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s. Ludgarda, Helena Kupčová,
dcéra Štefana a Zuzany Jurinovej, nar. 17. 1. 1928
l s. Rozamunda, Mária Žilincová,
dcéra Štefana a Terézie Firicovej, nar. 22. 9. 1930
l s. Olívia, Helena Halúšková, dcéra Jána a Márie Martvoňovej, nar.
8. 11. 1931
l s. Huberta, Terézia Babínska,
dcéra Jána a Terézie Drígľovej,
nar. 18. 1. 1932
si tak v tomto roku 2010 pripomenuli už 60. výročie vstupu do
rehole. Za tento veľký dar ďakovali
Pánu Bohu v rehoľnom dome vo
Vrícku v čase, keď sa v našej farnosti konalo 1. sv. prijímanie. S touto svojou veľkou radosťou sa chceli
podeliť i so svojou rodnou obcou
a farnosťou a tak sme ich v tomto
predvianočnom čase boli navštíviť.
Bolo to radostné stretnutie plné spomienok. Spomínali na svoje školské i gazdovské časy pri rodičoch
v Hruštíne, rovnako s radosťou
a humorom pospomínali i na časy,
kedy za svoj rehoľný život boli prenasledované, zaspomínali si spolu
s nami aj na jednotlivé stanice vo
svojom rehoľnom živote: Velehrad,
Levoča, Rohov… i Vrícko. Náš dojem zo stretnutia s nimi bol taký, že
vyžarovala z nich veľká dobrota,
skromnosť, pokoj, vyrovnanosť
i úprimná radosť a to i napriek utrpeniu a chorobám spojenými s ich
vekom. Aj ostatné sestry v kláštore
spomínali, akým veľkým povzbudením je pre nich napr. s. Huberta
predtým vždy čiperná, ale po chybe
pri operácii chrbtice teraz pripútaná
na vozík, no vždy usmiata a na nič
sa nesťažujúca.
Zaslúženou spomienkou na nich
a na ich vzácne jubileum i na tomto
mieste chcem Vám odovzdať ich
srdečný pozdrav a poďakovať sa
im za ich každodenné modlitby
i obety aj za našu obec a farnosť.
pán farár
l

„Na Vianoce a v Novom roku
vinšujeme Vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby Vás mal každý rád.“
Vaša redakcia

VZÁCNE JUBILEUM HRUŠTÍNA VO VRÍCKU
Každý z nás ďakuje Pánu Bohu
a chce sa podeliť so svojou radosťou aj so svojimi najbližšími, keď
prežíva nejaké okrúhle jubileum,
napr. 50, 60, 70, 80 rokov života,
alebo 25., 50. výročie manželstva.

Roku 1950 z našej hruštínskej
farnosti vstúpilo do kláštora a zasvätilo svoj život Bohu v rôznych
reholiach desať rehoľných sestier.
Štyri z nich z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa:

Zľava: s. Olívia Halúškova, s. Rozamunda Žilincová, s. Ludgarda Kupčová
a na vozíčku s. Huberta Babínska.
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„Dvetisíc rokov pulzuje svetlo a teplo od Dieťaťa v jasliach po celom svete. Z jeho očí žiari svetlo – svetlo, ktoré tma
nepohltila. To malé srdce, ktoré tlčie v hrudi tohto Dieťaťa je žeravé ohnisko samej lásky.“
(S. Undsetová)
Predĺžené babie leto začiatkom novembra bolo pre nás ako na zákazku.
Mnohí sme finišovali s rôznymi jesennými prácami. Aj nám tento charakter počasia vyhovoval kvôli stavebným prácam.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac november:
1/ Firma Doprastav prikryla celú nadstavbu školy na Výhone. Na parozábranu bola položená škridla- BETADECOR.
Začiatkom mesiaca nám zamestnanci
tejto firmy, ešte na nadstavbe vymurovali priečky, štíty a zabetónovali schodisko, ktoré vedie do nadstavby podkrovia. V celej budove školy boli demontované staré radiátory.
2/ V centre obce boli odstránené
2 stromy, ktoré zasahovali do elektrického vedenia - robili skrat a taktiež bránili
výhľadu motorovým vozidlám pri vjazde
na hlavnú cestu.
3/ V škole Zamost v mesiaci november prebehla kolaudácia budovy školy
po rekonštrukcii.
4/ Taktiež bol skolaudovaný aj teplovodný kanál ústredného vykurovania zo
ZŠ Výhon, do zdravotného strediska.
Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto
prácach veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Koncom minulého mesiaca prebehli
v našej obci komunálne voľby. V týchto
voľbách sme si volili poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. Po
predchádzajúcom zhodnotení môjho
4 -ročného volebného obdobia, ktoré
som Vám predstavil a plánoch do ďalšieho obdobia, ste mi vyslovili dôveru.
Za túto dôveru, za Váš hlas a osobnú
podporu, ktorou ste ohodnotili moju prácu a výsledky v obci Vám všetkým zo
srdca ďakujem. Zároveň táto dôvera mi
je záväzkom, aby som Vás nesklamal.
Naďalej sa budem snažiť pracovať pre
dobro obce, aby sa naša obec rozvíjala,
zviditeľňovala a aby sa všetkým ľuďom
tu žilo dobre.
Za prejavenú dôveru a Váš hlas
v komunálnych voľbách Vám ďakujú zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva za Kresťansko demokratické hnutie.

Vážení občania.
V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase
keď žijeme čoraz rýchlejšie, je potrebné
aj zastaviť sa. Takým malým, ale o to
vzácnym a krásnym pozastavením sú
pre nás Vianoce, čas kedy sme si jeden
druhému bližším a kedy zabúdame na
bežné problémy, spory a narušené medziľudské vzťahy. Veď na Vianoce sa
v nás prebúdzajú tie najkrajšie spomienky, pocity a snažíme sa s nimi podeliť so
svojimi blízkymi a drahými, ktorí žijú
a zaspomínať na tých, ktorí už nie sú
medzi nami. Na Vianoce hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku. Bolo by to krásne, keby to mohlo byť tak aj v bežnom
každodennom živote. Preto vážme si jeden druhého a zachovajme si slávnostné
chvíle z Vianočných sviatkov po celý rok.
Pri tejto príležitosti Vám chcem
všetkým Vážení občania popriať milostiplné prežitie Vianočných sviatkov, aby
Betlehemské dieťa prinieslo do vašich
sŕdc lásku, porozumenie a pokoj.
Zároveň s prichádzajúcim Novým rokom chcem všetkým občanom popriať
veľa Božieho požehnania, pevného zdravia a veľa osobných a pracovných úspechov.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Komunálne voľby 27. november 2010
Účasť:
Spolu:

Hruštín 65,23 %
Vaňovka 68,04 %
65,57 %

VOĽBY STAROSTU:
1. František ŠKAPEC, Mgr., KDH /
796 hlasov
2. Václav BARANIAK, Mgr., SDKU-DS /
427 hlasov
3. Ľubomír JUROVČÍK, nezávislý kandidát /
361 hlasov
VOĽBY POSLANCOV:
Volebný obvod č. 1 – HRUŠTÍN
1. Marián KOMPAN, Ing., KDH /
515 hlasov
2. Ľudvik ZAJAC, KDH /
429 hlasov
3. Mária BRAŠEŇOVÁ, Ing., KDH /
415 hlasov
4. František KRAVČÍK, Ing., SMER/
410 hlasov
5. Milan HALAŠTÍK, nezávislý kandidát /
387 hlasov
6. František KRIVAČKA, Ing., SMER /
381 hlasov
7. Marta LIPNIČANOVÁ, Ing., KDH /
380 hlasov
8. Milan HOJO, KDH /
368 hlasov

9. Zdenka SNOVÁKOVÁ, KDH /363 hlasov
Náhradníci:
10. Ľuboš JANCEK, nezávislý kandidát /
357 hlasov
11. Ľudovít SNOVÁK, KDH /
353 hlasov
12. Jozef ŠKAPEC, KDH /
327 hlasov
13. Ján UHRÍK, Ing., nezávislý kandidát /
325 hlasov
14. Jozef KĽUSKA, SMER /
304 hlasov
15. František BARANIAK, Bc., SDKÚ – DS /
283 hlasov
16. Vladimír MATEKA, SMER / 282 hlasov
17. Ján HUTIRA, SNS /
281 hlasov
18. Viera SNOVÁKOVÁ, nezávislý kandidát /
264 hlasov
19. Magdaléna HUTIROVÁ, Ing., SNS /
260 hlasov
20. Václav KUBIRITA, Ing., SMER /
252 hlasov
21. Jana KAMPOŠOVÁ, PaedDr., nezávislý
kandidát /
247 hlasov
22. Jaroslav JANCEK, nezávislý kandidát /
244 hlasov
23. Ľubomír JAŠŠO, nezávislý kandidát /
239 hlasov
24. Jozef JANCEK, SMER /
237 hlasov
25. Jozef JURČIGA, nezávislý kandidát /
199 hlasov
26. Jana JURKYOVÁ, nezávislý kandidát /
185 hlasov

27. Ladislav MELEK, Ing., KDH / 184 hlasov
28. Ladislav TEŤÁK, Ing., SMER /166 hlasov
29. František MACÁK, nezávislý kandidát /
162 hlasov
30. Oľga BOMBIAKOVÁ, SMER / 151 hlasov
31. Peter ŠALATA, Ing., SMER / 120 hlasov
Volebný obvod č. 2 – VAŇOVKA
1. Štefan SEDLÁR, Ing. , KDH /130 hlasov
2. Jozef SNOVÁK, KDH /
74 hlasov
Náhradníci:
3. Dominik ZEMENČÍK, SMER / 65 hlasov
4. Ján ZEMENČÍK, nezávislý kandidát /
58 hlasov
5. Stanislav ZEMENČÍK, SMER / 57 hlasov
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

NOVEMBER 2010

8. 11. – v našej telocvični sa konalo obvodné kolo florbalovej
súťaže FLORBAL EXEL CUP. Naši starší žiaci skončili o skóre
druhí za Zákamenným, ale oba celky postúpili na okresné kolo.
9. 11. – uskutočnil sa biblický kvíz pre 6. ročník. Zvíťazilo
družstvo v zložení Marek Kaprálik, Dominika Ilievová, Mária
Gombalová zo 6.A triedy.
9. 11. – žiaci 6.A a B mali netradičnú hodinu občianskej náuky
- na Obecnom úrade v Hruštíne. Besedovali s pánom starostom F. Škapcom i pani matrikárkou M. Martvoňovou. Témou
boli symboly obce a obecná samospráva.

11. 11. – sa konalo v SOŠ Kňažia celooravské kolo I. technickej olympiády. Našu školu reprezentovali v kategórii A Štefan
Kľuska a František Vlžák (obaja 9.B) - ako družstvo a Jaroslav
Zemenčík (6.A) v kategórii B - jednotlivci. Súťaž pozostávala
z teoretickej časti (test) a praktickej časti (zhotovenie výrobku). V kat. B Jarko Zemenčík obsadil 3. miesto, družstvo v kat.
A bolo šieste.
16. 11. – usporiadali sme okresné kolo vo florbale SŽ. Poradie: 1. CZŠ Námestovo, 2. Or. Polhora, 3. Zákamenné,
4. Hruštín.

15.-19. 11. – tento týždeň bol
vyhlásený Európskou komisiou
za „Týždeň boja proti drogám“.
My sme si ho predĺžili o jeden
týždeň, a tak sme mali dva
týždne venované tejto problematike. Prvákom tr. učiteľky
zorganizovali pohybové aktivity, ktoré boli zamerané na pomoc a ohľaduplnosť k druhým

i k sebe navzájom. Druháci zrealizovali tanečné a hravé
popoludnie. Tretiaci využili svoje šikovné ruky a vyrobili si
svietniky z prírodných materiálov. Nezaostali ani štvrtáci, ktorí
sa zúčastnili besedy na tému „Zdravý životný štýl“. Žiakom
druhého stupňa sme pripravili basketbalový turnaj. Víťazi získajú PUTOVNÝ POHÁR ŠKOLY.
18. 11. – boli sme organizátormi okresného kola vo florbale
mladších žiakov. Poradie: 1. CZŠ Námestovo, 2. ZŠ Brehy
Námestovo, 3. ZŠ Novoť, 4. ZŠ Hruštín, 5. ZŠsMŠ Zákamenné.

19. 11. – FAREBNÝ DEŇ – naši žiaci i učitelia prišli do školy
v dohodnutom oblečení rovnakej farby na znak tolerancie
(rasovej, náboženskej, národnostnej...) Svojou aktivitou prejavili potrebu a dôležitosť tolerancie medzi ľuďmi.

22. 11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická
rada.
26. 11. – žiaci našej školy si
mohli pozrieť v akcii svojich
spolužiakov – talentovaných
tanečníkov, hudobníkov, spevákov, hercov, maliarov. Tí,
čo sa do Talentária prihlásili
a ukázali svoj talent, presvedčili, že voľný čas sa dá tráviť
zaujímavo, zmysluplne, tak,
aby to prinieslo potešenie pre nich samotných, ich okolie,
a aby pritom nikomu neškodili.
Každoročné problémy s petardami sme sa rozhodli riešiť
vydaním zákazu hádzania pyrotechniky na verejných priestranstvách pod následkom zníženia známky zo správania.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

4

12/2010

Najmladšia generácia v obci

číslami a naučili ich peknú pieseň i báseň. Predškoláci si posadali do školských lavíc a prváci im ukázali, čo všetko majú v aktovke. Ďakujeme p. učiteľke
Mgr. M. Poljakovej za prijatie, príjemnú
spoluprácu a pekný darček v podobe
nálepky a pracovného listu pre našich
budúcich prvákov.
- naša MŠ sa zapojila do 4. ročníka
celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
pod názvom DÚHOVÝ KOLOTOČ, kto-

rú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
v spolupráci s Metodicko-pedagogickým
centrom. Predškoláci tvorili na tému „Môj
farebný svet“.
- vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisov ZVONČEK a MAXÍK aj tento
rok venovalo deťom MŠ Hruštín peknú
knihu za prispievanie do súťaží.
06. 12. – (pondelok) do MŠ zavíta
Mikuláš.
14. 12. – (utorok) srdečne pozývame
mamičky detí na zdobenie medovníčkov, ktoré sa uskutoční v jednotlivých
triedach v čase od 10.00 hod.
21. 12. – (utorok) sa uskutoční v KD
Hruštín o 15.00 hod „BESIEDKA PRI
STROMČEKU“. Milí rodičia, príďte medzi nás a nechajte sa spolu s nami unášať blížiacim sa čarom Vianoc.
Silvia Škapcová,
riaditeľka MŠ

PRANOSTIKY NA MESIAC DECEMBER
Blatnatý december, blatnatý celý rok.
Mierny december, mierna celá zima.
Keď je december studený, je vždy s úrodným
rokom spojený.
Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé
budú rúrky z kukurice.
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok
nato beží.
Keď zima dobre drží v decembri a v januári,
bude pekný rok.
Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu.
Na suchý december nasleduje suchá jar.
V studenom decembri zem snehom prikrytá
dáva budúceho roku hodne žita.
Zelené Vianoce - biela Veľká noc.
4. december:
Aké je počasie na Barboru, také býva až do
Vianoc.
Po svätej Baruši daj pozor na uši.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Svätá Barbora vetry rozháňa.
Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.
6. december:
Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô,
v januári pole je bielo.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný
rok.
Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.
13. december:
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj
mesiace.
Keď príde Lucia, nájde ju už zima.
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári
si ich prať bude.

JUBILANTI
v mesiaci december 2010

25. 11. – deti 1. triedy (5 - 6 ročné)
s p. učiteľkou M. Martvoňovou a sl. učiteľkou Bc. S. Kazimierovou zavítali medzi prvákov, ktorí sa učia v priestoroch
spevárne na fare. Deťom z MŠ predviedli ako sa kamarátia s písmenkami,

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
Svätá Lucia je kráľovnou zimy.
24. december:
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa
bude na ľade.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je
mnoho zemiakov.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na
budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané
počasie.
Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac),
bude tma v záčine (miesto na odkladanie potravín, úrody)
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri
týždne počasie bude mračné.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami,
toľko bude trvať po Vianociach.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením,
že zima bude dlho trvať.
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Na Vianoce - po gágorče (po hrdlo, dosýtosti),
na Velikú noc - moc, na Ducha - do pol brucha, Na Trojicu - len za užicu (lyžicu).
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj
pánboh vína, požehná v obilí.
25. december:
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

75 rokov Vlžáková Mária
Chupek Viktor
65 rokov Snovák Štefan
60 rokov Kampoš Štefan
55 rokov Haluška Štefan
Radzová Mária
Gemeľa František
Rabčanová Mária
50 rokov Snováková Mária
Rončák Anton
Sedlárová Helena
Mišániková Helena
Slaničanová Rozália
Očkaják Štefan
Snováková Mária
Macák Václav, Ing.

Prišli medzi nás:
Matej Mateček l Viktória Paľová
Marek Martvoň l Zoja Mária Kormaňáková l Martin Žilinec l J á n
Firic l Gréta Snováková

Uzatvorili manželstvo:
Štefan Kazimier
a Katarína Kotúľová
Peter Jurovčík
a Petra Mikulášová

Odišli od nás:
Štefan Drígeľ, 45 rokov
Ján Martvoň, 74 rokov
Ľubica Kampošová, 47 rokov
Mária Genšorová, 80 rokov
Štefan Firic, 88 rokov

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci december 2010
6.12.
10.12.
11.12.
21.12.
26.12.

Mikuláš
Vianočné trhy
VS OŠK
Vianočná besiedka MŠ
Štefanská zábava

26. december:
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia,
veliké priekopy a záveje narobia.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná
jar.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.
27. december:
Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
28. december:
O Mláďatkách i deň sa omladzuje.
31. december:
Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach
prázdno.
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POĎAKOVANIE
Chcem na tomto mieste poďakovať
všetkým svojím voličom, ktorí ma podporili a dali mi svoj hlas v komunálnych
voľbách. Ich rozhodnutie si nesmierne
Vážim a to hlavne z dôvodu, že ich
presvedčila moja vízia a moje skúsenosti, ktoré som plánoval využiť v prospech obce.
Vašich 427 hlasov je jasný signál pre
zástupcov obce, nad ktorým by sa mali
minimálne zamyslieť.
Mgr. Václav Baraniak

POĎAKOVANIE
Chcem sa všetkým voličom poďakovať za prejavenú podporu v komunálnych voľbách, ktoré boli v sobotu
27. novembra. Taktiež Vám želám krásne a požehnané vianočné sviatky
a všetko dobré do Nového roku 2011.
Ľubomír Jurovčík

Vážení občania.
Koncom minulého mesiaca prebehli v našej obci
komunálne voľby. V týchto voľbách sme si volili poslancov obecného zastupiteľstva
a starostu obce. Po predchádzajúcom zhodnotení môjho
4 -ročného volebného obdobia, ktoré som Vám predstavil
a plánoch do ďalšieho obdobia, ste mi vyslovili dôveru.
Za túto dôveru, za Váš hlas a osobnú podporu, ktorou
ste ohodnotili moju prácu a výsledky v obci Vám všetkým
zo srdca ďakujem. Zároveň táto dôvera mi je záväzkom,
aby som Vás nesklamal. Naďalej sa budem snažiť pracovať
pre dobro obce, aby sa naša obec rozvíjala, zviditeľňovala
a aby sa všetkým ľuďom tu žilo dobre.
Za prejavenú dôveru a Váš hlas v komunálnych voľbách
Vám ďakujú zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva
za Kresťansko demokratické hnutie.
Mgr. František Škapec, starosta obce a poslanci OZ

Vianočný príbeh
Steblo slamy
Pastieri sa vracali z Betlehema, kde sa boli pokloniť
malému Ježišovi v jasliach. Niesli mu mnoho darov a teraz
sa vracali s prázdnymi rukami. Okrem jedného z nich,
mladučkého pastiera, takmer ešte chlapca. Ten si z betlehemských jasieľ predsa len niečo odniesol. Celú cestu to
pevne držal v dlani. Ostatní by si to ani nevšimli, keby sa
ktosi nespýtal: „Čo to máš v ruke?“.
„Steblo slamy“, odpovedal mladík. „Vzal som si ho
z jaslí, v ktorom ležalo to dieťa.“ „Steblo slamy“, uškrnuli sa
ostatní. „Také smetie! Zahoď to!“ Mladý pastier rozhodne
zavrtel hlavou. „Nie, ja si ho schovám. Pre mňa je to
znamenie, ktoré mi pripomína malého Ježiša. Vždy keď si
ho vezmem do ruky, spomeniem si na Neho i na to, čo
o ňom povedali anjeli.“
Druhý deň si pastieri chlapca začali opäť doberať: „Čo si
urobil s tým steblom?“ Mladík im ho ukázal. „Ešte stále ho
mám pri sebe.“ „Zahoď to, nie je ti to nanič!“ „Nie! Má veľkú
cenu! Ležal na ňom Boží Syn!“ „No a čo? Dôležitý je predsa
Boží Syn, a nie kus slamy!“
„Mýlite sa! Veľkú cenu má i tá slama. Na čom inom by
ležal, keď je taký chudobný? Boží Syn potreboval trochu
slamy. To ma poučilo o tom, že Boh potrebuje i obyčajných
ľudí a obyčajné veci. Potrebuje nás, ktorí nemáme veľkú
cenu, ktorí toho veľa nevieme.“ Steblo akoby malo pre
pastiera čím ďalej, tým väčší význam. Pri pasení ho držal
v ruke, spomínal si na slová anjela a bol šťastný, že má Boh
až tak rád ľudí, že sa stal rovnako malým ako oni.
Raz sa stalo, že mu jeden z jeho kamarátov vytrhol
steblo z ruky a nahnevane kričal: „Daj už s tým steblom
pokoj! Bolí nás z tých hlúpostí hlava!“ A steblo nahnevane
zničil a zahodil.
Mladík kľudne vstal, zdvihol steblo zo zeme a opatrne
ho narovnal. „Vidíš, zostalo rovnaké ako predtým. Vždy je
steblo slamy. Ani tvoj hnev s ním nič neurobil. Samozrejme
zničiť steblo slamy je jednoduché. Ale premýšľal si už
niekedy o tom, prečo nám Boh poslal malé dieťa, keď
potrebujeme silného záchrancu a vodcu? Raz vyrastie,
bude z neho muž a nič ho neporazí. I napriek ľudskej zlobe
ostane tým, čím je – Spasiteľom, ktorého nám poslal Boh.“
Mladý pastier sa usmial a so žiariacim pohľadom pokračoval: „Božia láska sa totiž nedá zničiť a zahodiť. I keď sa
zdá krehká a slabá, ako steblo slamy.“
(Bruno Ferrero, z knihy „Vianočné príbehy pre potechu duše.“)

Pozvánka na Vianočné trhy
ZŠ Hruštín pozýva všetkých, ktorí majú chuť zažiť príjemnú predvianočnú atmosféru, na 4. ročník
Vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia dňa 10. decembra 2010 v budove Kultúrneho domu.
Čakajú na Vás ukážky predvianočných hruštínskych zvykov, bohatý kultúrny program, ochutnávka tradičných jedál,
ukážky výtvarných prác Vašich detí, ktoré si môžete kúpiť. Do Vianočných trhov sa môžete zapojiť aj Vy sami. Ak doma
vyrábate vlastné výrobky (vianočné ozdoby, drevorezby, košíky, koberce...), môžete ich vystaviť, prípadne ponúknuť na
predaj. V prípade záujmu kontaktujte ZŠ na tel. č. 043/5524 542 – sekretariát.
Radi by sme uvítali, keby mamky a babky prispeli k voňavej predvianočnej atmosfére hruštínskymi dobrotami (koláče,
slané pečivo ...). Pečivo môžete priniesť v piatok od 11,oo do 13,oo priamo do Kultúrneho domu. Výrobky na predaj môžete
nosiť vo štvrtok 9. 12. 2010 do 16,oo do ZŠ Zamost.
Ďalšie informácie dostanete na už spomenutom tel. čísle.
Ešte raz Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.
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Viete o tom, že jedine Rodinná zmluva od Wustenrot
stavebnej sporiteľne, a.s. vám umožňuje čerpať na
1 zmluve až 6 štátnych prémií (6x66,39 €) a pritom
platíte iba jeden poplatok za vedenie účtu (môžete
ušetriť až 398,10 € za 6 rokov pri 6-člennej rodine).
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Hostinec POĽANA – denná tlač
Príďte si k nám prečítať noviny.
tel. 5520064

Povinné zmluvné poistenie
za najlepšiu cenu už od 60 € !!!
Kontakt :
Naše poistenie, s.r.o. člen siete Insia, a.s.
Hviezd. nám. 204/4 (budova Dexia banky II.posch.)
029 01 Námestovo
Tel.č. 0903 623 039, 0918 894 400
nasepoistenie@insia.com

Predajňa ,,U Džmuráňa“
je presťahovaná do budovy pošty.

ROZLIČNÝ TOVAR MAGNUM
!!!!!

KOZMETICKÝ SALÓN
v budove Magnum č.305, Vám ponúka svoje
služby denne od 14.15 hod. do 18.30 hod..
V prípade záujmu sa stačí objednať na
tel. čísle: 0918 892586.

VÝPREDAJ !!!!!

Predajňa rozličného tovaru Ľuboš Jancek – MAGNUM
pre Vás pripravila výpredaj vybratého tovaru.

Zľavy 30 - 50 %
tel: 5520063

AKCIA NA DECEMBER:

gélové nechty
20 €
manikúra + lakovanie nechtov 7,30 €
v farbenie a formovanie obočia
4€
v
v

18 €
5,62 €
3€

!!! AKCIA na ndecember: PIZZA + NÁPOJ !!!
Ku každej pizzi dostane vybraný nápoj: Coca Cola,
Fanta, Kofola 0,3 l alebo pivo Bažant čapovaný 0,3 l
zadarmo.
Taktiež sme obohatili jedálny lístok o nové druhy pizze.
043/5577729, 0918/402153
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