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V
l

dňoch 13.-15. júna sa
v Zabierzówe konali
oslavy 10.výročia podpísania zmluvy o vzájomnej
spolupráci.
V piatok začali oslavy
spoločným zasadaním poslancov gminy Zabierzów
a obce Hruštín. Tohto zasadania sa zúčastnili aj Józef
Krzyworzeka a Ing.Václav
Kubirita, ktorí túto dohodu
o spolupráci podpísali. Po
skončení zasadania bola
v galérii SCKiP v Zabierzówe otvorená spoločná výstava pp. Jána Šeligu a Jozefa Mikuláša s poľskými
maliarmi.
V sobotu sa odohral priateľský futbalový zápas
medzi LKS KMITA a OŠK
Hruštín, v ktorom naši futbalisti podľahli tomuto prvoligistovi 7:2 (fotografiu mužstva uverejňujeme na 7.
strane). Po futbale nasledoval kultúrny program, v ktorom okrem poľských skupín
vystúpili aj SONDA a FSk
Hruštín.
V nedeľu sa oslavy skončili spoločnou slovenskopoľskou sv. omšou.

l

l
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„V mladosti pozorujeme dospelých, aby sme dosiahli múdrosť, v starobe pozorujeme deti, aby sme našli šťastie.“ (Peter Rosegger)
Posledný školský mesiac ubehol veľmi rýchlo a už
teraz sa školáci tešia prázdninám. Pevne dúfam, že
ich využijú zmysluplne - na oddych, či nejakú inú prospešnú činnosť.

Činnosť za mesiac jún:

5/ Firma p. Ing. J. Snováka pokračovala v prácach
na zdravotnom stredisku.

Očami
starostu

1/ Firma DSI DATA, ktorá
nám ešte minulý rok prisľúbila
rozšírenie internetovej siete, tohto
roku začala s touto realizáciou vo Vaňovke. Vyhľadalo sa vhodné miesto na zachytenie signálu, ktoré sa našlo na pozemku pána F. Sedlára. Ako
súkromný majiteľ dovolil prekopať
pozemok a zároveň pomohol potiahnuť elektrickú sieť. Touto cestou
mu za túto ústretovosť ďakujem.
Pán J. Drígeľ nám na tento internet
pozváral stĺpy- za túto prácu mu tiež
ďakujem..

6/ Obec vypracovala projekt a žiadosť dopravného značenia prechodov pre
chodcov na ceste 1/78, ktorý by
mal zvýšiť bezpečnosť občanov.

7/ Pán Ľ. Zajac a pán M. Matis, nám osadili nové hliníkové dvere
na čele budovy MAGNUM a zároveň túto
časť zateplili. V mesiaci júl by sme chceli na túto časť
dať farebnú fasádu. Minulý rok sme túto časť vynecha-

2/ Nezamestnaní a pracovníci
obce nám počas mesiaca vykosili
centrum obce, cintorín, breh športového areálu Kutina. Za všetko im
ďakujem.
3/ V priebehu mesiaca jún sa začala pasportizácia hrobov, ako som
spomínal v predchádzajúcom buletíne (6/2008).Toho času firma pokračuje stále v evidencii hrobov.
4/ Pán J. Martvoň nám urobil
pekný prístrešok na vodu - Smrdľavka v ulici Potok. Touto cestou mu veľmi pekne ďakujem.

li, nakoľko sme stále verili, že toto miesto prispôsobíme na bankomat. Doposiaľ všetky oslovené banky nám
bankomat odmietli nainštalovať.
Vážení občania,
prichádzajú dva prázdninové mesiace. Rodičia sú v práci a deti si krátia čas na ulici. Je
to dobré, pokiaľ rešpektujú pravidlá cestnej
premávky a pohybujú sa po chodníkoch. Žiaľ,
musím konštatovať, že motoristi, či polícia tvrdia, že v Hruštíne sú najnedisciplinovanejší
chodci. Je chodník, a chodec ide po hlavnej
ceste. Taktiež chcem upozorniť deti, že na
hlavnú cestu nepatria skateboardy. Len rešpektovaním pravidiel cestnej premávky predídeme nešťastiu, ktoré nás môže poznačiť na
celý život.
Mgr. František Škapec
starosta obce
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GRILOVANIE - RECEPTY NA PRÍPRAVU MARINÁDY
(200 ml - na 600 až 800 g mäsa alebo zeleniny)
Pikantná marináda z čer. vína
* 5 lyžíc červeného vína
* 5 lyžíc olivového oleja
* 3 strúčiky cesnaku
* 2 lyžice kečupu
* 2 lyžice worchestrovej omáčky
* 1 lyžicu posekaných lístkov
oreganu a tymianu
* 4 lístky vavrínu
Príprava:
Cesnak roztlačíme, rozmiešame s
ostatnými surovinami a nakoniec
pridáme celé lístky vavrínu
Jemná marináda jogurtová
* 1 pomaranč
* 180 g bieleho jogurtu
* 1 lyžica posekanej petržlenovej vňate
* 1 lyžička mletej papriky
* štipka papriky
* štipka mletej škorice
* na špičku noža šafranu

Príprava:
Dobre umytú šupku z pomaranča
najemno postrúhame, pridáme 3 lyžice
šťavy, ostatné suroviny a dobre
premiešame.
Sladkokyslá marináda marhuľová
* 100 ml pomarančovej šťavy
* 2 lyžice sherry
* 2 lyžice oleja
* 1/2 lyžice strúhaného ďumbiera
* 1 lyžicu tymianu
* 4 lyžice marhuľového džemu
Príprava:
Všetky suroviny dohladka vymiešame
Sladkokyslá marináda chrenová
* 1 lyžica horčice
* 2 lyžice citrónovej šťavy
* 1 jablko
* 1 lyžica postrúhaného chrenu
* 3 lyžice cukru
* na špičku noža mletých klinčekov
Príprava:
Jablko najemno
postrúhame,
pridáme ostatné
suroviny, asi 10
minút povaríme a
necháme
vychladnúť.

JUBILANTI

v mesiaci jún 2008
85 rokov
80 rokov
75 rokov
70 rokov
65 rokov

60 rokov
55 rokov
50 rokov

Zemenčík Ondrej
Škapcová Mária
Martvoňová Anna
Rabčanová Agneša
Časo Štefan
Kazimier Ján
Snováková Angela
Kazimierová Kristína
Hojová Helena
Radzo Anton
Kľusková Jolana
Martvoňová Margita
Kormaňák Peter
Kupčuláková Mária
Drígľová Mária
Zemenčík Jozef
Ustaníková Terézia
Martvoňová Marta
Sekulová Marta

Prišli medzi nás:
František Jurovčík
Matúš Slaničan
Filip Voška

25. výročie sobáša:
Ing. Ladislav Teťák a manželka Marta

Uzatvorili manželstvo:
Peter Stieranka a Mgr. Monika Peciarová
Jozef Dluhý a Mgr. Katarína Slivčáková
Ing. Vlaldimír Grlický a Mgr. Mária Škapcová
Anton Janík a Margita Zemenčíková

Informácie OcÚ
17. júla 2008 bude Obecný úrad
Hruštín zatvorený.

EKO OKIENKO
Značky
na označovanie
obalov – 2. časť
V minulom čísle sme sa venovali
obalom, ktoré boli vyrobené z jedného materiálu. Teraz si v krátkosti
porozprávame o označovaní obalov, ktoré sú vyrobené z rôznych
materiálov.
Ak sa tieto materiály nedajú od
seba ručne oddeliť, voláme ich kompozity. Označujú sa písomným znakom C, potom je lomítko a za ním
nasleduje skratka materiálu, ktorý
prevažuje. Napr. škatuľa na džús sa
skladá z vrstiev hliníka (ALU), polyetylénu (PE) a papiera (PAP). Keďže papier tvorí hlavnú zložku , označenie je C / PAP.
Okrem spomínaného písomného
znaku majú kompozity aj číselný
znak:
Kompozity

Číselný znak

Pikantná
marináda čili
* 1 lyžica vínneho
octu
* 5 lyžíc oleja
* 2 strúčiky
cesnaku
* 2 čili papričky
* 1-2 lyžice
sójovej omáčky
* 1/2 lyžičky
horčicových
semien
* 12 zrniek
čierneho korenia
Príprava:
Čili papričky
nadrobno
posekáme, cesnak
roztlačíme,
korenie rozdrvíme.
Všetky suroviny
zmiešame.

Papier a lepenka + rôzne kovy

80

Papier a lepenka + plasty

81

Papier a lepenka + hliník

82

Jemná marináda
citrónová
* 1/2 citróna
* 1 limetka
* 6 lyžíc
olivového oleja
* 1/2 lyžice
worchestrovej
omáčky
* mleté biele
korenie
Príprava:
Zo šupky dobre
umytého citróna
a limetky nakrájame
tenké rezančeky,
šťavu vytlačíme
a primiešame
ostatné suroviny.

No a aby nám bolo úplne jasné,
že obal patrí do zberu, nájdeme na
ňom aj tento znak:

Papier a lepenka + cínový plech

83

Papier a lepenka + plasty + hliník

84

Papier a lepenka + plasty +
+ hliník + cínový plech

86

Plasty + hliník

90

Plasty + cínový plech

91

Plasty + rôzne kovy

92

Sklo + plasty

95

Sklo + hliník

96

Sklo + cínový plech

97

Sklo + rôzne kovy

98

Takže teraz už vieme o obaloch
dosť, je len na nás, či nebudeme leniví doma odpad triediť a dávať ho
tam, kam patrí.
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
29. časť:

POVSTANIE

OBDOBIE 1940–50
SLOVENSKU V R. 1944

NA

Naša farnosť za desaťročia žila pomerne v pokoji. Ani II. svetová vojna,
ktorá sa začala v septembri 1939, nedotkla sa nejako bezprostredne nášho
života. Žilo sa tu ticho a v pomernom
dostatku všetkého potrebného k živobytiu. Koncom augusta 1944, keď sa
vojnový front z Ruska blížil ku východným hraniciam Slovenska, politickí nespokojenci v Banskej Bystrici vyhlásili
(29. augusta 1944) povstanie a boj
proti Nemcom i vláde Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená 14. marca
1939 potom, keď Nemci obsadili Čechy a Moravu a pripojili ich ku Nemeckej ríši pod názvom „Protektorát Čechy a Morava.“ (Slovenská republika
bola zriadená po obsadení Čiech a
Moravy Nemcami preto, aby Slovensko neobsadili Maďari, v tom čase spojenci Nemcov, alebo nepohltilo ho Nemecko.) Cieľom povstania bolo dokázať pred svetom, že obyvatelia Slovenska nesúhlasili s rozbitím I. Československej republiky v roku 1939, že sú
proti vláde Slovenskej republiky, na
čele ktorej ako prezident bol kňaz Dr.
Jozef Tiso a že sú proti Nemcom, že

so zbraňou chcú prispieť na urýchlenie prechodu frontu cez Slovensko, že
sa chcú zúčastniť na porážke nemeckého fašizmu a tak samozrejme byť na
strane víťazov. „Slovenská národná
rada“ v Banskej Bystrici, utvorená to
povstalecká vláda na Slovensku, vyhlásila všeobecnú mobilizáciu vojakov
– záložníkov do 50 rokov do boja proti
Nemcom a vláde v Bratislave. Naši
hruštínski vojaci – záložníci poslúchali
nariadenie mobilizácie, nastúpili do
kubínskych kasárni, boli nakoľko –
natoľko vyzbrojení ľahkými pechotnými zbraňami a zaujali bojové povstanie poväčšine na Príslope. Keď však
Nemci na potlačenie povstania poslali
na Slovensko štyri divízie svojho vojska, naši Hruštínci po prvom menšom
bojovom dotyku s Nemcami na Orave
sa rozutekali a prišli domov. Koncom
októbra povstanie na Slovensku bolo
potlačené, no najvážnejší odporcovia
Nemcov a rozhodní nepriatelia slovenskej vlády utiahli sa do hôr a viedli
partizánsky boj až do konca vojny 5.
mája 1945.

OBDOBIE 1940–50
HRUŠTÍNE POČAS POVSTANIA I.

30. časť:

UDALOSTI

V

bezpečne a usadili sa v hruštínskych
horách pod Minčolom. Vysoko v hore
pod Minčolom mali jeden tábor vo
dvoch podzemných skrýšach a dolu v
domoch horárov na Zábave sa usadila iná skupina. (Horári zo zábavy sa odsťal
hovali do dediny.) Ku
partizánom, ktorí tu táborili, sa popridávali
kadejakí ľudia, ktorí
miesto toho, aby bojovali proti Nemcom,
trápili Hruštíncov. Za
tmy prichádzali do dediny, vynucovali si po
domoch potraviny,
šatstvo, obuv, dobytok, svine a pod. Prepadúvali povozníkov,
ktorí cez Hruštín z
Dolného Kubína, z
hlavného skladu „Potravných družstiev“
privážali do obchodov
vo svojich dedinách
potraviny a zhabané
29. júna sme sa pri sv. omši rozlúčili s našim
odvážali do táborov
p. kaplánom Mgr. Danielom Šalátom, ktorý
na Zábavu a pod Minodišiel na svoje nové pôsobisko.
čol.

V októbri 1944 skupina ruských
partizánov, vedená pplk. Šarovom a s
nimi spojení slovenskí partizáni opustili zázrivské hory, lebo po dobytí tábora v Lučivnej Nemcami necítili sa tam

z podujatia

z podujatia

Neraz v tých mesiacoch dostal
nočnú návštevu aj vtedajší hruštínsky
farár Nadaškay. Musel vydať peniaze,
čo mal pri sebe, či vlastné, či kostolné, domáce potraviny, kostolné sviece. Neraz v noci utekal cez bočný oblok vo dvore, aby sa ukryl pod brehom
pod šopou suseda Žilinca a Kupčuľáka, keď sa k nemu dobíjali cez dvere.
Kaplán Jozef Duraj, aby mal v noci
pokoj, odsťahoval sa z fary. Niekoľko
týždňov nocúval tajne po rôznych domácnostiach. Iba keď sa ozval niekde
výstrel a niekto spravil poplach, že
„Nemci idú“, vtedy títo „partizáni“ dávali sa vnohy z dediny behom do Hlbokého pod Minčol. Niektorí mládenci
mali akési strelné zbrane i granáty poukrývané. Častejšie robili v Črchli poplach, vystreľovali svetelné strely, aby
tamtých na Zábave odstrašili prichádzať do dediny. Hruštínci neboli v priateľstve s partizánmi, iba v troch – štyroch domoch na vyšnom konci Radzolky mali dôverné známosti. V tom čase
zdržoval sa v Hruštíne istý cudzí človek Šimo, prímením Marhavý, hovoril
o sebe, že je partizán, bol veľmi pohyblivý, všadebol, chodil v hruštínskom
oblečení a svojou bezočivosťou bol postrachom ľudí. (Musel mať čosi na „rováši“, lebo po vojne v roku 1945 bol
trestne stíhaný a jeho otec prišiel do
Hruštína a žiadal ešte aj od kaplána
Duraja osvedčenie pre neho, že sa v
Hruštíne statočne choval). Aký nedobrý vzťah mali Hruštínci ku partizánom
je zjavné i z toho, že vtedajší richtár
na nátlak občanov napísal na miestne
veliteľstvo nemeckej posádky v Orav.
Podzámku žiadosť, aby prišli do Hruštína a vyhnali partizánov zo Zábavy.
Potom 14. novembra 1944 včas ráno
prišiel oddiel Nemcov z Podzámku i z
Tvrdošína a pohli sa troma smermi na
Zábavu. Jeden oddiel priblížil sa hájenkom na Zábave z pod hory „Povyše hája“, druhý cez Svýbov Poldržatín
od Hojových stodôl a tretí priamou cestou z Črchle. Partizánov na Zábave nezbadane úplne obkľúčili a v nastalej
prestrelke osemnástich zabili a dvanástich zajali. Padol aj jeden Nemec a
jeden Hruštínec, ktorý Nemcov od
Črchle viedol, Anton Diškanec, syn
mlynárov z horného mlyna. Horárne a
priľahlé budovy na Zábave, pravda, pri
tom zhoreli. Hruštínci sa potom tam
niekoľko dní chodili dívať, čo to tam
vlastne bolo… Videli množstvo zničených potravín (múka, fazuľa, ryža, cukor, masť), pozdychaný dobytok pouväzovaný za rohy pri stromoch, postrieľaní partizáni, z nich viacerí Zázrivci, ktorých si potom príbuzní na nosidlách, ako ukazovali stopy v snehu,
poprenášali cez vasiľovskú hoľu do
Zázrivej.
Štefan Šmiheľ
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Najmladšia generácia v obci
10. júna sa deti z materskej školy zúčastnili XI. ročníka športovej olympiády detí MŠ v Oravskej Polhore. Našu MŠ repre-

všetky pani učiteľky deťom želáme veľa úspechov a čo najmenej smutných chvíľ v živote a rodičom vyslovujeme veľké ĎAKUJEM za prekrásne kvety ako prejav vďaky.
Od 01.07 do 31.07 bude prevádzka MŠ
len v jednej triede, a to v objekte „B“ / pôvodná 4. trieda/. Prihlásených je 13 detí. Je potrebné stravu a poplatok uhradiť najneskôr do
10.07.2007. V mesiaci august bude MŠ zatvorená.
Počas mesiaca júl bude v MŠ – logopedická intervencia. Rodičia a deti podľa informácií, ktoré im poskytla logopedička, budú sa
zúčastňovať logopedického cvičenia.
10. augusta 2008: Spoločný obecný úrad
Zákamenné, Školský úrad v spolupráci s
Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Námestove uskutoční pri príležitosti Sv. Huberta výstavu detských výtvarných prác na tému „ Poľovníctvo očami detí“
na nábreží Oravskej priehrady pri amfiteátri.
Na výstave budú prezentovať svoje práce aj
naše deti a my dúfame , že svojim výtvarným

zentovali: Roman Fendek, Jakub Kľuska, Matúš Kopilec, Klára
Ilievová, Michaela Kompanová, Erik Voška, Erik Martvoň, Mária Snováková, Klára Hojová, Daniel Zajac, Lenka Dríglová.

Úspešne reprezentovali našu obec a našu MŠ. V skoku do diaľky
1. miesto: Roman Fendek, 2. miesto: Erik Voška, v behu na 20
m obsadil Roman Fendek 2. miesto. Športovej olympiády sa
zúčastnilo 117 detí materských škôl v okrese. Spoločný obecný
úrad Zákamenné zabezpečil 2 autobusy, ktoré podľa časového
harmonogramu zviezli deti do Oravskej Polhory a po skončení
olympiády nás opäť doviezli do MŠ. Vyslovujem veľké ďakujem
v mene svojom a v mene organizátorov tohto podujatia Spoločnému obecnému úradu Zákamenné za toto úžasné gesto.
Je tu záver školského roka 2007/2008 a letné prázdniny,
ktoré sú pre deti (prázdniny – prázdno od školských povinností). Ako rýchlo ubehol čas bezstarostných hier, spevu a získavania nových kompetencií potrebných pre budúcnosť. Je tu čas
myslieť na „veľkú školu“, ktorá na deti čaká s otvorenou náručou.
26.06.- skoro posledný deň v MŠ, bol veľmi významný deň
pre 36 detí predškolského veku. Tento deň bola ROZLÚČKOVÁ BESIEDKA s MATERSKOU ŠKOLOU , na ktorej sa deti predstavili svojim rodičom. V skupine detí predškolského veku sú
deti výnimočné, aj nadané. Len budúcnosť ukáže, ako s týmto
darom naložia. Každé dieťa je v podstate v niečom výnimočné.
Dôležité je, že čas strávený v MŠ deti prežili užitočne a šťastne. Kuchárky pre deti pripravili prekvapenie - sladkú pochúťku ,
na ktorej si pochutili spolu so svojimi rodičmi. Touto cestou chcem poďakovať kuchárkam za ich vynaliezavosť a ochotu. Ja a

prejavom zaujmú veľa návštevníkov. Pozývame aj obyvateľov
Hruštína, aby sa prišli pozrieť na túto zaujímanú akciu.
Na záver chcem poďakovať celému kolektívu MŠ za
ich prácu, obetavosť, za lásku, ktorú rozdávali deťom a
prajem im , aby si oddýchli a načerpali nových síl do ďalšieho školského roka.
Prajem príjemnú dovolenku.
Oľga Bombiaková
riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
3.6. – návšteva divadelného predstavenia „Ako išlo vajce na vandrovku“ v MKS
(žiaci I.stupňa)
Firma IPOS PLUS priviezla objednané
zošity pre žiakov na budúci školský rok

ka Škapcová, Natália Halušková, Milan
Krúpa, Michal Snovák, Zuzka Kubiritová. Blahoželáme!

5.-6.6. – žiaci 9.A namaľovali plot pri ihrisku ZŠ Výhon
Školské výlety:
12.6. – piataci – Lipt. Mikuláš, westernové mestečko
11.6. – tretiaci – B.Bystrica, divadlo, múzeum SNP, Staré Hory
12.6. – 9.A – Bučníky, opekanie
11.6. – štvrtáci – Vlkolínec, Harmanec
10.6. – druháci – Demänovská jaskyňa,
Lipt. Mikuláš, Ružomberok
12.6. – prváci – Or. priehrada, Tvrdošín,
Zuberec, Or. hrad
4.6. – 7.A – Zábava
13.-15.6. - Členovia turistického krúžku
podnikali túry vo Vysokých Tatrách s
p.uč. Firicovou a Mišánikovou.
5.6. – 33 žiakov 2.A, 2.B, 3.A a 4.A navštívili s p.uč. Mišánikovou náučný chodník v Or. Lesnej, dozvedeli sa o ochrane lesa, odviezli sa vláčikom po novootvorenej lesnej železničke.

9.6. - Deti z dramatického krúžku spolu
s p.uč. Bištiakovou a ZRŠ p. Kleňovou
navštívili Okresnú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Jej pracovníci previedli deti po jednotlivých oddeleniach. V detskom oddelení si mohli vybrať knižku podľa svojej vôle, prezrieť
si ju, porozprávať sa o nej. Mali možnosť zahrať si v kostýmoch v rôznych
scénkach. Deťom sa exkurzia veľmi
páčila. Poďakovanie za prípravu akcie
patrí aj p. Katreníkovej, ktorá návštevu
knižnice vybavila.
13.6. – V Námestove sa konalo vyhlasovanie najúspešnejších žiakov vo vedomostných a športových súťažiach. Našu
školu zastupovali: Ferko Vlžák, Darin-

14.6. – súťaž mladých poľovníkov v Hruštíne – „Stopami zveri“. Zúčastnilo sa 6
družstiev, na 1.mieste skončili Erika
Gombalová, Dominika Líšková a Barbora Krivačková, druhí boli
chlapci Martin Zemenčík,
Lukáš Zemenčík a Dominik Zemenčík. Pripravoval
p.uč. Ľubek. Blahoželáme!
Zber papiera:
spolu sme nazbierali cca 2
tony starého papiera. Najviac
nazbierala 5.B –
323 kg, 6.A –
203 kg, ŠKD –
193 kg, 3.A –
160 kg, 3.B –
140 kg, 7.A –
126 kg.
J e d n o t l i v c i :
D. Červeňová – 127 kg, B. Kopilcová – 105 kg, M. Mišániková
–
98kg,
M. Škapcová – 91 kg, L. Šmiheľ, M. Štulajterová -63 kg.
Tým, čo sa zapojili do zberu,
ďakujeme.
Zber pomarančovej kôry: spolu sme
nazbierali 212 kg. Naša škola tak zarobila 4900.-Sk, ktoré cez účet RZ pôjdu
na nákup učebných pomôcok a na odmeny pre najlepších zberačov.
Najlepší jednotlivci: Jakub Radzo –
6600 g, M. Mišánik – 6120 g, M. Šimeková – 6500 g, T. Bražina, A. Kupčová,
J. Žilinec, S. Martvoňová, P. Slaničanová, D. Hurák, M. Sochová, J. Makúch. Všetkým zúčastneným ďakujeme.
20.6. – v MKS sa žiakom 5.-9.ročníka
predstavili herci divadla Maska zo Zvolena hrou HODINA SLUŠNÉHO SPRÁVANIA.
23.6. – konala sa koncoročná pedago-

JÚN 2008
gická rada, ktorá zhodnotila prospech,
správanie a dochádzku žiakov za školský rok 2007/2008.
Vý s l e d k y :
Prospech: Na I.stupni prospelo všetkých
174 žiakov. Na 2.stupni z 241 žiakov
prospelo 224, neprospelo 5, 1 žiak nebol klasifikovaný, 11 budú robiť opravnú skúšku 25. a 26.8.
Správanie: Bolo udelených 6 napomenutí od tr.uč., 22 pokarhaní od tr.uč., 15
pokarhaní od RŠ, 7x bola znížená
známka na 2.stupeň, 2x na 3.stupeň a
2x dokonca na 4.stupeň. Na druhej strane - bolo udelených 106 pochvál a 54
žiakov bolo odmenených.
Dochádzka:
I.stupeň - 1.B - priemer 26,2 vymešk.hod., 1.A - 37,5; 2.B - 55,5; 3.A 57,6; 3.B - 59,6. Najhoršia v dochádzke - 4.B - 68,4 hod.
II.stupeň - najlepšia 5.A - 55,6; 6.B - 59,5;
5.B - 63,7; 9.A - 68,0; 6.A - 69,9. Najhoršia v dochádzke bola 7.A - 123,6 h.
na žiaka!

24.6. – konalo sa účelové cvičenie v prírode pre žiakov 5.-9.ročníka.
27.6. – koniec šk. roka pre žiakov, odovzdanie vysvedčení. Zamestnanci školy strávili poobedie pri guláši v areáli
školy.
Tipy na prázdniny pre žiakov:
• skús niečo vytvoriť (vyšívanie háčkovanie, maľovanie, pletenie, prezentácia...)
• venuj sa svojmu domácemu priateľovi
– zvieratku
• priprav si vystúpenie pre spolužiakov –
spev, tanec, recitovanie, scénku, kúsky
na skateboarde, s loptou...
• predstav spolužiakom navštívenú lokalitu (zámok, prírodný výtvor, pamätihodnosť...)
Ponuka pre záujemcov:
ZŠ ponúka na predaj za symbolickú cenu
vyradené lavice pre žiakov (1ks/ 50 Sk).
Hláste sa u p. školníka.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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ŠPORT

FUTBAL

Rozlosovanie XV. ročníka Hruštínskej futbalovej
miniligy – Hruštín 2008 + delegovanie rozhodcov

2. trieda dospelí:

15.00 hod.

16.00 hod.

17.00 hod.

18.00 hod.

I. kolo
29.6.2008
nedeľa

S-L-Z.A
Joka team
Chrumkáči

Nám to nevadí
MXZ Crew
S-L-Z-A

D-Killers
Old Boys
Nám to nevadí

Fuk ho tam
Wizards
D-Killers

voľno
Chrumkáči

II. kolo
5.7.2008
sobota

Old Boys
Fuk ho tam
Chrumkáči

MXZ Crew
D-Killers
Old Boys

Joka team
Nám to nevadí
MXZ Crew

Chrumkáči
S-L-Z-A
Joka team

voľno
Wizards

III. kolo
6.7.2008
nedeľa

Nám to nevadí
Chrumkáči
Wizards

D-Killers
Joka team
Nám to nevadí

Fuk ho tam
MXZ Crew
D-Killers

Wizards
Old Boys
Fuk ho tam

voľno
S-L-Z-A

IV. kolo
13.7.2008
nedeľa

MXZ Crew
Wizards
Fuk ho tam

Joka team
Fuk ho tam
MXZ Crew

Chrumkáči
D-Killers
Joka team

S-L-Z-A
Nám to nevadí
Chrumkáči

voľno
Old Boys

V. kolo
20.7.2008
nedeľa

D-Killers
S-L-Z.A
Nám to nevadí

Fuk ho tam
Chrumkáči
D-Killers

Wizards
Joka team
Fuk ho tam

Old Boys
MXZ Crew
Old Boys

voľno
Nám to nevadí

VI. kolo
27.7.2008
nedeľa

Joka team
Old Boys
MXZ Crew

Chrumkáči
Wizards
Joka team

S-L-Z-A
Fuk ho tam
Chrumkáči

Nám to nevadí
D-Killers
S-L-Z-A

voľno
MXZ Crew

VII. kolo
3.8.2008
nedeľa

Fuk ho tam
Nám to nevadí
D-Killers

Wizards
S-L-Z-A
Fuk ho tam

Old Boys
Chrumkáči
Wizards

MXZ Crew
Joka team
Old Boys

voľno
D-Killers

VIII. kolo
10.8.2008
sobota

Chrumkáči
MXZ Crew
Joka team

S-L-Z-A
Old Boys
Chrumkáči

IX. kolo
17.8.2008
sobota

Wizards
D-Killers
Fuk ho tam

Old Boys
Nám to nevadí
Wizards

z podujatia

l

Nám to nevadí
D-Killers
Wizards
Fuk ho tam
S-L-Z-A
Nám to nevadí
MXZ Crew
S-L-Z-A
Old Boys

z podujatia

Joka team
Chrumkáči
MXZ Crew

l

konečné tabuľky

1. Klin
2. Bziny
3. Zákamenné
4. O.B.Potok
5. Sihelné
6. Habovka
7. Or.Lesná
8. Liesek
9. Vasiľov
10. Beňadovo
11. Hruštín
12. Mutné
13. O.Polhora
14. Rabčice
15. Krušetnica
16. Istebné

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
22
22
16
16
15
14
15
13
11
9
9
5
7
4
4

5
5
3
4
3
5
5
1
2
4
7
2
11
4
5
4

2
3
5
10
11
10
11
14
15
15
14
19
14
19
21
22

75:17
96:37
76:35
59:41
74:41
76:47
59:54
42:57
57:64
49:63
44:58
36:54
26:44
36:93
31:83
27:75

74
71
69
52
51
50
47
46
41
37
34
29
26
25
17
16

1. trieda dorast:

voľno
Joka team
voľno
Fuk ho tam

z podujatia

1. Liesek
2. Sihelné
3. Dlhá
4. Or. Lesná
5. Hruštín
6. Zubrohlava
7. O.Polhora
8. Vavrečka
9. Novoť
10. Zákamenné
11. Lokca
12. Podzámok
13. Párnica
14. Podbiel

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
15
14
14
13
12
12
12
11
9
6
5
6
4

2
3
5
3
5
6
4
2
3
5
7
6
2
3

3
8
7
9
8
8
10
12
12
12
13
15
18
19

80:18
50:29
66:43
60:47
55:40
53:25
46:39
57:57
57:49
40:46
38:81
26:57
37:77
21:78

65
48
47
45
44
42
40
38
36
32
25
21
20
15

106:36
99:35
95:20
81:36
79:56
64:43
58:57
88:54
61:52
54:62
51:65
20:133
20:123
21:125

61
61
57
52
48
48
44
42
35
34
30
11
7
4

1. trieda žiaci:

Naši futbalisti, ktorí odohrali priateľký zápas v poľskom Zabierzówe s prvoligovým LKS KMITA na oslavách 10. výročia podpísania zmluvy o vzájomnej spolupráci.

1. Or.Polhora 26
2. Námestovo B 26
3. Habovka
26
4. Zákamenné 26
5. Klin
26
6. Istebné
26
7. Mutné
26
8. Hruštín
26
9. Or.Lesná
26
10. Vavrečka
26
11. Zuberec
26
12. Medzibrodie 26
13. Zubrohlava 26
14. Žaškov
26

20
20
18
17
15
15
14
13
11
11
10
3
2
1

1
1
3
1
3
3
2
3
2
1
0
2
1
1

5
5
5
8
8
8
10
10
13
14
16
21
23
24
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inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Ľubomír Jurovčík
finančné a majetkové
poradenstvo:

Peter Mazáček
Hruštín 100/56

Predaj
nových a málojazdených

pneumatík,
predaj diskov,
vyvažovanie,
lepenie pneumatík
a duší...
tel.: 0910 141 091
0903 809 693

p sporenie, investície
p poistenie – životné, majetkové
(dom, auto)
p dôchodkové – poistenie, sporenie
p úvery – stavebné, spotrebné,
hypotekárne
p zdravotné poistenie
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

„Ponuka práce“

Penzión***Oravská horáreň
prijme do pracovného pomeru
(alebo na brigádu)

KUCHÁRKU s praxou

MKS
pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci

JÚL 2008
2.7. Predaj MEDVECKÝ
8.7. Zber plastov
9.7. Predaj SVEŤATEX

Nástup do práce 13.7.2008, pružný pracovný čas.
Mesačná mzda dohodou.

13.7. Kaplnka Lomná

Volajte prosím 0908 721 570

20.7. Športový deň

15.7. Predaj ALADIN
22.7. Predaj M-MARKET

Redakcia: MKS pri OcÚ Hruštín, 043/5577 111, kl. 4 l Povolené OZ z 30. júla 1991
l registrácia: OÚ Námestovo, reg. č.: A/2000/013633 l Grafická úprava, sadzba
a tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TEŤÁK, Námestovo l Uzávierka čísla: 7.7.2008 l
Počet: 800 ks l Nepredajné!

26.7. Kaplnka Vaňovka
26.7. Koncert rock. skupín Oravy
30.7. Predaj MITEX

