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V nedeľu, 27.júla 2008, sa za krásneho
slnečného počasia uskutočnil Športový deň
obce Hruštín. Program začal o 11.00 hod.
futbalovými zápasmi medzi ulicami. V pre-
stávkach sa uskutočnili súťaže: pílenie dreva
na čas, vrh guľou, ako aj súťaže pre deti: beh
vo vreci a hod na cieľ. Víťazi v jednotlivých
disciplínach boli odmenení cenami a deti slad-
kosťami. Na záver sa uskutočnil priateľský
futbalový zápas medzi OŠK Hruštín a OŠK

Babín. Po športovom programe nasledovala
tanečná zábava v prírode. Bola to vydarená
akcia, nakoľko nám prialo počasie a zúčast-
nilo sa jej veľa rodín, ktoré strávili nedeľné
popoludnie v prírode. Sponzori: Obec Hruš-
tín, OŠK Hruštín, EXPRES Miroslav Vlžák,
Stavebná firma Jozef Snovák, MAGNUM Ľu-
boš Jancek, Rozličný tovar Šimon Očkaják,
PUNCH TECHNIX a TIPOS. Ďakujeme všetkým
sponzorom!
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Očami

starostu

Veľa búrok a príliš
veľa vody, taký bol
prázdninový mesiac
júl. Na svoju sezónu si
prišli hlavne všetci hubári, kto-
rým bolo vrchovato dopriate všetkých druhov húb, no
hlavne dubákov.

Činnosť za mesiac júl:
Tradične v tomto mesiaci, máme viacero obecno -

spoločenských akcií, ktoré záležali od počasia.
1/ 6. júla sa uskutočnila už piaty raz, púť ku Lomnian-

skej kaplnke. Veľký počet pútnikov, približne 700 z
Hruštína, Vaňovky, Lomnej, Krušetnice, Vasiľova či
až z Lokce, tento rok pozdravil krušetnický správca
farnosti, vdp. p. farár Knapík.
Po bohoslužbe nasledovalo občerstvenie. Každý si s
chuťou zjedol klobásku, ktorá v prírode chutila dvoj-
násobne. Počasie akoby čakalo len na nás. Keď sme
sa všetci vrátili domov, spustila sa poriadna búrka.

2/ Športový deň obce sa uskutočnil 27.júla, v športovom
areáli Kutina. Počasie vyšlo perfektne, čomu sa všetci
potešili. Mnohí si zašportovali, zmerali si sily v pílení
dreva, nosení pneumatiky, alebo vo vrhu guľou. Deti
si tiež prišli na svoje. Zašportovali si pri rôznych
hrách, na konci ktorých ich čakali bohaté sladké
odmeny. Nakoniec sme si všetci, ktorí chceli, pochu-
tili na výbornom guľáši. Chcem sa poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispeli na sladkosti pre deti a na
ceny pre súťažiacich.

3/ Na sviatok svätej Anny sme mali púť do Vaňovky.
Tento deň nám počasie nevyšlo, ale o nič sme nepri-
šli. Svätá omša bola v kostole. Po nej nám na ihrisku,
pri dome smútku vo Vaňovke, pripravili poľovníci
výborný guľáš.

Všetky spomínané akcie, obnášajú veľa práce zo
strany tých, ktorí ich pripravujú. Touto cestou sa ch-
cem poďakovať všetkým, ktorí sa na vyššie uvede-
ných akciách akýmkoľvek spôsobom podieľali a tak
prispeli k tomu, aby všetky tieto akcie boli dôvodom
na priateľské stretnutie, či porozprávanie sa v príjem-
nom prostredí prírody.

4/ Vo Vaňovke naši nezamestnaní a pracovníci obce
zabetónovali oporný múr pri trafostanici v Klinku.

5/ Vo Vaňovke - opäť pracovníci obce a nezamestnaní -
zabetónovali 2 stĺpy na bezdrôtový internet - firme
DSI DATA.

„Keď vás láska volá, nasledujte ju, hoci jej cesty

sú strmé a namáhavé.“                 (Chalíl Džibrán)

6/ V Hruštíne na Príslope pracovníci obce a nezamest-
naní zabetónovali pätky pod turistické značky. Veľmi
pekne by som sa chcel poďakovať p. Petrovi Korma-
ňákovi, ktorý má najväčšiu zásluhu na zrealizovaní
týchto značiek.

7/ Pracovníci obce a nezamestnaní opravili bránu a
oplotenie na ihrisku Kutina. Taktiež namaľovali všet-
ko zábradlie okolo ihriska, bránky a kabínky pre hrá-
čov, v obecných farbách (žltá, zelená). Zároveň sa
chcem poďakovať športovcom, ktorí sa zúčastnili na
brigáde na Kutine, ktorí opravili a pozvárali zábradlie
okolo ihriska.

8/ Pracovníci obce a nezamestnaní nám opravili a vy-
maľovali zástavky.

9/ Pracovníci obce a nezamestnaní pokosili areál MŠ a
okolie pamätníka SNP na Zábave.
Za všetky tieto práce sa chcem pracovníkom obce a

nezamestnaným veľmi pekne poďakovať.

Vážení občania.
Od samej jari až po jeseň viacerí naši spoluobčania

prestavujú domy, opravujú, alebo murujú. Pri týchto
prácach vzniká stavebný odpad, ktorý mnohí z vás
odvážate na skládky, kde tento odpad nepatrí. Naváža-
te ho do kontajnerov, alebo ku kontajneru a to plné
traktory. Stačí len tak málo. Zdvihnúť telefón a spýtať sa
na obci, kde by sa mal tento materiál uložiť. V obci
máme na to vyhradené miesto, kde tento stavebný
odpad treba dávať. Pre informovanosť všetkých Vás, je
to v časti Kutina, pred bránou športového areálu, kde sa
nám zosúva cesta.

Za  pochopenie všetkým občanom ďakujem.
Mgr. František Škapec, starosta obce
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Uznesenie zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín konaného dňa 10. 07. 2008

Číslo: OZ 04/2008

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 10.
2. Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho

zasadnutia OZ.
3. Plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ za 1. polrok 2008.
4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2008.
5. Informáciu starostu obce o organizovaní a spolufinan-

covaní podujatia „Hruštínska kosa 2008“ a finančné
vyhodnotenie kosy.

6. Informáciu starostu obce o výnosoch z prevedenej ťaž-
by kalamitného dreva v lesných porastoch vo vlastníc-
tve obce v časti Očkajka.

7. Informáciu starostu obce o bezbariérovom vchode do
zdravotného strediska.

8. Informáciu starostu obce o zavedení internetu vo Va-
ňovke.

9. Informáciu starostu obce o projekte BECEP (bezpeč-
nosť cestnej premávky) na zavedenie spomaľovačov
a zvýraznenie dopravných značiek na hlavnej ceste.

10. Informáciu starostu obce o rekonštrukcii Pošty.
11. Informáciu starostu obce o vypracovaní projektu kana-

lizácie a vodovodu v častiach Hruštín – Kutina a Va-
ňovky – Hrady.

12. Informáciu starostu obce o prácach OVS v ulici Zamo-
stom.

13. Informáciu starostu obce o rekonštrukčných prácach
na zdravotnom stredisku.

B/ Schvaľuje:
1. Žiadosť OŠK o. z. Hruštín o navýšenie dotácie o

50.000,- Sk na ich činnosť.
2. Zmeny rozpočtu obce Hruštín na r. 2008:

Bežné príjmy: I. úprava II. úprava rozdiel
1 111 312 001 2 Transf. ZŠ 12.282.000,- 12.150.000,- - 132.000,-

ZŠ – vlastné príjmy - 132.000,- + 132.000,-
MŠ – vlastné príjmy - 29.000,- + 29.000,-

1 111 312 001 3 Transfér rodinné pr. - 8.100,- + 8.100,-
1 111 312 001 8 Transfér životné pr. - 12.912,- + 12.912,-
1 1161 312 001 Transfér VPP EU - 131.104,- + 131.104,-
1 1162 312 001 Transfér VPP št. rozp. - 42.973,- + 42.973,-
    1 41 111 003 Výnos dane 20.013.000,- 20.264.210,- + 251.210,-
    1 41 223 001 Za odpredaj dreva  - 108.000,- + 108.000,-
    1 41 223 001 Stravné lístky - 115.000,- + 115.000,-
Kapitálové príjmy:
2 45 322 002 SSE – projekty - 145.000,- + 145.000,-
SPOLU: 843.299,-
Bežné výdaje:
01 1 1 6 634 002 Servis 25.000,- 65.000,- + 40.000,-

634 003 Poistenie áut 50.000,- 74.000,- + 24.000,-
635 006 Údržba budov č. 305 10.000,- 40.000,- + 30.000,-
637 001 Reprezentačné 45.000,- 70.000,- + 25.000,-
637 014 Stravovanie 120.000,- 256.000,- + 136.000,-
637 005 Projekty 300.000,- 9.640,- - 290.360,-
637 005 Projekty - 8.210,- + 8.210,-
637 005 Projekty HAKOM - 20.000,- + 20.000,-

06 4 0 632 002 Vodné, stočné Dielnice 15.000,- 50.000,- + 35.000,-
08 1 0 642 001 Transfér OŠK 250.000,- 300.000,- + 50.000,-
08 3 0 635 006 Oprava rozhlasov 10.000,- 35.000,- + 25.000,-

Transf. ZŠ 12.282.000,- 12.150.000,- - 132.000,-
ZŠ – vlastné príjmy - 132.000,- + 132.000,-
MŠ – vlastné príjmy - 29.000,- + 29.000,-

01 1 1 6 637006 Transfér rodinné pr. - 8.100,- + 8.100,-
06 2 0 Transfér VPP - 174.077,- + 174.077,-

Transfér životné pr. - 12.912,- + 12.912,-
Kapitálové výdaje:
01 1 1 6 712 002 Nákup budov 1.000.000,- 840.000,- - 160.000,-

714 001 Nákup dodávky  500.000,- 430.000,- - 70.000,-
717 001 Obecné trhovisko 250.000,- 350.000,- + 100.000,-
Projekty: ZŠ, MŠ - 290.360,- + 290.360,-
Projekty: vod. a kan, cesty - 356.000,- + 356.000,-

SPOLU: 843.299,-

3. Kompetenciu starostovi obce podľa zákona č. 369/1990
Z. z., § 11, bod 4b. zákona o obecnom zriadení na úpra-
vu bežného rozpočtu vo výdajovej časti v rámci príj-
mov do výšky 500.000,- Sk v decembri bežného roka.

C/ Odporúča:
1. Starostovi obce uviesť inzerát v miestnom bulletíne o

ponuke na prenájom vleku na Príslope.
2. Starostovi obce umiestniť zrkadlo na výjazd z cesty Pod

Uhliskom.

D/ Neschvaľuje:
1. Zvýšenie nájmu v telocvični.

Mgr. František Škapec, starosta obce
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
30. časť: OBDOBIE 1940–50.

UDALOSTI V HRUŠTÍNE POČAS POVSTANIA II.

V druhej polovici marca 1945 po-
stup Červenej armády z východu sa
načas zastavil pri Námestove, kde
Nemci vybudovali obranné postave-
nie a húževnato sa bránili. Začiat-
kom apríla však začali ustupovať
smerom na Žywiec do Polska a ktorí
stihli, na Podzámok. Hruštín pri po-
stupe ruskej armády sa dostal do
paľby 4. apríla. Počas streľby zhore-
li na nižnom konci Dediny tri domy z
južnej strany ulice. O život vtedy pri-
šla za mostom pri kostole Rozália
Kavčárová, rod. Sochuľáková, man-
želka Štefana Kavčára. Poranení boli

Pomsta partizánov z bunkrov pod
Minčolom prišla na Hruštín 19. janu-
ára 1945. Včas ráno toho dňa parti-
záni popravili – zastrelili troch mu-
žov v Hruštíne a to: Tomáša Plavá-
ka, narodeného 22. XII. 1891, Štefa-
na Martvoňa – Tomáňa, nar. 5. V.
1917 a učiteľa Jozefa Nemca. – Pre-
čo? – Tomáš Plavák a Štefan Mart-
voň boli v tú noc na „tichej varte“ –
konali nočnú stráž, ako to bývalo od
nepamäti v našej obci, že ľudia pod-
ľa poradia domov strážili dedinu, aby
v prípade požiaru urobili poplach.
Ako tak chodili hore – dolu po uli-
ciach, boli práve v ulici Dedina, keď
sa pred nimi zo tmy vynorili postavy
v nemeckej uniforme. „Ruky hore“ –
„čo tu robíte“ – počuli po nemecky.
Martvoň vedel ako – tak po nemec-
ky, lebo predtým pracoval ako poľ-
nohospodársky robotník u Nemcov
v Sudetách. „Vojaci“ sa pýtali, či cho-
dia do Hruštína partizáni. Z reči do
reči, naši chlapi im zaiste úprimne
povedali, čo si myslia o partizánoch,
zaiste na nich nadávali, Plavák bol
veľmi zhovorčivý človek… „Vojaci“
ich potom pojali so sebou do mlyna
pod kostolom, do domu Jána Očka-
jáka. Tam boli ďalší partizáni pre-
strojení za nemeckých vojakov, po-
čúvali rozhlasové správy z Moskvy
a ako neskôr vyšlo najavo, boli to
ľudia z partizánskeho štábu. Hneď
tam zasadli k súdu a odsúdili Plavá-
ka i Martvoňa na smrť. Odviedli ich

poviazaných ku kostolnému múru,
iná hliadka partizánov odišla do bytu
učiteľa Nemca, priviedli ku kostolu v
posteľnom prádle a všetkých troch
tam zastrelili. Ráno ich tam našli ľu-
dia, čo sa prví odvážili vyjsť z domu,
lebo počuli v noci streľbu a krik pri
kostole. Našli ich schúlených na zemi
s množstvom zamrznutej krvi okolo
nich. Hrôzu a úžas vyvolal tento čin
v celej obci. Partizáni na výstrahu pri
kostole nechali červenou ceruzou na-
písané na kuse papiera na stĺpe:
„Každý zradca bude takto ležať.“

Učiteľa Nemca zastrelili údajne
preto, že nadŕžal Nemcom a kedy-
koľvek prišla do Hruštína ich hliad-
ka, robil im tlmočníka a dával infor-
mácie o partizánoch.

Tiež otrasne na ľudí zapôsobilo,
ako bol zabitý neznámi nemecký
dôstojník – údajne vojenský kňaz – v
Hruštíne. Jednoho dňa vyslali ho z
nemeckého komanda v Námestove
na Obecný úrad do Hruštína vyplatiť
peniaze robotníkom, čo kopali záko-
py v pohraničnom pásme: Veselé,
Mutné, Novoť. Šiel sám bez zbrane
hore Dedinou. Ľudia ho sledovali z
oblokov. Vstúpil do poštového úradu
pri kostole. Tam údajne odovzdal
peniaze a ponáhľal sa preč. No tam
ho zajal Šimo Marhavý, partizán, kto-
rý všade bol a všetko po obci sledo-
val a donútil ho kráčať do Radzolky,
až do domu Zuzany Kolenovej – Hrn-
čárovej a tam ho zastrelil. Stiahli z

neho uniformu a obuv a Štefan Šala-
ta musel ho na vlačuchoch (sane),
na ktorých práve vyvážal hnoj na
roľu, vyviesť povyše Radzolky na Laz
a tam ho zakopali.

O niekoľko dní prišla nemecká
hliadka s nákladným autom a svojho
zabitého si vykopali a odviezli. Vte-
dy sa ľudia dozvedeli, že to bol vo-
jenský kňaz a preto nemal pri sebe
zbraň.

Dňa 21. januára 1945 Nemci, vra-
cajúci sa zo strážnej obchôdzky z
Hlbokého, zajali tam na poľane v
jednej stodole skrývajúcich sa šty-
roch Hruštíncov aj s ich koňmi: Jána
Šmiheľ, Štefana Vlžák, Štefana Kup-
čuľák a Antona Očkaják. Chceli si
zachrániť svoje kone, žeby im ich
Nemci nezrekvirovali, tak tam ich
skrývali. Nemci ich tam, náhodou
objavili a považujúc ich za partizá-
nov, zajali ich. Odviezli ich do Tvrdo-
šína, potom do väznice do Ružom-
berka, odtiaľ do koncentráku v No-
vákoch, potom do koncentráku v
Rakúsku (Stroszhoff) a nakoniec na
nútenú prácu vo Fischament. Praco-
vali na majeri, kým ich neoslobodila
ruská armáda začiatkom apríla 1945.
Vrátili sa šťastne domov ku svojim
utrápeným rodinám, poučení trpký-
mi zážitkami.

Bunkre pod Minčolom partizáni
neskôr opustili z obavy, žeby ich tam
Nemci mohli prepadnúť, keď už ve-
deli o ich úkryte.

a neskôr zomreli: Štefan Slivčák 7.
IV. 1945, Jozef Janidžár 19. IV. 1945,
Ján Zajác 24. IV. 1945.

Ľudia na prechod frontu sa pri-
pravili tak, že šatstvo a cennejšie
veci poskrývali do murovaných –
sklepených sypárni, alebo zakopali
do zeme. Iní pokládli na vozy a s
dobytkom odišli ďalej do poľa mimo
hlavnú cestu a tam skrytí prečkali
prechod frontu. – Mnoho Nemcov
vtedy padlo, najmä na ceste z Prí-
slopa do Podzámku, ruskí vojaci ich
tam uzavreli postupujúc z Hruštína i
z Podzámku.

Po prechode frontu 5. apríla 1945
ruská vojenská polícia, známa pod
skratkou NKVD zatkla a zajala z
hruštínskych občanov: Jána Očka-
ják (narodený 24. V. 1895), richtára
obce, Štefana Kupčuľák (n. 7. III.
1902), Mateja Slivčák (n. 8. XII.
1907), Františka Radzo (n. 2. I.
1910), Ondreja Válek (n. 25. XI.
1921), Františka Očkaják (n. 13. XII.
1922). Na základe udania boli podo-
zrievaní, že sa niečím previnili proti
partizánom, prípadne, že nadržiava-
li Nemcom. Boli odvedení na vyšet-
rovanie do Sanoku v Polsku a niek-

31. časť: OBDOBIE 1940–50.

PRECHOD FRONTU
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torí až do Ploješti v Rumunsku. Zaži-
li nemálo útrap, hladu a strachu o
svoj život, ako rozprávali, keď ich po
skončení vyšetrovania prepustili do-
mov. Posledný z Ploješti sa vrátil 16.
októbra 1945 Štefan Kupčuľák, doma
už oplákavaný ako mŕtvy.

Vojak Ondrej Martvoň (n. 28. I.
1925) zomrel už po vojne v ruskom
zajatí 28. V. 1945. ako vojak sloven-
skej armády chcel sa vyhnúť rozka-
zu nastúpiť proti Rusom na východ-
ný front, skrýval sa u príbuzných v
Bratislave a po prechode frontu vra-
cal sa domov do Hruštína v unifor-
me. Zajala ho istá ruská hliadka po-
važujúc ho za záškodníka, odviezli
ho do Ruska a tam prišiel o život.

V roku 1945, hneď po vojne, na
Zábave za potokom na pokraji lesa
postavili drevený pamätník (kríž) na
počesť tam padlých hrdinov sloven-
ského národného povstania. Neskôr,
v roku 1960 postavila tam obec ka-
menný pamätník, na ktorom toho
času je nápis: Srdce plné vďaky,
slza líce páli. Zveľadíme dielo, zaň
ste bojovali. Každoročne 29. augus-
ta koná sa tam spomienková sláv-
nosť.

Padlí Hruštínci počas II. svetovej
vojny a povstania:

Štefan Hutira, narodený 27. II. 1919,
zomrel 8. XI. 1942
Tomáš Vajdek, narodený 23. III.
1917, zomrel 27. X. 1942
František Hojo, narodený 18. III.
1920, zomrel 15. X. 1944
Jozef Jancek, narodený 9. VIII. 1919,
zomrel 9. IX. 1944
Anton Diškanec, narodený 5. V.
1923, zomrel 14. XI. 1944
Štefan Eliáš, narodený 10. IV. 1923,
zomrel 5. I. 1945
Tomáš Plavák, narodený 22. XII.
1891, zomrel 19. I. 1945
Jozef Nemec, učiteľ, narodený 2. IV.
1904, zomrel 19. I. 1945
Štefan Martvoň, narodený 5. V. 1917,
zomrel 19. I. 1945
Jozef Radzo, narodený 15. II. 1922,
zomrel 23. II. 1945
Ondrej Martvoň, narodený 28. 1.
1925, zomrel 28. V. 1945

V súvise týchto spomína sa ešte
z I. svetovej vojny Štefan Radzo,
zastrelený ako 30 ročný v Kraguje-
vaci v roku 1918 za účasť na vojen-
skej vzbure.

 Štefan Šmiheľ

Narodil som sa 12. 9. 1978 v

Námestove ako tretie dieťa rodi-

čov Ľudovíta a Anny. Mám šty-

roch súrodencov.

Základnú školu som absolvo-

val v Rabči a v roku 1993 som

nastúpil na Gymnázium A. Ber-

noláka v Námestove. Tam som

maturitnou skúškou ukončil štú-

dium v roku 1997 a po prijatí na

Univerzitu Komenského RKCM-

BF TI v Spišskom Podhradí, v

tom istom roku, som začal štu-

dovať na tejto vysokej škole. Zá-

roveň som začal formáciu v

Kňazskom seminári biskupa

Jána Vojtaššáka za účelom pri-

jať kňazskú vysviacku. Po šies-

tich rokoch som bol promovaný

na „Mgr.“ V tom istom roku (2003)

som prijal kňazskú vysviacku.

Po nej som dva roky pôsobil

ako kaplán vo farnosti Odorín v

okrese Spišská Nová Ves, po-

tom tri roky v neďalekom Dol-

nom Kubíne a teraz som z Božej

vôle kaplánom u vás v Hruštíne.

Mám rád hudbu, šport (naj-

mä pasívne J), poéziu a vôbec

dobré čítanie.

Pán kaplán

Mgr. Peter Randják

23 vecí, ktoré sa musí

naučiť každý chlapec,

aby z neho vyrástol

„MUŽ SNOV“

  1. Dobre tancovať valčík a ďalšie
spoločenské tance!

  2. Hrubá sila nie je jeho najväč-
šia prednosť!

  3. Dobre vyzerať a pekne voňať
je samozrejmosť!

  4. Byť džentlmenom je vždy mo-
derné!

  5. Moderné je aj nefajčiť!

  6. Žuvačka do spoločnosti nepat-
rí!

  7. Chlap bez zvládnutia zásad
spoločenského správania je
mumák!

  8. Ženám sa páčia muži, ktorí ich
vedia previesť spoločnosťou,
sú vtipní a pozorní!

  9. Vedieť si uviazať kravatu!

10. Záchodová doska sa po kaž-
dom použití sklápa dole!

11. Teplota 37,1 nie je smrteľná a
porezaný palec nemusí zna-
menať amputáciu končatiny!

12. Každé jedlo, ktoré dostane na
stôl, treba pochváliť a poďako-
vať zaň!

13. Komplimentov nie je nikdy
dosť!

14. Slovo robí chlapa!

15. Voľný deň sa dá stráviť aj inak
ako ležaním pred telkou!

16. Kôš na prádlo je presne to
miesto, kam patria špinavé po-
nožky, prepotené futbalové
dresy a použité trenírky!

17. Aj on dokáže pri troche snahy
obsluhovať práčku, umývačku
riadu a vysávač!

18. Ak vie chlap navariť dobrú ve-
čeru, je to strašne sexi!

19. Nakúpiť všetko podľa zozna-
mu bez ôsmich overujúcich te-
lefonátov!

20. Vybrať ku každému jedlu to
správne víno!

21. Varenie sa nekončí servírova-
ním na stôl, ale umytím riadu a
uprataním kuchyne!

22. Odniesť priateľke, mame, ale-
bo starej mame ťažkú tašku
nie je hanba, ale povinnosť!

23. Dochvíľnosť je výsada kráľov!
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z podujatí � z podujatí � z podujatí

V sobotu, 12.júla, sa v Likavke konal Memoriál

vdp. Kornela Brtku. Okrem našich futbalistov

sa tohto turnaja zúčastnili družstvá Likavky,

Svätéko Kríža a Oravského Veselého.

16. júla, sa
v Kultúrnom
dome v
Hruštíne ko-
nalo cirku-
sové varie-
té. Zúčastni-
lo sa ho asi
300 divákov.

NA DOBRÚ NÁLADU
Sú veci, ktoré Vás naučí jedine mama.

Moja mama ma naučila:
OCENIŤ DOBRE VYKONANÚ PRÁCU
Ak sa chcete navzájom pozabíjať, urobte to láskavo
na dvore, práve som upratala!

Moja mama ma naučila:
NÁBOŽENSTVO
Modli sa, aby to z toho koberca zišlo dole!

Moja mama ma naučila:
LOGICKY MYSLIET
Prečo? Pretože som to povedala!

Moja mama ma naučila:
PREDVÍDAT
Skontroluj si, či máš čisté prádlo! Čo keby ťa zrazilo
auto?

Moja mama ma naučila:
IRÓNIU
Ešte chvíľu plač a ja ti k tomu dám aj dôvod!

Moja mama ma naučila:
veľa o vede nazývanej OSMÓZA
Zavri si ústa a zjedz tu polievku!

Moja mama ma naučila:
BYT OHYBNÝ
Pozri sa na tú špinu, čo máš na chrbte!

Moja mama ma naučila:
BYT VYTRVALÝ

Neodídeš odtiaľto, pokiaľ nezješ všetok špenát!
Preto patrí všetkým mamám naša veľká vďaka.

ORECHOVÉ KÔPKY

Suroviny: 5 vajec, 250 g práškového cukru, 250 g
mletých orechov, 2 lyžice hrubej múky,
Krém: 500 ml mlieka, 1 balíček prášku Zlatý klas, 250
g masla, 2 lyžice kakaa, čokoládová poleva
Postup: Vajcia s cukrom šľaháme nad parou do
zhustnutia. Pridáme orechy, múku a vymiešame hlad-
ké cesto. Na pomastený plech lyžicou ukladáme kôp-
ky a dáme ich do vyhriatej rúry piecť (pri teplote 200
stupňov asi 10 minút). Z mlieka a Zlatého klasu uvarí-
me hustú kašu. Keď vychladne, vmiešame do nej
maslo, cukor a kakao. Pomocou ozdobného vrecka
na každú kôpku nastriekame vrstvu krému a obleje-
me ju polevou.

ORECHOVÉ TYČINKY

Suroviny: 200 g orechov, 200 g pr. cukru, bielok.
Poleva: 100 g pr. cukru, bielok
Postup: Zomleté orechy, cukor a bielok spracujeme
na cesto, ktoré na doske rozvaľkáme na 2 cm hrúbku.
Potrieme polevou a krájame na rovné tyčinky. Tyčinky
poukladáme na vymastený plech a pečieme v mierne
rozohriatej rúre. Po vychladnutí polejeme polevou,
ktorú pripravíme tak, že cukor zmiešame s bielkom do
spenenia.

DOBRÚ CHUŤ
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ŠPORT

2. trieda muži

  1. kolo 10 .8. 2008 Hruštín – Beňadovo
  2. kolo 17. 8. 2008 Bziny – Hruštín
  3. kolo 24. 8. 2008 Hruštín – Sihelné
  4. kolo 31. 8. 2008 Or. Lesná – Hruštín
  5. kolo 7. 9. 2008 Hruštín – Liesek
  6. kolo 14. 9. 2008 Podbiel – Hruštín
  7. kolo 21. 9. 2008 Hruštín – Vasiľov
  8. kolo 28. 9. 2008 Hruštín – Habovka
  9. kolo 5. 10. 2008 Párnica – Hruštín
10. kolo 12. 10. 2008 Hruštín – Or. B. Potok
11. kolo 19. 10. 2008 Zákamenné – Hruštín

1. trieda dorast

13. kolo 3. 8. 2008 Hruštín - Zubrohlava
  1. kolo 10. 8. 2008 Vavrečka - Hruštín
  2. kolo 17. 8. 2008 Hruštín - Sihelné
  3. kolo 24. 8. 2008 Novoť - Hruštín
  4. kolo 31. 8. 2008 Hruštín - Dlhá
  5. kolo 7. 9. 2008 Klin - Hruštín
  6. kolo 14. 9. 2008 Hruštín - Veličná
  7. kolo 21. 9. 2008 Beňadovo - Hruštín
  8. kolo 28. 9. 2008 Hruštín - Zákamenné
  9. kolo 5. 10. 2008 Or. Podzámok - Hruštín
10. kolo 12. 10. 2008 Or. Polhora - Hruštín
11. kolo 19. 10. 2008 Hruštín - Lokca
12. kolo 26. 10. 2008 Or. Lesná - Hruštín

1. trieda žiaci

  1. kolo 10. 8. 2008 Hruštín - Sihelné
  2. kolo 17. 8. 2008 Krušetnica - Hruštín
  3. kolo 24. 8. 2008 Hruštín - Babín
  4. kolo 31. 8. 2008 Or. Lesná - Hruštín
  5. kolo 7. 9. 2008 Hruštín - Istebné
  6. kolo 14. 9. 2008 Zubrohlava - Hruštín
  7. kolo 21. 9. 2008 Hruštín - Or. Polhora
  8. kolo 28. 9. 2008 Hruštín - Novoť
  9. kolo 5. 10. 2008 Klin - Hruštín
10. kolo 12.10.2008 Hruštín - Zuberec
11. kolo 19. 10. 2008 Mutné - Hruštín
12. kolo 25.10.2008 Hruštín - Vavrečka
13. kolo 2. 11. 2008 Zákamenné - Hruštín

ROZLOSOVANIE FUTBALOVÝCH
SÚŤAŽÍ – JESEŇ 2008

85 rokov: Katreníková Terézia

75 rokov: Teťáková Helena

Škapcová Helena

70 rokov: Hutirová Zuzana

Valeková Anna

Snováková Terézia

65 rokov: Stieranková Margita

60 rokov: Kľuska Štefan

55 rokov: Drígľová Elena

Hutira František

Martvoň Ján, Ing.

50 rokov: Medenciová Anna

Mateka Vladislav

Snováková Anna

Prišli medzi nás:

Jakub Kytaš  � Patrik Kotúľ

25. výročie sobáša:

Andrej Kaprálik a manželka Elena

50. výročie sobáša:

Jozef Hojo a manželka Agneša

Uzatvorili manželstvo:

Marián Paľo - Lucia Škapcová

Odišli od nás:

Mária Mateková, 75 rokov

Irena Katrenčíková, 79 rokov

JUBILANTI
v mesiaci august 2008

MKS pri  OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI AUGUST 2008

2.8. Svadobná veselica
8.8. Drevorubač-Lesy SR

12.8. Predaj MASNICA
16.8. TZ Oleš
20.8. Predaj LANTASTIK
23.8. TZ Oleš
26.8. Predaj MITEX
30.8. Svadobná veselica

Informácie OcÚ
Obec Hruštín ponúka do prenájmu lyžiar-

sky vlek na Príslope. Bližšie informácie

získate na Obecnom úrade v Hruštíne.
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Na voľnú chvíľu

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
Ľubomír Jurovčík -

finančné a majetkové poradenstvo:
� sporenie, investície

� poistenie – životné, majetkové (dom,

auto)

� dôchodkové – poistenie, sporenie

� úvery – stavebné, spotrebné, hypotekár-

ne

� 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


