štefan Šmiheľ. Po gymnaziálnych štúdiách v Nitre a bohoslovia v Spišskej Kapitule prijal kňazskú vysviacku v Spiš. Kapitule 2. februára 1939.
I keď bol zimný čas, veriaci občania sa pretekali v príprave na okázalú slávnosť. Slávobrána pri rodnom dome primicianta, kostol vykrášlený, aj po stránke duchovnej
farnosť obnovená. Po dojímavej rozlúčke v rodičovskom dome manductor František Nadaškay, miestny farár, viedol novokňaza do kostola ku
oltáru za doprovodu okolitých kňazov (Ján Harkabúzik, farár z Lokce,
Ľudovít Bakoš, farár z Brezy, Ján
Baľara, farár zo Zákamenného, Jozef Strapec, kaplán zo Zákamenného) a veriacich z celej farnosti. Vzletnú kázeň o stave kňazskom pri tejto príležitosti predniesol v kostole
priateľ novokňaza Ľudovít Bakoš.
Po náboženskej slávnosti bolo spoločenské posedenie s novokňazom
v cirkevnej škole naproti jeho rodnému domu v ulici Dedina.
Štefan Šmiheľ

Zdravia veľadôstojnému pánovi
Marcelovi Martinkovi dňa 20. apríla 2008 v Hruštíne.
Milý náš Marcel,
v čase Tvojej 80-ky, dožitej z dobrodenia Najvyššieho – aj ja, hoci fyzicky vzdialený, ale duchovne prítomný, sa chcem aspoň niekoľkými slovami pripojiť k mojim spolurodákom,
ako k Tvojim gratulantom.
Začal som – nie formalisticky, ale
veľmi uvážene i reálne myslenými slovami „milý náš“. Tieto dve slová – bez
akýchkoľvek pochýb a v plnej miere
– Ti prináležia od mnohých, ktorí Ťa
poznajú ako človeka mimoriadne dobrosrdečného, dobroprajného a obetavého, ako človeka, ktorý v každom
čase a na každom mieste usiluje svojou konkrétnou činnosťou svedčiť
o Božej dobrote. O tejto dobrote si
denne hovoril a túto si aj svojím životom dosvedčoval v našej farnosti
a v jej okolí, ako vychovávateľ i správca, obrazne povedané ako starostlivý pastier zvereného Ti ľudu počas
svojho tunajšieho pastoračného pôsobenia, ale aj pri následných príležitostných návštevách.
Tak, ako veriaci celého Slovenska
sa vždy tešili z príchodu Kristovho námestníka Jána Pavla II. k nám, z jeho
návštevy našej vlasti – tak aj my, Tvoji
bývalí farníci, vždy sa tešíme z Tvojej
prítomnosti medzi nami.
Keď sa dnes opätovne pripájam
k poďakovaniu za všetko dobré, čo si
pre našu farnosť či pre obec vykonal,
obrazne povedané za zasiatie kvalitné zrno, za dobré obrábanie pôdy, za
tú obetavú duchovnú kultiváciu našej
domoviny – súčasne sa pripájam aj
(a najmä) vrúcnymi prosbami k Pánovi
života i smrti, aby Ti doprial ešte veľa
šťastných dní na rozsievanie dobra
medzi ľuďmi, na obracanie ich tváre
smerom k Božiemu milosrdenstvu.
A osobitne Ti z tej duše chcem ešte popriať, aby si sa vždy aj Ty cítil medzi
nami ako jeden z nás, ako celkom „náš“.
Iste dnes pocítiš náležité a úprimné podanie žičlivých rúk osobne prítomných aj detailnejších či konkrétnejších početných gratulantov a srdečné i mohutné „živio“ iste umocní toto
nevšedné stretnutie, ktoré sa veľkými písmenami zapíše do histórie a do
kroniky Hruštína i zanechá nezmazateľné stopy a pekné spomienky v mysliach všetkých farníkov a v neposlednom rade azda i v Tvojej duši, drahý
a milý náš Marcel.
Tebe i mojim celospoločensky
kresťansky angažovaným spolurodákom s vďakou za všetko, aj za organizačné usporiadanie tohto významného podujatia i stretnutia
a so srdečnými pozdravmi,
Dr. František Kľuska, Bratislava
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Najmladšia generácia v obci

Základná škola s materskou školou v Oravskom Veselom usporiadala
30. apríla VII. ročník nesúťažnej prehliadky detských speváčikov ľudových
piesní pod názvom „ŠTRNGALKY“.
Našu MŠ reprezentovali: Lenka Dríglová, Lenka Hojová, Julka Gáborová,
Roman Fendek a Matúš Kopilec. Svojim spevom očarili všetkých zúčastnených a krásne prezentovali jednak
našu MŠ Hruštín, ale aj našu obec.
Deťom patrí poďakovanie. Deti boli oblečené v krojoch, čo ešte viac znásobilo ich úspech. Poďakovanie patrí aj
pani učiteľkám, ktoré deti na túto akciu pripravili.
30.04- Piesňami a symbolickým zdobením mája sme si pripomenuli tradície našich rodičov. K zvukom, ktoré
vydáva jeden z najzaujímavejších tvorov Zeme - človek - patrí pieseň. Niekto
ju vymyslel, niekto zložil, niekto ju prvý
zaspieval. V piesni sú osudy našich
predkov, naše osudy a osudy budúce.
Pieseň si chránime a šírime ju medzi
deťmi, to je naša cesta.
Od 12.05. do 30.05.2008 nastúpi na
odbornú pedagogickú prax študentka
PaSA- Turčianske Teplice, Marta Hrubošová (3. roč.). Bude sledovať prácu
skúsených učiteliek v našom zariade-

ní a zároveň sa zapojí aj do výchovnovzdelávacieho procesu. Dúfame, že
získa kompetencie, ktoré využije pri
ďalšom štúdiu a vo svojej práci. Pani
učiteľka Terka Martvoňová bola poverená odborným vedením a organizovaním jej odbornej výstupnej pedagogickej praxe.Prajeme jej, aby pobyt
v našom zariadení bol pre ňu prvým
pevným krokom do budúcej krásnej
práce učiteľky.
V týždni od 12.05. do 16.05.2008 sa
uskutočnia v MŠ besedy na tému:
BEZPEČNE NA CESTE – besedu
bude viesť člen PZ - Námestovo pán
nadporučík Valentíny.
PRÍRODA OKOLO NÁS - ktorú povedie pán Ing. Kompan z Lesnej správy
Oravský Podzámok.
16.05., t.j. v piatok bude u nás DEŇ
MATIEK. Pozývame mamičky aj babičky na slávnostnú besiedku.
Program bude bohatý. Deti Vám chcú
poďakovať za Vašu starostlivosť a lásku. Chcú sa prezentovať a dosiahnuť,
aby ste boli na ne hrdé, milé mamičky.
Príďte a urobte radosť sebe aj deťom.
Rodičia budú mať priestor na rozhovor s triednou učiteľkou o svojich deťoch. Budú mať možnosť nahliadnuť do
pracovných zošitov. Prezentovať sa

budú deti aj v anglickom jazyku. Pani
učiteľka, Mgr. Alena Baláková, Vám
predstaví víziu, ako ďalej... Je možnosť
pripomienkovať a podať návrhy na
zlepšenie práce v MŠ.
Počas slávnostnej besiedky sa rodičia
môžu vyjadriť k prevádzke MŠ cez letné prázdniny. MŠ plánuje prevádzku
aj cez letné prázdniny - júl 2008, samozrejme, podľa požiadaviek a potrieb
rodičov. Je potrebné sa prihlásiť a vysloviť požiadavku triednej učiteľke
v priebehu mesiaca máj.
- Z príležitosti MDD plánujeme návštevu Oravského hradu a prehliadku
Oravského Podzámku a železnice. Ide
o celodenný výlet spojovým autobusom a športový deň na ihrisku Kutina.
Materská škola si vyhradzuje právo
prispôsobiť termín akcií počasiu.
V mesiaci máj chceme uskutočniť drobné opravy a to:
- drobné opravy na hojdačkách a celkovú úpravu okolia za pomoci OcÚHruštín.
Krásny DEŇ MATIEK všetkým matkám, prijmite program detí z MŠ, ako
výraz vďaky za vašu starostlivosť, lásku a obetavosť. Veľké ďakujem vyslovujú deti a zamestnanci MŠ.
Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
1. a 2. 4. 2008 -uskutočnilo sa okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Reprezentovali nás 4 žiaci. Jakub Firic (4.B) - úspešný riešiteľ, 8.-10. miesto
Veronika Žilincová (7.A) - úspešný riešiteľ, 8.-10.miesto
3.4. – konalo sa ustanovujúce zasadnutie Rady školy,
jej členovia si spomedzi seba zvolili predsedu –
Ing. Martu Lipničanovú.
4.4. – v pizzérii MAGNUM sa konala pri príležitosti Dňa
učiteľov slávnostná pedagogická rada za účasti starostu obce Mgr. F. Škapca, učiteľov – dôchodcov
a všetkých zamestnancov ZŠ.
9.4. - Žiaci 9. ročníka absolvovali 9.4. v rámci hodín
fyziky besedu + prezentáciu s Ing. Hriňákom z Bratislavy. Téma: Nové poznatky vedy a techniky. Najskôr
žiaci v 4 skupinách absolvovali testy, z ktorých sa dozvedeli, o čo majú záujem a do ktorej kategórie ľudí
patria. Pokusy, ktoré robil lektor, boli veľmi zaujímavé
a všetky sa vydarili (vznášadlo, rakety, zákon zotrvačnosti, akcie a reakcie). Počas prezentácie dostávali
žiaci vecné odmeny (časopisy, perá..)
Túto akciu robil Ing. Hriňák aj pre gymnazistov v Námestove, v Or. Polhore i na ZŠ Hattalova v DK. Žiaľ,
musel konštatovať, že správanie našich žiakov bolo
najhoršie. Deviataci, zamyslite sa...
10.4. – do kuchynky v ZŠ Zamost sme zakúpili nový
sporák, do ZŠ Výhon nový bojler.
8.4. - Dňa 8.4.2008 sa konal spoločenskovedný kvíz
pre žiakov 7.ročníka. Štyri trojčlenné skupiny súťažili
vo vedomostiach z dejepisu, náboženstva a občianskej výchovy. Tri vedomostné kolá striedali kolá zábavné, v ktorých mali súťažiaci možnosť prejaviť svoj herecký talent.
1. miesto - Darinka Škapcová, Miška Škapcová, Miška
Straková -7.B

9.4. a 15.4. - uskutočnilo sa školské kolo speváckej
súťaže Slávik Slovenska.
Víťazi jednotlivých kategórií: Natália Pidíková - 2.A,
Nikola Sochová – 5.A, Milada Mateková - 9.B
15.4. - v MKS Námestovo sa uskutočnilo okresné kolo
Hviezdoslavovho Kubína. Našu školu reprezentovali
Matej Martvoň (3.B), Silvia Martvoňová (3.B) a Táňa
Rosiarová (6.B). Hoci nezvíťazili, predviedli pekný
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prednes a získali nové skúsenosti. Ďakujeme za reprezentáciu.
16.4. - Dňa 16.apríla 2008 sa v Spišskom Podhradí
uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády. Naše
družstvo v zložení Mária Škapcová, Darina Škapcová
a Katarína Martvoňová obsadilo podobne ako vlani
7.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.
22.4. sa uskutočnil prírodovedný kvíz. Zúčastnili sa ho
4 družstvá, ktoré súťažili v dvoch kolách v 7 tematických okruhoch (fyzika, chémia, vesmír, zemská kôra,
ľudské telo, zemepis, matematika).
1. miesto: Miro Zemenčík, Braňo Kaprál, Martin Škapec - 8.A
Kvíz pripravila predmetová komisia prírodovedných
predmetov. Víťazi boli ocenení diplomami a drobnými
cenami.
V tento deň sa uskutočnil prírodovedný kvíz aj pre 3.ročník. Zvíťazili chlapci z 3.A v zložení: R. Stieranka,
Ľ. Glomba, Ľ. Katreník a M. Žilinec.

22.4. - Deň Zeme - našu školu navštívili pracovníci
Štátnych lesov SR, odštepného závodu Námestovo,
ktorí priniesli na výsadbu ďalšie druhy stomov. Po vlaňajšom sadení smreka, borovice, jedle, duba a buka
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sa tento rok naše miniarborétum rozšírilo o kosodrevinu, limbu a smrekovec (červený smrek). Okrem toho
boli naši žiaci obdarovaní spoločenskou hrou Výlet do
lesníckeho skanzemu (vynikajúca!!!), plagátmi, pexesami a inými propagačnými materiálmi s tematikou prírody. Ďakujeme!
Z príležitosti Dňa Zeme sa podujali členovia turistického krúžku vyčistiť okolie lyžiarskeho vleku na Príslope,
okolie cesty po vodojem. Činili sa rúče, nazbierali vyše
50 vriec plastových, plechovkových a iných predmetov). Ľudia, ľudia, ach jaj...
29.4. – Ministerstvo kultúry doručilo žiakom a učiteľom
ZŠ a SŠ kultúrne poukazy (6 dielov po 25.-Sk), ktoré
môžu využiť na návštevu divadiel, galérií, múzeí, výchovných koncertov i kina – iba 1 diel
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Obvodové kolo vo vybíjanej MŽ v Lokci: Naše žiačky
len horším skóre skončili druhé za Lokcou a pred Brezou.
V Rabči sa konalo okresné kolo SŽ v hádzanej. Naši
chlapci po prehrách s Rabčou i Klinom obsadili 3.miesto
v tomto prvý raz obsadenom športe.
V Or. Jasenici na umelej tráve a v Babíne sa konali
obvodové kolá v malom futbale MŽ a SŽ. Naši nepostúpili, MŽ skončili tretí z 5 účastníkov, SŽ skončili tretí
zo 4 účastníkov.
V Lokci sa konalo obvodové kolo v malom futbale žiakov 1.-4.roč. Naši bojovali, mali rovnako bodov i skóre
ako Lokca, žiaľ, vzájomný zápas rozhodol v prospech
domácich. Druhé miesto je však cenné.
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JUBILANTI

v mesiaci máj 2008
85 rokov: Majcherová Zuzana
Škapec Vincent
Tomulcová Margita
75 rokov: Krivačka František
70 rokov: Žibek Anton
65 rokov: Šeligová Mária
Kompanová Helena
Martvoň Ondrej
60 rokov: Šeliga Vincent
55 rokov: Hojová Elena
Matečková Margita
50 rokov: Paško Ján
Prišli medzi nás:
Juraj Fendek l Jessica Očkajáková
25. výročie sobáša:
Tomáš Kupčulák a manželka Margita
Uzatvorili manželstvo:
Marek Kytaš - Helena Očkajáková
MVDr. Stanislav Zubaj - Mária Radzová
Svetozár Graňák - Jana Maďaríková
Vendelín Žilinec - Jana Jurčigová
Peter Bolfa - Mgr. Elena Martvoňová
Odišli od nás:
Helena Snováková, 74 rokov
Ondrej Kompan, 80 rokov
Ondrej Očkaják, 74 rokov
Terézia Drígľová, 86 rokov
Martin Dovhun, 21 rokov
Terézia Hutirová, 50 rokov
Milan Dirga, 64 rokov
Zuzana Snováková, 93 rokov

Účet pre mamu

Oznamujeme všetkým priaznivcom tenisu, že od soboty 26.4.2008 je v prevádzke tenisový kurt pri ZŠ Hruštín. Členovia HTK (Hruštínskeho tenisového klubu) brigádami pripravili kurt na letnú sezónu - úprava povrchu, umelých čiar, vetrolamových sietí...). Záujemcovia sa môžu nahlásiť (zapísať) na informačný list pred
telocvičňou. Poplatok za 1 hod. je 50.-Sk. Žiaci ZŠ majú
vstup voľný. Po 17,oo majú prednosť členovia HTK.
Ešte jedna informácia: Hoci zimná bežkárska sezóna
už skončila, je možnosť výhodne kúpiť klasické bežkárske topánky BOTAS (kožené, celé, 75 mm) za dobrú cenu - 1000.-Sk. V obchodoch sú za 1300. Ak má
niekto záujem, môže prísť vyskúšať veľkosť a objednáme (inf. u riaditeľa školy).
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Malý Janko sedel za kuchynským stolom, jazyk medzi zubami a horlivo niečo zapisoval
do zošita.
„Čože to tak usilovne zapisuješ?“ spýtala sa matka od sporáka.
„Píšem ti účet!“ odpovedal
chlapec a nedal sa rušiť.
„To som ale zvedavá,“ mienila
matka.
„Neboj sa, uvidíš ho, keď budem hotový.“
Keď mal dopísanú celú stranu,
ukázal ho matke a tá začala nahlas čítať:
Účet Janka svojej mame:
3x po mlieko
30,- Sk
2x upratovanie kuchyne 20,- Sk
3x utieranie riadu
20,- Sk
5x čistenie topánok 50,- Sk
4x prestieranie stola 30,- Sk
SPOLU:
150,- Sk
Mamička sa musela zasmiať,
keď videla ten zvláštny účet. Potom vzala ceruzu: „Môj účet ti

napíšem vedľa tvojho, dobre,“
povedala.
„Tvoj účet?“ začudovane sa
spýtal Janko. „Aj ty si pre mňa
niečo urobila?“
„Celkom máličko,“ prikývla
matka. Potom písala:
Účet mamičky svojmu synovi:
8 rokov som mu varila 0,- Sk
8 rokov som mu prala 0,- Sk
50x plátala nohavice a kabát
0,- Sk
100x pri ňom bdela, keď bol
chorý
0,- Sk
SPOLU:
0,- Sk
Chlapec pozorne čítal matkin
účet. „Ale, mami, prečo si všade napísala 0,- Sk?
„Lebo matka robí pre svoje dieťa všetko zadarmo,“ odpovedala. „Ale teraz ti dám tých 150,Sk, veď si si ich zaslúžil.“
Na to chlapec povedal: „Nie,
mamička, nechcem ani korunu.
Lebo veď tvoj účet by musel byť
stonásobne väčší ako môj.“
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ŠPORT

EKO OKIENKO
AKO MÔŽEME
ZNÍŽIŤ MNOŽSTVO ODPADU
v

v

v

v

v
v

v

v
v

v

v

v

Premýšľajme už pred nákupom,
koľko odpadu následne vznikne
z nášho nákupu a či ho môžeme
odovzdať na recykláciu, prípadne
ho nejako využiť.
Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a kupujme
radšej drahšie výrobky, ktoré
majú dlhšiu životnosť a dajú sa
opraviť, v porovnaní s lacnými výrobkami na jedno použitie (napr.
perá, ktoré majú vymeniteľnú
náplň).
Vyhýbajme sa jednorazovým
obalom a zbytočne baleným potravinám (chlieb, zelenina...).
Pri nákupoch odmietajme rozdávané igelitové tašky a vrecúška
a používajme radšej vlastnú trvácu tašku (jutovú, textilnú..), prípadne používajme vlastnú igelitku.
Uprednostňujme väčšie balenia
výrobkov a koncentráty.
Označme si schránku nápisom
„Nevhadzujte reklamy“, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
Pokiaľ máme k dispozícii počítač,
posielajme dokumenty a poštu
elektronickou formou (okrem
ušetrenia papiera si ušetríme aj
nemalú čiastku za poštovné).
V prípade tlače používajme obojstrannú tlač.
Uprednostňujme nápoje balené
vo vratných obaloch.
Používajme nabíjateľné batérie
(monočlánky), predídeme tak
zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
Ak už niektoré šaty, topánky,
hračky nepotrebujeme, darujme
ich.
Ak máme malé deti, používajme
bavlnené plienky namiesto jednorazových (v budúcnosti sa na výhody bavlnených plienok pozrieme bližšie).
Ak máme možnosť kompostovať
biologicky rozložiteľný odpad, pri
balení potravín uprednostnime
radšej papierové obaly pred plastovými. Takto znečistené obaly
(od oleja a pod.) môžeme následne umiestniť do kompostu.
Zdroj: Priatelia Zeme

II. trieda dospelí - Tabuľka:
1. Bziny
22 18 2 2 68:26
2. Klin
22 17 3 2 61:14
3. Zákamenné 22 15 2 5 57:29
4. O.B.Potok
22 13 3 6 49:33
5. Liesek
22 13 1 8 35:40
6. Sihelné
22 11 3 8 49:28
7. Habovka
22 11 2 9 54:35
8. Or.Lesná
22 11 1 10 44:42
9. Vasiľov
22 8 0 14 38:49
10. Beňadovo
22 7 3 12 34:47
11. Hruštín
22 6 5 11 35:49
12. Mutné
22 7 2 13 22:39
13. Rabčice
22 6 3 13 28:64
14. Polhora
22 3 9 10 18:34
15. Istebné
22 4 3 15 23:48
16. Krušetnica
22 3 4 15 25:63
I. trieda dorast - Tabuľka:
1. Liesek
2. Hruštín
3. Dlhá
4. Sihelné
5. Zubrohlava
6. Or. Lesná

19
19
19
19
19
19

17
10
11
10
9
8

1
5
2
3
3
3

1
4
6
6
7
8

60:9
38:20
46:29
33:22
41:20
39:33

56
54
47
42
40
36
35
34
24
24
23
23
21
18
15
13
52
35
35
33
30
27

7. O. Polhora
8. Novoť
9. Zákamenné
10. Vavrečka
11. Lokca
12. Párnica
13. Podbiel
14. Podzámok

19
19
19
19
19
19
19
19

8
8
7
8
5
6
4
2

3
2
4
0
6
2
1
5

8
9
8
11
8
11
14
12

32:32
40:35
29:28
30:48
32:59
34:50
19:57
18:49

27
26
25
24
21
20
13
11

I. trieda žiaci - Tabuľka:
1. Námest. B
18 14 1 3 76:26
2. O.Polhora
18 14 0 4 71:24
3. Habovka
18 13 2 3 63:11
4. Istebné
18 11 3 4 48:25
5. Zákamenné 18 11 1 6 51:23
6. Klin
18 10 3 5 50:32
7. Mutné
18 10 1 7 40:43
8. Hruštín
18 8 2 8 64:37
9. Or. Lesná
18 7 2 9 39:34
10. Vavrečka
18 7 1 10 32:43
11. Zuberec
18 7 0 11 33:40
12. Medzibrodie 18 2 2 14 14:98
13. Zubrohlava
18 1 1 16 12:83
14. Žaškov
18 1 1 16 14:88

43
42
41
36
34
33
31
26
23
22
21
8
4
4

MUŽSKÉ MENÁ V OBCI HRUŠTÍN PODĽA POČTU
Meno
Ján
Jozef
František
Štefan
Milan
Miroslav
Peter
Martin
Marek
Stanislav
Ondrej
Jaroslav
Lukáš
Matej
Tomáš
Marián
Matúš
Michal
Vendelín

Počet
183
179
122
112
78
67
61
39
37
36
32
29
29
26
26
25
25
25
23

Juraj
Ľudovít
Ladislav
Anton
Dušan
Jakub
Ľubomír
Pavol,Pavel
Tibor
Vladimír
Andrej
Rastislav
Šimon
Ľuboš
Daniel
Adam
Erik
Filip
Patrik
Roman
Václav

21
19
17
16
16
16
13
12
12
12
11
11
11
10
9
8
8
8
8
8
8

Vincent
8
Dávid
7
Dominik
7
Maroš
7
Marcel
6
Samuel
6
Zdeno,Zdenko6
Miloš
5
Richard
4
Viktor
4
Adrián
3
Alexander
3
Augustín
3
Boris
3
Branislav
3
Július
3
Mário
3
Slavomír
3
Timotej
3
Kristián
2
Oliver
2

Radoslav
Róbert
Tadeáš
Blažej
Cedrik
Damián
Florián
Kamil
Laurenc
Ľudvik
Marko
Miloslav
Radovan
René
Sebastián
Silvester
Teodor
Tobias
Urban
Vladislav

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Na voľnú chvíľu

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Ľubomír Jurovčík –
finančné a majetkové poradenstvo:
HYPOTEKÁRNE ÚVERY RÝCHLO A JEDNODUCHO
p Garantujeme aktuálne podmienky vo všetkých hypotekárnych bankách a stavebných
sporiteľniach
p Nájdeme pre Vás optimálne riešenie
p Kompletne spracujeme Váš hypotekárny úver
p Zaistíme bezproblémové vyčerpanie úveru
p Vyjednáme Vám tie najlepšie
podmienky
p Hypotekárny úver kompletne
spracujeme
Bližšie informácie poskytne:
Fincentrum, a.s.
Ľubomír Jurovčík, budova DEXIA
BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo
tel.: 0918/894400, 0903/623039
email:
lubomir.jurovcik@fincentrum.com
web.: www.fincentrum.com

l

inzercia

l

inzercia

PRIPRAVUJEME

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
Predám Škoda Favorit, STK 2009,
ťažné, zimné gumy na diskoch.
Cena 15000,-Sk. Dohoda možná.
Tel.: 0918 346554

31. mája 2008
sa pripravuje
3. ročník súťaže
v ručnom kosení trávy
o pohár
ministerky
pôdohospodárstva
SR –
HRUŠTÍNSKA
KOSA 2008
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