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29. januára 2010 sa dožila krásneho
životného jubilea - 100 rokov

Johana Šinálová

Naučiť sa

prijímať

okolie aké je

V Číne mal jeden nosič vody

dve veľké hlinené nádoby, každú

zavesenú na konci palice, ktorú

nosil na ramenách. Jedna mala

prasklinu, druhá bola dokonalá.

Na konci dlhej cesty, ktorá trvala

od potoka až k domu, bolo

v prasknutej nádobe len polovica

vody a v druhej vždy plná miera.

Dokonalá nádoba bola pyšná na

svoj výkon, veď to robila dokona-

le. Ale chúďa prasknutá nádoba

sa hanbila za svoju nedokonalosť

a cítila sa úboho, pretože je

schopná len polovičného výko-

nu. Po dvoch rokoch súženia oslo-

vila nosiča: „Hanbím sa, pretože

voda počas cesty domov odte-

ká.“ Nosič jej odpovedal: „Všimla

si si, že kvietky rastú len na tvojej

strane chodníka, a nie na druhej?

Vedel som o tvojej nedokonalosti

a na túto stranu cesty som poro-

sieval semená rastlín. To ty si kaž-

dý deň polievala, keď sme sa vra-

cali domov. Dva roky zbieram tie-

to krásne kvetiny, aby som ozdo-

bil svoj stôl. Keby si nebola taká,

aká si, táto krása by nemohla roz-

žiariť môj dom. Všetci máme svo-

je osobité chyby. Všetci sme

prasknuté hlinené nádoby. Tieto

praskliny a chyby, ktoré sú v kaž-

dom z nás, robia náš život zaují-

mavým a vzácnym. Len musíme

každého prijať takého, aký je,

a vidieť v ňom to dobré.

(Terajší príbeh i príbeh z januára pre-
bratý z internetovej stránky)
(www.usmejsa.sk)
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Očami

starostu

V druhej polovici januára k nám dora-
zila poriadna zima s mrazmi, snehom
a dostatočne nám ukrojila z našich zá-
sob dreva a uhlia. Pre mnohých sneh je
potešením a relaxom, že si budú môcť
naplno vychutnať zimné športy.

Činnosť za mesiac január:
1/ V zadnej časti cintorína pri plote bola

odstránená zemina, skaly a pne. Tým-
to sa nám vytvoril priestor pre nové
hrobové miesta. Za túto prácu sa
chcem poďakovať p.Ing. J. Uhríkovi
a p. M. Voškovi.

2/ Vybraná stavebná firma Slovenskou
poštou a. s. začala rekonštrukčné prá-
ce na prevádzke pošty v obecnej bu-
dove v Dedine.

3/ Obec podala projekt na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja na
čistenie katastra obce, lesných chod-
níkov, výstavbu turistických altánkov
a výsadbu obecného lesa. Tento pro-
jekt sa realizuje spoločne aj s obcami
v Českej republike.

4/ 22.1. som sa zúčastnil ako jediný zá-
stupca z okresu Námestovo na veľtr-
hu cestovného ruchu na Slovensku -
ITF SLOVAKIA TOURS v Bratislave.
Prezentoval som tam našu obec re-
klamnými a propagačnými materiálmi
o obci, podnikateľoch a rozvíjajúcom
sa cestovnom ruchu v našej obci.

5/ Obec zakúpila pre MŠ elektrický spo-
rák na varenie a pečenie, nakoľko
stará pec už dosluhuje.
Vážení občania.
V mesiaci január sa uskutočnil kaž-

doročný ,,Hovor s občanmi“. Na hovore
sa zúčastnilo v Hruštíne 110 občanov
a vo Vaňovke 25 občanov. Občania boli
oboznámení s prácou obce v roku 2009
a s plánovou prácou na rok 2010. Ďaku-
jem všetkým občanom za hojnú účasť
a podnetné pripomienky.

Mgr. František Škapec,
starosta obce

„Na svätého Valentína zamrzne

i kolo mlyna.“  (ľudová pranostika)
Obec Hruštín v zastúpení starostom

Mgr. Františkom Škapcom, ako prísluš-
ný stavebný úrad, upovedomuje vlastní-
kov rekreačných chát v lokalite Hruštín –
Zábava o postupe, ako si zlegalizovať
stavby chát, na ktoré nebolo vydané sta-
vebné povolenie.

Na predmetnú lokalitu bol daný ob-
cou na spracovanie územný plán zóny
Hruštín – Zábava. Tento územný plán
zóny bol schválený Obecným zastupi-
teľstvom v Hruštíne uznesením č. 07/
2009 zo dňa 03.12.2009, a teda je plat-
ný a vykonateľný. Na základe tohto
schváleného územného plánu zóny
môže Obec Hruštín ako príslušný sta-
vebný úrad postupovať v zmysle staveb-
ného zákona, t.j. vydávať na stavby, kto-
ré nemali stavebné povolenie, dodatoč-
né stavebné povolenie a kolaudačné
rozhodnutie. Stavby rekreačných chát,
ktoré boli postavené bez stavebného
povolenia a sú stavebne ukončené,
môže stavebný úrad spojiť v jedno kona-
nie a to súčasne vydať dodatočné sta-
vebné povolenie a aj kolaudačné povo-
lenie, čím sa proces povolenia zjedno-
duší pre občanov, ktorí vlastnia dokon-
čenú rekreačnú chatu.

V zmysle stavebného zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebný poriadok v znení neskorších
predpisov je potrebné, aby si vlastníci
nepovolených chát pripravovali doklady
potrebné pre vydanie stavebného povo-
lenia pre rekreačné chaty, ktoré sú za-
kreslené v spomínanom územnom plá-
ne zóny. Potrebné doklady:
- porealizačne si dať zamerať svoju cha-

tu oprávneným geodetom (geomet-
rický plán jestvujúcej chaty)

- na parcelu, na ktorej stojí zrealizova-
ná chata, predložiť list vlastníctva, ale-
bo iné právo k pozemkom a stavbám
– nájomnú zmluvu, alebo zmluvu
o budúcej kúpnej zmluve, z ktorej vy-
plýva právo uskutočniť stavbu.

- projekt skutočného vyhotovenia stav-
by v dvoch vyhotoveniach

- kópiu katastrálnej mapy (z katastra
Námestovo)

- súhlasné stanovisko správcu vodo-
vodných sietí (OVS a.s. Dolný Kubín)

- súhlasné stanovisko elektrikárov
v Dolnom Kubíne (SSE-D a.s.,

p. František Hazucha)
- súhlasné stanovisko Obvodného úra-

du životné prostredie, ochrana príro-
dy a krajiny v Námestove (p. Vladimír
Migra)

- súhlasné stanovisko Slovak Telecom
a.s., sídliace vo Vrútkach

- správny poplatok - ak zastavaná plo-
cha je do 25 m2, je poplatok 46 EUR,
ak zastavaná plocha je nad 25 m2, je
poplatok 79 EUR, ktorý sa platí v ho-
tovosti do pokladne obce Hruštín

- revíznu správu od vnútornej elektriky
v chate a od vonkajšej prípojky - od
revízneho technika

- revíznu správu od komína od opráv-
neného kominára

- doklad od stavebného dozoru o vodo-
nepriepustnosti žumpy

- ak pod stavbou rekreačnej chaty nie
je v liste vlastníctva zapísaná parcela
ako stavebná, alebo ostatné plochy,
doložiť doklad o vyňatí z poľnohospo-
dárskeho pôdneho fondu (Obvodný
pozemkový úrad v Námestove), ale-
bo ak je tam lesný pozemok, doklad
o vyňatí z lesného fondu (obvodný
lesný úrad v Námestove).
 Upozorňujeme, že ak vlastníci rekrea-

čných chát nepodajú žiadosť s potreb-
nými dokladmi v termíne do 31. júla 2010,
Obec Hruštín - ako príslušný stavebný
úrad začne konanie z vlastného podne-
tu a stanoví kratšiu dobu na predloženie
dokladov. Tí, ktorí by ju potom nepredlo-
žili do stanoveného termínu, by boli
v ohrození, že sa im stavba rekreačnej
chaty dá odstrániť. Preto týmto žiadame
všetkých, ktorí majú stavby rekreačných
chát bez riadneho stavebného povole-
nia, aby si začali vybavovať potrebné
podklady pre stavebné konanie.

V prípade nejasnosti Vám poradíme
na OcÚ Hruštín a na Spoločnej obecnej
úradovni v Námestove, Ul. Hattalova
367/15 u Ing. Jozefa Pavlíka.
*Vyzývame majiteľov chát a potenci-
onálnych staviteľov, ktorí chcú byť
napojený na elektriku, aby si na OcÚ
Hruštín vyzdvihli žiadosti na pripoje-
nie. Podľa počtu žiadostí bude Stre-
doslovenská energetika budovať  tra-
fostanice a NN rozvody v lokalite
Hruštín Zábava.

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 7 (Mgr. B.

Firicová, M. Hojo, J. Teťák, V. Snovák).
B/ Schvaľuje:
1. a) predloženie žiadosti o FP v rámci

výzvy Operačného programu cezhra-
ničnej spolupráce Slovenská republi-
ka – Česká republika 2007–13 za úče-
lom realizácie projektu s názvom: „Zá-
chrana prírodného dedičstva v česko-
slovenskom prihraničí“, ktorého ciele

U z n e s e n i e  z mimoriadneho ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28. 01. 2010      Číslo: OZ 01/2010

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

sú v súlade s platným územným plá-
nom obce a samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja obce a sa-
mosprávneho kraja;

b) zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o NFP

c) predfinancovanie projektu a jeho spo-
lufinancovanie vo výške 5 % z celko-
vých oprávnených výdavkov na pro-
jekt t.j. vo výške 8.850,- EUR;

d) schvaľuje právoplatné členstvo v ob-
čianskom združení Eko-Centrum, o.z.
pričom sa zaväzuje predfinancovať
a spolufinancovať aktivity združenia
v rámci realizácie projektu „Záchrana
prírodného dedičstva v česko-sloven-
skom prihraničí“ v pomere určenom
na základe uznesenia valného zhro-
maždenia.

Mgr. František Škapec,
starosta obce

Oznam Stavebného úradu obce Hruštín k zlegalizovaniu chát na Zábave
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Najmladšia generácia v obci

20. 01.- uskutočnil sa zápis detí do

1. ročníka ZŠ Hruštín v školskom roku

2010/2011. Zapísaných bolo 43 detí.

Mnohí rodičia si v tomto období kladú

otázku „Je moje dieťa naozaj pripravené

na plnenie školských povinností?“ Čo

vlastne predstavuje pre dieťa vstup do

školy? Treba si uvedomiť, že ide o veľmi

dôležitý medzník v živote dieťaťa.

- mení sa spôsob jeho života, do ktoré-

ho pribúda záväzný systém (pravi-

delná školská dochádzka, rozvrh ho-

dín)

- dieťa sa vstupom do školy dostáva do

nového sociálneho prostredia, ktoré

ovplyvňuje jeho vývin a formuje jeho

osobnosť

- predstavuje novú organizáciu dňa -

od hry k práci, povinnostiam

- škola predstavuje konkurenčné

prostredie - porovnávanie s rovesník-

mi, sebahodnotenie

- na dieťa sú kladené vysoké nároky

a požiadavky (pozornosť, sústrede-

nosť, sebadisciplína).

Sú to všetko veľké zmeny, ktoré dieťa niekedy nezvláda ani za veľkej podpory

rodičov a učiteľa. Pritom vážne ťažkosti

na začiatku školskej dráhy majú veľký

dopad na psychiku dieťaťa a jeho moti-

váciu. Keďže musí čeliť neúspechu, ne-

cíti sa v školskom prostredí dobre, neba-

ví ho učivo, pretože mu nerozumie, čím

získava odpor k škole a k učeniu. Záleží

preto na tom, aby deti vstupovali do

školy s vedomím, že jej požiadavky

zvládnu - teda školsky zrelé - aby tak

nadobudli kladný vzťah k učeniu.

Ak má rodič pochybnosti, môže sa

poradiť s odborníkmi z CPPPa P Ná-

mestovo.

Kontakt: Centrum pedagogicko-psy-

chologického poradenstva a prevencie

Nám. A. Bernoláka 378/7,

029 01 Námestovo

Tel. číslo: 043/5520011

 Prijímanie detí

do materskej školy

(1) Dieťa sa do materskej školy prijí-

ma na základe písomnej žiadosti zá-

konného zástupcu, ktorú predloží riadi-

teľke spolu s potvrdením o zdravotnom

stave dieťaťa od všeobecného lekára

pre deti a dorast. Deti sa prijímajú spra-

vidla od troch do šiestich rokov. Ak ide

o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzde-

lávacími potrebami, zákonný zástupca

predloží aj vyjadrenie príslušného za-

riadenia výchovného poradenstva a pre-

vencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia po-

vinnej školskej dochádzky dieťaťa pred-

loží zákonný zástupca riaditeľke MŠ

spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie

o dodatočnom odklade plnenia povin-

nej školskej dochádzky dieťaťa predloží

zákonný zástupca spolu so žiadosťou

o prijatie dieťaťa do materskej školy aj

s potvrdením o zdravotnom stave die-

ťaťa. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov

veku môže byť prijaté do materskej ško-

ly, ak sú vytvorené vhodné materiálne,

personálne a iné potrebné podmienky.

(2) Presné miesto, čas a podmienky

prijímania detí do materskej školy zve-

rejní riaditeľka na budove materskej

školy alebo iným obvyklým spôsobom

v období od 15. februára do 15. marca.

Do materskej školy sa prednostne

prijímajú deti:

��Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

��Deti s odloženou povinnou školskou

dochádzkou,

�Deti s dodatočne odloženou povin-

nou školskou dochádzkou,

�Deti, ktoré dovŕšia tri roky do

31. augusta 2010,

�Deti mladšie ako tri roky - v prípade

nenaplnenej kapacity.

 Deti, ktoré MŠ už navštevujú, nepo-

trebujú novú žiadosť na predprimárne

vzdelávanie.

25.01.- 27.01.- Martina Martvoňová,

študentka PEDAGOGICKEJ FAKULTY

KU v Ružomberku absolvovala v MŠ

pedagogickú prax pod odborným ve-

dením p. uč. V. Michnovej.

10.02.- streda - „MAŠKARNÝ PLES“,

podujatie sa uskutoční v KD o 15.00

hod. Všetkých srdečne pozývame.
Silvia Škapcová

riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
JANUÁR 2010

14.1. – konalo sa v našej telocvični
obvodné kolo v stolnom tenise družstiev
– naši chlapci si poradili s Babínom
i Lokcou a postúpili do okresného kola.
To sa uskutočnilo 2.2. na ZŠ Námestovo
– Slnečná ul. Naše trio Milan Jašica,
Milo Mišánik a Ján Ľubek nestačilo na
svojich súperov a obsadilo 4. miesto.

Výsledky: Hruštín – NO Brehy –
1:4 (Jašica 1), H – NO 8-ročné gym-
názium – 0:4, H – Novoť 1:4 (Jašica
1)

20.1. – olympiáda NJ – František
Vlžák (8.B) zvíťazil v okresnom kole,
Matej Martvoň (5.B) obsadil vo svo-
jej premiére 3. miesto. Ferko postu-
puje na krajské kolo do Žiliny. Pri-
pravovali Mgr. Mičiaková a Mgr. Ša-
latová. Blahoželáme!

15.1. – okresné kolo v prednese
povesti – Šaliansky Maťko. Repre-
zentovali nás Silvia Martvoňová (5.A)
a Juraj Jurovčík (3.B).

19.1. – okresné kolo olympiády
AJ- reprezentovala Lucia Hojová
(7.A), obsadila 15. miesto, pripravo-
vala Mgr. Kubasová.

20.1. – tohtoročný zápis detí do
1. ročníka
sa usku-
t o č n i l
v ZŠ Vý-
hon netra-
dičnou for-
mou. Zú-
častnilo sa
ho 43 detí,
dve deti
budú mať
o d k l a d

školskej dochádzky, to znamená, že
v septembri (ak sa nevyskytnú ďalšie
žiadosti o odklad) nám nastúpi 41 prvá-
kov (2 triedy).

22.1. - naše dievčatá mali možnosť
dokázať, že už vedia niečo z volejbalo-
vej abecedy. Učiteľky telocviku im pri-
pravili turnaj, ktorého sa zúčastnili žiač-
ky 7.-9.ročníka. Jednotlivé zápolenia ur-
čili toto celkové poradie:

1. 8.A
2. 9.A

3. 7.A
4. 8.B
5. 7.B
6. 9.B
Finále: 8.A - 9.A 2:0

25.1. – v ZŠ Klin sa konalo okresné
kolo vo florbale chlapcov – naši po dvoch

remízach a jednej prehre obsadili vo
vyrovnanej súťaži 4.miesto. Zvíťazilo
8-ročné gymnázium NO. Pripravovala
Mgr. Koumbová.

27.1. – v ZŠ Lokca sa konalo okresné
kolo matematickej olympiády (piataci).
Z našich troch zástupcov bola najlepšia
Dáška Janceková (5.A), ktorá obsadila
cenné 3. miesto a stala sa úspešnou
riešiteľkou. Romanovi Stierankovi a Ti-
borovi Bražinovi sa tak nedarilo, keď
obsadili 30., resp. 28. miesto. Pripravo-
val Mgr. Halmeš. Blahoželáme.

25.1. – konala sa polročná pedago-
gická rada. Výsledky klasifikácie: 79x
pochvala, 9x napomenutie od tr. učiteľa,
6x pokarhanie od tr. učiteľa, 5x pokarha-
nie od RŠ, znížená známka zo správa-
nia – II. stupeň 4 žiaci, III.stupeň –
2 žiaci, IV. stupeň – 1 žiak, neprospelo –
16 žiakov.

23.1. – VIII. rodičovská zábava v MKS
Hruštín. Prítomných cca 180 hostí sa
dobre zabávalo do skorého rána. Ďaku-

jeme štedrým sponzorom venovali do
tomboly vyše 90 cien. Ďakujeme! Po-
ďakovanie patrí aj žiakom a p. učiteľ-
ke za kult. program, pani kuchárkam
z MŠ za chutnú stravu, členom Rady
rodičov za organizáciu, skupine RE-
NONS za fajn hudbu a MKS za po-
skytnutie priestorov a vybavenia.

29.1. - odovzdanie polročných vy-
svedčení žiakom, polročné prázdniny
1.2.2010.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

80 rokov Kubiritová Zuzana

Kravčíková Rozália

Hutira Matej

Kompanová Mária

75 rokov Jaššová Margita

Zemenčík Alexander

Šeliga Šimon

70 rokov Svýbová Mária

Ťasnocha Ondrej

Chupeková Anna

Slaničanová Emília

65 rokov Zemenčíková Ružena

55 rokov Škapec Ľudovít

50 rokov Jurovčík František

Jurina Ján

Prišli medzi nás:
Patrik Šalata ���Matej Jaššo

50. výročie sobáša
Ľudovít Slaničan

                     a manželka Emília

Uzatvorili manželstvo:
František Radzo

                    a Anna Bohúňová

Juraj Kratoň a Katarína Hutirová

Odišli od nás:
František Plavák, 77 rokov

Vojtech Očkaják, 69 rokov

Terézia Kľusková, 49 rokov

JUBILANTI
v mesiaci február 2010

Podujatia v mesiaci

február 2010

MKS pri OcÚ Hruštín

6.2. Svadobná veselica

10.2. Maškarný MŠ

11.2. Maškarný ZŠ

13.2. Prechod

piatimi hoľami

13.2. Pochovávanie basy

16.2. Predaj RYBÁRIK

24.2. Predaj METHIX

27.2. Rodinná oslava
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z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

Výsledky juniori:

1. Lukáš Zemenčík

2. Dominik Zemenčík

3. Ľuboš Zemenčík

Výsledky ženy:

1. Margita Hutirová

31. januára sa v KD Hruštín konal už „IX.ročník Veľkej

ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchových zbraní.“

Tento rok sa ho zúčastnilo 44 súťažiacich.

2. Gabriela Janceková

3. Marcela Matisová

Výsledky dospelí:

1. Stanislav Škapec

2. Ján Kazimier

3. Ľudovít Vlžák st.

Obec Hruštín a OŠK Hruštín

Vás pozývajú na

XXXI. ročník

PRECHODU PIATIMI HOĽAMI

dňa 13. 2. 2010.
Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je od 7.00 h. do 8.00 h.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 €, do 15 rokov – 1 €
 ženy a členovia OŠK Hruštín – zdarma.
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník ho
absolvuje na vlastné riziko!!!

Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín usporiadali
už 2. ročník zimného lyžiarskeho prechodu Vaňovským
chotárom, ktorý bol 30. januára 2010. Zúčastnilo sa ho
116 účastníkov (Hruštín, Vaňovka, Dolný Kubín, Vasiľov,
Námestovo, Krušetnica, Lomná, Žilina, Lokca, Zákamen-
né a Veličná).

Najmladší účastník: Jakub Radzo (10 r.)

Najstarší účastník: Vendelín Hojo (75 r.)
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inzercia � inzercia � inzercia

K rodinnej bitke došlo potom, keď syn
predstavil rodine nevestu a babička
utrúsila:
„To vás Pánboh trestá, že sa nemodlí-
te.“

K nadmernému užívaniu antikoncepčných
prípravkov nútil svoju manželku preto, aby
neprišla do iného stavu so susedom.

Stýkali sme sa spolu dlhšiu dobu a ja
netvrdím, že sú všetky tri deti jeho, ale
bolo by slušné, aby si aspoň jedno
vybral.

Netušila, že je mŕtvy. Vyzeral totiž normál-
ne ako keď sa vrátil z krčmy.

Z očí som mu vyčítala strach a niekoľ-
ko rumov.

Ako som sa cítil po konzumácii alkoholu?
No, ako pán domu.

Na svoju obhajobu uviedol, že ju po
prvý raz udrel preto, že nepriznala, že
mu bola neverná, a druhý raz preto, že
sa mu k nevere priznala.

Manžel ma doma bil. Keď som mu pove-
dala, že to pôjdem dať k súdu mi povedal,
nech idem hoci aj do zadku. Tak som tu.

S priebehom manželstva nie som spo-
kojná. Odporca len zaberá miesto v
posteli niekomu, kto by si to viac zaslú-
žil.

Ľubomír Jurovčík – finanč-
né a majetkové poradenstvo:

- sporenie, investície

- poistenie – životné, majetkové

(dom, auto)

- dôchodkové – poistenie, spore-

nie

- úvery – stavebné, spotrebné, hy-

potekárne

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

� Predám alebo požičiam svadobné

šaty: 1ks pre silnejšiu postavu, jemne

krémovo-zlaté + doplnky a 1ks pre

štíhlu, menšiu postavu, biele bez ra-

mienok + doplnky. Podľa potreby upra-

vím. Tel.: 0904 306 432

Perličky zo súdnych siení

Pokiaľ sa jedná o dôvody väzby, tak k tým
sa nechcem vyjadrovať, ale veľmi sa mi
tam nechce.

Na otázku, či si nechce podať sťažnosť
proti uzneseniu o vzatí do väzby, uvie-
dol: „Nechcem, mne je tu dobre.“

Poučeniu som rozumel, ale nie veľmi.

Nepoznám paragrafy ako trebárs advo-
kát, pretože som slušný a čestný člo-
vek.

Pri stánku so zdravou výživou som vypil
asi štyri vodky.

Obvinený priznáva, že nakupoval dolá-
re. Na svoju obhajobu uvádza, že chcel
skúpiť všetky doláre, aby Američania
nemali na zbrojenie.

Kradnem veľmi nerád, ale často.

Nič som neurobila, nič som neukradla,
prosím vás, už sa to viackrát nestane.

Poškodený bol smrteľne zranený a jeho
liečenie potrvá 6 až 7 dní.

Snažil som sa hliadke vysvetliť, že som
toho veľa nevypil, ale asi mi pre podna-
pitosť nerozumeli.

Že sa objavil u mňa v spálni ma ani tak
neprekvapilo, ako skôr to, že tam prišiel na
traktore Zetor.
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