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Už „XXX. ROČNÍK ZIMNÉHO LY-

ŽIARSKEHO PRECHODU PIATIMI

HOĽAMI“ sa konal 14. februára.

Zúčastnilo sa ho 270 lyžiarov, ktorí

vyštartovali od KD Hruštín. Na

trati ich čakalo občerstvenie a po

príchode do kultúrneho domu

guľáš, vlajka a šiltovka. Najstar-

ším účastníkom bol p. V. Hojo

(1935) a najmladším M. Maťašák

(1997).

Poďakovanie patrí usporiadateľom

a sponzorom: Obec Hruštín, OŠK,

Ľuboš Jancek, Matej Kupčo a SKI

Zábava Vasiľovská hoľa.

XXX.
ročník
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Očami

starostu

Tohtoročná zima si to čo zameškala, vynahradila

v mesiaci február. O dostatok snehu a mrazov, nebola

núdza. Posledné roky sa štatisticky február zaradil

medzi najchladnejší mesiac v roku.

1./ V sobotu

14. 2. 2009

sa uskutoč-

nil XXX. roč-

ník zimného ly-

žiarskeho prechodu „Piatimi hoľami.“ Zúčastnilo sa

na ňom rekordne 270 účastníkov. Večer nasledoval

tradičný fašiangový maškarný ples. Všetkým, ktorí

sa spolupodieľali na týchto akciách, veľmi pekne

ďakujem.

2./ Stavebná firma p. Ing. J. Snováka ukončila staveb-

né práce v nadstavbe podkrovia zdravotného stre-

diska. Boli dorobené obkladačské práce v miest-

nostiach nadstavby, boli namontované svetlá i sani-

tárne zariadenie a dvere do miestností. Celý priestor

bol vymaľovaný a vyčistený. V marci sa tu presťahu-

je všeobecný a detský lekár. Stavebná firma bude

pokračovať v rekonštrukcii ďalších ambulancií na

poschodí a prízemí. Všetkým pracovníkom firmy ďa-

kujem za kvalitne vykonanú prácu.

3./ Obec podala žiadosť na eurofondy, na rekonštruk-

ciu verejného osvetlenia. Za 3 mesiace budeme

vedieť, či sme uspeli.

Vážení občania.

Prežívame pôstne obdobie, ktoré je spojené aj

s misiami v našej farnosti. Skúsme využiť túto šancu,

na zmenu každého jedného z nás k dobru.

 Mgr. František Škapec,

starosta obce

„Život je cesta, ktorá má veľa koľají, len ak si

vyberieš tú správnu koľaj, začína mať cesta pod-

statu.“
(Anonym)

65 rokov Jurovčíková Emília

60 rokov Voška Ladislav
Maďaríková Zuzana

55 rokov Paško Vladimír
Škapec František

50 rokov Genšor Alexander
Martvoňová Terézia
Škapcová Monika
Dovhunová Mária

Prišli medzi nás:

Dávid Podolák
Matej Očkaják
Sofia Radzová
Nela Martvoňová
Marek Radzo
Ľudovít Zubaj

Uzatvorili manželstvo:

Jaroslav Mateček - Margita Martvoňová
Ľubomír Hurák - Helena Macáková
Jozef Gočala - Mária Huroňová
Miroslav Stieranka - Jana Popelárová

Odišli od nás:

František Škapec, 86 rokov
Mária Štajerová, 86 rokov
Štefan Škapec, 70 rokov

JUBILANTI

v mesiaci marec 2009

MKS pri OcÚ Hruštín

Podujatia v mesiaci MAREC 2009

3.3. Predaj SVEŤATEX
6.3. Zber plastov
8.3. Streľby

12.3. Predaj M-MARKET
21.3. Prezidentské voľby – 1. kolo
25.3. Predaj MEDVECKÝ

Informácia OcÚ
Dňom 1.3.2009, bola menovaná do funkcie pred-

nostky OcÚ Hruštín Mgr. Darina Kupčuláková.

Nahradila tak doterajšiu pani prednostku,

Ing. Helenu Hutirovú, ktorá odišla do dôchodku.

Obidvom prajeme veľa úspechov.
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U z n e s e n i e zo

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 11. 02. 2009 Číslo: OZ 01/2009

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 9 (ospra-
vedl.: Ing. M. Kompan, Ľ. Zajac).

2. Správu o činnosti kontrolórky obce
za rok 2008.

3. Informáciu starostu obce o prie-
behu rekonštrukčných prác na
zdravotnom stredisku.

4. Informáciu starostu obce o prípra-
ve projektu odkanalizovania obcí
– ORAVA II.

5. Informáciu starostu obce o úpra-
ve rozpočtu v rozsahu schválenej
kompetencii starostu obce za rok
2008.

6. Informáciu starostu obce o pripo-
mienkovaní doplnku ÚP ZÓNY ZÁ-
BAVA.

7. Informáciu starostu obce o riešení
požiadaviek občanov na základe
hovoru s občanmi zo dňa 18. 01.
2009.

8. Informáciu starostu obce o progra-
me spolupráce s družobnou ob-
cou Gminou Zabierzow na rok
2009.

9. Informáciu starostu obce o meno-
vaní do funkcie prednostky OcÚ
Mgr. Dariny Kupčulákovej od 1.
03. 2009.

B/ Schvaľuje:

1. Odpísanie nedobytných pohľadá-
vok v sume 197.821,- Sk (6.566,45
€) z inventúry za rok 2008.

2. Dokladovú inventúru k 31. 12.
2008.

3. Plán kontrolnej činnosti kontrolór-
ky obce na 1. polrok 2009.

4. Položkový rozpočet ZŠ Hruštín na
rok 2009.

5. Upravený položkový rozpočet MŠ
a ZŠS Hruštín na rok 2009.

6. a/ Predloženie žiadosti o NFP
v rámci opatrenia 2. 2 OP KaHR
na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvet-
lenia“, ktorý je realizovaný v Hruš-
tíne a m.č. Vaňovka
b/ Zabezpečenie realizácie pro-

jektu po schválení žiadosti
o NFP

c/ Financovanie projektu vo výš-

ke 18,16 % z celkových opráv-
nených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 55.473,24 EUR.

7. Poplatky ZŠ Hruštín za užívanie
telocvične, fitnes a ŠkD vo výške:
Telocvičňa:
občania Hruštína: 5,- €/hod.,
cezpoľní: 7,- €/hod.,
tréning OŠK: 2,- €/hod.
Fitnes: 1,- €/hod./osoba.
Permanentka na 10 vstupov:
7,- €.
ŠkD: 2,- €/dieťa.

8. Žiadosť o finančnú podporu Po-
ľovníckeho združenia Hruštín vo
výške 166,- € (5.000,- Sk).

9. Žiadosť p. Milana Šmihľa, Dedina
č. 736/91, 029 52 Hruštín o od-
predaj obecných pozemkov KN
č. 1181/2, 1181/6, 1181/5, 1183/4,
1183/2 a 1183/1 k. ú. Hruštín
o výmere 430 m2 za 1,33 €/m2 /
40,- Sk /m2/, ktoré sa nachádzajú
v jeho dvore a záhrade.

10. Žiadosť PD Hruštín, Črchľa 396/
145, 029 52 Hruštín o odpredaj
obecného pozemku parcela č. E
20241/2 o výmere 2617 m2 za 3,32
€/m2 /100,- Sk/m2/, je to cesta
v areáli PD Hruštín.

11. Mimoriadnu odmenu prednostke
OcÚ vo výške 400 € ku skončeniu
pracovného pomeru.

12. Odmenu:
a/ poslancom OZ a OR za účasť

na zasadnutí vo výške 43,- €/
zasadnutie s vyplácaním pol-
ročne

b/ odmenu zástupcovi starostu
obce vo výške 530,- €/rok
s vyplácaním polročne

c/ odmenu predsedom komisií
vo výške 33,- €/rok.

d/ odmenu pre funkcionárov ha-
sičského zboru: vyplácanie
1 x ročne
Hruštín: Veliteľ: 56,- €
Strojník: 53,- €
Preventivár: 40,- €
Vaňovka: Veliteľ: 56,- €
Strojník: 53,- €
Preventivár: 27,- €

Mgr. František Škapec

starosta obce

Návrat k maškarnému

plesu

Ako každý rok, aj tento sme
v našej obci pripravili maškar-
ný ples. Ľudí bolo dostatok,
prišli aj masky. Hudba bola
dobrá a nálada tiež. O to smut-
nejšie bolo zistenie, že nám
niekto počas maškarného ple-
su narobil dosť škôd (poláma-
né kohútiky na WC, vylomené
dvere v zasadačke, rozbité
svetlá v sále....).
Sme jediná obec v blízkom
okolí, kde sa takáto akcia ešte
udržala, a ktorú ešte udržať
chceme. Prečo sa, ale nájde
niekto, kto sa príde na takúto
(a nielen túto) akciu „vybúriť“?

������S ÚSMEVOM �����

Na cintorín sa zrútilo malé športové lieta-
dlo. Záchranári už vytiahli 300 mŕtvych.

���������������

Havária. Auto narazí do konského po-
vozu, kôň je natoľko poranený že ho
policajt na mieste zastrelí. Potom sa ob-
ráti k ostatným účastníkom havárie:
- Je tu ešte niekto ťažko zranený?

���������������

Cigáň si robí autoškolu. Prejde v poriad-
ku križovatkou a inštruktor sa ho pýta:
- Iba tak pre zaujímavosť, aká tam bola
značka?
A cigáň:
- Hliníková, vrátime sa?

���������������

V škole dá učiteľka deťom úlohu, aby
povedali príbeh, ktorý skončí vetou:
„Mama je len jedna!“. Prihlási sa Anička,
známa bifloška a vraví:
- Vždy, keď idem ráno do školy, moja
mama ma učeše, aby som bola pekná.
Moja mama je veľmi dobrá. Mama je len
jedna!
Prihlási sa Jožinko a vraví:
- Moja mama mi každý deň urobí do
školy desiatu, aby som nebol hladný.
Mama je len jedna!
Nakoniec sa prihlási Móricko:
- Keď som včera prišiel domov, otvoril
som dvere a náš byt bol plný dymu od
cigariet, na koberci bol fľak od rozliateho
červeného vína a mama sedela v obý-
vačke rozčapená v kresle. Zakričala na
mňa, aby som jej z chladničky doniesol
dve fľaše piva. Otvoril som chladničku
a zakričal: „Mama, je len jedna!“
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Najmladšia generácia v obci

Marec je mesiac knihy. Počas ce-
lého mesiaca sa budeme intenzívnej-
šie venovať detskej knihe, aby sa zvý-
šil záujem detí o knihu.

V mesiaci marec sa podávajú žia-
dosti na predprimárne vzdelávanie do
MŠ na školský rok 2009/2010. Žia-
dosti si rodičia môžu vyzdvihnúť u ria-
diteľky MŠ. Je potrebné, aby žiadosť
potvrdila detská lekárka, prípadne
uviedla dôležité skutočnosti, ktoré by

mala poznať vyučujúca učiteľka o die-
ťati. Na žiadosti rodičia uvedú čas od-
kedy do kedy žiadajú o pobyt dieťaťa
v MŠ. Je možný aj poldenný pobyt
v MŠ. Podľa požiadaviek rodičov sa
určí prevádzka MŠ v nasledujúcom
školskom roku. Žiadosti podávajú ro-
dičia pre deti, ktoré nenavštevujú MŠ.

Kapacita MŠ je 90 detí. Je možné
umiestniť až 100 detí, ak bude taký
záujem zo strany rodičov. Do ZŠ po-

Rozhovor detí s redaktorkou Rádia REGINA

Spomienky na MP 2

stupuje 34 detí, z toho asi 3 detí budú
mať pravdepodobne odklad školskej
dochádzky (OŠD). Na ich miesto mô-
žem prijať nové deti.

V školskom roku 2009/2010 plánu-
jeme v MŠ 4 triedy- samozrejme pod-
ľa záujmu a požiadaviek rodičov.

Od 02. 03. do 06. 03. 2009 cez
jarné prázdniny nebude prevádzka
Materskej školy Hruštín. Počas prázd-
nin sa uskutoční vzdelávanie pre za-
mestnancov v Námestove. Pedago-
gické pracovníčky získajú teoretické
a praktické kompetencie potrebné pre
ich prácu. Obsahom vzdelávania
bude: - Prezentácia a orientácia
v predškolskej pedagogike (02. 03,
,... Tohto vzdelávania sa zúčastnia
3 pani učiteľky.

03. 03. Metodický deň na tému:
Určovanie cieľov v percepčno-moto-
rickej, kognitívnej a efektívnej oblasti
predprimárneho vzdelávania podľa ta-
xonómie v MŠ. Zúčastnia sa dve uči-
teľky. Získané zručnosti využijú pri
svojej práci v MŠ. Toto vzdelávanie je
poriadané Spoločným obecným úra-
dom Zákamenné, Školským úradom
Námestovo. Získané zručnosti a kom-
petencie budú prínosom hlavne pre
naše deti v MŠ. Ostatné pani učiteľky
si čerpajú dovolenku.

04.03. sa uskutoční pracovné stret-
nutie hlavných kuchárok. Obsahom
stretnutia bude: Zdravé stravovanie
v školských stravovniach.

Zúčastnia sa ho všetky kuchárky
z nášho zariadenia.

od 02.03. do 04.03 materská ško-
la poskytne svoje voľné priestory na
ubytovanie a stravovanie počas 3 dní
študentom zo Žiliny počas prázdnino-
vej lyžovačky na Vasiľovskej holi, tak-
že priestory a ľudský potenciál cez
jarné prázdniny plne využijeme.

AKCIE V MESIACI MARCI:

Od 1 do 31. marca: Podávanie
žiadostí o predprimárne vzdelávanie
v MŠ.

Od 02. 03 do 06. 03. jarné prázd-
niny



03/20095

DOBRÁ RADA
30 najzdravších potravín pre imunitný systém: Ste pri každej
vlne nachladnutia postihnutí? Tak neváhajte...

1. Morčacie prsia: obsahujú nemalé množstvo železa, zinku
a vitamínu B. Toto trio zabraňuje infekciám.

2. Reďkovka: kalcium, vitamín C, kálium a magnézium sa sta-
rajú o dobre prekrvenie slizníc.

3. Jablko: obsahuje veľké množstvo rastlinného farbiva (queri-
citín), perfektného zabíjača vírusov.

4. Brokolica: až do okrajov plný zeleného farbiva, ktorý ochra-
ňuje steny telových buniek pred poškodením.

5. Haring: výborný prameň Omega-3-mastných kyselín a jódu,
zabraňujúci zápalovým procesom a reumatickým ochore-
niam.

6. Čaj: obsahuje teín, ktorý v spojení s tráviacimi šťavami posil-
ňuje imunitný systém a znižuje riziko infarktu.

7. Šípky: pri každodennom pití šípkového čaju, alebo náteru na
chlieb, sa imunitný systém posilňuje, a to pomocou vysokého
obsahu vitamínu C.

Pre krásu: Predpoklady pre hladkú pokožku a lesklé vlasy
nájdete ...

8. Marhule, broskyne: vitamín A stimuluje regeneráciu pokož-
ky. Sušené plody obsahujú päťnásobne viacej účinných vitál-
nych látok ako čerstvé.

9. Ananás: obsahuje účinnú latku pre hladkú pleť – bromelín,
ktorý zároveň urýchľuje spaľovanie tukov v bunkách.

10. Melóny (žltý): obsahuje retinol - Beauty Vitamin - regenerujú-
ci bunky pokožky.

11. Čučoriedky: majú antioxidačné vlastnosti, ochraňujú pokož-
ku proti neblahým účinkom voľných radikálov, najmä u fajčia-
rov, a zabraňujú tvorbe vrások.

12. Vajcia: so svojím obsahom biotínu (vitamín H) pôsobia blaho-
darne na lesk vlasov a pokožky.

13. Jahody: obsahujú dupľované množstvo asparagínovej kyse-
liny než špargle. Podporujú močenie, odvodnenie a látkovú
výmenu ako aj vylučovanie nestráviteľných škodlivín z tela.

14. Slnečnicové jadrá: obsahujú vysoké množstvá vitamínu E,
čo zlepšuje prekrvenie a hladkú pokožku.

 Pre viacej energie: Na odstránenie únavy a vyčerpania

15. Orechy: sú bohaté na alfa-linolovú kyselinu, minerálne látky
a bielkoviny: posilňujú mozgové bunky a koncentráciu.

16. Biela fazuľa: obsahom magnézia podporuje lepší prenos
myšlienok a zabraňuje svalovým kŕčom

17. Ovsené vločky: ich obsah vitamínu B zosilňuje koncentráciu
a magnézium zvyšuje výkonnosť organizmu. Denný príjem
najlepšie už na raňajky.

18. Papája: vysoký obsah vitamínu C a magnézia je výborná
kombinácia proti únave, podporuje trávenie.

19. Pistácie: obsahom kália pomáhajú pri uvažovaní udržať si
jasnú myseľ, pretože kálium podporuje transport kyslíka čer-
venými krvinkami.

22. Červená paprika: svojím extrémne vysokým obsahom vita-
mínu C dopomáha perfektnému prekrveniu mozgu.

23. Jogurt: je zdrojom kalcia a aminokyseliny isoleicínu. Čo i len
jeden téglik denne zvýši vašu výkonnosť.

 Pre dobrý spánok

24. Paradajka: obsahuje atropín, pôsobiaci na uvoľnenie svalov.
25. Hruška: obsahuje meď, potrebný stopový prvok pre výživu

mozgových buniek, čo ďalej uvoľňuje napätie organizmu.
26. Kukurica: pôsobí perfektne upokojujúco po ťažkom dni na

mozog svojim obsahom vitamínu B1.
27. Hrach: obsahuje fosfor, čo je záruka. Už 100 gramov hrachu

nahradí celú uspávanku.
28. Avokádo: vysoký obsah kalia a fosforu zaručuje dobrý

a pokojný spánok.
29. Zemiaky: nervy upokojujúce magnézium je ideálnym pomoc-

níčkom.
30. Banán: tu sa nachádza aj aminokyselina tryptofan, ktorý

umožňuje prenos krvného cukru do mozgových buniek
a potom sa premení na serotonín, tento na melatonín, ktorý
umožňuje hlboký spánok a pekné sny.

Zdroj: www.dr-burian.com

13. marca sa dožíva

krásneho okrúhleho

výročia 50 ROKOV

naša pani učiteľka

Terka Martvoňová

rod. Rabčanová.

PRIANIE ZA CELÝ

KOLEKTÍV materskej

školy:

Milá naša Terka, želáme Ti

všetko najlepšie, zostaň taká

aká si: ľudská, citlivá, ústretová,

pracovitá a milá. Prajeme Ti zdravie, veselú myseľ,

spokojnosť v rodine aj na pracovisku a veľa šťastia

do ďalšej päťdesiatky. Sme šťastné, že si.

Od 16. 03 do 20. 03. Týždeň otvorených dverí.
V priebehu tohto týždňa rodičia aj deti sa môžu prísť

pozrieť a oboznámiť s priestormi v MŠ. Získajú prehľad
jednak o priestoroch, ale aj o prevádzke a činnosti MŠ.
Očakávame hlavne rodičov novoprijatých detí.

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

Príprava na MP

Spomienky na MP 1
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2009

3. 2. - v Námestove sa konalo okresné kolo geografickej
olympiády. Reprezentovali nás dve žiačky, ktoré pripravovala
p.uč. Kopilcová. Darilo sa im dobre, veď Zdenka Žilincová (6.
A) obsadila 3. miesto a Kristína Michalčíková (7. A) bola piata.
Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami. Blahoželáme a ďaku-
jeme za dobrú reprezentáciu školy.

4. 2. - v Námestove sa konal 1. ročník dejepisnej olympiá-
dy. Našu školu reprezentovali žiačky Zdenka Žilincová (6. A),
Kristína Michalčíková (7. A) a Tatiana Kubicová (9. A) Napriek
tomu, že nedosiahli medailové umiestnenia, ďakujeme im za
reprezentáciu školy.

6. 2. - v telocvični ZŠ sa v piatky popoludní koná dlhodobý
medzitriedny futbalový turnaj. Výsledky a hodnotenie uverej-
níme po jeho skončení.

9. 2. - Expert je celoslovenská súťaž, v ktorej žiaci riešia
úlohy v dvoch vybraných témach.

V tomto školskom roku si so svojimi rovesníkmi zmeralo
sily 12 žiakov našej školy. Najlepšie sa darilo Darinke Škapco-
vej (8. B), ktorá sa v konkurencii 3 281 slovenských ôsmakov
umiestnila na 183. mieste (1. téma - Dejiny: 78. miesto, 2.
téma: Svet umenia: 126. miesto). Ďalšie najlepšie umiestne-
nia:

šiestaci: Daniela Červeňová (6. B): 739. miesto z 3053
súťažiacich

deviataci: Tatiana Kubicová (9. A) - 1064. miesto z 4324
súťažiacich.

12. 2. - sa konalo v Žiline krajské kolo
olympiády v nemeckom jazyku. Spomedzi
9 víťazov okresných kôl Žilinského kraja
zvíťazil FERKO VLŽÁK (7. B)!!! a postúpil
na celoslovenské kolo. Pripravovala p. zá-
stupkyňa Mičiaková. Obidvom ďakujeme
za výbornú reprezentáciu školy, obce
a v Bratislave želáme ďalší úspech.

13. 2. - Družstvo žiakov OŠK Hruštín
v zložení Milan Jašica ml., Ľubo Jaššo,

Miňo Mišánik a Miloš Frčo (ved. Milan Jašica st.) sa stalo bez
straty bodu víťazom dlhodobej súťaže žiackych družstiev. Až
za ním skončili družstvá Lokce, Novote, Krušetnice, Brezy

a Bzín.
V našej telocvič-

ni bolo v stredu
11. 2. záverečné
kolo, po ktorom zá-
stupcovia OSTZ
odovzdali víťazom
pohár, diplomy
a sladkosti. Okrem
toho získalo víťaz-
né družstvo prémiu
45 €.

6. 2. – Do rozpráv-
kového sveta zavítali
mladší žiaci ZŠ Hruš-
tín. Kultúrny dom sa
zmenil na svet plný
známych postavičiek
z rozprávky, ktoré nav-
štívili strašidelný les,
čarovný vesmír a pod-
morský svet. Všade ich
čakalo prekvapenie
a množstvo zábavných
úloh. Štvrtáci zatanco-
vali belgický tanec
a starší žiaci zasa slo-
venský ľudový. O skve-
lú hudbu a projekciu sa
postaral vedúci KD
p. Šalata. Zábava bola
výborná a na záver boli
všetky masky odmene-

né sladkou odmenou, ktorú venovalo Združenie rodičov. Po-
ďakovanie za dobre pripravenú akciu patrí ZRŠ Mgr. Kleňovej

a všetkým vyučujúcim
1.-4., všetkým rodičom
za pomoc pri príprave
masiek.

19. 2. - V okresnom
kole výtvarnej súťaže
Európa v škole získala
žiačka 9. B Mária
Škombárová v III. kat.
pekné 2. miesto. Do-
stala diplom a peknú
knihu Slávne obrazy.
Blahoželáme! (aj p.uč.
Smidžárovej za prípra-
vu).

Od 19. 2. – siedma-
ci sa dočkali, absolvo-
vali 5-dňový lyžiarsko-
snoubordový výcvik na
Príslope. Počasie pria-
lo, žiaci boli disciplino-
vaní a spokojní. Dobre
padla každodenná
obedová polievka
v penzióne Príslop –
ďakujeme (aj za úscho-
vu lyží). Víťazmi prete-
kov na konci LV sa sta-
li: Ján Ľubek zo Zamo-
stu, Kristína Michalčí-
ková, Štefan Kľuska
a v choreografii M.
Gombalová, V. Tomul-
cová a T. Ťasnochová.

26. 2. – kolektív uči-
teľov sa rozlúčil s kole-
gyňou Mgr. Beátou Fi-

ricovou, ktorá k 1. 3. odchádza na nové pôsobisko. Triednou
učiteľkou 5. B sa stala Mgr. J. Kopilcová.

Vo februári absolvovali prax v našej škole: Marta Hrubošo-
vá (v ŠkD), Peter Teťák (II. stupeň – Z - D).

Aj v tomto roku majú občania možnosť venovať 2 % už
zaplatených svojich daní za uplynulý rok. Po deťoch posiela-
me tlačivá. Ak sa rozhodnete 2 % venovať škole, odovzdajte
tlačivá svojmu zamestnávateľovi. V mene našich žiakov ďa-
kujeme!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Futbal 8. A

Maškarný

Snoubordisti

Vlekári

Stolní tenisti
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Tradičný Maškarný ples, ktorý
usporiadali Obec Hruštín a SON-
DA, sa konal 14. februára v kultúr-
nom dome. Tento rok sa na parkete
stretlo 15 masiek, ktoré súťažili
o priazeň divákov. Najlepšia bola
maska „Balón“ - A. Janceková, dru-
há skončila maska „Dreveňáčik“ -
D. Ďaďo ml. a tretia skončila „Ťava
s maharadžom“ - M. Gombalová.
Po vyhodnotení už pokračovala ta-
nečná zábava so skupinou SONDA
a DJ J. Krivačkom.

V utorok, 17. februára, bol v Zabierzowe (PR) podpísaný Plán spolupráce medzi Obcou Hruštín a Gminou
Zabierzów, ktorý podpísali Mgr. František Škapec, starosta obce Hruštín, a p. Elżbietą Burtan, wójt gminy
Zabierzów. Tejto pracovnej cesty sa spolu so starostom obce zúčastnili aj Mgr. Darina Kupčuláková,
prednostka OcÚ, Mgr. Július Kubáni, riaditeľ ZŠ Hruštín a Jozef Šalata, vedúci MKS.

Ďakujeme všetkým sponzorom: Obec
Hruštín, SONDA, Oravská horáreň, Ška-
pec elektro, Martvoň František rozličný
tovar, Kľusková Mária pohrebníctvo, PD
Hruštín, Pidík František ml., Ing. Jaššo
Miroslav, Ing. Kompan Marian, Pidíková
Mária, SKI Zábava Vasiľovská hoľa, Kat-
reník Štefan, Kupčo Matej, Očkaják Ši-
mon, Pizzeria Magnum, OFZ Široká, Kup-
čuláková Mária a Jozef, Nemenovaný
sponzor, Ing. Jozef Snovák, Mazáček
Peter, Prílepok textil, Radzo Anton, Jan-
ceková Irenka, Poľská mäsna, Farský
úrad Hruštín, Kupčuláková Milka kvety,
Mudr. Miroslav Mikolášik europoslanec.
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Na voľnú chvíľu
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�� AEGON partner s.r.o.
Bartošová Zdenka,
finančné poradenstvo
� poistenie – životné (dospelí, deti)
� dôchodkové – poistenie, sporenie
� investície
� bezplatné revízie poistiek

Bližšie info: Zdenka Bartošová
Hruštín 573
tel.0911705521

�� 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

Ľubomír Jurovčík
finančné a majetkové poradenstvo:

� sporenie, investície

� poistenie – životné, majetkové

(dom, auto)

� dôchodkové – poistenie, sporenie

� úvery – stavebné, spotrebné,

hypotekárne

� 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

ZÍSKAJTE MAXIMUM!
Uzatvorte si stavebné sporenie

Výhody pre Vás:

- 12,5 % ročná štátna prémia (66,39

eur/2000,- Sk) pre každého člena va-

šej rodiny,

- 2 %-ný ročný úrok nielen z vašich

vkladov, ale aj zo štátnej prémie,

- bezplatná extra istota k detským zmlu-

vám,

- zákonná ochrana vašich vkladov

v plnej výške.

Kontakt:

Marta Drígľová - koordinátorka Prvej sta-

vebnej sporiteľne,

tel: 0915 81 32 32,

Pod Uhliskom 255, Hruštín

Po telefonickej dohode poskytujem po-

radenstvo aj na domácej adrese.

JE ČAS PRIDAŤ SA K NÁM! - hľadám

ambicióznych spolupracovníkov.


