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Buchlovice – V nedeľu, 31. mája 2009, pred piatou ráno za prítomnosti vyše 500 divákov, z toho 290
krojovaných aj na konských záprahoch, z 29 dedín Moravy, Čiech a Slovenska, mal začiatok už XIV. Ročník
„Písni koseckých“. Po krátkom privítaní sa spoločne zaspievala pieseň a išlo sa na lúky kuť kosy a pokosiť
trávu. Okolo siedmej hodiny prišli dievky s frištykom - praženica zo 700 vajec s chlebom a vypilo sa pri tom
75 litrov kyšky. Jedlo sa ako voľakedy, na lúke pod stromami pri spevoch dvadsiatich speváckych skupín.

Súčasťou tohto „theatra in natura“, v buchlovickej zámockej záhrade bola aj etnosúťaž v ručnom
„krasokosení“. Akási analógia krasokorčuliarskych povinných cvikov. Sledované kritéria boli, výška pokosu,
uloženie trávy v zákose, kolmosť „stienky“ začiatku stínania trávy, postoj pri kosení, kroj, čas kosenia, príp.
spev. Slovenský kosecký spolok vyslal reprezentovať SR Oravcov Jána Štajera s Františkom Krivačkom,
z Abova Marcela Kurjana, Horehroneca Lukáša Janošku a z Považia Leu Hnatovičovú. Mimochodom Slováci
boli prvou zahraničnou výpravou v doterajšej histórii a hostitelia sa im aj patrične venovali. Okrem iného
dostali slovo v úvodnom príhovore, po ktorom vedúci Slovákov odovzdal srdce z voňavého sena
z rudohorných horehronských lúk Pavlovi Dvořanovi – predsedovi OV. Tridsať súťažiacich chlapov podľa
vylosovaných čísiel kosilo v piatich várkach. Z každej z nich rozhodcovia určili víťaza, ktorý postupoval do
finále. Svoj kosecký kumšt bolo treba ukázať iba na 20 m2. S neľahkou úlohou si najlepšie poradil Ludvík Písek
zo Zlína a zo žien Hana Vítková z Veselí nad Moravou. Z našich najlepšie pochopil o čo ide novopečený
inžinier pôdohospodárstva F. Krivačka, ktorý ako jediný zo Slovákov postúpil do finále.

Napriek tomu, že história súťažného kosenia na Slovensku je o niečo staršia, slovenskí reprezentanti si
prehĺbili svoje vedomosti o ľudskej pokore a úcte k tráve.

Autor: Lukáš Janoška
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Očami

starostu

Studený a mokrý máj, v stodole raj. Táto

pranostika sa tohto roku nenaplnila a skôr

sme mali výnimočne teplé počasie, ktoré

nebránilo stavbárskym prácam.

Činnosť za mesiac máj:

1/ Pracovníci stavebnej firmy Ing. J. Snováka, pokračovali

v stavebných prácach na rekonštrukcií zdravotného stre-

diska. Dokončila sa rekonštrukcia detskej ambulancie.

V ambulancií všeobecného lekára sa robili vnútorné omiet-

ky a obklady. Za kvalitne vykonanú prácu všetkým pracov-

níkom firmy veľmi pekne ďakujem.

„Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš a Boh dá, aby si to dokázal.“
(sv. Augustín)

2/ Kúrenárska a vodoinštalačná firma pána

Jaroslava Zajaca urobila všetky nové roz-

vody vody, kanalizácie a ústredného kúre-

nia. Zároveň všetky tieto rozvody boli

sfunkčnené. Za kvalitne vykonanú prácu sa

chcem veľmi pekne poďakovať všetkým pra-

covníkom firmy.

3/ Vybraná firma nám v obci opravila výtlky po miestnych

komunikáciách.

4/ V ulici Zamost boli zaasfaltované ryhy po novom vodovo-

de. Toto asfaltovanie platila OVS Dolný Kubín.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní pokosili verejné priestran-

stvá a cintorín. Taktiež sa podieľali na búracích prácach pri

rekonštrukcií MKS.

6/ Vybraná stavebná firma začala s rekonštrukciou MKS. Boli

vybúrané WC na chodbe MKS. Urobená bola nová vodoin-

štalácia a sanita (misy, pisoáre) – tieto priestory boli ovako-

vané. Na rovných strechách budovy boli zabetónované

betónové pätky pod oceľové nosníky konštrukcie a pod

väzbu strechy. Tesári urobili časť základného krovu nad

lekárňou a klubovňami. V sále sa zatepľuje strop so zníže-

ným sadrokartónovým podhľadom, v ktorom budú namon-

tované nové svietidlá. V sále sme začali meniť oceľové

okná za drevené euro okná, taktiež v sále boli namontova-

né nové, panelové radiátory. Ďalší pracovníci začali so

zatepľovaním vonkajších obvodových stien.

Za tieto vykonané práce sa chcem poďakovať pracovníkom

vybranej stavebnej firmy a všetkým naším zamestnancom

a nezamestnaným, ktorí sa na týchto prácach podieľajú.
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Vážení občania.

V mesiaci máj nám naši žiaci ZŠ urobili brigádu, ktorou

potešili nielen nás, ale i prírodu. Počas jedného brigádnického

dňa, nám vyčistili niektoré potoky a iné miesta od komunálne-

ho odpadu (plasty, železo, atď.), ktoré tam pohádzali nezod-

povední občania. Tento odpad zaplnil celé auto PV3S. Touto

cestou sa chcem poďakovať všetkým vyučujúcim a deťom za

túto prospešnú aktivitu. Dúfam, že takáto brigáda nebola

posledná. Aj touto činnosťou vychovávame deti k úcte k príro-

de a k zodpovednému správaniu.

Mgr. František Škapec

starosta obce

ĎAKOVNÝ LIST

Ďakovný list, ktorý adresujem dobrým ľuďom pek-
nej obce Hruštín.

Dňa 15. mája, pri návrate z pracovnej cesty v Ter-
chovej, som navštívil Vašu obec, kde som len s malým
kúskom nádeje išiel hľadať hrob mojej starej mamy.
Prešiel som márne starú časť cintorína, dokonca som
prezeral staré kríže pohodené pri oplotení.

Preto som využil poslednú možnosť a zašiel som na
obecný úrad, kde som dostal priamo od starostu odpo-
veď, áno Maria Dulová je pochovaná pri hroboch kňa-
zov. Ďalším potešením bola skutočnosť, že o mieste
hrobu o mene Márie Dulovej vedela aj tam na cintoríne
prítomná rehoľná sestra, ktorá nám ukázala kríž
s vencom, pod ktorým bola tabuľka s menom a dátu-
mom úmrtia 15.6.1915.

Týmto vyjadrujem poďakovanie starostovi za ocho-
tu, za jeho osobnú účasť na cintoríne, za starostlivosť
o hroby kňazov, vrátane hrobu mojej starej mamy,
ktorá náhle umrela v kostole pri návšteve príbuzného,
u Vás pôsobiaceho kňaza – dekana Františka Dulu,
ktorý bol mladším bratom môjho starého otca.

Veľká vďaka patrí predchádzajúcim predstaviteľom
obce a kňazom a samozrejme občanom, ktorí svojou
prácou prispievali k úprave a údržbe hrobov a tým aj
k zachovaniu pamiatky na našich vzácnych predkov,
rodákov zo spišskej obce Hrabušice.

Ing. Peter Dula
Poprad 19. mája 2009

85 rokov Kompanová Margita
75 rokov Mišánik Vendelín

Bareková Margita
65 rokov Štajer Ján
55 rokov Krivačková Helena

Kupčulák Ján
50 rokov Tomáňová Mária

Maďarík Ján

Prišli medzi nás:
Vanesa Krivačková
Viktória Kavecká
Alžbeta Snováková

50. výročie sobáša:
Šimon Ľubek a manželka Margita
Jozef Kupčo a manželka Mária
Ján Bieľ a manželka Mária
Šimon Šeliga a manželka Emília

Uzatvorili manželstvo:
Ján Ďubašák a Anna Hutirová

Odišli od nás:
Ľudovít Vlžák, 77 rokov

JUBILANTI
v mesiaci jún 2009

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci JÚN 2009

9.6. Zber plastov
13.6. Svadobná veselica
13.6. Hruštínska kosa

V mesiaci jún prebieha rekonštrukcia MKS

������S ÚSMEVOM �����
Opýtal som sa manželky:
„Kde chceš ísť osláviť naše výročie?“
Potešilo ma, ako sa jej tvár od radosti rozžiarila.
„Niekde, kde som už nebola dlhú dobu,“ povedala.
Tak som jej navrhol:
„Čo povieš na kuchyňu?“
A hádka začala...

�����������������

Moja žena mi naznačovala, čo chce na nadchádzajúce výročie. Pove-
dala:
„Chcem niečo, čo prejde od 0 na 150 za 3 sekundy.“
Tak som jej kúpil osobnú váhu.

�����������������

- Drahý, čo máš na mne najradšej? Moje nádherné telo alebo moju
krásnu tvár?
- Tvoj zmysel pre humor.

�����������������

Chlap sedí v krčme a chľastá, doma jeho žena v kuchyni plače, lebo jej
mama, jeho svokra, je na smrteľnej posteli a zomiera. Posiela syna po
otca do krčmy. Chlap sa vráti a ona na neho spustí:
„Že sa nehanbíš, mama zomiera a ty v krčme chľastáš ako taký
dobytok!“
Vtom on vyberie z chladničky fľašku, zo skrinky dva poháriky, naleje
a ide k svokre do izby. Podáva svokre jeden pohárik a vraví:
„No, mamo, tak kapurkový?!“
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

40. časť: MENOSLOV FARÁROV (ADMINISTRÁTOROV)

1. Pavol Slavkay - narodil sa v r. 1756.
Teológiu študoval v Budíne na kráľovskej
univerzite. Ordinovaný bol 1783. Kapláno-
val v Bobrovci, v Trstenej, v Spiš. Kapitule.
Farárom v Hruštíne bol od 17. 7. 1788 do
4. 10. 1801. Dňa 4. 10. 1801 prešiel za
farára do Lokce, kde zomrel 29. 1. 1816.
2. Michal Smetanay - int astor 4. 12. 1801
–16. 5. 1802. Zomrel v Podvlku 14. 9. 1811.
3. Ferdinand Kraausz – (16. 5. 1802 – 14.
VIII. 1815). Narodil sa v r. 1758. Primície
slávil 1788 v Banskej Štiavnici. Najprv bol
vojenským kňazom, potom administráto-
rom v Podvlku na Orave. Zomrel v Hruštíne
14. augusta v1815, 57 ročný, 27 ročný
kňaz. Pochovaný bol na cintoríne pri prvom
drevenom kostole v ulici Dedina.
4. Jakub Krajčinovský – administrátor
5. Matúš Zárubský – administrátor
6. Andrej Šaliga – (1. 11. 1815 – 12. 2.
1857). Narodil sa v Kňažej 2. 10. 1786.
Pokrstil ho vdp. František Kecer, farár
v Oravskom Podzámku dňa 3. 10. 1786.
Ordinovaný na kňaza 23. 6. 1810. Primície
slávil 24. 6. 1810 pod patronom Michalom
Gron vo sviatok sv. Jána Krstiteľa v Spiš-
ských Vlachoch. Zomrel v Hruštíne 12. 2.
1857, 71 ročný, 47 ročný kňaz. Pochoval
ho v Hruštíne 16. 2. 1857 Ondrej Gemzik,
farár z Podzámku.
7. Ján Schidala - administrátor
8. Valentín Hutyra (1858 – 24. 9. 1883).
Narodil sa 1817, zomrel v Hruštíne 24. 9.
1883, 66 ročný, keď dlhší čas bol neduživý.
Bol známym podporovateľom slovenskej
literatúry, ako dosvedčuje oravský historio-
graf Jozef Kohút. Úhľadný náhrobný po-
mník v Hruštíne mu postavil brat Jozef Hu-
tyra, bývalý vikár novoveský.
9. Jozef Záhorský - adm. (1883–1884).
Predtým bol v Hruštíne Kaplánom od r.
1877. Zomrel v Lokci 7. 1. 1885, 33 ročný,
10 ročný kňaz bol synom učiteľa v Lokci.
10. Ľudovít Špirica – (17. 9. 1884 – 9. 1.
1895). Narodil sa 1. 4. 1846 v Ľubici. Zo-
mrel po dlhej chorobe v Hruštíne 9. 1. 1895,
49 ročný, 24 ročný kňaz. Ordinovaný bol 4.
9. 1871, kaplánoval v Hruštíne, v Lužnej,
Hybe, Bobrovec, Ružomberok, Námesto-
vo.
11. Augustín Klinovský – (24. 8. 1895 –
24. 10. 1911). Narodený 10. 8. 1846
v Rabčiciach. Do Hruštína prišiel z fary
Valaská Dubová. V roku 1912 zriekol
sa hruštínskej fary, odišiel na penziu do
Bobrova. Zomrel v opustenosti a biede
20. 3. 1921.
12. Ignác Paňák – adm. (1911–1912). Na-
rodil sa v Jablonke 9. 12. 1886. Ordinova-
ný 2. 1. 1910. Od roku 1919 bol tajomní-
kom Biskupského úradu v Spiš. Kapitule.
Od r. 1923 sídelným kanonikom. Zomrel
v Spiš. Kapitule 21. 4. 1959.
13. František Dula (12. 4. 1912–2. 11. 1924).
Narodil sa 27. 4. 1882 v Hrabušiciach, ordi-
novaný bol 25. 1. 1906. z Hruštína odišiel
do Liptovského Hrádku začiatkom r. 1925.
tam zomrel 29. 3. 1962.
14. František Nadaškay (7. 1. 1925–
25. 1. 1955). Narodil sa 3. 10. 1889 v Starej
Ľubovni. Ordinovaný bol 16. 6. 1913. po

DOSLOV

Toto bola posledná časť rukopisu „Deji-
ny Hruštína od Štefana Šmihľa.“, ktorý je
uložený na našom farskom úrade v Hruští-
ne. Ako a za akých podmienok tento ruko-
pis „Dejiny Hruštína“ vznikol, o tom nás
informuje sám autor – Štefan Šmiheľ. Pri
zbieraní a hľadaní údajov do tohto svojho
diela napísal a poslal v r. 1979 dva listy
Jolane Cifrovej r. Polčíkovej, niekdajšej
učiteľke v Hruštíne. K nám na faru do
Hruštína sa tieto jeho dva listy vrátili tak,
že dcéra spomínanej učiteľky MUDr. Me-
dea Šagathova robila poriadok so starou
dokumentáciou po svojich rodičoch, kde
objavila aj spomínané dva listy od Štefana
Šmihľa a 4. júna 2004 nám ich poslala na
faru do Hruštína.

Okrem iného kňaz Šmiheľ spomínanej
učiteľke Cifrovej v týchto dvoch listoch píše
toto: „Po maturite šiel som na teológiu do
Spiš. Kapitule a po skončení už 40 rokov
som vo svojej službe. Dvadsať rokov som
účinkoval na Orave (Zázrivá, Podvlk, No-
voť 15 r.) a teraz (1979) už 21 rokov som
v Lipt. Teplej pri Ružomberku. Pred dvoma
rokmi (škoda, že nie skôr) som sa rozho-
dol že pozbieram pamätihodné správy
o udalostiach z rodnej obce z archívov,
z tradície, zaznačím to a nechám na fare
v Hruštíne v rukopise ako „Dejiny Hruští-
na.“ Spísal som podľa istého zadelenia
všetko, čo sa dalo o rodnej obci zistiť
z archívov a z tradície vierohodných ľudí:
Počiatky založenia Hr. (1580–88) – Cito-
vaná zakladacia listina Juraja Thurzu, ze-
mepána Oravy; pomenovanie Hruštína; prví
osadníci (9 valasi a 2 šoltýsi); pôvod ďal-
ších osadníkov (viacerí prišli z východu od
Bardejova a Stropkova ako valasi); pod-
danské povinnosti; obydlia; odev; výživa;
úteky v časoch hladomoru (najmä v r. 1715-
16) na Dolniaky do okolia Pešte; epidé-
mie; hospodárske zariadenia v obci; re-
meslá; náboženské pomery; stavba prvé-
ho kostola v r. 1631; založenie farnosti
v r. 1787; farári; kapláni (menný zoznam
a krátky životopis); školy; učitelia; (tiež men-
ný zoznam a životopis, u ktorých sa to salo
zistiť); no nakoniec najnovšie udalosti cel-
kom bezprostredne a pravdivo. Je toho do
200 strán väčšieho formátu. Zostane to
však v súkromí. Vytlačiť to však nemožno
z pochopiteľných príčin. Dnes všetko pod-
lieha prísnej cenzúre…“

Toľko citát z listov Štefana Šmihľa. Tou
prísnou cenzúrou, ktorú spomína, bol tota-
litný režim, ktorý zakazoval kňazom publi-
kačnú činnosť. A tak, keď sa ten pominul,
naskytla sa možnosť uverejniť tieto „Dejiny
Hruština od Štefana Šmihľa“ po častiach
na stránkach obecného časopisu. Za nás
všetkých ďakujem p. farárovi Štefanovi
Šmihľovi, že nás takto podrobne obozná-
mil s históriou našej farnosti i našich oboch
obcí. Určite to bola pre neho dosť namáha-
vá práca všetko vyhľadať, zozbierať a za-
znamenať. Ďakujem aj nášmu Obecnému
úradu v Hruštíne za vytvorenie miesta pre
toto dielo v každom čísle obecného časo-
pisu. A ďakujem aj Vám, ktorí ste si tieto
Dejiny od Štefana Šmihľa pravidelne čítali.
Nech nám to poslúži k tomu, aby sme si aj
my vedeli vážiť a správne prežívať našu
prítomnosť, lebo aj tá sa raz stane minu-
losťou, ktorú budú zaznamenávať a hod-
notiť iní ľudia i dobrý Boh.

p. farár

záchvate mozgovej mŕtvice v januári 1955
odišiel na odpočinok do svojho rodiska
a tam zomrel 25. 2. 1963.
15. Juraj Duraj – adm (15. 4. 1955 – 25. 3.
1957). Narodil sa vo Bzinách 8. 5. 1900. na
gymnáziu študoval v Trstenej. Skončil
v Nitre. Od 1. 11. 1921 do 31. 5. 1928 žil
v reholi Spoločnosti Ježišovej. Potom úrad-
ník na Zemedelskej rade v Bratislave. Od
3. 12. 1928–30. 12. 1929 výpomocný uči-
teľ na meštianke v Humennom. V rokoch
1929–1931 dokončil štúdium teológie v Olo-
mouci. Dňa 8. 12. 1931 vysvätený na kňa-
za v Trnave pre Apoštolskú administratúru
v Užhorode. Od 13. 12. 1931–9. 12. 1949
účinkoval ako kaplán, správca fary, profe-
sor na viacerých miestach: Ruské, Vinné,
Seredné, Mukačevo, Bratislava, Banská
Štiavnica, Prešov, Gelnica, Sabinov, Plav-
nica, Strážske, Rožkovany, Radoma. Dňa
14. 4. 1950 odsúdený Štátnym súdom
v Bratislave pre „spolčovanie proti štátu“
na 4 roky a 10 mesiacov žalára, 10.000
Kčs peňažitej pokuty, na 5 rokov straty
občianskych práv a na zhabanie celého
majetku. Dňa 4. 5. 1953 na základe am-
nestie prepustený na slobodu. V januári
1955 po obdržaní štátneho súhlasu zara-
dený do duchovnej služby ako kaplán
v Hruštíne. Potom administrátor v Hruštíne
do 25. 3. 1957. Preložený do Žaškova, kde
účinkoval do septembra 1960. vtedy odsú-
dený pre istý sociálny delikt na tri roky
väzenia. Zomrel 21. mája 1965. Pochova-
ný je vo Bzinách.
16. Štefan Luscoň - adm. (25. 3. 1957–
22. 9.1961). Narodil sa 18. 4. 1912 v Sihel-
nom. Ordinovaný 20. 6. 1937. od r. 1946–
1956 účinkoval ako profesor matematiky
a fyziky na Technickej fakulte v Bratislave.
Mal doktorát z prírodných vied. Z Hruštína
odišiel na faru do Tvrdošína a odtiaľ
v r. 1965 do Spišského Štiavnika. V r. 1974
sa utiahol do súkromia, zomrel 28. 2. 1977
v Spiš. Štiavniku. Tam je aj pochovaný.
17. Pater Vendelín – Ondrej (Weisz) Hor-
nický – adm. (22. 9. 1961 – 1. 9. 1967).
Pôvodne rehoľný kňaz OFM. Narodil sa
v Hornej Vsi 2. 12. 1898. ordinovaný
15. 10. 1922. po likvidácii kláštorov žil
v súkromí (1950–1960). V r. 1960 štátna
správa mu dovolila vstúpiť do duchovnej
správy. Najprv bol kaplánom v Námestove.
Od 22. 9. 1961 – 1. 9. 1967 bol správcom
hruštínskej farnosti. Potom pre chorľavosť
žiadal sa preložiť do Jánoviec – Čencíc.
V roku 1970 odišiel na dôchodok, žije toho
času v Babíne a tam vykonáva všetky
dušpastierske povinnosti.
18. Martin Mikulec – adm. (1. 9. 1967 –
15. 10. 1972) Narodil sa v Ludrovej 9. 11.
1919. ordinovaný 18. 6. 1944 v Spiš. Kapi-
tule. V roku 1953 odsúdený pre protištátnu
činnosť na desať rokov väzenia. Po odpy-
kaní trestu pracoval ako robotník do 1967,
potom dostal štátny súhlas, aby mohol na-
stúpiť do svojej kňazskej služby. Po pár
mesačnom kaplánovaní v Dolnom Kubíne
vymenovali ho za správcu farnosti Hruštín.
Dňa 15. 10. 1972 bol preložený do Liptov-
ského Trnovca.

 Štefan Šmiheľ
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Najmladšia generácia v obci

21.5.2009 sa uskutočnil výlet do Oravského Podzámku.
Počasie nám prialo. Zúčastnili sa ho deti predškolského veku
a deti mladšie v počte 43. Cestovali sme spojovým autobu-
som do Oravského Podzámku. Prezreli sme si Oravský Pod-
zámok, hlavne železnicu. Ujo výpravca deťom porozprával
o práci na železnici. Ukázal im pracovné pomôcky, ktoré
používajú železničiari. Najväčší zážitok mali z cestovania vla-
kom, ktorý nás zaviezol pred Dlhú nad Oravou, na Pílu a späť
do Oravského Podzámku sme išli okolo rieky Oravy chodníč-
kom. Bol to nezabudnuteľný zážitok a dúfame, že v deťoch
bude dlho rezonovať. Deti prežili deň plný radosti, šťastia
a získali veľa príjemných zážitkov, ktoré ich určite obohatia.
Poďakovanie patrí pánovi výpravcovi Milanovi Hojovi, ktorý
nám to pomohol zrealizovať. To ale nebolo všetko, ďalej sme
s deťmi absolvovali prehliadku ORAVSKÉHO HRADU, počas
prehliadky si overili svoju odvahu pri výstupe do CITADELY.
Tento rok to zvládli všetky deti. Získali cenné skúsenosti, ktoré
obohatia ich osobnosť. Na záver si každé dieťa pochutilo na
sladučkej zmrzlinke.

28.5.2009 sa konal 1. ročník súťaže malých matematikov
v Zákamennom pod názvom: „LUSKÁČIK“ poriadaný ŠÚ Ná-
mestovo „Sekcia rozvíjania poznania“. Našu materskú školu
reprezentovali: Kristián Očkaják a Jaroslav Kaprál a veľmi
úspešne. Sme na nich hrdí a sme pyšní, že sú z našej školy.

01.6.2009 sa uskutočnil deň plný prekvapení pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. Deti súťažili, hrali rôzne hry
a kreslili svoje priania a túžby. Akcie sa uskutočnili pre ne-
priaznivé počasie v triedach. Každé dieťa by malo byť veselé
a šťastné nielen v tento deň, ale stále. K šťastiu detí prispeli
nielen zamestnanci MŠ, ale aj Obecný úrad Hruštín, pán Ing.
Miroslav Jancek, ktorí deti potešili sladkosťami. V mene detí,
ale aj svojom, vyslovujem poďakovanie.

Deti našej MŠ sa zapojili do projektu „Bezpečne na ulici“.
Cieľom tohto projektu je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti
v prostredí, v ktorom žijeme, pracujeme, a v ktorom sa učia
a trávia voľný čas naše deti. Celý mesiac sa budeme venovať
tejto téme, je veľmi dôležitá hlavne teraz, cez letné mesiace.

26.6.2009 bude ukončený tretí ročník projektu „Angličtina
hrou“, vyhodnotením a odovzdaním vysvedčenia. Pani učiteľ-
ka Mgr. Alenka Baláková vyslovuje obdiv a poďakovanie
deťom.

22.6.2009 – Výstupné práce detí- zhodnotenie vedomost-
nej úrovne detí, získanie nových kompetencií. Vyhodnotenie
plnenia úloh za školský rok 2008/2009.

26.6.2009- Rozlúčka s predškolákmi. Slávnostná besiedka
– rodičia a deti. Brány MŠ opustí 33 detí (2 deti OŠD o 1 rok).
Na ich miesta nastúpia nové deti. Veľmi sa na ne teší celý
kolektív MŠ.

 30.6.2009 – Nech už sa cítime akokoľvek mlado, jedného
dňa príde čas, kedy sa rozhodneme, že si zaslúžime oddych,
že sa chceme venovať viac sebe a svojej rodine. Tento čas
práve nastal pre pani učiteľky a zamestnancov, ktorý si budú

Interiér Oravského hradu

Po exkurzii Or.hradu sme si všetci zaslúžili sladkú odmenu

Všetci spolu na najvyššom bode Or.hradu v citadele

Matematická olympiáda Luskáčik
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čerpať zaslúženú dovolenku a čerpať nové sily. Dovoľte mi,
aby som sa im poďakovala v mene svojom, v mene detí.

Po športovom výkone si dobíjame energiu poriadnym rezníkom

Pri súťažiach dodržujeme pitný režim

Športová olympiáda MŠ v okrese

Oľga Bombiaková
riaditeľka MŠ

Súťaženie jednotlivcov

pozvánky � pozvánky � pozvánky

Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne,

Obec Hruštín, Zväz poľnohospodár-
skych družstiev a obch. spol. SR,
Agromontana Slovensko, Oravská
poľnohospodárska a potravinárska

komora a Regionálna rada zväzu družstiev a obchod-
ných spoločností Vás pozývajú na

4. ročník súťaže v ručnom kosení trávy o pohár
ministra pôdohospodárstva SR

Hruštínska kosa 2009

ktorá bude

13.6.2009 v Hruštíne

Program:
9:00 – Prezentácia súťažiacich
10:00 – Otvorenie - MP SR
10:30 – Súťaž jednotlivcov
13:30 – Súťaž družstiev
16:00 – Vyhodnotenie a tombola
17:00 – Kosecká veselica pod holým nebom

Počas dňa je pripravený bohatý kultúrny program!
Info.: www.hrustin.sk

Penzión „ORAVSKÁ HORÁREŇ“ (lokalita Zábava) Hruštín
pozýva milovníkov záhradkárčenia na priateľskú diskusiu
so záhradkármi z Južného Slovenska.

Témy: • strih ovocných stromkov
• pestovanie zeleniny
• praktické skúsenosti

Srdečne Vás pozývame dňa 4. júla 2009 o 15.00 hodine
v reštaurácii Oravskej horárne.

Tešíme sa na Vás.
Kolektív zamestnancov Oravskej Horárne.

„HODOVÁ COUNTRY ZÁBAVA“
Výborný program, tanečné vystúpenia,

veselá muzika a ešte viac
sme toho pre Vás pripravili počas

III. ročníka country na Zábave.

Čakajú Vás skvelé hudobné zážitky,
pohoda, vynikajúce občerstvenie
a „Hviezdy COUNTRY NEBA“.

Príďte sa presvedčiť!
Začíname

27. júna 2009 o 17.00 h a končíme
28. júna 2009 o 03.00 h.

Autobusová doprava od kostola o 17.00 hod. a 19.00 hod.
Späť o 22.00 hod. a o 03.00 hod.
Vstupné: do 10 rokov ZDARMA
 od 10 rokov: 2,- € a každá vstupenka

je zlosovateľná (hodnotné ceny).
Tešíme sa na Vás.

Mediálny partner: MY ORAVA
Sponzor akcie: OZ potravinárov SR

Záhradkári pozor !!!
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MÁJ 2009

5. a 19.5. – návšteva piatakov v Galérii ľudového rezbár-

stva v Babíne – v rámci regionálnej výchovy. Od vedúceho

MKS p. Matysa sa dozvedeli o postupnom vzniku rezbárske-

ho diela, o druhoch dreva, ktoré sa používajú, o technikách

rezby, znakoch niektorých rezbárov a o konzervovaní diel.

6.5. - žiaci 5.ročníka
sa zúčastnili besedy
s poľovníkmi z Hruštína
- Ing. Rabčanom a Ing.
Melekom. V rámci regi-
onálnej výchovy sa do-

zvedeli o zveri žijúcej

v našich lesoch, jej živo-

te i o poľovníctve vôbec.
- zamestnanci LE-

SOV SR Ing. Rabčan,
Ing. Melek a Ing. Lon-
ský ponúkli našej škole
dreviny na vysadenie.
Žiaci 9.ročníka vysadili
v areáli školy buk, jel-
šu, smrek i smrekovec.
- p.uč. Očkajáková pri-
pravila pre žiakov pre-
dajnú výstavku kníh
v spolupráci s kníhku-
pectvom z Ružomber-
ka
- výsledky matematic-
kej súťaže KLOKAN:
Úspešnými riešiteľmi sa
stali títo žiaci: Milan
Ťasnocha (2. A), Len-

ka Smidžárová (2. A), Marek Očkaják (2. B), Juraj Jurovčík
(2. B), Ivan Snovák (2. B), Martina Sitáriková (3. A), Andrea
Hojová (4. B), Marek Kaprálik
(4. B), Barbora Štiblárová (5. B), Gabriela Hojová (7. B),
Marek Calo (8. B). Najlepšie umiestnenie dosiahla Gabriela
Hojová, ktorá vo svojej kategórii skončila na 108. mieste
z 6812 súťažiacich v rámci republiky.
7.5. – v tento deň absolvovali žiaci našej školy dva vydare-

né výchovné koncerty. Občianske združenie ŠKOLA ŽIVOTA,
konkrétne dvaja účinkujúci - Rado Pažej a Jaro Gažo vystúpili
najskôr s programom Doprava, doľava - pre I.stupeň. Pre
II. stupeň bol určený program Čo je veľa, to je veľa -
o problémoch mladých ľudí, šikane, násilí. Obidva koncerty
hradené kultúrnymi poukazmi sa stretli s priaznivým ohlasom
u žiakov i pedagógov.

- učitelia si pripomenuli (i keď

trochu oneskorene) svoj Deň

učiteľov slávnostným posede-

ním v pizzérii Magnum

15.5. - po 3.vyučovacej ho-

dine sa žiaci II.stupňa so svoji-

mi triednymi podujali urobiť nie-

čo pre skrášlenie svojej obce.

Vedenie školy rozdelilo rajóny,

OcÚ dodal plastové vrecia a po 2 hodinách usilovnej práce

bola naša dedina krajšia (dokedy?). Poďakovanie patrí všetkým

žiakom aj učiteľom, ktorí priložili ruku k dielu.

15. a 18.5. – p.riaditeľ odfotografoval všetky triedne kolek-

tívy (viď webstránku školy)

- Námestove uskutočnili majstrovstvá okresu v atletike.

Družstvo našich žiakov obsadilo 15.miesto z 19 zúčastnených

škôl, dievčatá boli 10. zo 17 škôl. Najhodnotnejšie umiestne-

nia: 1.miesto - Aďa Gombalová; 2. miesto - Klaudia Lihanová;

3. miesto - Matúš Snovák

3.miesto - štafeta 4x60m ( Gombalová, Kazimierová, Šišo-

láková, Lihanová)

4.miesto - A. Gombalová,

20.5. – piataci s p.uč. Červe-

ňovou a Lipničanovou absol-

vovali návštevu Náučného

chodníka v Oravskej Lesnej.

Dozvedeli sa veľa zaujíma-

vého o lesnom ekosystéme,

o tom, ako sa treba starať

o les, aby bol zdravý a aký je

jeho význam. V diviačej obo-

re videli celú rodinu diviaka

lesného.

27.5. – prváci boli na cyklotú-

re na Zábave, viedli šiškovú

vojnu, opekali špekačky, po-

dali pekný športový výkon.

- uskutočnilo sa výbe-

rové konanie na funkciu ria-

diteľa školy. Za účasti zástup-

cu KŠU v Žiline, Štátnej škol-

skej inšpekcie a 11 členov

Rady školy bol na ďalšie

5-ročné funkčné obdobie zvo-

lený doterajší riaditeľ

Mgr. Kubáni
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inzercia � inzercia � inzercia

� Predám Škoda Felícia, 1.6, STK,EK, ťažné, modrá, r.v.1997.
Cena 1.200,-€. Inf.: 0908 648543

� Predám Škoda Felícia, 1.3, STK,EK, airbag, červená,
r.v.1996. Cena 1.700,-€. Inf.: 0918 346554

� Predám Suzuki Samurai. Výborný stav, cena dohodou.
Inf.: 0903 809693

Ľubomír Jurovčík
finančné a majetkové poradenstvo:
� sporenie, investície
� poistenie – životné, majetkové (dom, auto)
� dôchodkové – poistenie, sporenie
� úvery – stavebné, spotrebné, hypotekárne

Využite poslednú možnosť vstupu do II.piliera do 30.júna 2009!

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

Aj v tomto roku sme sa zapojili do zberu pomarančovej

kôrky. Žiaci zbierali usilovne (niektorí), iní menej. Výťažok za

zber – 191 € putoval do pokladne Združenia rodičov.

Výsledky: 1.-4.ročník: 1. 4.B - 52,4kg

2. 1.B - 22 kg

3. 4.A - 21 kg

5.-9.ročník: 1. 6.B - 21 kg

2. 5.A - 19,6 kg

3. 6.A - 16,5 kg

29.5. - Siedma B trieda strávila noc z piatka na sobotu v škole.

Vstupenkou bolo prečítanie povesti. Zúčastnilo sa 17 žiakov

s triednou učiteľkou Ľ. Koumbovou. Žiaci sa na pobyt v škole

veľmi tešili a prežili noc plnú aktivít. P.uč. pochválila všetkých

za dobré správanie a dodržiavanie pravidiel.

Oznamy: - MUDr. Pribylinec vykonáva preventívne pre-

hliadky svojim pacientom nasledovne: 9.6. - 6.AB, 10.6. -

5.AB, 4.AB, 11.6. - 3.AB, 16.6. - 1.AB, 2.AB. Žiadame rodičov

o zabezpečenie účasti svojich detí.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

FUTBAL

Tabuľka 2. triedy dospelí:

1. Sihelné 20 16 3 1 56:17 51
2. Or. B.Potok 20 15 3 2 59:23 48
3. Bziny 20 13 1 6 41:35 40
4. Zákamenné 20 10 1 9 38:26 31
5. Or. Lesná 20 8 3 9 42:36 27
6. Hruštín 20 7 5 8 45:38 26
7. Podbiel 20 8 1 11 34:44 25
8. Liesek 20 7 3 10 35:38 24
9. Habovka 20 6 4 10 34:40 22
10. Vasiľov 20 6 2 12 27:55 20
11. Párnica 20 4 5 11 23:46 17
12. Beňadovo 20 4 1 15 26:62 13

Tabuľka 1. triedy dorast:

 1. Dlhá 21 15 0 6 73:37 45
 2. Sihelné 21 12 4 5 40:25 40
 3. Zákamenné 21 12 4 5 43:34 40
 4. Veličná 21 12 2 7 50:37 38
 5. Zubrohlava 22 10 6 6 39:30 36
 6. Lokca  21 10 3 8 41:35 33
 7. Or.Polhora 22 7 6 9 38:36 27
 8. Beňadovo 21 7 4 10 36:46 25
 9. Vavrečka 22 7 4 11 46:62 25
 10. Or. Lesná 22 7 4 11 32:49 25
 11. Hruštín 21 6 4 11 45:57 22
 12. Novoť 21 5 6 10 42:50 21
 13. Klin 22 4 3 15 28:55 15

Tabuľka 1. triedy žiaci:

 1. Or. Polhora 22 15 2 5 84:26 47
 2. Zákamenné 22 14 3 5 62:29 45
 3. Zubrohlava 21 12 3 6 60:41 39
 4. Mutné 21 11 3 7 56:39 36
 5. Or. Lesná 21 11 2 8 54:42 35
 6. Sihelné 22 10 3 9 43:37 33
 7. Klin 21 11 0 10 41:49 33
 8. Vavrečka 21 10 2 9 54:43 32
 9. Novoť 21 8 6 7 42:40 30
10. Krušetnica 22 9 2 11 48:55 29
11. Hruštín 21 5 1 15 35:82 16
12. Zuberec 22 4 3 15 40:87 15
13. Babín 21 3 2 16 23:72 11


