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Od 17. do 21. marca
sme si mali mohli
v KD Hruštín pozrieť
„VÝSTAVU
POĽOVNÍCKYCH
TROFEJÍ ORAVY“,
ktorú pripravilo
Poľovnícke združenie
Hruštín.
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Zázraky prírody sú ako jemný šepot
nevysloviteľne vznešeného Pána, ako
tajuplný vánok nedosiahnuteľného Boha
(sv: Gregor Veľký)

Očami
starostu
Doznievajúca zima už stráca svoju moc a nastupuje
jar nielen v kalendári, ale aj v prírode. Jarné slnečné
lúče vytiahli zo zeme prvé jarné kvety a naspäť
z teplých krajín sa vracajú k nám sťahovaví operenci.
Činnosť za mesiac marec
1/ V priestoroch novej pošty boli ukončené všetky práce. Osadili sa nové plastové okná, vchodové dvere,
zádverie, interiérové dvere a namontoval sa nový
nábytok. Bol urobený bezbariérový vchod s prístreškom. Ďalej bola urobená spevnená plocha pre
poštárske auto zboku budovy. Nová pošta bude pre
verejnosť otvorená v polovici apríla.
2/ Do dvoch tried materskej školy, bol zakúpený nový
nábytok. Jedná sa o dve obývacie steny na hračky,
stoly a stoličky. Ďalej sa v kuchyni materskej školy
vymenili stropné svietidlá.
3/ Pracovníci obce a nezamestnaní začali s jarným
upratovaním obce. Bola pozbieraná struska, počistený cintorín a verejné priestranstvá v centre obce.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili na daných prácach sa
chcem veľmi pekne poďakovať.
Vážení občania,
mesiac apríl je tradične v našom kalendári mesiacom lesov. Predovšetkým chcem pripomenúť, že rok,
čo rok sa v našom okolí lesy devastujú a prostredie
v lese, kde prídeme za oddychom, nám neraz pripomína smetisko, kde prevažujú hlavne plastové fľaše,
alebo ponechané obťaté konáre zo stromov. Je veľmi
nezodpovedné, keď niekto narúbe drevo napr: pri ceste a zrovna na ceste nechá všetok odpad, čo sa nedá,
ani prejsť.
V mesiaci apríl bude prebiehať v našej obci tak, ako
každý rok jarné upratovanie.
Počistime si svoje domy, okolie a celú obec, aby sa
nám v nej dobre a zdravo žilo. Ak pri jarnej prechádzke
zablúdite do lesa, nezabudnite pozbierať odpad aj
tam. Naše zelené pľúca – lesy, sa Vám zato odvďačia.
O priebehu upratovania, budete oboznámení prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Situácia ochrany lesa
v obci Hruštín na jar 2010
Vážení spoluobčania,
prichádza jar, príchod nového života do prírody, nového zrodu našich spevavcov vegetácie, ale tiež
v nepodstatnej miere aj škodlivého hmyzu lesných
drevín.
Lesy v našom chotári sú značne poškodené imisiami, čo nie je v rámci Oravy ojedinelé.
Nie je to také značné poškodenie ako je to v oblasti
Babej Hory, Pilska čí Oravskej Jasenice, alebo iných
blízkych chotároch.
Pre zmiernenie už dosť zlého zdravotného stavu
lesa v našom okolí si musíme brať za svoje že budeme
preventívne prispievať k zabráneniu premnožovania
sa podkôrneho a drevokazného hmyzu tým, že po
každom zrúbaní, najmä ihličnatých stromov túto drevnú hmotu odkôrnime alebo chemický ošetríme a ostatné zbytky (haluzinu) taktiež spracujeme.
Len pre objasnenie tento podkôrny hmyz vie sa
premiestniť na vzdialenosti až niekoľko kilometrov
a lykožrút smrečinový, lesklý si vie svoju generáciu
založiť takmer na veľmi tenkej halúzke. V poslednom
období sa vyskytuje bohužiaľ aj u nás Lykožrút severský, ktorý bol len doteraz v Škandinávskych štátoch.
Pre zamedzenie zhoršujúceho sa zdravotného stavu lesa vydalo MP – SR, sekcia štátnej správy lesného
hospodárstva rozhodnutie o prísnom dodržiavaní
ochranných opatrení v ochrane lesa, najmä dodržiavaní STN 482711 o podkôrnom a drevokaznom hmyze.
V prípade porušovania jeho nedodržovania je možnosť uloženia sankčného postihu.
Vážení spoluobčania ak chceme žiť v čistom a zdraviu neškodnom prostredí prispejme každý svojím dielom na zlepšenie životného prostredia v našom okolí,
aby sme naším potomkom zanechali čo najkrajšie
prostredie nášho Hruštína.
Jozef Žilinec
Odborný lesný hospodár

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci apríl 2010
7.4.
13.4.
17.4.
21.4.
22.4.
24.4.
27.4.

Predaj VRŠKOVÁ
Predaj RYBARIK
Svadobná veselica
Predaj METHIX
Divadlo ZŠ
Koncert PARA
PREDAJ LANTASTIK
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Najmladšia generácia v obci
Do MŠ bol zakúpený a dodaný nový nábytok v spolupráci
s OcÚ Hruštín (stoly, stoličky, zostava nábytku), ktorý je určený pre deti predškolského veku - trieda 1./zostava nábytku
2ks, stôl 5ks, stolička 30ks/, trieda 2. /stôl 5ks, stolička 30ks/
l V mesiaci marec deti navštívili FARSKÚ KNIŽNICU. Pán
kaplán im prečítal z DETSKEJ BIBLIE a rád odpovedal na
každú zvedavú otázku malých poslucháčov, ktorých zaujali
pekné knihy. ĎAKUJEME.
l V priebehu celého mesiaca si deti MŠ mali možnosť vypočuť
mnoho krásnych autorských i ľudových rozprávok v podaní
p. učiteliek. Účelom bolo vytvoriť u detí pozitívny vzťah k literatúre, detskému hrdinovi, naučiť ich rozlišovať dobro od zla.
l 18. 03. - tento deň bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom,
pretože na VÝSTAVE TROFEJÍ v sále KD mohli zblízka a bez
obáv obdivovať krásu živočíšnej ríše. Najviac ich fascinoval
medveď, diviak i jeleň. Medzi vystavovanými exponátmi si deti
našli aj svoje práce, ktorými sme radi prispeli. Ďakujeme SPZ
- Poľovníckemu združeniu Hruštín za sponzorský dar, pozvanie a krásne obrázky zvierat.
l

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Mzdový systém vo firme
Premyslená vec. Svetoznámi ekonómovia sa
dobre prepracovaným
mzdovým systémom vo
firmách venujú už niekoľko storočí, no vynaliezavý slovenský občan sa
snaží uplatňovať lepšie
pravidlá, lepšiu motiváciu
a výhodnejšie podmienky, hoci svojim konaním
porušuje legislatívu a zákony svojej krajiny.
Každého pracujúceho
občana musí zaujímať
aký mzdový systém platí
vo firme, v ktorej pracuje,
čo dáva a čo dostáva. Sú to základné parametre pracovného
trhu. Pracovný trh sa dotýka každého občana, ktorý pracovať
chce a preto by mu nemalo byť jedno v akých podmienkach
a za koľko peňazí. Je smutné, že sa na slovenskom pracovnom trhu udomácnila možnosť vyplácať peniaze za vykonanú
prácu rovno z ruky do ruky, bez papiera, bez podpisu a hlavne
bez svedkov. Obidve strany, aj zamestnávateľ, aj zamestnanec sa presviedčajú, že je to transparentné, že je to správne
a že je to dokonca výhodné pre obidvoch! Ale je to v skutočnosti tak?
V konečnom dôsledku nie je oklamaný len štát na daniach
a odvodoch, ale hlavne je oklamaný ZAMESTNANEC, ktorý si
to možno ani neuvedomuje, ale nepozná model výpočtu odmeny za vykonanú prácu a ani nevie ako má mzdový systém
fungovať a čo všetko mu má mzdový systém prinášať okrem
toho, že dostal na ruku peniaze. Či dosť, alebo málo, je na
jeho osobnom rozhodnutí.
Zamestnávateľ je zo zákona povinný platiť za svojho zamestnanca v pracovno - právnom vzťahu odvody poistného
(zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné , úrazové poistenie a rezervný fond
solidarity) vo výške 35,2 % z dosiahnutej mzdy zamestnanca
!!! Čo samozrejme predražuje a zvyšuje náklady na pracovnú
silu, ale na druhej strane tieto odvody je povinný platiť aj
zamestnanec a to vo výške13,4 % z dosiahnutej mzdy. Ak má
zamestnanec tieto odvody zo mzdy zrazené, samozrejme má
pocit, že dostal menej na ruku v čistom, ale môže byť spokojný
s tým, že je zabezpečený do budúcnosti, že je o neho postarané ako ochorie, alebo nebodaj potrebuje operáciu. Má vyšší
dovolenkový priemer, teda platia mu aj keď je doma na dovolenke a samozrejme, že dosiahnutá mzda sa mu započítava
do starobného dôchodku, atď. A tu je kameň úrazu!!! Chce sa
zamestnanec teraz starať o budúcnosť, alebo rieši len aktuálnu terajšiu potrebu vyššieho príjmu a radšej chce na ruku
viac? Riziko za svoje rozhodnutie musí znášať sám. Ak nemá
vyššie spomenuté odvody zaplatené za celé obdobie svojho
pracovného života, ľahko sa môže stať, že mu vyjde slabý
priemer na dovolenku, že mu vyjde len minimálna nemocenská, alebo dokonca nulový dôchodok!!!
Treba si vážiť prácu, vážiť zamestnávateľa, ktorý všetky
odvody platí v súlade so zákonom, ale hlavne treba si vážiť
seba a myslieť na budúcnosť.
Ing.Magdaléna Mellenová
členka Dozornej Rady Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
5.3. – naše mladšie žiačky (5.-7.roč.) sa zúčastnili okresného kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo v Námestove. Spomedzi 5 družstiev obsadili 4. miesto, keď hrali vyrovnané zápasy.
Jasne najlepšie bolo Or. Veselé.
9.3. – v utorok sa uskutočnil spoločensko-vedný kvíz pre
žiakov 7. ročníka. Štyri družstvá súťažili vo vedomostiach z D,
Z, Ov a Nv a v medzikolách ukázali aj herecký talent.
Zvíťazili: Zdenka Žilincová, Lucia Hojová a Terka Trojáková
(7.A)
10.3. – Deviataci boli testovaní zo slovenského jazyka
a matematiky. Výsledky budú známe neskôr.

17.3. – V Námestove v MKS sa konalo okresné kolo
v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Reprezentovali nás Kristínka Kytašová (2.A) a Táňa Rosiarová (8.B)
18.3. - V okresnom kole biblickej olympiády získali naše
žiačky Adriána Hojová, Mária Škapcová a Darina Škapcová
1. miesto. Pripravovala p. uč. Očkajáková. Blahoželáme
k postupu do diecézneho kola, ktoré bude 15. 4. na Spiši.
- 6.B trieda absolvovala spolu s pracovníkmi CPPPaP
v Námestove spoločné aktivity s cieľom zlepšenia vzťahov
a predchádzania nežiaducich prejavov.
- miestni poľovníci pripravili v MKS Hruštín výstavu poľovníckych trofejí,
parohov, vypchatých zvierat
- ulovených na Orave
v r. 2009. Boli si ju pozrieť aj
naši žiaci, ktorí si so záuj-

MAREC 2010

mom vypočuli odborný výklad službukonajúcich poľovníkov.
Ďakujeme za pekný zážitok i nové informácie.
22.3. - 60 žiakov našej školy sa potrápilo pri riešení matematických úloh medzinárodnej súťaže pre ZŠ a SŠ Matematický klokan. Výsledky budú známe v apríli.
26.3. - žiaci našej školy mali možnosť získať nové informácie o prevencii zubného kazu i o zdravom životnom štýle.
Pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva v D. Kubíne
pp. Kratochvílová a Naništová ukázali prvákom a druhákom
techniku čistenia chrupu, deviatakom prišli vhod informácie
o zdravom životnom štýle.

30.3. - z príležitosti Mesiaca knihy a Dňa knižníc sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o najstaršiu knihu. Úlohou žiakov
bolo vyhľadať vo svojom okolí čo najstaršiu knihu a priniesť ju
do školy na výstavku.
Výsledky: 1. POLEDNICE (román) z r. 1891 - Mirka Kubicová,
5.A
2. DVĚ CESTY z r.1901- Romanka Kubicová, 2.A
3. BREVIARUM ROMANUM z r.1902 - Dianka Teťáková, 6.B
Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili a prejavili vzťah ku knihám.

OZNAMY:
- škola bude za symbolický poplatok (1€, resp.0,5 €) čoskoro ponúkať záujemcom školské stoly(lavice) a stoličky.
Termín bude oznámený miestnym rozhlasom.
- 262 žiakov využilo možnosť lacnejšieho nákupu zošitov
a objednalo si za 7 € sadu zošitov na budúci školský rok.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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V sobotu, 20. marca ukončil poslednou akciou svoju sezónu SKI PRÍSLOP. Konala sa tam
„Hruštínska kristiánka“. Usporiadatelia ďakujú sponzorom: PIZZERIA MAGNUM, STAMAR
František Martvoň a SNOVO SNOWBOARD KLUB ORAVA.

DVA TESTAMENTY
Stalo sa to pred mnohými rokmi vo Frankfurte. Zomrel istý veľmi bohatý muž. Nemal blízkeho
príbuzného. Všetci sa s napätím
pýtali: „Kto len zdedí jeho milióny?“
Ten muž zanechal dva testamenty. Prvý mali otvoriť hneď po
jeho smrti a druhý až po pohrebe. V prvom testamente bolo napísané: „Chcem byť pochovaný
o štvrtej hodine ráno“. Toto čudácke želanie mu aj splnili. Za
rakvou šlo iba päť trúchliacich.

Potom otvorili druhý testament.
V ňom bolo: „Chcem, aby sa všetok môj majetok rovnomerne rozdelil medzi tých, ktorí boli na mojom pohrebe“. Títo piati naozajstní priatelia mali šťastie. Mohli by
sme im takmer závidieť. No v zásade nemáme na to dôvod, lebo
my máme ešte väčšie šťastie.
Ako to?
Aj my sa každú nedeľu stretávame kvôli testamentu.
Kvôli Ježišovmu testamentu,
ktorý nám povedal: „Toto robte na

moju pamiatku“.
Mnohým ľuďom sa tento testament zdá divný a v nedeľu
ostanú radšej doma. My však
vieme, že pri spomienke na Ježišov skutok lásky dostávame
oveľa viac, ako iba milión. Lebo
pri bohoslužbe prijímame svetlo
a silu, ktoré nás vedú do večnej
radosti.
Príbeh z knihy Piere Lefevre:
Veľké pravdy v malých príbehoch
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VEĽKÁ NOC
Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu
lásku, ktorou nás miluje, hoci
sme boli pre hriechy mŕtvi,
oživil nás s Kristom - milosťou
ste spasení - a s ním
nás vzkriesil a daroval nám
miesto v nebi v Kristovi
Ježišovi.
(Efezanom 2,4-6 )

Veľkonočné sviatky nech sú
pre nás časom úprimného
a vrúcneho priľnutia k Bohu.
J. TOMULEC

JUBILANTI
v mesiaci apríl 2010
90 rokov Slameník František
85 rokov Kubirita Matej
75 rokov Maťašák Štefan
70 rokov Zemenčíková Anna
65 rokov Zemenčíková Anna
60 rokov Piňák Vendelín
Uhrik Malgorzata
Mikuláš Jozef
Firicová Mária
55 rokov Vraštiak Jozef
Martvoň Vladimír
Hojová Margita
50 rokov Škombár Miroslav
Bieľ Jozef

Prišli medzi nás:
Marko Kytaš

50 výročie sobáša:
Augustín Hojo a manželka Emília
Ján Gombala a manželka Mária

25 výročie sobáša:
Ľubomír Dopater
a manželka Mária
Jozef Michna a manželka Viera
Ján Barek a manželka Ľudmila
Mgr. František Škapec
a manželka Mgr. Elena

VEĽKÉ MYŠLIENKY
OBŽALOVANÝCH
K rodinnej bitke prišlo v tom, keď syn predstavil rodine nevestu a babička utrúsila: „To
vás Pán Boh trestá, že sa nemodlíte.“
----K nadmernému užívaniu antikoncepčných
tabletiek nútil svoju ženu preto, aby neprišla do iného stavu so susedom.
----Stýkali sme sa spolu dlhšiu dobu a ja netvrdím, že všetky 3 deti sú jeho, ale bolo by
slušné, aby si aspoň jedno vybral.
----Netušila, že je mŕtvy. Vypadal totiž normálne ako keď sa vracal z krčmy.
----V očiach som mu vyčítala strach a niekoľko
rumov.
----Ako som sa cítil po konzumácii alkoholu?
No, ako pán domu.
----Prehlasujem na čisté svedomie, že Jaroslav bol u mňa celú noc, ale ak spal
u Boženy, tak to mu nedarujem a môžete si
to škrtnúť aj s tým alibi.
----Na svoju obhajobu uviedol, že ju po prvé
udrel preto, že nepriznala, že mu bola neverná, a po druhé preto, že sa mu k nevere
priznala.
----S priebehom manželstva nie som spokojná. Odporca len zaberá miesto v posteli
niekomu, kto by si to viac zaslúžil.
----Pokiaľ sa jedná o dôvody väzby, tak k tým
sa nechcem vyjadrovať, ale veľmi sa mi
tam nechce.
----Sťažnosť podám, už nechcem byť vo väzbe, pretože už tu nie je ani Horváth ani
Holub.
----Na otázku, či nechce podať odvolanie voči
rozsudku na vzatie do väzby, uvádza: „Nechcem, mne je tu dobre.“
----Poučeniu som porozumel, ale nie veľmi.
----Nepoznám paragrafy ako advokát, pretože
som slušný a čestný človek.
----Pri stánku so zdravou výživou som vypil asi
štyri vodky.
----Žiadam aby bolo zaprotokolované, že ku
krádeži ma donútil slovami „No čo ideš?“
čo bolo vyhrážanie, ktorého sa bojím.
----Obvinený priznáva, že nakupuje doláre. 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 ranený, jeho liečba bude trvať 5 alebo 6 dní.
----Snažil som sa hliadke vysvetliť, že som
toho moc nevypil, ale asi mi pre podnapitosť nerozumeli.
----Že sa objavil u mňa v spálni, ma ani tak
neprekvapilo, ako skôr to, že tam vrazil
s traktorom Zetor.

XII. ročník Hruštínskej
stolnotenisovej miniligy
2009-2010
Konečná tabuľka:
1. Chrumkáči 12 11
2. Chvostosupy 12 7
3. D-Killers
12 6
4. Veteráni
12 7
5. Jancek team 12 6
6. Sokoli
11 5
7. Ridaj sa
11 5
8. Lata
11 2
9. Ja neviem 11 0

1
2
2
0
1
1
0
0
1

0 171:45
3 129:87
4 111:105
5 107:109
5 119:97
5 84:104
6 98:100
9 71:127
10 46:142

24 (35)
19 (28)
14 (26)
14 (26)
13 (25)
17 (22)
14 (21)
10 (15)
7 (12)

Bodové hodnotenie mužstiev:
Chrumkáči (171)
Ľ. Jaššo 26,5, J. Mišánik 21, M. Paško
20, Ľ. Jurovčík 18,5, F. Snovák 15,
F. Martvoň 14,5, F. Macák 3,5, S. Frank 1
Chvostosupy (129)
Jur. Šeliga 43, M. Jaššo 26, Mar. Mišánik 18, M. Snovák 13,5, O. Zajac 5,5
D-Killers (111)
M. Jašica ml. 41, Mil. Mišánik 30,
E. Mazáček 19, Š. Škapec ml. 10,
M. Očkaják 7,5, M. Slaničan 3
Veteráni (107)
J. Šeliga 29, J. Žilinec 26,5, M. Slameník 23,5, Š. Očkaják 18,5, M. Halaštík
9,5
Jancek team (119)
Ľ. Jancek 23,5, J. Kupčulák 23,5, Mil.
Jancek 21, Joz. Jancek ml. 19,5, Š. Kľubis 14,5, Jar. Jancek 12
Sokoli (84)
J. Ťeťák 25, J. Jurčiga 20, M. Snovák st.
16,5, J. Snovák 6, J. Firic 5, A. Teťák 5,
V. Hojo 4, M. Snovák ml. 2
Ridaj sa (98)
J. Jurčiga ml. 29,5, M. Kotúľ 21, Ľ. Slaničan 15, J. Kotúľ 11,5, Š. Martvoň 5,5,
S. Kaprál 3,5, P. Radzo 2
Lata (71)
Š. Škapec st. 15, J. Paško 15, J. Slaničan 11, J. Jurčiga st. 13, J. Jurký 8,
K. Kubolek 6, I. Očkaják 2
Ja neviem (46)
L. Snovák 15, M. Radzo 14,5, E. Jurčigová 7, M. Snovák 5, R. Tomáň 3,5,
J. Haluška 1
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Veľkoobchod a maloobchod s motorovými olejmi

STAVEBNINY, ŽELEZIARSTVO, DOMÁCE
POTREBY, FARBY LAKY, DROGÉRIA
ROZŠIRUJEME SORTIMENT:

OSB dosky za bezkonkurenčné ceny
OCEĽOVÉ PROFILY – skladom 40 druhov
jokle, L a U profily, rúry, pásoviny, tyče ....,

ŽĽABY A ZVODY

PLETIVÁ A STĹPIKY
zinkované a farebné, kompletné
príslušenstvo skladom pozink. a poplastované

FARBY- LAKY
presúvame zo stavebnín do predajne textilu
a domácich potrieb.
Ponúkame LIADOK, NPK, CERESIT, MOČOVINU
a sadbové zemiaky rôznych odrôd.

S lišiakom to máte vyhraté!
Vyhrajte 15 x 1.000 Eur
Ak si uzatvoríte novú zmluvu o stavebnom sporení v období od 1. apríla do 3. júla 2010 a
vyplneníte návratku, budete zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční 16. augusta 2010.
Podrobnejšie informácie na www.pss.sk, alebo
na tel. čísle: 0915 81 32 32 - Marta Drígľová, Pod
Uhliskom 255, Hruštín
NOVINKA!
- úvery na bývanie s mimoriadne nízkym úrokom vo výške iba 1,99 %
- pre nových aj súčasných klientov
- rýchlo aj bez predchádzajúceho sporenia.
Rozhodnite sa čo najskôr.
Ponuka je časovo obmedzená.

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Ľubomír Jurovčík
– finančné a majetkové poradenstvo:

MažeTo s.r.o
info@mazeto.sk, tel.: 043 23 888 64, 0948 524 035
Lán 688/2, Hruštín

l

-

sporenie, investície
poistenie – životné, majetkové (dom, auto)
dôchodkové – poistenie, sporenie
úvery – stavebné, spotrebné, hypotekárne

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

Ľubomír Jurovčík
– finančné a majetkové poradenstvo:
POROVNAJTE SI S NAMI:
l povinné zmluvné poistenie už od 78,-€ (AXA,
Wustenrot, UNION, KOPERATIVA...)
l havarijné poistenie
l úvery na bývanie (SLSP, VÚB, ČSOB, TATRABANKA, PSS, Wustenrot)
tel.: 0918/894400, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@gmail.com

Prijmem absolventku na absolventskú
prax - pozícia asistentky.
Motivačný list a životopis zasielajte na email:
lubomir.jurovcik@fincentrum.com

Občianske združenie Diakonie Broumov nezisková organizácia
VYHLASUJE
HUMANITÁRNUZBIERKU
v Letného a zimného oblečenia (dámske, pánske, detské)
v Obliečok, prestieradiel, uterákov, utierok, záclon,
v Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky
a zostatky látok)
v Domáce potreby
v Perie, periny a vatované prikrývky, hlavnice a deky
v Obuv – nepoškodenú
v Hračky
Zbierka sa bude konať od 6.4.2010 do 23.4.2010.
Veci môžete nosiť v pracovnom čase na OcÚ Hruštín.
Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo krabíc, aby
sa nepoškodili transportom.
Ďakujeme za Vašu pomoc.
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