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V sobotu 31. 5. 2008 sa v Hruštíne na hornej
Orave konal III. ročník súťaže v ručnom kosení trá-
vy „Hruštínska kosa“.

Podujatie organizovalo Ministerstvo pôdohospodár-
stva SR, Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne, Obec
Hruštín, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchod-
ných spoločností SR, Agromontana Slovensko, Orav-
ská poľnohospodárska komora a Orava Fénix. Súťaž
otvorila ministerka pôdohospodárstva SR pani Zden-
ka Kramplová. Súťaže sa zúčastnilo 53 súťažiacich,
ktorí si zmerali svoje sily v šiestich súťažných kategóri-
ách. Tradične najviac obsadená a divácky zaujímavá
bola kategória „chlapi do 60 rokov“, do ktorej sa prihlá-
silo až 30 koscov. V súťaži družstiev sa predstavilo
8 päťčlenných družstiev. Medzi súťažiacimi nechýbali
ani zástupcovia z Českej republiky a Poľska. Víťazom
hlavnej kategórie sa stal Ľubomír Košút z Klina na Ora-
ve, ktorý dokázal pokosiť ½ ára (50 m2) za 1 minútu
53 sekúnd a tým získal pohár ministerky pôdohospo-
dárstva SR. V kategórií chlapov nad 60 rokov zvíťazil
Ján Štajer z Hruštína, ktorý svojim časom 2 minúty
a 19 sekúnd konkuroval aj mladším účastníkom z hlav-
nej kategórie mužov. Medzi ženami dominovala domá-
ca Emília Šeligová, ktorej stačila na pokosenie ¼ ára
(25 m2) iba 1 minúta a 49 sekúnd. Kategória družstiev
bola vyrovnaná a o konečnom poradí na prvých troch
miestach rozhodovali len stotiny sekundy. Napokon
v tejto kategórii zvíťazilo pri kosení 2 árov (200 m2) druž-
stvo Pohorelej s časom 2 minúty 38 sekúnd 38 stotín
sekundy.

Najstarším účastníkom súťaže bola 82 ročná Pavlí-
na Škombárová z Vasiľova a najmladším 10 ročný
Marcel Maťašák z Hruštína.

HRUŠTÍNSKA KOSA 2008
Prekvapením a atrakciou podujatia bol súboj „Tech-

nika verzus človek“, v ktorom si zmeral svoje sily naj-
lepší kosec a traktor pri kosení plochy ¼ ára (25 m2),

v ktorom prekvapujúco
zvíťazil kosec.

„Hruštínska kosa
2008“ odštartovala tohto-
ročnú sériu koseckých
pretekov, ktorých cieľom
je pripomenutie a aspoň
čiastočné obnovenie tra-
dície ručného kosenia trá-
vy a zlepšenie vzťahu
mladých ľudí k pôde.

Kosecké súťaže sle-
dovalo viac ako tritisíc di-
vákov. V programe podu-
jatia nechýbal bohatý
sprievodný kultúrny
program.

(pokračovanie na str.7)
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Očami

starostu

Pranostikou príznačný „studený máj“, sa tohto roku ne-
naplnil, ba naopak, nechýbalo slnko a i vlahy bolo na Ora-
vu viac, ako inokedy. V našej dedine je čulý stavebný ruch,
pribúdajú nám pomerne rýchlo nové rodinné domy a staré
sa rekonštruujú. Aj my sme na obci urobili
stavebné a iné práce.
1 Pracovníci obce a nezamestnaní, nám

zabetónovali podlahu na hale za MKS,
ktorá má 264 m2. Všetkým veľmi pekne ďa-
kujem.

2/ Pracovníci obce nám zbíjačkou vyzbíjali časť venca, pod
strechou zdravotného strediska, na uchytenie novej že-
lezobetónovej deky. Za tieto práce sa chcem poďakovať
pp. Š. Maťašákovi a  V. Hutirovi.

3/ Firma p. Ing. J. Snováka položila armatúru a zabetóno-
vala strop v podkroví zdravotného strediska.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní sa podieľali na prípra-
ve 3.ročníka Hruštínskej kosy. Konkrétne sa podieľali na
týchto prácach: ozvučenie akcie, stavali stany, prístreš-
ky, následne po akcii ich rozobrali, doviezli lavice, strá-
žili pripravené objekty v noci a nakoniec urobili uprato-
vacie práce po vyše 3 tisícoch účastníkoch kosy. Za tie-
to práce sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní pokosili areál MŠ
a centrum obce.

6/ Obec vypracovala žiadosť, na opravu cesty smerom na
Zábavu. Táto cesta patrí VÚC, tak aj žiadosť bola zasla-
ná predsedovi VÚC p. Ing. J. Blanárovi. Je to už opako-
vaná žiadosť zo strany obce, nakoľko zvlášť v hornej
časti je cesta v dezolátnom stave. Začínajúci čulý turis-
tický ruch v našej dedine – Skicentrum, Oravská horá-
reň, pribúdajúci turisti, ktorí navštevujú naše prírodné
krásy ako Puchmajerovej jazierko a iné aktivity.  V ko-
nečnom dôsledku, aj tohoročná celoslovenská súťaž

„V mladosti pozorujeme dospelých, aby sme dosiahli múdrosť, v starobe pozoruje-
me deti, aby sme našli šťastie.“                                                                        (Peter Rosegger)

„Drevorubač Slovenska 2008“, ktorá sa uskutoční na
Zábave, si rekonštrukciu cesty nutne vyžadujú. Žiadosť
podporili Lesy Slovenskej republiky, Odborový zväz po-
travinárov Slovenska, PD – Hruštín a majiteľ Skicentra

p. M. Virlič.
7/ Pán Jozef Drígeľ nám pozváral časť
vylámaného oplotenia a bránu do areálu

ZŠ Výhon. Za tieto práce mu veľmi pekne
ďakujem.

8/ Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, za-
čala s rekonštrukciou vodovodu na ul. Zamost, kde bolo
najstaršie a najporuchovejšie potrubie.

Vážení občania.
V druhej polovici mesiaca jún, bude v našej obci preve-

dená podrobná evidencia hrobových miest vybranou fir-
mou, ktorá poskytuje tieto služby. Každý hrob bude zaevi-
dovaný, odfotený a zakreslený do digitálnej mapy, ktorá
bude aj na internete. Budú sa tam nachádzať údaje o zo-
snulom /dátum narodenia a úmrtia, doba pochovania a či
je za hrobové miesto zaplatený poplatok/. Nezaevidované
hroby a hroby, o ktoré sa nikto nestará, bude obec prideľo-
vať po určenej dobe na ďalšie pochovávanie. Z tohto dôvo-
du Vás vážení občania vyzývam, aby ste si hroby svojich
zosnulých upravili a označili v prípade, ak iniciály na nich
nevidno.

Pre informovanosť občanov chcem pripomenúť, že pred
Supermarketom Coop Jednota, sa nachádza kontajner na
kovové obaly. Zatiaľ tento kontajner nám poskytla firma iba
jeden. Do tohto kontajnera patria: kovové obaly, konzervy,
alobal a nápojové plechovky. Všetkým občanom veľmi pek-
ne ďakujem, za akékoľvek uvedomelé triedenie odpadu.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Mária 218
Margita 96
Jana,Janka 84
Helena 79
Zuzana 76
Terézia 66
Anna 56
Katarína 50
Marta 49
Martina 35
Emília 34
Ľudmila 31
Elena 30
Veronika 27
Andrea 26
Lenka 24
Viera 24
Alena 22
Lucia 22
Marcela 20
Monika 19
Agneša 18

ŽENSKÉ MENÁ POUŽÍVANÉ V HRUŠTÍNE A VAŇOVKE

Daniela 17
Eva 17
Michaela 17
Ivana 16
Silvia, Sylvia 16
Adriána 15
Magdaléna 15
Rozália 15
Gabriela 12
Miroslava 12
Jarmila 11
Tatiana 11
Júlia 10
Kristína 10
Zdena,
Zdenka 10
Barbora 9
Milada 9
Nikola 9
Renáta 9
Simona 9
Agnesa 8

Darina 8
Dominika 8
Irena 8
Natália 8
Ema, Emma 7
Ľubica 7
Oľga 7
Ľubomíra 6
Lýdia 6
Alžbeta 5
Beáta 5
Cecília 5
Dana 5
Daša 5
Iveta 5
Petra 5
Štefánia 5
Žofia 5
Adela 4
Jolana 4
Justína 4
Laura 4

Mariana,
Marianna 4
Miriam,
Miriama 4
Marika 4
Rebeka 4
Stanislava 4
Albína 3
Aneta 3
Antónia 3
Bibiána 3
Blažena 3
Dagmar,
Dagmara 3
Denisa 3
Erika 3
Klára 3
Kvetoslava 3
Lujza 3
Nina 3
Patrícia 3
Radovana 3

Meno Počet Meno Počet Meno Počet Meno Počet Meno Počet Meno Počet

Stela 3
Vlasta 3
Bianka 2
Františka 2
Johana 2
Nikoleta 2
Paulína 2
Romana 2
Ružena 2
Slavomíra 2
Soňa 2
Timea 2
Vladimíra 2
Kamila 2
Alica 1
Angela 1
Bernadeta 1
Bernardína 1
Brigita 1
Danka 1
Diana 1
Drahomíra 1

Eliška 1
Hermína 1
Irma 1
Jessica 1
Jozefína 1
Juliana 1
Klaudia 1
Karolína 1
Ladislava 1
Lea 1
Liana 1
Libuša 1
Linda 1
Lívia 1
Magda 1
Malgorzata 1
Radka 1
Sára 1
Svetlana 1
Sarah 1
Tamara 1
Zlatica 1
Žaneta 1
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Uznesenie zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín konaného dňa 15. 05. 2008

Číslo: OZ 03/2008

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

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 11.
2. Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho za-

sadnutia.
3. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce

za r. 2007.
4. List p. Terézie Matečkovej, Mošovce č. 36.
5. Sťažnosť p. Štefana Martvoňa, Lán 646, 029 52 Hruš-

tín.
6. Zápisnicu komisie KMŠ a CR.
7. Informáciu starostu obce o spolupráci s Poľskom.
8. Informáciu starostu obce o zaslaní žiadostí na Minister-

stvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na projekty
ZŠ a MŠ.

9. Informáciu starostu obce o priebehu osláv 80 rokov
vdp. Marcela Martinka.

10. Uznesenie zo zasadnutia komisie obecného zastupi-
teľstva v Hruštíne na ochranu verejného záujmu v zmys-
le zákona č. 357/2004 Z.z. o majetkových pomeroch sta-
rostu obce a kontrolórky obce.

B/ Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce za rok 2007 bez výhrad.
2. Plán práce kontrolórky obce na r. 2008.
3. Zmluvu o spolupráci medzi Oravskou vodárenskou spo-

ločnosťou a Obcou Hruštín.
4. Žiadosť Jána Žilinca, Črchľa 428/90, Hruštín o odkúpe-

nie pozemku parc. č. KN 526/5 – 20236/4 o výmere
4 m2 za 60,- Sk/m2.

5. Žiadosť Ing. Jozefa Snováka, Hruštín 674/52 o odkúpe-
nie pozemku parc. č. KN 412/11 o výmere 38 m2, žia-
dosť Jozefa Martvoňa, Hruštín 687/6 o odkúpenie po-
zemku parc. č. KN 412/13 o výmere 37 m2 a parc. č. KN
412/14 o výmere 46 m2, žiadosť Miroslava Halušku,
Hruštín 586/66 o odkúpenie pozemku parc. č. KN 412/
15 o výmere 38 m2 a parc. č. KN 412/16 o výmere
47 m2, žiadosť Tibora Hnojčíka, Hruštín 93/55 o odkú-
penie pozemku parc. č. KN 412/12 o výmere 46 m2, na
výstavbu garáží v cene 100,- Sk/m2.

6. Odpredaj obecných pozemkov parc. č. KN 413/13 diel
57, 58 o výmere 304 m2 a parc. č. KN 413/14 diel 45,
46, 47, 51, 52 o výmere 691 m2, spolu 995 m2 za cenu
44.500,-Sk p. Jánovi Slaničanovi, Ul. Radzovka č. 578/
84, Hruštín.

7. Za člena komisie KMŠ a CR p. Ľudvika Zajaca.
8. Vstup Obce Hruštín do miestnej akčnej skupiny MAS-

KA v rámci programu Líder – obcí Bielej Oravy.
9. Zrušenie časti uznesenia OZ zo dňa 13. 09. 2007, bod.

B 1 – nájom Ing. Miroslava Jaššu, Dedina 705, Hruštín
– neoprávnený prenájom.

C/ Odporúča:
1. Starostovi obce požiadať firmu L. I. M. o návrh a schvá-

lenie erbu pre miestnu časť Vaňovka.
2. P. Miroslavovi Jaššovi, Dedina 705, Hruštín, doplniť úda-

je k žiadosti o kúpu obecného pozemku parc. č. CKN
405/3 o výmere 1945 m2 a parc. č. CKN 405/5 o výmere
110 m2, preukázať sa nájomnou zmluvou s Povodím
Váhu Ružomberok a LV k susedným parcelám, ktoré
priliehajú k obecnému pozemku.

3. Starostovi obce napísať list na zjednanie nápravy v pre-
vádzke p. Františka Martvoňa, Lán 647/49, Hruštín –
stavebnín, v zmysle sťažnosti p. Štefana Martvoňa, Lán

646, Hruštín a dolu podpísaných spoluobčanov.
4. Zástupcovi starostu obce p. Milanovi Hojovi odpovedať

na list p. Matečkovej, Mošovce č. 6

D/ Súhlasí:
1. Na základe žiadosti p. Jany Kupčulákovej, Pod Uhlis-

kom 268/49, Hruštín a p. Ľubomírom Žilincom, Dielnice
5, Hruštín, s odpredajom prístupovej cesty k ich nehnu-
teľnosti na parc. č. 420 o výmere 48 m2 po vypracovaní
GP za cenu 60,- Sk/m2.

E/ Neschvaľuje:
1. Odpredaj obecných pozemkov PD Hruštín parc. E 9110,

9111/2, 9114 a 20236/3 a parc. C 1351.

Mgr. František Škapec, starosta obce

PRIPRAVUJEME

Informácie OcÚ

24. júna 2008 bude Obecný úrad

Hruštín zatvorený.
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
28. časť: OBDOBIE 1940–50.

NÁBOŽENSKO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Keď duchovnú správu v hruštínskej
farnosti prevzal František Nadaškay, žilo
sa tu už v tradičnom smere prísnej rodin-
nej výchovy, doopravdy podľa zásad kres-
ťanskej viery a mravov. Účasť na boho-
službách v nedele a sviatky stopercent-
ná. Dojemne to pôsobilo v nedele a sviat-
ky, keď veriaci z Babína a Vaňovky kor-
poratívne prichádzali hore Dedinou na
bohoslužby do svojho farského kostola.
(V tomto čase bohoslužby v Babíne sa
konali len každú tretiu nedeľu, vo Vaňov-
ke dva razy v roku: na sv. Annu a Vende-
lína. Všetci v starootcovskom kroji. Rov-
nako aj v Hruštíne. Deti predškolského
veku v pestrofarebných „vyganoch“. Bol
to kabátik i suknička po členky v celku
ušité z jednej látky, s rozpínaním na chr-
báte, v poloch prepásané partičkou (pes-
trofarebná širšia stužka). Deti v letných
mesiacoch chodili bosé. V zimných me-
siacoch v krpcoch, ušitých doma z hovä-
dzej alebo aj svinskej kože. V zime sa
chodilo v „pančuchoch“ (obuv zo súkna
na spôsob krpcov). Dospelejší chlapci,
mládenci a mužovia nosili v lete – zime
súkenné nohavice, poväčšine z bieleho
súkna, dvakrát prepásané širokým reme-
ňom. Mládenci v letnom čase vo sviatky
chodili „bezodedze“ t. j. v mušalienovej
košeli so širokými rukávami, v pleciach
a zápästí zúženými na zapínanie, pestré
zápästky na rukách, na to bruslík (vesta
bez rukávov), ozdobený dvoma radmi
lesklých kovových gombíkov a s vyšíva-
nou šatôčkou v dolnom vrecku. Na hlave
tvrdý okrúhly klobúčik (za starodávna
s čo najvyššou do hora vyhnutou stre-
chou) a za klobúkom „perko“, v lete uvité
známym dievčaťom zo záhradných kve-
tov (doručovalo sa vždy v nedeľu ráno po
malých dievčatách) a v zime mládenci
bývali podperení umelým – jarmočným
perkom. Za starodávna sa mládenci
a mužovia v zime odievali do súkenných
halien, v neskorších rokoch už aj do krát-
kych kabátov z fabrických látok.

Dospelejšie dievčatá a dievky chodie-
vali vo sviatky v bielych naškrobených
širokých sukniach po členky, pri dolnom
kraji obrúbených dvoma – troma radmi
nad sebou pestrými partičkami. Košele –
mušalienové oplecká so širokými, pod
lokeť siahajúcimi rukávmi na zväzovanie,
na pleciach „pufy“ (výčnelky do hora),
okolo hrdla až po bradu krajkový golierik.
Pod hrdlom niekoľko radov parteníc – go-
ralov zo skla. Na oplecká si obliekali pes-
trofarebné, tesne priliehajúce bruslíky,
lesklými stužkami (krepínmi) a striebor-
nými „šujtášmi“ okolo gombíkov vykľuč-
kovanými. Vo vlasoch na vrkoč zaplete-
ných sa nosievali dlhé, pestrofarebné
stužky až po päty. Obľúbené farby boli
červená a belasá. Do kostola - i v zime –
dievčatá chodievali prostovlasé. Iba,
o ktorých sa verejne vedelo, že sa vážne

previnili proti mravopočestnosti, museli
mať hlavu v šatke „zapoľkanú“. Taká bola
rodinná disciplína.

Mladé nevesty sa podobne do pará-
dy strojili ako dievky, až na to, že nenosili
vrkoče, vlasy mali zakryté „kontom“ – čep-
com, zvláštnym spôsobom upraveným, čo
najskôstnejšie pestro vyzdobeným. Na
čepci vzadu mali pestrofarebné šatky za-
poľkané. Keď boli mrazivé dni, nosievali
pestrofarebné kvetované krátke kabáty
a zahaľovali sa odievačkami – vlniakmi.
Staršie ženy sa odievali do podobného
strihu šiat, ibaže nosili tmavé sukne z „tu-
čaniny“, no kabáty kvetované vo svetlých
farbách a rovnako pestrofarebné svetlé
šatky na hlavách. (Zakryť si hlavu šatkou
sa povedalo zapoľkať sa.) V zime za sta-
rodávnych čias majetnejší ľudia, mužovia
a zvlášť ženy odievali sa do dlhých kožu-
chov, pekne ušitých, zvali ich „lipnické“.

Bohoslužby (sv. omša) v nedele
a sviatky, keď bol v Hruštíne len jeden
kňaz, sa konali len raz, no zišla sa na ne
celá farnosť ako jedná rodina. Pred bo-
hoslužbami sa vyspievali „hodinky“ k úcte
Panny Márie. Vedeli sme ich skoro všetci
naspamäť. Inokedy sa veriaci modlili ru-
ženec alebo „Krížovú cestu“. V kostole
mal každý stav určené svoje miesto a to
aj zaujali. Deti pri oltári: chlapci pri sak-
ristii, dievčatá na protivnej strane. V chrá-
movej lodi vpredu pred zábradlím, odde-
ľujúcim svätyňu od lode stáli v radoch
dievky. V laviciach na pravej strane – po-
hľadom na oltár – mužovia, v uličke pri
múre dorastajúci chlapci. Na ľavej strane
kostola v laviciach ženy. V uličke stredom
kostola mladé nevesty vredu, staršie za
nimi. Na chóre mládenci a niektorí mužo-
via. U nás sa kľačiavalo cez celú sv. omšu
(okrem evanjelia a kázne). Kázeň bývala
vždy pred sv. omšou.

V tomto období až do roku 1950 hod-
ne mužov a mládencov z hruštínskej far-
nosti sa zúčastňovalo na exercíciach
v kláštore Jezuitov v Ružomberku. Pán
farár Nádaškay bol horlivým propagáto-
rom exercícií.

Veriaci v hruštínskej farnosti boli zo-
skupení v rôznych náboženských
spolkoch. V roku 1948 tu boli: Spolok
Božského Srdca Ježišovho – mal 820 čle-
nov a členiek. Ružencový spolok 2006.
Spolok sv. Vojtecha 319, Kat. charita 520,
Združenie mužov Božského Srdca Ježi-
šovho 85, Škapuliarsky spolok 1406,
Združenie katolíckej mládeže 75, Spolok
detinstva Ježišovho 450, Dielo šírenia vie-
ry 658, Ingoldštádsky omšový spolok 85,
Legia kríža 210, Spolok sv. Cyrila a Me-
toda 32, Spolok templárov 5, Krížovej
cesty 120, Misijný spolok Steyl 185, Le-
gio angelica (miništrantský) 8, Unio cleri
(kňazský diecézny spolok) 2.

Štefan Šmiheľ

EKO OKIENKO

ZNAČKY NA
OZNAČOVANIE OBALOV

Dnes si porozprávame o tom, ako sú
označené obaly, ktoré môžeme odo-
vzdať do zberu na opätovné zhod-
notenie a ako zistíme, z čoho sú vy-
robené.
Každý obal, ktorý sa dá recyklovať,
je označený trojuholníkom z troch ší-
pok. Môžeme sa stretnúť s týmito tro-
mi druhmi označení:

Číslo vo vnútri trojuholníka alebo pí-
somný znak pod ním označuje ma-
teriál, z ktorého je obal vyrobený.

Materiál Písomný Číselný
znak  znak

1. Plasty

polyetylén tereftalát PET 1
polyetylén veľkej hustoty HDPE 2
polyvinylchlorid PVC 3
polyetylén malej hustoty LDPE 4
polypropylén PP 5
polystyrén PS 6

2. Papier a lepenka

vlnitá lepenka PAP 20
hladká lepenka PAP 21
papier PAP 22

3. Kovy

oceľ FE 40
hliník ALU 41

4. Textil

bavlna TEX 60
vrecovina, juta TEX 61

5. Sklo

bezfarebné sklo GL 70
zelené sklo GL 71
hnedé sklo GL 72
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Najmladšia generácia v obci
29. 05. 2008 sa uskutočnil výlet do Oravského Podzámku.
Počasie nám prialo. Zúčastnili sa ho deti predškolského
veku v počte 37. Cestovali sme spojovým autobusom do
Oravského Podzámku. Prezreli sme si Oravský Podzámok,
hlavne železnicu. Ujo výpravca deťom porozprával o práci
na železnici. Ukázal im pracovné pomôcky, ktoré používa-
jú železničiari. Najväčší zážitok mali s cestovania vlakom,
ktorý nás zaviezol do Medzibrodia a späť do Oravského
Podzámku. Bol to nezabudnuteľný zážitok a dúfame, že
v deťoch bude dlho rezonovať. Deti prežili deň plný radosti,
šťastia a získali veľa príjemných zážitkov, ktoré ich určite
obohatia. Poďakovanie patrí pánovi výpravcovi Ľudovítovi

Holubovi a pani Helene Záhumenickej a samozrejme pá-
novi Milanovi Hojovi, ktorý nám to pomohol zrealizovať. To
ale nebolo všetko, ďalej sme s deťmi absolvovali prehliad-
ku ORAVSKÉHO HRADU, počas prehliadky si overili svo-
ju odvahu pri výstupe do CITADELY. Tento rok to zvládli
všetky deti. Získali cenné skúsenosti, ktoré obohatia ich
osobnosť. Na záver každé dieťa si pochutilo na sladučkej
zmrzlinke.
2. 06. 2008 sa uskutočnil branno-športový deň pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detí. Deti súťažili, hrali rôzne hry
a kreslili svoje priania kriedou na chodník. Akcie sa usku-
točnili pre veľký počet detí na dvoch stanovištiach a to na
Kutine (5-6 ročné deti) a na dvore MŠ (3-4-5 ročné deti).
Každé dieťa by malo byť veselé a šťastné nielen v tento
deň, ale stále. K šťastiu detí prispeli nielen zamestnanci
MŠ, ale aj Obecný úrad Hruštín, pán Ing. Miroslav Jancek,
ktorí deti potešili sladkosťami. V mene detí, ale aj svojom
vyslovujem poďakovanie.
Deti našej MŠ sa zapojili do projektu „Bezpečná komuni-
ta“, ktorý uvádza Komunálna poisťovňa v spolupráci
s miestnou samosprávou. Cieľom tohto projektu je prispieť
k zvýšeniu bezpečnosti v prostredí, v ktorom žijeme, pra-
cujeme a v ktorom sa učia a trávia voľný čas naše deti.
Celý mesiac sme venovali tejto téme, je veľmi dôležitá hlav-
ne teraz cez letné mesiace.
10. 06. 2008 sa uskutoční XI. ročník okresnej športovej
olympiády detí MŠ.
„My, deti z MŠ sľubujeme, že budeme čestne, vytrvalo
a statočne súťažiť a našich fanúšikov nesklameme.“
Týmto sľubom sa otvorí športová olympiáda v Oravskej Pol-
hore o 9.30 hod. Olympiáda je vyvrcholením úsilia učite-
liek MŠ a detí predškolského veku v rozvíjaní telesnej
a športovej aktivity. Našu MŠ bude reprezentovať 10 detí
z 1 a 2 triedy. Budeme im držať palce.

17. 06. 2008 bude ukončený tretí ročník projektu „Angličti-
na hrou“, vyhodnotením a odovzdaním vysvedčenia. Pani
učiteľka Mgr. Alenka Baláková vyslovuje obdiv a poďako-
vanie deťom.
18. 06. 2008 – Výstupné práce detí- zhodnotenie vedo-
mostnej úrovne detí, získanie nových kompetencií. Vyhod-
notenie plnenia úloh za školský rok 2007/2008.
26. 06. 2008 - Rozlúčka s predškolákmi. Slávnostná be-
siedka – rodičia a deti. Brány MŠ opustí 39 detí (2 deti OŠD
o 1 rok). Na ich miesta nastúpia nové deti. Veľmi sa na ne
teší celý kolektív MŠ.
30. 06. 2008 – Nech už sa cítime akokoľvek mlado, jedné-
ho dňa príde čas, kedy sa rozhodneme, že si zaslúžime
oddych, že sa chceme venovať viac sebe a svojej rodine.
Tento čas práve nastal pre pani učiteľky a zamestnancov,
ktorý si budú čerpať zaslúženú dovolenku a čerpať nové
sily. Dovoľte mi aby som sa im poďakovala v mene svo-
jom, v mene detí.

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

70 rokov: Mesíková Mária
Kupčo Jozef
Slaničan Ĺudovít

65 rokov: Hojová Emília
60 rokov: Stieranka Ján

Stieranková Helena
Hojo Ján

55 rokov: Kormaňáková Emília
50 rokov: Šalata Štefan

Kozlíková Ĺudmila
Firicová Janka

Prišli medzi nás:
Tomáš Kubica  � Samuel Snovák
Olívia Očkajáková

25. výročie sobáša:
Miroslav Hojo a manželka Marta

Uzatvorili manželstvo:
Milan Jurky - Darina Gereková
Ľubomír Žilinec - Jana Kupčuláková
Jozef Vraštiak - Erika Vrábľová

Odišli od nás:
Ján Kľuska, 55 rokov

JUBILANTI
v mesiaci jún 2008

MKS pri  OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI JÚN 2008
3.5. Koncert
4.6. Predaj SVEŤATEX
7.6. EX PÁRTY OLEŠ

11.6. Predaj MITEX
14.6. Svadobná veselica
17.6. Predaj LANTASTIK
28.6. Tanečná zábava SNOVÁK
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MÁJ 2008

29.4. – Juraj Nožina (8.B) obsadil
3.miesto v okresnom kole súťaže Štú-
rov Zvolen. Pripravovala PhDr. Mart-
voňová. Blahoželáme!
2.5. - Žiaci 3.ročníka si zmerali svoje
vedomosti v prírodovednom kvíze,
ktorý sa uskutočnil pri príležitosti Dňa
Zeme 22. 4. 2008. Súťažili 4 štvorčlen-
né družstvá, zvíťazili chlapci z 3. A -
R. Stieranka, Ľ. Glomba, Ľ. Katreník
a M. Žilinec. Víťazom blahoželáme!
9.5. – Firma Portrét, s.r.o. zabezpeči-
la fotografovanie žiakov 2.-9.ročníka
(triedy, skupinky, laminované kalendá-
riky s fotografiou triedy).
10.5. a 14.5. – členovia HTK (Hruš-
tínskeho tenisového klubu) brigádova-
li na antukovom ihrisku, vymenili oplo-
tenie od rieky a urobili areál krajším.
11.5. - konala sa v MKS Hruštín osla-
va Dňa matiek. V programe žiaci MŠ
a ZŠ vyjadrili lásku svojim mamkám,
starým mamám či babičkám a poďa-
kovanie za starostlivosť a opateru.
17.5. – rekonštrukcia tabúľ v 3 trie-
dach. Poďakovanie p. Jánovi Šmihľovi
a Ľubomírovi Smidžárovi za prácu.
19.5. – Žiačka 3. A Mária Mišániková
bola úspešná vo výtvarnej súťaži
HRAPINOSKOVA PALETA, ktorú or-

ganizovala
Obec a ZŠ
Hladovka.
V I. kategó-
rii obsadila
1. miesto.
Pripravova-
la ZRŠ Mgr.
K l e ň o v á .
Blahoželá-
me!
20.5. – Ho-
diny ne-
m e c k é h o
j a z y k a

v 7. B triede sa zúčastnil žiak z ne-
meckého Norimbergu. Naši žiaci
mohli tak komunikovať v nemeckom
jazyku s ozajstným Nemcom (niektorí
prvýkrát v živote) a dozvedieť sa rôz-
ne zaujímavosti.
26.5. – exkurzia žiakov 9.ročníka do
koncentračného tábora Oswienčim
a Birkenau (Poľsko), kde v rokoch
1940 -1945 našlo smrť vyše 1,5 milió-
na obetí, prevažne Židov. Žiakov zau-
jali predmety, ktoré pripomínali zver-
stvá fašistov – oblečenie obetí, vlasy,
kufre, topánky, kefy, hrebene. Videli
plynové komory, táborové baraky, do-
kumentárny film natočený tesne po
oslobodení. Naše žiačky hovoria:
„O Oswienčime nestačí hovoriť, treba
sa tam ísť pozrieť a vidieť na vlastné
oči.“ Exkurziu pripravila vých. porad-

p ro jek tov
o vlastnej
obci v ang-
lickom ja-
zyku. Našu
školu re-
prezento-
vali žiačky
8. A Paťa
J a š š o v á
a Katka
Rabčano-
vá. Počína-
li si veľmi
dobre - ob-
s a d i l i
1. miesto.
P r ip ravo -
vala p.uč.
F i r i c o v á .
Blahoželá-
me!

28.5. - sa na štadióne MŠK Námesto-
vo uskutočnili Majstrovstvá okresu
starších žiakov v atletike. Darilo sa aj
našim zástupcom: Michal Snovák ob-
sadil 1.miesto v hode kriketkou,
3. miesto vo vrhu guľou, Natália Ha-
lušková bola 1. v behu na 60 m, 3. v
skoku do diaľky, Adriána Gombalová
bola 2. v behu na 800m, štafeta diev-
čat bola 3. v behu na 60 m (Haluško-
vá, Zajacová, Gombalová, Kompano-
vá). Medailistom blahoželáme. Pripra-
vovali p.uč. Stančeková a Vlžáková.
30.5. – v areáli ZŠ Zamost sa konali
akcie pri príležitosti Dňa detí – hry, sú-
ťaže, zábavné disciplíny. Ďakujeme
OcÚ a Združeniu rodičov za poskyt-
nuté odmeny pre žiakov. Konali sa aj
majstrovstvá školy a atletike (roč. 5.-
7.). Tu sú mená víťazov:
Beh na 60 m: Simona Martvoňová,

Štefan Kľuska
Beh na 300 m Klaudia Lihanová,

Milan Jašica
Beh na 600 m Magda Šmiheľová,

Štefan Kľuska
Vrh guľou Sidónia Šišoláková,

Lukáš Páterek
Hod kriketkou – Janka Kazimiero-
vá, Lukáš Páterek
Skok do diaľky – Klaudia Lihano-
vá, Štefan Kľuska
Naša škola sa zapojila do projek-
tu „Najkreatívnejšia škola“. Žiaci
navrhovali modely škôl pre Ango-
lu. Tie sme potom odfotili a poslali
do občianskeho združenia SAVIO.
Ako odmenu sme dostali puzzle
a pekné poďakovanie. To patrí aj
p.uč. Smidžárovej, ktorá sa posta-
rala o prezentovanie nápadov žia-
kov.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

kyňa p.uč. Koumbová a spolu s ňou
sa jej zúčastnili aj triedne uč. Ing. Lip-
ničanová a Mgr. Firicová.
28.5. – konalo sa v Námestove okres-
né kolo dejepisnej súťaže na tému

Anton Bernolák. Reprezentovali: Táňa
Kubicová, Laura Bartošová a Maja
Škombárová. Súťaže sa zúčastnilo
18 škôl, zvíťazili žiaci zo ZŠ Or. Les-
ná a ZŠ Mutné. Naše dievčatá získali
nové vedomosti a odniesli si za 2.
miesto pekné ceny a diplomy. Pripra-
vovala p.uč. Kubániová. Blahoželáme!
28.5. - v ZŠ Oravské Veselé sa usku-
točnila okresná súťaž v prezentovaní
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V nedeľu, 11. mája,  sa v KD Hruštín uskutočnila osla-
va  Dňa matiek. V programe svoje mamy pozdravili
deti z MŠ, žiaci ZŠ a členovia folklórnej skupiny. Na
záver dostala každá mama krásny kvietok.

Víťazi „Hruštínskej kosy 2008“, 31.5.2008

Chlapci do 15 rokov – kosenie 25 m2 (¼ ára)
1. Snovák Michal, Hruštín 2:08,33
2. Gazda Andrej, Oravice 2:14,85
3. Haluška Marek, Pohorelá 2:54,00

Ženy – kosenie 25 m2 (¼ ára)
1. Šeligová Emília, Hruštín 1:49,38
2. Radzová Mária, Hruštín 2:07,00
3. Drígľová Mária, Hruštín 3:25,00

Muži do 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)
1. Košút Lubomír, Klin 1:53,00
2. Maťúš Marek, Pohorelá 2:08,68
3. Jánoška Lukáš, Pohorelá 2:22,00

Muži nad 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)
1. Štajer Ján, Hruštín 2:19,20
2. Horský Jozef, Bacúch 2:56,34
3. Šulič Michal, Ostrava 3:31,47

Otec a syn – 50 m2 (1/2 ára)
1. Hudák Pavol a Ján, Sedlice pri Prešove 1:23,00
2. Gazda Bohumír a Andrej, Oravice 1:33,20
3. Chmara Andrej a Juraj, Žaškov 1:48,31

(dokončenie zo  str.1)

HRUŠTÍNSKA KOSA 2008

Družstvá – 200 m2 (2 áre)
1. „POHORELSKÍ GADI“ (Janoška, Horský, Mešťan, Kur-

jan, Hudák) Pohorelá, Poproč 2:18,38
2. „VETERÁNI“ (Štajer, Jancek, Košút, Haluška, Hojo)

Hruštín, Klin 2:18,84
3. „JUHOŠKA“ (Hojo, Škapec, Jurky, Hojo, Hojo)

Hruštín 2:18,88
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Využite výhodné stavebné
sporenie s Prvou stavebnou

sporiteľňou, a. s.

- Štátna prémia 12,5 % + 2 % úrok
- Sporenie pre všetkých (aj deti)
- Stavebné úvery bez záložného

práva
- do 500.000,- Sk
- nad 500.000,- Sk so záložným
  právom

Ak potrebujete vymeniť okná či
zatepliť, prípadne rekonštruovať
kúpeľňu či kuchyňu, rozhodnite
sa teraz a nečakajte na EURO!

Bezplatné poradenstvo na tel.
čísle: 0915 81 32 32 - Marta Dríg-
ľová, koordinátorka predaja Prvej
stavebnej sporiteľne, a.s.

Ľubomír Jurovčík –
finančné a majetkové poradenstvo:

HYPOTEKÁRNE ÚVERY
RÝCHLO A JEDNODUCHO

� Garantujeme aktuálne podmienky
vo všetkých hypotekárnych ban-
kách a stavebných sporiteľniach

� Nájdeme pre Vás optimálne rieše-
nie

 �Zaistíme bezproblémové vyčerpa-
nie úveru

� Vyjednáme Vám tie najlepšie pod-
mienky

� Hypotekárny úver kompletne
spracujeme

Posledná možnosť vstupu do
II.piliera – 30. jún 2008!

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

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

ŠPORT

Prvé stretnutie vedúcich mužstiev
XV. ročníka Hruštínskej futbalovej miniligy sa uskutoční

15. júna 2008 o 19,00 na Kutine.
Predpokladaný začiatok miniligy je stanovený

na 29. júna, ak vedúci mužstiev nerozhodnú inak.


