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z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia

V dňoch 12. – 14. septembra hostila naša
obec návštevu z družobnej gminy Zabierzów.
Táto návšteva sa konala pri príležitosti 10. vý-
ročia podpísania vzájomnej spolupráce.

V prvý deň sa poslanci OZ Hruštín a gm. Za-
bierzów stretli pri slávnostnom obede, po kto-
rom nasledovalo otvorenie výstavy v zasadač-
ke OcÚ. Na tejto výstave predstavili svoje diela

pp. Ján Šeliga, Jozef Mikuláš a umelci
z Poľska, Michał Wiśnios a Katarzyna
Gwizdała. Po nej si naši hostia pozreli
kostol vo Vaňovke a telocvičňu v Hruš-
tíne.

V sobotu pokračoval program futba-
lovým zápasom medzi OŠK Hruštín
a Wisła Rzaska, v ktorom naši zvíťazili
6:2. Po zápase sa všetci stretli pri guľá-
ši a spoločnom posedení.

Návštevu sme ukončili nedeľnou svä-
tou omšou, po ktorej naši hostia odišli
domov.
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Očami

starostu

Počasie v septembri nám predviedlo všetky vrto-
chy. Extrémne teplo a sucho na začiatku, a potom dážď
spojený s výrazným ochladením. Takýto
ráz počasia mnohým sťažil stavebné a
iné práce vonku a spomalil ich.

Počas tohto mesiaca pracovníci
obce i nezamestnaní pokračovali v prá-
cach na hale za MKS. Na železnú konštrukciu stre-
chy boli dané hranoly a tiež boli sčasti vymurované
obvodové múry haly. Taktiež títo pracovníci sa podie-
ľali na upratovacích prácach v obci.

Pracovníci firmy p. Ing. J. Snováka pokračovali
v prácach na podkroví zdravotného strediska, v kto-
rom boli osadené nové okná.

Vážení občania
V mesiaci október si pripomíname mesiac úcty

k starším. Určite rodičov a starých rodičov si máme ctiť
celý rok, ale práve október, by mal byť pre nás výzvou,

,,Pýtal som si recept na dlhý život a od múdreho človeka som ho dostal: „Pi a jedz striedmo, nemaj
hnevníka, váž si rodičov.“ (J. Volanský)

či tá moja úcta je v poriadku. Múdry výrok: „Ako sa ty
správaš k svojim rodičom, tak sa raz budú správať

k tebe tvoje deti“ – sú pre nás slovami na
vážne zamyslenie.

Otec - skutočný príbeh
Bola to veľká láska, ktorá skončila

svadbou. Celá rodina priala novomanželom krásny
spoločný život. Otec daroval deťom dom s krásnou
záhradou. Poučil ich, ako sa všetko používa, a ponú-
kol im pomoc aj naďalej.

Mladomanželom však otec začal prekážať. Syn chy-
til otca pod krk a vyhodil ho von so slovami: „Nechce-
me tvoje rady. Choď preč! Nepotrebujeme ťa. Máme
dosť svojho rozumu.“ Otec zosmutnel. Utrel si slzu z
oka, ale rešpektoval vôľu detí. O krátky čas dom začal
chátrať. Mladí to nezvládli a ich rodina sa rozpadla.

Mgr. František Škapec
starosta obce

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 11.
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z pred-

chádzajúceho zasadnutia OZ:
- prenájom lyžiarskeho vleku na Príslope – zatiaľ nie

je záujem
- zrkadlo pri výjazde z cesty Pod Uhliskom na hlavnú

cestu – konzultovať s políciou alebo dopravným in-
špektorátom D. Kubín, je zakúpené.

3. List Obce Topolníky – informáciu o živelnej pohro-
me (víchrici a krupobití) v ich obci, a žiadosť o fi-
nančnú pomoc na odstránenie následkov mimoriad-
nej situácie.

4. Informáciu starostu obce o neschválení projektov na
prestavbu ZŠ a MŠ.

5. Informáciu starostu obce o prestavbe kaplnky sv.
Anny vo Vaňovke.

6. Informáciu starostu obce o priebehu návštevy dru-
žobnej obce Zabierzow.

B/ Schvaľuje:
1. VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhra-

du nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.

2. Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na r. 2008 v znení:
Bežné príjmy: zmena účelu
1 41 01 01 1 1 6 633 006 Údržba budov POŠTA na
Údržba budov POŠTA výmena okien
Kapitálové výdavky:
2 41 01 1 1 6 717 001 Zar. na zhod. biolog. odpadu
– drvič na Nákup kosačky + príslušenstvo
Kapitálové výdavky: zmena rozpočtu

I.úprava II. úprava rozdiel
2 41 01 1 1 6 717 001 Nákup pozemkov

530.000,-Sk 369.000,-Sk -161.000,-Sk

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25. 09. 2008  Číslo: OZ 05/2008

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

2 43 06 2 0 716 Projekty: vodovod, kan. cesty
356.000,-Sk 477.000,-Sk +121.000,-Sk

2 43 06 2 0 716 Spolufinancovanie projektu BECEP
- 40.000,-Sk + 40.000,-Sk

C/ Neschvaľuje:
1. Vstúpiť a podporiť neziskovú organizáciu KVAPKA,

Západ č. 1056/24 – 13, Trstená.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Počet dôchodcov nad 60 rokov

Časť obce Muži Ženy Spolu
Hruštín 151 207 358
Vaňovka 27 33 60
Spolu 178 240 418

Počet dôchodcov, ktorí sa v roku 2008 dožijú
okrúhleho životného jubilea - 60, 65, 70, 75, 80
a viac rokov

Jubileum Muži Ženy Spolu
60 rokov 17 6 23
65 rokov 6 13 19
70 rokov 13 8 21
75 rokov 4 11 15
80 rokov 2 7 9
81 až 97 rokov 17 31 48
Spolu 59 76 135

Najstarší občania Hruštín
Johana Šinálová - 98 rokov
František Paško - 89 rokov

Najstarší občania Vaňovka
Helena Dorušáková - 97 rokov
Martin Valečík - 88 rokov
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
33. časť: OBDOBIE 1940–50

KAPLÁNI

Po trinástich rokoch, keď pribudlo nových kňazov
v diecéze, Hruštín znovu dostal kaplána, neomystu,
Martina Greňu. Ako mladý človek zameral svoju kňaz-
skú činnosť zvlášť na mládež. Spolu s vynikajúcim or-
ganistom a spevákom hruštínskym Františkom
Justhom nacvičoval s mládežou kostolný spev, diva-
dlá a rôzne podujatia na povznesenie duchovného ži-
vota. S hruštinskými ochotníkmi nacvičil „Pašiové hry“
a predviedli ich so súhlasom biskupského úradu nie-
koľko ráz v kostole za veľkej účasti veriacich z celého
okolia.

František Žolondek, ktorý tu kaplánoval v r. 1948 –
1952 má zásluhu na tom, že so súhlasom svojho prin-
cipála zorganizoval veriacich do opravných prác v kos-
tole a na cintoríne. Zlepšili strmú prístupovú cestu do
cintorína, opravili ohradu, urobili novú železnú vstup-
nú bránu, povytínali nežiadúce krovie, ale aj červené
smreky okolo cintorína pre materiál na kostolné lavice
a postavili nový kríž na strede cintorína. V tom čase
nanovo vydláždili kostol, spravili nové kostolné lavice,
zväčšili chórus, dali preliať puknutý zvon a vybielili
kostol. Pri tom boli zakryté posledné zvyšky výmaľby
kostola, urobené majstrom Jánom Drengubjakom, fa-
rárom v Nižnej, po r. 1820. do tých čias vo svätyni bolo
vidno štyri obrazy v elipsovitom ohraničení v dolných
rohoch kostolnej klenby, znázorňujúce udalosti zo ži-
vota sv. Jána Krstiteľa: 1. Jánovo narodenie – v dol-
nom rohu klenby na severozápadnej strane, 2. Pokrs-
tenie Pána Ježiša v rieke Jordán – na severovýchod-
nej strane, 3. Ján vo väzení v rozhovore s Herodesom
– na juhovýchodnej strane a 4. Smrť Jána Krstiteľa
(spútaná bezhlavá mŕtvola na zemi, kat s mešcom,
Salome, držiaca na tácni Jánovu hlavu.) – na južnom
rohu kopule. Ostatná časť klenby svätyne bola vyma-
ľovaná na spôsob iluzívnej kopule. Na hornej čelnej
stene víťazného oblúku boli znázornení dvanásti apoš-
toli – poprsie každého osobitne v elipsovitom ohrani-
čení, s charakteristickými znakmi hodnosti alebo smrti
a v dolnej časti každého medailónu menovité označe-
nie.

František Žolondek zažil v Hruštíne aj trápnu vec,
ako viacerí kňazi v roku 1950. Istý človek obvinil ho
pred štátnou bezpečnosťou z protištátnej činnosti a na
tom podklade bol odsúdený na pol roka do žalára. Po
odpykaní trestu vrátil sa s podlomeným zdravým na
svoje služobné miesto.

Štefan ŠmiheľInteriér kostola v r. 1930

Úprava interiéru kostola r. 1949 (chór, lavice, dlažba,
obielenie stien)

Bohoslužba na odpustovú slávnosť r. 1940
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Najmladšia generácia

v obci
Krásne októbrové počasie budeme v plnej miere využívať
na pobyt detí v prírode. Deti budú poznávať okolie MŠ
a ulice našej obce, zbierať prírodný materiál, ktorý násled-
ne využijeme pri edukačných aktivitách.
V októbri sa uskutoční BRANNÝ DEŇ detí.
5-6 ročné deti budú mať vytýčený smer GRÚŇ a malá
pyramída. Na trase budú vytýčené 2 stanovištia. Na jed-
nom sa uskutočnia súťaže a pohybové aktivity. Na druhom
budú deti púšťať šarkana a uskutoční sa beh s farebnými
veternicami.
3-4 ročné deti budú mať vytýčený smer – BARANIARKY
a pekáreň KUMA. Na stanovišti plánujeme hry s brannou
tematikou a púšťanie šarkana. Deti získajú nové skúsenosti,
zažijú prvý úspech v kolektíve, budú mať radosť s pohybu
a budú odmenené sladkou odmenou.
V októbri sa uskutoční výstava prác detí na tému FAREB-
NÁ JESEŇ v MŠ a ŠARKANIADA v KLINCI v Námestove.
Výstava bude prebiehať s podporou SPOLOČNÉHO OBEC-
NÉHO ÚRADU ZAKAMENNÉ – ŠKOLSKÉHO ÚRADU so
sídlom v Námestove. Naša MŠ sa výstavy tiež zúčastní.
Výchova detí k spoluzodpovednosti za vlastnú bezpečnosť
je dôležitou súčasťou výchovy našich detí. Veď všetci máme
záujem o ich bezpečnosť.
Veľkú úlohu zohráva v tomto procese už MŠ. Tiež veľkú
pozornosť venujeme zdraviu detí a učíme ich hravou for-
mou byť zodpovedný za svoje zdravie. V mesiaci októbri
budeme pracovať s rozprávkovou publikáciou „Srdiečko
moje“, ktorú napísal známy slovenský spisovateľ a rozpráv-
kar Danie Hevier, kde prostredníctvom rozprávkového prí-
behu hravou formou budeme zoznamovať našich najmen-
ších s ľudským srdcom, jeho vlastnosťami a funkciami a
v neposlednom rade aj starostlivosťou oň. Kniha bude ako
darček pre každé dieťa predškolského veku. Je to celoslo-
venská kampaň: „MOST - Mesiac o srdcových témach“,
ktorú organizuje Slovenská kardiologická spoločnosť a Slo-
venská nadácia srdca. Našou snahou je preventívne pô-
sobiť na zdravie našich najmenších. Do projektu sú zapo-
jené všetky deti predškolského veku na Slovensku. V na-
šej MŠ sme zapojili všetky deti. Očakávame, že to bude
mať veľký prínos pre deti získaním nových kompetencií,
ktoré budú mať pre deti a ich zdravie veľký význam.
Od 07. 10. 2008 bude pokračovať štvrtý ročník projektu
„Angličtina hrou“. Do tohto projektu sa prihlásilo zatiaľ málo
detí. Angličtina bude prebiehať každý utorok od 12.00 do
13.00 hod. Nové informácie, prípadne zmeny dostanú ro-
dičia osobne od vyučujúcich.
 V októbri deti z MŠ so svojimi učiteľkami prispejú kultúr-
nym programom na slávnostnom posedení so staršími spo-
luobčanmi, ktoré poriada obec. Dúfame, že deti vyčaria
úsmev na tvárach našich dedkov a starých mám.
 V októbri plánujeme otvorené dni pre rodičov– ukážka
aktivít detí pri získavaní nových kompetencií.
Raz do mesiaca bude prichádzať do MŠ klinický logopéd
Mgr. Katarína Fašungová z polikliniky Námestovo. Bude
pracovať s deťmi v skupinách na náprave výslovnosti. Je
to nedostačujúce, a preto je v záujme rodičov spolupraco-
vať s PPP v Námestove, s jej odborníkmi, ktorí vedia po-
môcť deťom, ktoré to potrebujú.

Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ Hruštín

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
SEPTEMBER 2008

2. 9. – slávnostné otvorenie nového školského roka
- 388 žiakov, z toho 203 dievčat.

1.-4. – 167 žiakov, 5.-9. – 221 žiakov
- Výhon: 130 žiakov, Zamost: 258 žiakov
- 27 učiteľov, 2 vychovávateľky ŠkD,

4 prevádzkoví pracovníci, 2 THP
- priemerný počet detí v triede – 21,55
- anglický jazyk: 172 žiakov,

nemecký jazyk: 143 žiakov
- internetováadresa:

www.zshrustin.edupage.org
- e-mailová adresa: zshrustin@bb.telecom.sk

16. 9. – kontrola zo Školského úradu Zákamenné – roz-
vrh hodín, úväzky učiteľov, naplnenosť tried. Neboli ziste-
né žiadne nedostatky.
24. 9. – Deň eura. 100 dní pred zavedením eura ako no-
vej slovenskej menysa v našej škole v roč. 1.-4. konali
euroaktivity zamerané na zavedenie eura. Triedni učite-
lia na triednických hodinách hravou formou zoznamovali
žiakov s novou menou, skloňovali slovo euro a cent, pre-
počítali Sk v konverznom kurze. Okrem vzdelávacích ak-
tivít sa uskutočnili aj tvorivé aktivity – kvízy. V zmieša-
ných skupinách žiaci súťažili vo výtvarnom stvárnení ban-
koviek, v teste vo vymýšľaní zábavných básní o eure.
25. 9. – prvé zasadnutie žiackeho parlamentu (zástupco-
via tried s p.uč. Koumbovou a Kubániovou svojimi ná-
metmi, pripomienkami, odkazmi pomáhajú vedeniu školy
pri zlepšení chodu školy)
28. 9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho pou-
kazu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1.10. začíname
činnosť v 21 krúžkoch. Z 388 žiakov odovzdalo poukaz
365. Tí budú mať bezplatný krúžok. Môžu pracovať aj
v druhom zvolenom. Žiaci navštevujúci ZUŠ môžu pra-
covať v jednom ďalšom krúžku. Tí, čo VP neodovzdali,
nebudú sa môcť zapojiť do krúžkovej činnosti.
Krúžky: dramatický, gymnastický, tvorivý, futbalový I., fut-
balový II., stolnotenisový, športový, volejbalový, florbalo-
vý, tvorba módnych doplnkov, technický, internetový, stre-
lecký, rozhlasový, turistický, vedenie domácnosti, ŠKD
turisticko-športový 2x, hudobný, poľovnícky, šikovné ruky.
30. 9. – v Kline sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom
behu Naše družstvá sa umiestnili takto: žiaci – 7. miesto
z 21 zúčastnených, žiačky – 14. miesto z 18 zúčastne-
ných. Najlepšie z jednotlivcov si počínal Janko Vigoda –
8. miesto.
Poplatok za školský klub ostáva 50 Sk /dieťa/ mesiac.
Ponuka: ZŠ ponúka na predaj školské lavice (50.-Sk/kus
a školské stoličky – 30.-Sk/kus).
Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priesto-
ry telocvične a fitnes v pracovné dni od 17.-21. hod, cez
víkend od 8,oo do 21,oo.
Poplatok: telocvičňa 150.-Sk/hod

Fitnes: 20.-Sk/hod/os.
Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0808 619
584.
Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 13. októbra
(pondelok) o 15,oo v ZŠ Zamost. Všetci rodičia sú vítaní!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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ŠPORT

Vyžrebovanie stolnotenisových
súťaží 2008/2009

4. liga muži východ

1. kolo 10. 10. 17:30
SCP Ružomberok A -
- Hruštín A
2. kolo 17. 10. o 17:30
Hruštín A - Námestovo A
3. kolo 24. 10. o 17:30
Novoť A - Hruštín A
4. kolo 31. 10. 17:30
Hruštín A - Jamník A
5. kolo 7. 11. o 17:30
Bziny A - Hruštín A
6. kolo 15. 11. o 17:00
Iľanovo A - Hruštín A
7. kolo 21. 11. o 17:30
Hruštín A - Lokca A
8. kolo 28. 11. o 17:30
Zuberec A - Hruštín A
9. kolo 5. 12. o 17:30
Hruštín A - Bobrovec A
10. kolo 13. 12. o 17:00
Ľubeľa A - Hruštín A
11. kolo 19. 12. o 17:30
Hruštín A - D. Kubín A

6. liga muži

1. kolo 5. 10. 10:00
Hruštín B - Hruštín C
2. kolo 10. 10. 17:30
Hruštín C - Nám. C
12. 10. 10:00
Hruštín B - S. Dubová B
3. kolo 19.10. 10:00
S. Dubová B - Hruštín C
Lokca C - Hruštín B
4. kolo 24.10. 17:30
Hruštín C - Krivá A

26. 10. 10:00
Hruštín B - Mútne B
5. kolo 7. 11. 18:00
Veličná A - Hruštín B
9. 11. 10:00
Lokca C - Hruštín C
6. kolo 14. 11. 17:30
Hruštín C - Novoť B
16. 11. 10:00
Hruštín B - Trstená A
7. kolo 23. 11. 10:00
Mútne B - Hruštín C
23. 11. 10:00
Nám. C - Hruštín B
8.kolo 28. 11. 17:30
Hruštín C - Vasiľov A
30. 11. 10:00
Hruštín B - Krivá A
9. kolo 5. 12. 18:00
Veličná A - Hruštín C
7. 12. 10:00
Novoť B - Hruštín B
10. kolo 12. 12. 17:30
Hruštín C - Zuberec B
14. 12. 10:00
Hruštín B - Vasiľov A
11. kolo 21. 12. 10:00
Trstená A - Hruštín C
20. 12. 18:00
Zuberec B - Hruštín B

FUTBAL MLADŠÍ ŽIACI

Skupina B

1. Zuberec 6 5 1 0 45:3 16

2. Hruštín 6 2 1 3 7:29 7

3. Tvrdošín 6 1 0 5 6:26 3

85 rokov: Katrenčíková Irma

80 rokov: Ťasnocha Vendelín

75 rokov: Pašková Mária

70 rokov: Škapec Štefan

Perháč Michal

65 rokov: Hutira Vendelín

60 rokov: Gemeľa Ján

Martvoň Vendelín

Firic Štefan, Ing.

55 rokov: Snovák Jozef

Kurajdová Terézia

Snováková Mária

Hutira Cyril, Ing.

50 rokov: Snovák Jozef

Sedlár Vendelín

Krivačková Margita

Snovák Stanislav

Prišli medzi nás:
Milan Martvoň

Zuzana Janíková

Jozef Vlžák

25. výročie sobáša:
Stanislav Očkaják a manželka Margita

Miroslav Martvoň a manželka Helena

František Jurovčík a manželka Eva

Jozef Teťák a manželka Helena

Uzatvorili manželstvo:
Štefan Ťasnocha - Andrea Jurčigová

Andrej Bednár - Mgr. Agneša Sedlárová

Ing. Jozef Drígeľ - Mgr. Miriam Švaňová

Odišli o nás:
Helena Zemenčíková, 69 rokov

Helena Kompanová, 77 rokov

Ondrej Snovák, 68 rokov

Terézia Katreníková, 85 rokov

Agneša Hojová, 67 rokov

Ján Katreník, 54 rokov

JUBILANTI

v mesiaci október 2008
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Vážení občania.
Ako všetci dobre vieme, 1. januára
2009 sa na Slovensku stane ná-
rodnou menou EURO a od 17. ja-
nuára 2009 budeme môcť platiť len
eurami. Z týchto dôvodov si budú
musieť všetci občania premeniť svo-
je úspory a voľnú hotovosť zo slo-
venských korún na euro.
V prípade, že máte peniaze ulože-
né na účte v banke, nemusíte si
robiť žiadne starosti. Banka Vám

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

ich spoľahlivo, načas a bezplatne
zamení na EURÁ.
Ak zatiaľ nemáte založený osobný
účet a svoje úspory máte uložené
doma, Poštová banka Vám ich v spo-
lupráci so Slovenskou poštou ponú-
ka jednoduché riešenie:
• navštívte svoju poštu, kde si mô-
žete zriadiť osobný účet, či vkladnú
knižku a uložiť nasporené peniaze a
súčasne budete zaradení do zloso-
vania o atraktívne ceny, kde 1. cena

V tomto čísle sa opäť obraciam na
vás, milé ženy. Určite aj vy raz za-
čas prevetráte deťom šatníky a vy-
radíte to, čo už im je malé. Tieto veci
potom buď posuniete ďalej, alebo
skončia vo vreci na pôjde s tým, že
hádam to dakedy dakto donosí.
A práve preto, aby sa vám doma ne-
hromadili vrecia s oblečením, ktoré
aj tak o pár rokov vyhodíte, sa orga-
nizujú burzy. Sú príležitosťou zbaviť
sa nepotrebného a za bagateľ kúpiť
potrebné. Pre vás, ktoré ste sa
s burzou ešte nestretli, v stručnosti
uvediem:

Oblečenie a topánky, ktoré už nepo-
trebujete, donesiete v určený deň do
ZŠ Zamost spolu so zoznamom vecí a
cenami, za ktoré by ste ich chceli pre-
dať. Na ďalší deň sa uskutoční predaj
a po jeho ukončení si prídete vyzdvih-
núť peniažky za predané veci a tie ne-
predané si vezmete nazad. Za to, že
sa vám o veci na burze postaráme,
zaplatíte vstupný poplatok 20Sk.
 Vy, ktoré zase potrebujete nejaké šat-
stvo, prípadne topánky pre deti, príde-
te na burzu a verím, že nájdete to , čo
vám chýba. Naozaj, výber býva boha-
tý a veci pekné.

BURZA DETSKÉHO ZIMNÉHO OBLEČENIA A OBUVI
No a teraz konkrétne:
Burza sa bude konať v ZŠ Zamost
v sobotu 18.októbra v čase od 8.00
do 12.00 hod.

Deň predtým, v piatok podvečer od
16.30 do 18.30 bude zber vecí (kom-
binézy, otepľovačky, bundy, čiapky,
rukavice, zimné nohavice, tepláky,
mikiny, pančuchy, tričká s dlhým ru-
kávom, roláky, vesty a zimné topán-
ky ).
Takže môžete začať s prezeraním
skríň a ja sa teším na stretnutie na
burze.                                         /JK/

je osobný automobil ŠKODA SU-
PER.
Najvhodnejší čas na vloženie pe-
ňazí na účet je v októbri a v novem-
bri 2008, nakoľko na konci roka
2008 sa očakáva zvýšený nápor
ľudí na poštách.
Bližšie informácie o výhodných pro-
duktoch Poštovej banky, a.s. pre
Vás, Vám ochotne podá VAŠA POŠ-
TA.
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Lyžiarske stredisko SKI Zábava Vasiľovská hoľa - Hruštín

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciách

- personál obsluhy
lyžiarskych vlekov

- strojník
- vodič motorového

pásového vozidla

- kuchár
- pomocný personál v kuchyni
- čašník, servírka
- chyžná

- administratívny pracovník

Pohovor sa uskutoční v sobotu 1. 11. 2008 medzi 8 až 11 h

v kolibe priamo v lyžiarskom stredisku.
Prosíme uchádzačov o zaslanie životopisu na adresu

info@skizabava.sk, prípadne si ho prineste na pohovor.

� Predám hydraulický olej, vhodný aj do motorových píl, za výhodnú cenu.
Tel.: 0918 651 992

� Predám šteniatka Schi-tzu odčervené, zaočkované, bez PP. Cena do-
hodou. Tel.: 0907882835

MKS pri  OcÚ

Hruštín

PODUJATIA V MESIACI

OKTÓBER 2008

4.10. Svadobná veselica
8.10. Predaj GALAČÁK
8.10. Zber plastov

11.10. Svadobná veselica
 15.10. Predaj MASNICA
 18.10. Svadobná veselica
 23.10. Posedenie

s dôchodcami
 25.10. KONCERT
 29.10. Predaj MITEX

Informácie OcÚ
Obec Hruštín ponúka do prenájmu lyžiarsky vlek na

Príslope. Bližšie informácie získate na Obecnom úrade

v Hruštíne.


