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Obec Hruštín, Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín a Dobrovoľný hasičský zbor Vaňovka usporiadali v nedeľu 10.augusta, VII.ročník Hasičskej
sekerky obce Hruštín.
Akcia začala o 14.00 hod. nástupom hasičov.
Po ňom nasledovalo rozlosovanie a potom už
samotná súťaž na dve kolá. Tento rok si zmeralo
svoje sily 13 družstiev, pričom jedno bolo
z Poľska.

l

l

Z mužov si najlepšie počínalo družstvo DHZ
Liesek, ktoré si odnieslo aj putovnú sekerku.
Druhé bolo družstvo DHZ Suchá Hora a tretie
družstvo DHZ Ťapešovo. U žien sa najlepšie
umiestnilo družstvo DHZ Vasiľov, potom DHZ
Vaňovka a napokon DHZ Hruštín. V prestávke,
medzi kolami, predviedli zásah hasiči a záchranári OSP Brzoskwinia /Poľsko/, družobnej gminy
obce Hruštín. Po súťaži nasledovala tanečná
zábava v prírode.
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,,Lastovičky na odletu, koniec je i babiemu letu.“
(slovenská pranostika)
Prázdniny sú za
Očami
nami, deťom a
všetkým študentom
starostu
začali povinnosti.
Chladnejšie noci, kopanie
zemiakov, nasvedčuje tomu, že neodkladne sa blíži
jeseň.
Činnosť za mesiac august:
1. Začiatkom augusta, v športovom areáli Kutina,
prebehol 7.ročník súťaže „Hasičská sekerka“. Veľký počet súťažiacich a 13 družstiev, ktoré si zmerali sily nielen v šikovnosti, ale zároveň otestovali
svoju techniku.
2. Obec Hruštín sa spolupodieľala na akcii,“ Drevorubač Slovenska 2008“. V Hruštíne – na Zábave,
sa konala stínka stromov. Zároveň súťažiaci boli
ubytovaní v Hruštíne. V priestoroch MKS, mali
všetci účastníci, ako aj organizátori súťaže spoločenský program.
3. V areáli MŠ obec pomocou techniky zrovnala
terén, na ktorý položila panely.
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6. Obec bola úspešná v projekte, ktorý vypracovala
na zvýšenie bezpečnosti v obci. Z ministerstva
dopravy SR dostane finančnú dotáciu, ktorá bude
použitá na bezpečnostné značenie v obci.

7. Na ihrisku Výhon bolo pletivo nahradené novým.
Nové pletivo z kary - rohože nám pozváral
za pomoci pracovníkov obce a nezamestnaných
p. J. Drígeľ.

4. Na zdravotnom stredisku, firma p. Ing. J. Snováka, vymurovala nadstavbu podkrovia. Zároveň urobila novú strechu s krytinou.
5. Pracovníci obce, nezamestnaní a zvárač p. J.
Drígeľ, za pomoci zdvíhacej techniky postavili železnú konštrukciu haly pri MKS.
Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania.
V závere, by som chcel už opakovane upozorniť
občanov na potulovanie psov. Mnohí z Vás, psa
nemajú dobre uviazaného, alebo dokonca ho majú
voľne pusteného vo dvore. Tým pádom sa stáva, že
pes sa potuluje po dedine. Ohrozuje chodcov, alebo
sami končia pod kolesami auta. Obec má pri odstraňovaní týchto psov zviazané ruky. Horšie je, keď sa
niečo stane. Majiteľovi hrozí pokuta, ak by ešte
k tomu pes nebol očkovaný, zároveň platí zranenému pobyt v nemocnici, aj jeho liečbu.
Mgr. František Škapec, starosta obce
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
32. časť: OBDOBIE 1940–50.
VEREJNOPROSPEŠNÉ ZARIADENIA

Verejná doprava. Prvá verejná doprava ľudí
z Hruštína do Orav. Podzámku a do Námestova,
okresného mesta, sa začala v roku 1932, keď automechanik Jozef Hudec z Tvrdošína so schválením
Okresného úradu v Námestove zriadil autobusovú
linku vlastným vozidlom medzi Námestovom a železn. stanicou v Orav. Podzámku. Autobus premával
trikrát denne, pokiaľ nebol pokazený.
Štátna autobusová doprava na trase Istebné –
Bobrov sa začala v roku 1946 a rozšírená bola
v r. 1947 skoro do všetkých odľahlých dedín námestovského okresu, takže cez Hruštín od tých čias bolo
viacej dopravných spojov cez deň smerom na Podzámok a Námestovo. Keď v roku 1960 námestovský
okres bol zrušený a celá Orava bola zlúčená v jeden
okres so sídlom v Dolnom Kubíne, takmer všetky
autobusy z jednotlivých dedín premávali až do Kubína. Neskôr pribudli ešte diaľkové autobusy do Kráľovian, Martina, Banskej Bystrice, Žiliny, Bratislavy.
Elektrifikácia obce. Po II. svetovej vojne štátna
správa začala intenzívne budovať elektrickú sieť po
obciach v Orave. Robilo sa to etapovite. Hruštín
prišiel na rad 15. 12. 1945. Rozvodová sieť bola
dokončená 24. 8. 1946. Bolo že to radosti, keď sa
rozosvietili prvé elektrické žiarovky, najmä u tých
mladších, že sa zlepší život, že si budú môcť zaviesť
do domov rôzne technické vymoženosti na uľahčenie práce v hospodárstve i na spríjemnenie voľných
chvíľ. Starí ľudia spočiatku si dávali namontovať do
dreveníc pravda len po jednej žiarovke z opatrnosti,
aby to mnoho nestálo, no postupom času nebranili
sa potrebe všade mať svetlo a divili sa, ako to mohli
žiť – a boli spokojní – pri blikote petrolejových lampiek a vo dvore s lampášmi. Stavba rozvodovej
elektr. siete v Hruštíne stála 843.400 Kčs.
Obecný vodovod. Jedna zo základných životných
potrieb je voda. Ľudia si svoje osady vždy tak budovali, aby mali poruke vodu. Aj Hruštín bol tak postavený. Najstaršia časť, Dedina, bola postavená na
brehu nad riekou tečúcou z juhozápadu na severovýchod, do ktorej vtekal potok zo severu. Prví osadníci vodu ku svojim domom si zblížili, že na potoku v
dnešnej Radzolke postavili hať a zviedli vodu dole
Radzolkou popri ceste, potom cez cestu pri dnešnom
kostole na druhú stranu., kde v tom čase ešte neboli
domy, až na dolný koniec dediny. Voda im jarkom
tiekla popred domy na umývanie, pranie, napájanie
dobytka, ba mnohí ju používali i ku vareniu, lebo
studni nebolo, len kde – tu. Po stránke zdravotnej

bolo to samozrejme veľmi závadné. Veď aj preto
v minulosti neraz vznikali rôzne nákazlivé choroby.
V roku 1934 járok cez Dedinu preložili na druhú
stranu cesty, lebo ťažko bolo čistiť kanál popod cestu
pri kostole.
Ľudia v Črchli tiež mali vodu blízko domov. Poza
domy bola priekopa, ktorou tiekla voda na mlyn
z hate povyše Črchle na rieke Hruštínke.
Keď po roku 1950 Hruštín sa rozrástol do nových
ulíc, zvlášť za mostom, kde nebolo nablízku domov
vody, ale hlavne zo zdravotných dôvodov, v roku
1966 občania si zriadili za pomoci a vedenia Okresnej vodohospodárskej správy v Dolnom Kubíne gravitačný vodovod. Na Petrovskom, nad cestou zachytili viacej prameňov, zaviedli ich do vodojemu a odtiaľ do Hruštína a neskôr, keďže pramene majú dostatok vody, i do Vaňovky.
Štefan Šmiheľ

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Ľubomír Jurovčík
finančné a majetkové
poradenstvo:
p
p

sporenie, investície
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
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Najmladšia generácia
v obci
2. 9. 2008 sa otvorili brány MŠ, začal sa nový školský
rok 2008/2009. Do MŠ je prijatých 89 detí, ktoré sú
zaradené do 4 tried.
TRIEDA 1: 5-6 ročné deti (predškoláci) 23 detí,
z toho 1 dieťa s OŠD (odložená školská dochádzka).
V triede je 13 dievčat a 10 chlapcov. 3 deti sú
z miestnej časti Vaňovka.
Vyučujúce: pani riaditeľka Bombiaková a pani Mgr.
Tužinčinová.
TRIEDA 2: 22 detí, 12 detí predškolského veku,
z toho 1 dieťa s OŠD, 10 detí strednej vekovej skupiny z toho 2 deti z miestnej časti Vaňovka. V triede je
11 chlapcov a 11 dievčat.
Vyučujúce pani učiteľka Michnová a pani učiteľka
Martvoňová.
TRIEDA 3: 23 detí 4-5 ročných - stredná veková
skupina. V triede je 14 chlapcov a 9 dievčat.
Vyučujúce: pani učiteľka Jaššová a Škapcová.
TRIEDA 4: 19 detí 3-4 ročných – najmladšia veková
skupina, 2 deti zaradené postupne v od 02/09 a 03/
09 . Čiže zaradených je 21 detí. V triede je 14 dievčat
a 7 chlapcov.
Vyučujúce pani učiteľky: Kazimierová a Ťasnochová.
Kolektív zamestnancov je stabilný.
V školskom roku 2008/2009 sú v MŠ zaradené deti s
OŠD. Ide o deti, ktoré zotrvávajú v MŠ aj po dovŕšení
6 roku veku dieťaťa. Je v ich záujme, aby pravidelne
navštevovali MŠ. Bude to pre ne prospešné a odklad
školskej dochádzky o 1 rok bude mať pre ne význam.
18. 9. 2008 - plánujeme v MŠ ZRPŠ. Rodičia získajú
informácie o Školskom vzdelávacom programe
(ISCED 0), o vnútornom poriadku MŠ, o stravovaní
detí, poplatkoch a financovaní pobytu detí v MŠ
a o smerovaní MŠ. Na ZRPŠ budú zvolení triedny
dôverníci z radov rodičov.
Koncom mesiaca september zasadne ŠR pri MŠ Hruštín.
Rodičia sa môžu informovať o špecifikách práce učiteliek MŠ o všetkom čo ich zaujíma v Materskej škole
u vyučujúcich alebo u riaditeľky MŠ. Všetci rodičia sú
vítaní!
V auguste (23.08.) oslávila krásne životné jubileum
naša pani učiteľka Mgr. Martinka Tužinčinová, ktorá
počas svojho pôsobenia na našej škole vykonala
veľký kus pedagogickej práce. Rodičia, spolupracovníci, aj deti si ju obľúbili. Chcem jej v mene celého
kolektívu poďakovať a popriať veľa zdravia, lásky
a porozumenia do ďalšieho života.
Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ-Hruštín
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EKO OKIENKO

PAMPERSKY
ČI LÁTKOVÉ PLIENKY?
Milé mamičky, týmto príspevkom by som chcela
osloviť tie z vás, ktoré máte doma dieťatko – plienkáča - a tie, ktoré ste v radostnom očakávaní nového života a rozhodujete sa, ktoré plienky budete
používať.
Bolo by dobré, keby ste pri výbere zvážili nasledovné:
- jednorazové plienky sa nedajú recyklovať. Dieťatko za dva roky svojho života pri priemernej
dennej spotrebe 5-6 plienok spotrebuje 4000
plienok, ktoré v nasiaknutom stave vážia jednu
tonu. Táto halda potom končí na skládke, kde sa
rozpadá 400 rokov. Je to dvakrát toľko odpadu,
ako sa podarí jednému dospelému človeku vyprodukovať za ten istý čas. Látkovú plienku po
skončení plienkového obdobia môžete využiť na
kadejaké „utieracie“ účely a nakoniec môže byť
bez problémov skompostovaná,
- spotreba surovín na výrobu pampersiek je za
dva roky približne 10 – 15 krát väčšia a spotreba
energie je 2-3 krát vyššia ako pri výrobe plienok
bavlnených,
- pampersky nepriamo zaťažujú životné prostredie aj nákladmi na dopravu, pretože tých 4000
plienok sa musí dostať z továrne do obchodu,
odtiaľ ku zákazníkovi, odpad zase na skládku
alebo do spaľovne. Látkové plienky väčšinou
nakúpime len raz – 60 kusov vystačí nielen pre
prvé dieťa, ale aj pre ďalších súrodencov,
- pri používaní látkových plienok je pokožka dieťaťa v kontakte s prírodným materiálom, pri pamperskách s umelými hmotami, ktoré môžu spôsobiť rôzne alergie a prehriatie organizmu,
- a na záver finančné hľadisko: tu na plnej čiare
vyhrávajú látkové plienky, pretože ich používanie (vrátane nákladov na nákup, pranie, žehlenie, pracie prášky a vodu) vám ušetrí aj vyše
10 000,- Sk. Ak neveríte, môžete si to overiť na
http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/odvratena-strana-jednorazovych-plienok-0.
Je samozrejmé, že konečný výber - či použijete
plátenú alebo jednorázovú plienku - je iba na vás.
Uprednostníte drahšiu variantu a vlastné pohodlie
na úkor životného prostredia, v ktorom žijeme my,
naše ratolesti a chcú žiť aj budúce generácie?
(JK)
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DOBRÚ CHUŤ
ČALAMÁDA

ŠALÁT S VEGETOU

3 kg hlávkovej kapusty
2 kg cibuľe
3 kg uhorky
3 kg papriky zelenej
1 kg papriky červenej
3 ks mrkvy
Nálev: 2 litre vody, 1/2 litra octu,
30 dkg kryštalového cukru , 1 deko
Na množstvo zeleniny je potrebné
minimálne dvojitú dávku nálevu,
podľa vlastného uváženia
Postup: Hlávkovú kapustu nakrájame na tenké pásiky, cibuľku na
tenké kolieska, uhorky postrúhame ako na šalát (na kolieska), papriku na tenké kolieska a mrkvu postrúhame na väčšie kúsky .Celú
túto masu zeleniny premiešame,
zalejeme uvareným nálevom a
necháme 24 hodín odstáť. Plníme
do pohárov a sterilizujeme 15 minút .
Týmto spôsobom a nálevom sa
zavárajú napr.tieto kombinácie:
- karfiol, okrúhla paprika (prekrajujeme na 1/2)
- karfiol, malá cibuľka, patizón
- baraní roh, karfiol, červená paprika, cibuľka, patizón
- baraní roh, feferonka, uhorky
nakrájané na kolieska
- čiste len nakrájané uhorky, kúsok mrkvy a paprika, malá cibuľka

1 kg uhoriek (kapusty, papriky, alebo zmes)
1 veľká cibuľa
1,5 dcl octu
10 dag cukru
1,5 pol. lyžice vegety
Postup: potrúhať, nakrájať, zmiešať, 3 hod. stáť, plniť do pohárov nenatláčať, sterilizovať.

ZELENINOVÝ ŠALÁT NA ZIMU
5 kg hlávková kapusta - nakrájať,
1 kg mrkva - nahrubo nastrúhať,
1 kg cibuľa - nakrájať
Nálev: 1,75 l vody prevariť s 0,4 l
octu, 12 tbl spolarínu ( alebo 25
dag cukru), 1 Deko, horúce precediť na pokrájanú zeleninu (to aby
tam neboli guličky z nálevu), dobre premiešať, nechať stáť 2-3 hod.,
potom trošku vytláčať a natlačiť do
fliaš. Zaliať nálevom, ktorý nám
zostane, dobre uzatvoriť a dať sterilizovať.
Takto robíme aj šalát kde namiesto
mrkvy dáme červenú kápiu, alebo
pre zmenu farby zasa žltú mäsitú
papriku.

ČALAMÁDA Z KALERÁBU
GIGANT
1,5 kg gigantu
75 dkg zelenej papriky (môže byť
aj červená)
0,5 kg cibule
Feferónka
Nálev: 3 šálky vody, šálka octu,¾
šálky cukru, 1 vrecko deka
Všetko spolu prevaríme.
Postup: Kaleráb nakrájame na
strúhadle, papriku na širšie rezance, cibuľu na kolieska. Zmiešame
a naplníme poháre. Zalejeme horúcim nálevom. Sterilizujeme 5
minút.
KRÁĽOVSKÁ NAKLADANÁ
ZELENINA (CÁRSKA TURŠIJA)
Ingredience: 6 kg rajčiakovej papriky, 1 stredná hlávka kapusty(asi
1,5 kg) alebo karfiól, 1 kg mrkvy, 1
väčší zeler, 1 kg kapie, 500 g soli,
250 g cukru, 250 g medu, 1 l vody,
1 l vinného octu (6%), guľôčok čierneho korenia (na 0,7 l fľašu stačí
5), guľôčok nového korenia (na 0,7
l fľašu stačia 2), zelená zelerová
vnať
Postup prípravy: Kapustu nakrájame na hrubo (ak použijeme karfiol tak rozdelíme na ružičky), mrkvu na kolieska (2 mm), kapiu na
prúžky, zeler na plátky (2 mm),
vňať na lístočky. Všetko zmiešame
s časťou soli. Očistíme papriky (vydlabeme semienka). Zvyšnú soľ,
cukor, med, vodu a ocot povaríme
a necháme vychladnúť. Papriky naplníme zmesou, poskladáme do
fliaš alebo hlinenej nádoby, pridáme korenie a zalejeme studenou
marinádou. Zaťažíme a necháme
uležať v chladu (postačí chladný

špajz) aspoň 3 týždne. Môžeme
tiež plnit do obyčajnej fľaše a sterilizovať (variť 3 minúty, vypnúť plyn
a nechať ešte dôjsť 3 minúty).
Pri nesprávnom skladovaní (v teple) môže chytiť bielu plieseň, preto
je lepšie ju sterilizovať, aj keď potom nie je až taká chrumkavá.
ČALAMÁDA S CVIKLOU
Suroviny: 3 kg hlávkovej bielej
kapusty, 3 kg uvarenej cvikly, kúsok chrenu
Nakrájané - nastrúhané suroviny
zalejeme nálevom.
Nálev: 0,5 l octu, 0,5 l kryštálový
cukor, 0,5 l prevarenej studenej
vody, 1 deko (precedené cez sitko)
Takto premiešanú zmes naplníme
do fliaš, a sterilizujeme.
Aj keď nálev nie je až po povrch
flaše nevadí, pri sterilizácii kapusta pustí svoju šťavu.
ČALAMÁDA
kapusta 5 kg, paprika 1,5 kg, cibuľa
1,5 kg, deko 3/4 bal, ocot 0,5 l,
cukor 350 g, soľ 125 g, borkén 1 PL
Nastrúhame kapustu, papriku a cibuľu. Pridáme ostatné suroviny,
dobre premiešame, necháme odstáť do druhého dňa, aby kapusta
pustila dostatok šťavy. Na druhý
deň voľne sypeme do pripravených
nádob, šťavu rovnomerne rozdelíme. Čalamádu netlačíme, sypeme
voľne do nádob, pretože skysne a
nesterilizujeme!!!
KAPUSTA S CVIKLOU
5 kg bielej kapusty, 3 kg cvikly, ½
kg cibule, 3-4 PL soli, 8 dcl octu,
40 dkg kryšt. cukru
Kapustu nakrájame na rezance,
osolíme a necháme odstáť 2 hod.
Medzitým uvaríme cviklu, postrúhame na strúhadle na malých (môžeme časť na veľkých) okách. Ocot
zvaríme s cukrom. Cibuľu nakrájame na drobno. Po 2 hodinách (po
odstáti kapusty) všetko zmiešame
a necháme odstáť 24 hodín. Naložíme do fliaš a sterilizujeme cca
10 minút.
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NA DOBRÚ NÁLADU

JUBILANTI
v mesiaci september 2008
80 rokov: Škapcová Helena
Krivačková Margita
75 rokov: Valek František
Kytašová Agneša
70 rokov: Kupčová Margita
60 rokov: Jancek Jozef
Šeliga František
Vojčík Jozef
55 rokov: Hutirová Mária
Vlžáková Rozália
Drígľová Elena
Lihan Stanislav
Martvoň Štefan
50 rokov: Radzová Margita

Odišli o nás:
Peter Troják 28 rokov
Terézia Žibeková 66 rokov
Jaroslav Kaprál 34 rokov

Prišli medzi nás:
Kristína Drígľová
Sára Kytašová
Vendelín Žilinec
Marián Katreník

25. výročie sobáša:
Matej Martvoň a manželka Marta
Ján Kupčulák a manželka Emília
Milan Hojo a manželka Magdaléna

Uzatvorili manželstvo:
Ján Škapec - Anna Majchráková
Juraj Podolák - Bibiána Tomáňová
Michal Očkaják - Elena Šalatová
Ján Zemenčík - Michaela Altmanová

„Pán kolega, čo tá rozbitá hlava?“
„Jedna žena mi dala košom.“
„Ale, a kde?“
„V samoobsluhe.“
cccccc
Na pracovisku hovorí jeden kolega druhému:
„Všimol som si, že naša nová šéfka sa na teba
hnevá. Čože sa stalo?“
„V slabej chvíli chcela, aby som hádal, koľko má
rokov.“
„No a?“
„Uhádol som.“
cccccc
Včera večer sme s mojou ženou viedli trochu hlbší
rozhovor o rôznych životných situáciách.: Prišla
reč na eutanáziu. K tejto citlivej téme o voľbe medzi
životom a smrťou som poznamenal: – Nechcem
aby si ma nechala žiť v takom stave, kde by som
bol závislý na prístrojoch a živený tekutou stravou
z nejakej fľaše. Keby si ma niekedy takto videla,
vypni tie mašiny čo ma držia nažive.
Ona vstala, vypla telku, počítač aj chladničku
a vyliala mi pivo do záchodu - no je normálna??!
cccccc
Predajňa kníh vo veľkom meste vypíše konkurz na
podomových predajcov. Do konkurzu sa prihlási aj
jeden koktavý. Povedia mu, že vzhľadom na jeho
handicap nemajú oňho záujem. Presvedčí ich a na
skúšku mu dajú predávať Biblie. Po dvoch dňoch
sa vráti a zistia, že predal 30 Biblií. Spýtajú sa ho
ako je to možné, že predal za dva dni 30 Biblií, keď
na predajni predajú mesačne maximálne dva kusy.
On odpovedá: „Veľmi jednoducho: zaklopal ssoomm nnna ddddvere a sppýýttal ssom ssa iiiich kkukúpiiitttee bbibbbiliu aaaallebbo vvám jju pppreččííttaam?“
cccccc
Dámy a páni, hovorí k vám kapitán. Práve sa nachádzate na palube najväčšieho lietadla na svete.
Na tomto poschodí nájdete bar a reštauráciu, na
druhom bazén a tenisové kurty.
Na treťom poschodí si môžete spríjemniť let návštevou kina a divadla. No a teraz mi držte palce, ja
sa to lietadlo pokúsim dostať do vzduchu.“
cccccc
Na vojenčine pri cvičných streľbách sa kapitán
pýta vojaka:
- Vojak, čím vy sa vlastne živíte v civile?
- Prečo sa pýtate, pán kapitán?
- Ja nič, len vás tak pozorujem, že vždy, keď vystrelíte, tak vytiahnete vreckovku a poutierate všetky
otlačky na zbrani!
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Konečná tabuľka:
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
4
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
3
3
5
6
7

48:12
50:13
35:17
26:21
15:15
18:26
21:55
4:58
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Stavebniny Martvoň

XV. ročník Hruštínskej
futbalovej miniligy – 2008

1. WIZARDS
2. Chrumkáči
3. D-Killers
4. S-L-Z-A
5. Old Boys
6. Nám to nevadí
7. MXZ Crew
8. Fuk ho tam

l

21
18
12
12
12
6
3
0

Strelci gólov:
23 gólov – J. Jurký ml. (Wizards)
15 gólov – Š. Škapec st. (Wizards)
11 gólov – K. Brašeň (Chrumkáči), Š. Škapec ml.
(D-Killers)
9 gólov – A. Martvoň (MXZ Crew)
8 gólov – E. Mazáček (D-Killers)
7 gólov – Ľ. Jurovčík, M. Paško, A. Hojo, F. Macák
(Chrumkáči), F. Jurovčík (S-L-Z-A)
6 gólov – F. Martvoň (Chrumkáči), Š. Kľuska (S-LZ-A), J. Jurčiga ml. (Nám to nevadí)
5 gólov – R. Kytaš (Wizards), Š. Ošťadnický (Old
Boys), Ján Kupčulák (MXZ Crew),
4 góly
– J. Michna (D-Killers), P. Jurovčík (S-L-ZA), L. Snovák (Nám to nevadí),
Juraj Kupčulák (MXZ Crew)
3 góly
– Ľ. Zajac ml. (D-Killers), F. Kľubis (Chrumkáči) J. Ťasnocha (Nám to nevadí)
2 góly
– M. Dirga (Wizards), Š. Drígeľ, Š. Martvoň (S-L-Z-A), J. Hojo, Ľ. Babinský,
F. Tomáň, J. Kompan (Old Boys), Mať.
Kubica (S-L-Z-A), M. Šimák (Nám to
nevadí), R. Vlžák (MXZ Crew)
1 gól
– A. Rončák st., S. Martvoň, J. Paško
(Wizards), Ľ. Zajac st., J. Jurovčík
(Chrumkáči), M. Gočala, J. Očkaják, T.
Troják, V. Hojo, M. Očkaják, T. Drígeľ
(D-Killers), P. Paško, P. Bohucký,
P. Jagelka (S-L-Z-A), M. Ľubek, F.
Ľubek (Old Boys), J. Valek, M. Kotúľ, M.
Paško (Nám to nevadí), A. Genšor (MXZ
Crew), Ľ. Dopater, M. Radzo, M. Mateka
(Fuk ho tam)

ponúkajú ručné a elektrické náradie značky
EXTOL za akciové ceny.
V akcii prebiehajúcej od 2.9. do 19.9.2008 je
výber noviniek profesionálnej značky Fortum,
poloprofesionálneho ručného a elektrického
náradia Extol Premium, hobby náradia Extol
Craft a elektrocentrály zn. Heron
Hitmy akcie sú:
uhlová brúska
Extol Craft 115 mm
za 699 Sk
račňa Extol Prémium
s trojročnou zárukou
za 399 Sk
príklepová vŕtačka
Extol Prémium 850 W
2024 Sk

elektrocentrála
Heron, výkon 2,3 kW
za 13 900 Sk
Viac informácií nájdete v letákoch, ktoré budú rozposlané do každej domácnosti.

U nás s bonusom EURO za 28,90 Sk
Ak v období od 1.8.2008 do 30.9.2008 vložíte na
svoj účet stavebného sporenia finančné
prostriedky v ľubovoľnej výške, k svojim vkladom získate mimoriadny EURObonus, ktorý
vám pripíšeme na účet stavebného sporenia k
31.12.2008.
Výhody pre vás:
- možnosť vkladať na účet novej aj existujúcej zmluvy
- jednorazový alebo viacnásobný vklad bez obmedzenia výšky
- pre každého člena rodiny
- atraktívne úročenie - 4,24 % z vkladu
- štátna prémia vo výške 12,5%
- max. 2000,- Sk
Nečakajte s vkladom na stavebné sporenie do konca roka 2008! Využite možnosť získať EURObonus!
Informácie: Marta Drígľová, koordinátorka predaja
Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Pod Uhlisko 255,
tel.: 0915 81 32 32
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Na voľnú chvíľu

MKS pri OcÚ Hruštín
PODUJATIA V MESIACI SEPTEMBER 2008

6.9.
16.9.
20.9.
23.9.
27.9.

Svadobná veselica
Predaj ALADIN
Svadobná veselica
Predaj M-MARKET
Koncert

Informácie OcÚ
Obec Hruštín ponúka do prenájmu lyžiarsky vlek na Príslope. Bližšie informácie
získate na Obecnom úrade v Hruštíne.
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Kúpim pozemky
v areáli Poľnohospodárskeho družstva
Hruštín. Ponúkaná cena 100,-Sk/m2

Tel.: 0907 525921
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