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Už druhýkrát sme druhý júlový víkend usporiadali Dni
obce Hruštín. Program začal v sobotu o 15.hodine vystú-
pením hudobnej skupiny SONDA. Potom sa nám predviedli
hostia z našej družobnej gminy Zabierzów, kapela ELSE,
ĽH Kamenčan a FSk Hruštín. SONDA pokračovala aj zába-
vou v prírode až do rána.

 Medzi prestávkami v programe si diváci mohli zasúťažiť
v preťahovaní lanom, v pití piva a vody, či v pribíjaní klin-
cov. Deti mohli celé popoludnie súťažiť s eRkom, dať si
pomaľovať tvár alebo si zaskákať na nafukovacom hrade,
ktorý bol obidva dni zadarmo. Taktiež bola možnosť vyskú-
šať kacafrc, opekance a škvarkové pagáče, ktoré pripravili
folkloristi. Poľovníci z Hruštína zasa navarili poľovnícky
guľáš.

 Guľáš varili aj družstvá, ktoré sa prihlásili do 4. ročníka
„Hruštínskeho kotlíka“. Tento rok ich bolo sedem. Najlep-

šie sa darilo „Poľovníckemu spolku Hruštín I.“. Na druhom
mieste skončil „Švager team“ a na treťom mieste „Poľov-
nícky spolok Hruštín II.“.

 V nedeľu poobede sme začali už o 13.00 hod. 2. roční-
kom „Volejbalového turnaja“ a o 15.00 hod. začalo ďalšie
kolo „Hruštínskej futbalovej miniligy. Volejbalový turnaj
vyhrala „SONDA“, druhé miesto získali „CHVOSTOSUPY“
a tretie miesto „MÁRNA SNAHA“.

 V priebehu popoludnia v programe vystúpili SONDA,
heligonkárka Vlasta Mudríková a konzervatoristi z Banskej
Bystrice. Pre deti bolo vystúpenie Divadla bez opony
z Banskej Bystrice s rozprávkou „O kozliatkach“. Ostatní
si mohli pozrieť motocykle Veterán klubu Orava, alebo si
zahrať stolný futbal naživo. Deti si mohli znova poskákať
na nafukovacom hrade, dať sa pomaľovať a zasúťažiť si
s eRkom a Rodinným centrom Motýlik. Dospelí súťažili
v nosení pneumatiky, vrhu guľou, v pílení dreva a v kopaní
jedenástok. Večer začala tanečná zábava s DJ.

 Dni obce 2015 podporili: Obec Hruštín, SONDA, FSk
Hruštín, Poľovnícky spolok Hruštín, OŠK Hruštín, Orava
veterán klub, PD Hruštín, eRko, Prvá stavebná sporiteľňa,
Ing. Miroslav Jaššo, COOP Jednota Námestovo, Ing. Jozef
Snovák, STAMAR, Peter Vigoda, Škapec servis, Mária Vlžá-
ková, RC Motýlik, Spolok svätého Vojtecha, Nataly, Fun rá-
dio, Rádio Lumen, TV LUX, Heineken, Dôvera, FRAGILE,
PARA. Ďakujeme!   (jš)
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Očami
starostu

Svoju lásku máme dokazovať všetkými skutkami, ktoré môžeme vykonať.
(Bl. Zdenka Schelingová)

V priebehu mesiaca júl obec usporiadala via-
cero obecných akcií, ktorým prialo nielen po-
časie, ale navštívilo ich veľké množstvo ob-
čanov. Každá veková kategória si mohla za-
súťažiť, pozrieť si kultúrny program, zašportovať
a deti zdarma vyšantiť na detských atrakciách a cukrovej
vate.

Činnosť za mesiac júl:

1/ Živnostník p. M. Zaťko a jeho pracovník p. P. Kompan
pri hasičskej zbrojnici vykopali svojím mechanizmom
vodovodnú prípojku a osadili vodomernú šachtu.
P. Ľ. Katreník nám vodovodnú prípojku zapojil.

2/ Živnostník p. M. Vlžák dokončil obkladačské práce
v hasičskej zbrojnici a v sociálnych zariadeniach.

3/ Živnostník p. T. Vlžák urobil zo zámkovej dlažby chod-
ník k bočnému vchodu do hasičskej zbrojnice a taktiež
dorobil natieračské práce.

4/ Pracovníci obce a p. J. Drígeľ pozvárali stĺpy na vede-
nie rozhlasu do Vaňovky. Predchádzajúce vedenie, kto-
ré viedlo zemou, poškodil a znefunkčnil počas búrky
blesk.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných
prácach vykopali jamy a zabetónovali stĺpy na rozhlas
– na Dielniciach, smerom do Vaňovky.

6/ Elektrikári p. J. Stieranka a p. J. Šeliga natiahli kábel
na stĺpy a sfunkčnili pokazený rozhlas do Vaňovky.

7/ Vo Vaňovke p. Ľ. Snovák pred obecnou budovou polo-
žil zámkovú dlažbu.

8/ Vo Vaňovke nezamestnaní pracujúci na obecných prá-
cach vykosili okolie krížovej cesty a počistili prístupovú
cestu od komunálneho odpadu smerom ku kaplnke.

9/ P. Miroslav Martvoň obielil v MŠ kuchyňu a skladové
priestory.

10/ Vo Vaňovke p.M. Jurovčík natrel zastávku farbou.
11/ V Hruštíne v zastávkach natrel farbou lavičky p. Miro-

slav Martvoň.
12/ P. Milan Martvoň na sypárni v centre obce urobil šin-

dľovú striešku nad vchodom do pivnice a taktiež urobil
vonkajšiu fasádu sypárne, ktorú nabielil.

13/ P. Jozef Mikuláš na sypárni v centre obce
namaľoval dve postavy – muža a ženu
v hruštínskych krojoch.

14/ Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín zaasfal-
tovala ryhy po kanalizácii na ul. Pod Príslopom, Hlav-
ná, Slnečná a časť ulice ku Pekárni.

15/ OVS pokračovala na kanalizácii v uliciach Radzovka,
Dedina, Kút a Lán.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi
pekne ďakujem.

Vážení občania.
Návšteva prírody fascinuje človeka po celý rok. V letných

mesiacoch má svojich návštevníkov viac – pre ideálne po-
časie, huby, alebo zber lesných plodov. Je nádherné si v nej
oddýchnuť, schladiť sa, počúvať vtáčí spev, či poobzerať krásu
poľných kvetov. Žiaľ, každý rok sa presviedčam, že hľadám
svoje obľúbené hubárske miesta, alebo oblasti, kde rastú
čučoriedky, a týchto niet. Je na nich čoraz viac rúbanísk
s veľkým neporiadkom. Keď na drevo chodili naši starí otco-
via, po výrube dreva si urobili poriadok. Na využitie spraco-
vali celý strom aj haluze. Dnes je prax taká, že nezodpoved-
ní ľudia zotnú stromy, zoberú hrubý kmeň a na mieste ne-
chajú spúšť z haluzí a konárov. A tak keď sa dostaneme na
takéto miesta predierame sa lesom ako džungľou. Ak sa
takto naďalej budú správať nezodpovední ľudia - naši obča-
nia, naša hruštínska príroda a lesy dostanú čoskoro úder
pod pás a pomaly nebude tu čo obdivovať. Ja si myslím, že
ak by to robili títo ľudia na svojom, takto by sa nesprávali.
Často sa zamýšľame nad extrémami počasia, pričom je to
jeden z faktorov, kedy človek zašiel svojím konaním za po-
volenú hranicu ekologického zmýšľania. A preto aj týmto člán-
kom chcem upozorniť občanov, že keď sa vyberú do lesa,
nech nezanechávajú za sebou spúšť, ale nech sa snažia
aspoň uprataním splatiť lesu dlh za drevo, ktoré mu zobrali.
Prírodu a jej krásy chcú obdivovať aj nasledujúce generácie.
Snažme sa o to všetci svojím správaním.

Mgr. František Škapec
starosta obce
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Ďakujeme všetkým menovaným i neme-
novaným sponzorom, vďaka ktorým sa
181 rodín mohlo stretnúť na podujatí Deň
rodiny 2015 v Hruštíne a mohli tak spo-
ločne prežiť popoludnie plné zábavy a bo-
hatého programu:

Najmladšia
generácia v obci

85 rokov Kupčová Mária
Maďaríková Margita

80 rokov Bareková Mária
Plaváková Emília

75 rokov Martvoňová Mária
Jancek Ľudovít
Hutirová Margita

70 rokov Tomulec Jozef
65 rokov Martvoň Augustín

Džmuráňová Mária
60 rokov Baraniaková Margita

Kompan Ondrej
Kľuska Vendelín
Katreník Štefan

55 rokov Kupčuláková Margita
Očkaják František

50 rokov Kľuska Štefan
Janceková Irena
Snovák Milan
Hojo Vendelín
Bareková Jana
Jaššo Jozef
Krivačková Irena

Prišli medzi nás:
Liam Martvoň Helena Plančová 
Jakub Hojo

Uzavreli manželstvo:
Ján Strýček

a Stanislava Zemenčíková
Jozef Kľuska a Mária Sochová

25. výročie sobáša:
Jozef Jurčiga a manželka Erika
Juraj Poljak a manželka Mária
Michal Záhumenický

a manželka Helena
Miroslav Snovák

a manželka Alena

50. výročie sobáša:
Štefan Jancek a manželka Rozália
Jozef Žilinec a manželka Helena

Odišli od nás:
Ondrej Martvoň, 72 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci august 2015

Vážení rodičia,
dňa 31. 8. 2015 (pondelok) o 15.00
hod. sa bude konať v priestoroch
školskej jedálne rodičovské zdru-
ženie. Účasť je nutná. Za pocho-
penie ďakujem.

Mgr. Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ

Ďaku
jeme

Fara Hruštín, obec Hruštín, ZŠ Hruštín,
FKI – Fórum kresťanských inštitúcií, OFZ,
s.r.o., STAMAR, PS parkety – Peter Švá-
ba, AWS SLOVAKIA, Ján Uhrík, MUDr.
Zembjaková, MUDr. Mičiak, Ing. Marián
Kompan, AUTOSERVIS POLJAK, Peká-
reň Kupčo, COOP Jednota, Ján Uhrík,
Lailyne kvety, textil Nataly, Mäsiarstvo, Le-
káreň, Oravský hrad, Kaderníctvo Andrea,
Kaderníctvo Danka Jagelková, Kozemtic-
ký salón Andrea Snováková, ORSA pa-
piernictvo, Škapec servis, Vlček PNEU-
SERVIS, Yovox potraviny, PIZZERIA
MAGNUM, Textil u p. Révajovej, Sloven-
ská pošta – pobočka Hruštín, Hotel Kas-
kády, PROPACK Oravský Podzámok, Mi-
chal Harezník,
Katolícke novi-
ny, Orif lame,
Syrárske výrob-
ky – Šeliga,...
Vďaka všetkým
40-tim dobro-
voľníkom za po-
moc pri organi-
zácii Dňa rodiny
2015. Bez vás
by sa podujatie
tohto druhu ne-
uskutočnilo.
Ď a k u j e m e
všetkým vedú-
cim a pani uči-
teľkám, ktoré pripravili s deťmi bohatý kul-

túrny program: MŠ
Hruštín, ZŠ Hruštín,
ZUŠ Jánoš, SUŠ Ya-
maha, 2 dievčatá –
speváčky, Divadlo
z Lokce, eRko tance
a zvlášť ďakujeme
pánu Janoškovi za
spestrenie programu
vďaka jeho živým
vstupom a Etno hrám,
na ktorých sme sa
všetci úžasne pobavi-
li.
Vďaka Bohu za toto
dielo.
Dobrovoľníci a organi-
zátori Rodinného cen-
tra Motýlik.
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Náhradný termín pre HRTN daj 2015 bol
stanovený na 5. júla, a keďže počasie
prialo, nič nebránilo tomu, aby sa usku-
točnil.
Už po ôsmykrát sme sa rozhodli stretnúť
pri pivku, hudbe, trošku si zasúťažiť, ale
hlavne zabaviť sa s kamošmi. Počas dňa

V sobotu, 18. júla, sa na Vasiľovskej
holi stretlo 50 koscov, aby si zmerali
svoje sily v kosení trávy ručnou ko-
sou.
Výsledky kat. do 18 r.:
1. Matúš Zemenčík, Vaňovka;
2. Marek Šeliga, Hruštín;
3. Jakub Kurjan, Poproč
Výsledky kat. ženy:
1. Emília Šeligová, Hruštín;
2. Agneša Zemenčíková, Vaňovka;

prebiehali rôzne aktivity ako graffity jam,
graffity workshop, hra kameň/papier/nož-
nice, grilovalo sa, prebehli však aj dve
skate „súťaže“.
Prvotná myšlienka tejto akcie je oslava
Medzinárodného dňa skateboardingu
(21. júna), preto skate nemohol chýbať ani

tento rok. Klasické g.o.s
doplnil ollie contest. Jazd-
cov prišlo pomenej, ale ne-
jde o kvantitu ;).
Poradie v G.O.S:
1. Filip Chmelár
2. Peter Chomistek
3. Daniel Rentka
Víťazom v ollie conteste sa
stal:
Peter Chomistek
Najlepší brali vecné ceny
od Trajekt-u, medaily na krk
od Bobka handmade a več-
nú slávu ;).
Záver patrí sponzorom: RC
Motýlik Hruštín, KIA motors
a Nadácia pontis, Trajekt
streetshop, Boardlife.sk,

PS-PARKETY Peter Švába, Žebrák hol-
ding, Obec Hruštín, ZŠ Hruštín, Bobka
handmade, ĎAKUJEM! Samozrejme veľ-
ká vďaka aj kamarátom/dobrovoľníkom za
veľkú pomoc, bez ktorej by som to nedal,
Apko!

3. Marta Gombalová, Hruštín

Výsledky kat. muži nad 60 r.:
1. Jaroslav Chrebet, Cígeľ;
2. Pavol Milan, Martin;
3. Ján Štajer, Hruštín

Výsledky kat. muži do 60 r.:
1. Marcel Kurjan, Poproč;
2. Milan Kľuska, Hruštín;
3. Ľubomír Košút, Klin

(jš)
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XX. ročník hruštínskej futbalovej
miniligy je za nami. Premiérovým
víťazom sa stalo družstvo Zamost.

Zaverečná tabuľka:

1. Zamost 4 3 0 1 37:18 9

2. Chrumkáči 4 3 0 1 25:21 9

3. Ľadničkári 4 2 0 2 23:24  6

4. Hromotlci 4 2 0 2 18:14 6

5. Veď je leto 4 0 0 4 9:25 0

Najlepší brankár: Václav Hojo
Najlepší strelec: 9 gólov J. Kupčulák,
Š. Škapec

Všetkým zúčastnením ĎAKUJEME!!!

Mgr. Peter Teťák

Tretiu júlovú nedeľu sa na ihrisku na
Kutine uskutočnil XIII. ročník Hasič-
skej sekerky obce Hruštín. V troch
kategóriách súťažili družstvá Hruští-
na, Vaňovky, Babína, Ťapešova
a Oravského Podzámku. Privítali sme
aj hasičov OSP Radwanowice (Poľ-
sko) z družobnej gminy obce Hruš-
tín.                                           (jš)

Výsledky kat. plameň:

1. DHZ Hruštín
2. DHZ Babín
3. DHZ Babín

Výsledky kat. ženy:

1. DHZ Babín
2. DHZ Hruštín
3. DHZ Vaňovka

Výsledky kat. muži:

1. DHZ Hruštín
2. DHZ Vaňovka
3. DHZ Babín
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POZVÁNKY

Dňa 16. 8. 2015 (nedeľa) sa

uskutoční „Rodinná cyklotú-
ra“ vďaka nadácii KIA MOTORS SLO-
VAKIA. Začiatok trasy bude na parko-
visku pri kostole v Hruštíne, kde pre-
behne registrácia účastníkov cyklotú-
ry v čase medzi 14:00 a 14:30.

Každá zaregistrovaná rodina dostane malú
pozornosť vďaka podpore nadácii KIA MOTORS.
(Prosíme účastníkov, aby nezabudli na prilbu.)

Trasa povedie cez ulicu Črchľa smerom na
Zábavu. Počas cesty budú pripravené rôzne sta-
novištia pre rodiny, kde si budú môcť preveriť
poznatky o prvej pomoci, prejsť cez prekážko-
vú dráhu, či oboznámiť sa s dôležitými prvka-
mi výbavy každého cyklistu.

V cieli bude pre všetkých, ktorí si prinesú nie-
čo na opekanie, spoločná opekačka pri altán-
ku v blízkosti Oravskej horárne.

Už pravidelne sa na sviatok sv. Anny stretávame pri
Vaňovskej kaplnke, ktorá je sv. Anne zasvätená. Po
krížovej ceste, ktorá vedie cestou ku kaplnke, bola
sv. omša, ktorú slúžil pán kaplán Mgr. Miroslav Žmi-
jovský. Po jej skončení boli všetci zúčastnení po-
zvaní na guľáš, ktorý pripravili poľovníci z Vaňovky.

(jš)

z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Prenajmem rámové lešenie. Rám lešenia má
1 meter šírku a 2 metre výšku. Veľmi jednoduchá
montáž a demontáž. Tel.: 0944 037 371
Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157

Rozličný tovar YOVOX
ponúka tovar v akciových cenách:

Koniferum borovička 5,69 €
Vodka Nicolaus 6,35 €
Včelí med 950 g 4,19 €
Cukor kryštál 1 kg 0,59 €
Pivo Mních plech 0,47 €
Jihlavanka 1 kg 5,19 €
Horalky 50 g 0,26 €
Víno 1 l 1,39 €
Slnečnicový olej 1 l 1,19 €
Pepsi 2,25l 1,09 €

Ponúkam
brúsenie

kotúčových píl
s priemerom

od 40 cm do 70 cm

Tel.: 0902 896 657

Podujatia v mesiaci august 2015
  1.8. Svadobná veselica
  2.8. Hruštínsky off road
  8.8. Svadobná veselica
12.8. Predaj LANTASTIK
15.8. Rodinná oslava
19.8. Predaj BLAŽEK
22.8. Oldies párty
23.8. Kaplnka Lomná
23.8. 5.ročník „Cyklotúry piatimi hoľami“
26.8. Predaj ALADIN
29.8. Svadobná veselica

MKS pri OcÚ Hruštín




