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„V novom roku veľa pohody, šťastné náhody,
žiadne nehody, významné dohody,

úsmevné príhody a ďalšie života výhody.“

To všetko Vám praje
Obec Hruštín

V pondelok, 26. decembra, sa v telocvični základnej školy
uskutočnil 4. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce
Hruštín. Zúčastnili sa ho mužstvá Hruštína, Babína, Vasiľova
a Medzibrodia n/Or. Turnaj začal o 10.hodine a rozhodoval ho

z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia

rozhodca R. Bušo. Vyhodnotenie bolo v pizzerii
Magnum, po ktorom si mužstvá posedeli pri
klobáske.
Konečné poradie:

1. TJ Družstevník Medzibrodie n/Or.
2. TJ Družstevník Vasiľov
3. OŠK Hruštín
4. TJ Slovan Babín

 Aby mládencov z jedného indiánskeho kmeňa uznali za
dospelých, musia sa podrobiť obradnej skúške. Spočíva
v tom, že dokážu žiť v prísnom osamotení.

 Jeden z nich sa raz vybral do nádhernej doliny, žiariacej
zeleňou a kvetmi. Ako sa tak pozeral po vrchoch, ktoré
zvierali údolie, upútal ho jeden strmý končiar, pokrytý sne-
hom oslňujúcej belosti. „Zdolať tento štít, to bude moja skúš-
ka,“ pomyslel si.

Obliekol si košeľu z bizónej kože, prehodil si cez seba
prikrývku a dal sa na výstup. Keď vyšiel na vrch, videl pod
sebou celý svet. So srdcom plným hrdosti blúdil pohľadom
po bezhraničnom obzore.

Zrazu začul pri nohách akýsi šuchot, pozrel sa tam
a zbadal hada. Prv, než sa stihol pohnúť, had prehovoril:
„Umieram,“ a pokračoval: „Je mi tu hore strašná zima
a nemám čo jesť. Prosím ťa, schovaj ma pod košeľu a znes

ma do údolia.“ „Nie!“ povedal mladík. „Poznám ťa. Dobre
viem, čo si zač. Si jedovatý štrkáč. Ak ťa vezmem, poštípeš
ma a zabiješ.“ „Neboj sa,“ povedal had, „tebe to neurobím.
Ak ma znesieš, neublížim ti.“

Mladík chvíľu odmietal, no had vedel presviedčať. Nako-
niec ho mladík schoval pod košeľu a vzal ho so sebou. Keď
zišli do údolia, jemne ho položil na zem. Had sa zrazu stočil,
zaštrkal, vymrštil sa a chlapca poštípal. „Sľúbil si mi....“
zakričal mladík, ktorý zomieral. „Vedel si, čo si riskoval, keď
si ma vzal so sebou,“ povedal had a odplazil sa.

Tento príbeh možno venovať každému, kto sa dá pokúšať
drogami, alkoholom a prehnanou rýchlosťou na ceste. „Ve-
del si, akému nebezpečenstvu sa vystavuješ, keď si ma vzal
so sebou.“

Z knihy: Bruno Ferrero: Vôňa ruže

Vedel si to....
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Očami

starostu

Pár dní sa obraciame za starým ro-
kom a bilancujeme. Pre našu obec vla-
ňajší rok bol úspešný – nie len, že sa
nám podarilo urobiť v obci veľa vecí, ale
aj to, že do Nového roka sme nastúpili
bez finančného dlhu, čo je v tejto dobe
krízy veľmi dôležité.

Činnosť za rok 2011
1. V obecnej budove nad poštou sme

vymenili nové plastové okná.
2. Pracovníci SSE Žilina na žiadosť

obce preložili sieť nízkeho napätia na
ulici Kutina. Ďalej zrušili prípojku vyso-
kého napätia z Baraniarok ku kostolu
a urobili novú prípojku od OcÚ, ku kos-
tolu.

3. Pracovníci vybranej stavebnej fir-
my v škole na Výhone začali v zimných
mesiacoch s prácami v nadstavbe bu-
dovy. Stropy boli zateplené Nobasilom
a upravené sadrokartónom. Elektrikári
urobili elektrické rozvody na osvetlenie,
zásuvky, rozhlas a slaboprúd. Všetky
vnútorné priečky boli ovakované a na-
maľované. Stolárska firma nám osadila
eurookná do celej budovy. Celá budova
bola zateplená zvonku a upravená fa-
rebnou omietkou. V nadstavbe podkro-
via boli v triedach urobené nové po-
dlahy, na chodbách a schodoch bola
daná nová dlažba. V sociálnych zaria-
deniach bola namontovaná sanita, ob-
klady, dlažby a dvere. V starej časti bu-
dovy boli prerobené sociálne zariadenia
vodoinštalatérmi pána Jaroslava Zaja-
ca. Všetky obklady a dlažby nám urobil
pán Ľudvik Zajac. Práce navyše pri re-
konštrukcii škôl a taktiež všetky práce
týkajúce sa rekonštrukcie sociálnych
zariadení financovala obec. Základná
škola zo svojich kapitálových prostried-
kov financovala maliarske práce v trie-
dach, chodbách a kabinetoch, ktoré uro-
bil pán Tibor Bušo, so svojimi pracovník-
mi. Obidve zrekonštruované budovy ZŠ

 Ak chcete dokázať veľké veci, pokorte sa a nespoliehajte sa na seba. Potom sa odovzdajte
do božích rúk, dôverujte v Boha a jeho milosťou vám bude všetko možné.

(Sv. František Saleský)

sme slávnostne otvorili na začiatku škol-
ského roka 5.9.2011.

4. Pracovníci firmy Rezostav Ing.
J.Janču nám urobili pred MŠ spevnenú
plochu zo zámkovej dlažby. Tu parkujú
autá rodičov detí, navštevujúcich MŠ.

5. Pracovníci stavebnej firmy Ing.
J. Snováka počas roka zabetónovali zá-
kladovú dosku pod lekáreň pri zdravot-
nom stredisku. Ďalej vymurovali obvo-
dové múry a zastrešili prístavbu lekár-
ne. Stolárska firma nám namontovala
okná do prístavby lekárne. Z ďalšími prá-
cami budú pracovníci firmy pokračovať
v tomto roku, kedy by už lekáreň mala
byť dokončená.

6. Traja pracovníci a koordinátor, za-
mestnaní na realizácii Česko- sloven-
ského projektu, ktorý bude trvať do roku
2013, urobili počas tohto roku nasledov-
né práce: bol vypílený a vyčistený troj-
hektárový pozemok na Zábave od krí-
kov a náletov. Drevná hmota bola zve-
zená na skládku a poštiepkovaná. Ďalej
bola vyčistená časť turistického chodní-
ka zo Zábavy smerom na Hruštín.
V jeseni sa začal čistiť a vypiľovať aj
dvojhektárový pozemok Pod Kamen-
ným. V jarných mesiacoch tohto roka
budeme pokračovať v ďalších prácach.
Súčasťou tohto programu bol aj letný
tábor pre žiakov ZŠ zapojených obcí.

7. Družobná Gmina Zabierzów nám
darovala stolnotenisový stôl do exterié-
ru, ktorý sme umiestnili za telocvičňou
ZŠ Zamost.

8.Vo Vaňovke boli upravené a spev-
nené miestne komunikácie na Hradách
a na Kostolnej. Tieto práce nám zreali-
zoval pán Ing. J. Uhrík so svojím pracov-
níkom a technikou.

9. Pracovníci Povodia Váhu nám zre-
gulovali potok v centre obce pri zdravot-
nom stredisku. Bol vybetónovaný opor-
ný múr zo skál, na obidvoch stranách
Radzovkového potoka.

10. Obec vypracovala projekt a po-
dala žiadosť na Ministerstvo životného
prostredia na zberný dvor.

11. Obec podala žiadosti na Environ-
mentálny fond na rozšírenie vodovodu
v častiach Hruštín- Kutina, Hruštín - Pod
Uhliskom, Vaňovka- Hrady.

12. Obec podala projekt na zateple-
nie výmenu okien a dverí na MŠ.

13. Obec podala žiadosti na Minister-
stvo vnútra: na vybavenie hasičských
zbrojníc, na bezpečnostné zariadenia na
ceste I. triedy (radary), na úpravu plochy
multifunkčného ihriska a na kamerový
systém obce.

14. Obec vypracovala žiadosť v rám-
ci programu „OBNOVA DEDINY“ na
vstupné pútače do obce.

Touto krátkou rekapituláciou som Vám
chcel, vážení občania, bližšie priblížiť čin-
nosť obce za rok 2011. Určite takýto
výsledok sa dá dosiahnuť len vtedy, keď
máte za sebou tím ľudí, ktorí Vám dôve-
rujú, a ktorým ide o dobro veci. Len
vtedy veci dosiahnu svoj cieľ.

Touto cestou sa chcem poďakovať za
výbornú spoluprácu obecnému zastupi-
teľstvu, pani prednostke Mgr. D. Kupču-
lákovej, pani kontrolórke Ing. E. Frane-
kovej, všetkým zamestnancom obce,
nezamestnaným a všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj
našej obce.

Vážení občania.
Nový rok opäť našliapol svojim tem-

pom majster čas a už ukrajuje z roku
2012. Ako každý rok, aj tento sme si na
začiatku dali plány, čo by sme chceli
v obci zrealizovať. Áno, my ľudia veľa
vecí chceme, ale záleží od toho Naj-
vyššieho – P. Boha, či nám to aj splní. Je
na nás všetkých, aby sme sa snažili a aj
o každodennú pomoc vo svojom živote
prosili.

V Novom roku všetkým občanom pra-
jem, aby sa Vám splnili všetky Vaše
predsavzatia. Aby v tomto roku bolo
menej susedských sporov, a aby bolo
viac lásky v medziľudských vzťahoch.

Nech Vás všetkých po celý rok spre-
vádza Božie požehnanie, zdravie a po-
koj.

Mgr. František Škapec, starosta obce
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A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 10
2. Informáciu starostu obce o plnení uzne-

senia zo zasadnutia obecného zastu-
piteľstva konaného dňa 11. 10. 2011.

3. Oznámenie kontrolóra Obce Hruštín
s vykonanými kontrolami za 2. polrok
2011.

4. List Poľnohospodárskeho družstva
Hruštín zo dňa 16. 12. 2011 a trvá na
zaplatení poslednej splátky za daň
a komunálny odpad za rok 2011 do
konca roka 2011.

5. Ponuku TV ORAVIA, ale z nedostat-
ku finančných prostriedkov sa neza-
pojíme do daného projektu.

B/ Schvaľuje:
1. Súhlas, že proces obstarávania

a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie Doplnku č. 11 potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie.

2. Vykúpenie pozemkov od občanov ul.
Lán parc. C-KN č. 1331/6, 1331/7,
1331/8, 1331/9, 1331/10, 1331/11,
1331/12, 1331/13 a vo Vaňovke pod
ihrisko parc. C-KN č. 193 za cenu
3,32 €/m2.

3. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok
2011.

4. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok
2011.

5. Úpravy rozpočtu Obce Hruštín v príj-
movej a vo výdajovej časti.

6. Dodatok č. 3/2011, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške prí-
spevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov v školách a školských zariade-
niach zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Hruštín a ktorým sa ruší v pl-
nom rozsahu Dodatok č. 2/2011, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhra-
du nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Obce Hruštín.

7. Plán práce kontrolóra Obce Hruštín
na 1. polrok 2012.

8. Plán práce Obce Hruštín na rok 2012.
9. Žiadosť o predbežný súhlas na odkú-

penie pozemku parcela č. EKN č. 4/1
v k. ú. Hruštín pre pani Emíliu Kupču-
lákovú a Jána Kupčuláka, bytom Pod
brehom 198/3, Hruštín.

10. Dotácie na základe žiadosti pre:
a) OŠK Hruštín na rok 2012 vo výške

11.300,- EUR.
b) Klub biatlonu Breza pre Máriu a Zuza-

nu Remeňové, Slnečná 140/19, Hruš-
tín na rok 2012 vo výške 500 EUR.

c) Základnú organizáciu technických
športov na rok 2012 vo výške 2.000
EUR.

d) Poľovnícke združenie Hruštín na rok
2012 vo výške 100,- EUR.

e) Rodinné centrum Motýlik na rok 2012
vo výške 300,- EUR.

f) SNOWO SNOWBOARD KLUB ORA-
VA na rok 2012 vo výške 100,- EUR

g) Zariadenie pre seniorov a domov so-
ciálnych služieb Novoť vo výške 200,-
EUR.

11.Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2012
v celkovej výške 447.830,- €: transfer
z Krajského školského úradu Žilina
v celkovej výške 440.590,- €, transfer
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Námestovo v celkovej výške
1.080,- € a výdavky hradené z vlast-
ného príjmu ZŠ Hruštín v celkovej
výške 6.160,- €.
Rozpočet ŠKD Hruštín na rok 2011
v celkovej výške 23.745,- €: dotácia
z Obce Hruštín v celkovej výške
21.745,- € a výdavky hradené z vlast-
ného príjmu ŠKD Hruštín v celkovej
výške 2.000,- €.

12. Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2011
v celkovej výške 161.850,- €: dotácia
z Obce Hruštín v celkovej výške
149.000,- €, transfer z Krajského škol-
ského úradu Žilina v celkovej výške
5.100,- €, transfer z Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Námestovo
v celkovej výške 4.000,- € a výdavky
hradené z vlastného príjmu MŠ a ŠJ
Hruštín v celkovej výške 3.750,-€.

13.Poplatok za prenájom telocvične pre
obyvateľov obce Hruštín vo výške
5,- €/hod.

14.Rozpočet Obce Hruštín na rok 2012
a Návrhy rozpočtu Obce Hruštín na
roky 2013 a 2014.

15. Programový rozpočet Obce Hruštín
na rok 2012 a návrh Programového
rozpočtu Obce  Hruštín na roky 2013,
2014.

C/ Volí:
1. Za prísediacich Okresného súdu Ná-

mestovo nasledovných občanov:
Mária Firicová, Radzovka 556/53,
Hruštín
PaedDr. Mária Jaššová, Dedina 727/
73, Hruštín.

D/ Súhlasí:
1. S umiestnením stavby rodinného

domu pre Jozefa Pašku a manželku
Katarínu Paškovú, bytom Veterná
218/12, Hruštín podľa predloženého
predbežného náčrtu. Presné osade-
nie stavby vytýči stavebný úrad po
zohľadnení pripomienok vlastníkov
susedných pozemkov.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Uznesenie zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 16.12.2011   Číslo: OZ 06/2011

Obecné zastupiteľstvo
102 rokov Šinálová Johana

85 rokov Jurovčík Anton

75 rokov Martvoňová Agnesa

70 rokov Martvoňová Margita

65 rokov Ťasnocha Štefan

Slameníková Helena

Martvoňová Zuzana

60 rokov Šeliga Ján

Kampoš Štefan

Radzo Ondrej

Smidžár Ján

55 rokov Kytaš Ján

Katrenčík Ondrej

Snováková Viera

50 rokov Kampoš Jaroslav

Maďarík Jozef

Prišli medzi nás:
Valentína Zemenčíková

25. výročie sobáša:
Ing. Miroslav Jaššo a manž. Daniela

50. výročie sobáša:
Milan Mišánik a manželka Terézia

Ján Kazimier a manželka Zuzana

Odišli od nás:
Ondrej Kampoš, 70 rokov

Stanislav Lihan, 58 rokov

JUBILANTI
v mesiaci január 2012

Starosta obce Hruštín

Vás pozýva na

HOVOR S OBČANMI

ktorý bude 29. januára 2012,
v Hruštíne o 14.45 hod. v sále KD

a vo Vaňovke o 17.00 hod.
v budove bývalej ZŠ.

POZVÁNKY

Poľovnícke združenie Hruštín

Vás pozýva na

1. POĽOVNÍCKY PLES

ktorý bude 14. januára 2012

v KD Hruštín.

Lístky v sume 15 €/os., si môžete

kúpiť v Pizzerii Magnum.

Združenie rodičov pri ZŠ Hruštín

Vás pozýva na

RODIČOVSKÚ ZÁBAVU

ktorá bude 21. januára 2012

v KD Hruštín.

Lístky v sume 14 €/os., si môžete

kúpiť na sekretariáte v ZŠ Hruštín.
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3. január je v cirkevnom kalendári
spomienkou na Najsvätejšie meno
Ježiš. Symbolicky pri tejto spomien-
ke, povieme si, aké je učenie druhé-
ho Božieho prikázania: Nevezmeš
Božie meno nadarmo.

Prvé Božie prikázanie požaduje od
nás všeobecne úctu ku Pánu Bohu. To
druhé Božie prikázanie nám osobitne
zdôrazňuje úctu k Božiemu menu. Popri
všetkom, v čom si uctíme Boha, zvlášť
Božie meno by sme mali mať v náležitej
úcte. Prečo práve meno? Na počiatku
jedno meno patrilo len jednej osobe.
Keď sa spomenulo meno, hneď sa ve-
delo, o koho ide. Meno teda znamenalo
osobu a osoba meno. Preto, keď si druhé
Božie prikázanie vyžaduje od nás úctu
k Božiemu menu, vyzýva nás uvedomiť
si, koho si to máme uctiť a voči komu sa
prehrešujeme, ak mu túto úctu nedáme.

Ľudstvo od počiatku nepoznalo sku-
točné meno Boha, lebo v biblickom po-
nímaní dať niekomu meno znamenalo
mať nad ním moc, preniknúť ho, vedieť,
ako zmýšľa, a podľa toho s ním manipu-
lovať, obmedziť ho. A Boh, ak mal byť
Bohom, nemohol byť taký, on je nepo-
chopiteľný, nepreniknuteľný, neuchopi-
teľný. Preto Biblia na počiatku nazýva
Boha len tak neurčito a všeobecne „El“,
čo znamená prvý, alebo sila, teda to,
z čoho sa všetko zrodilo. Často Biblia
nazýva Boha aj „Elohím“, čo je množné
číslo slova „El“, čím chce vyjadriť mno-
horaké pôsobenie tejto sily. Podľa tohto
mnohorakého pôsobenia Boha, patriar-
chovia mu začali dávať konkrétnejšie,
ale vždy len opisné mená El-šadaj –
Boh, ktorý koná, El-olam – večný Boh,
El-roi – Boh, ktorý vidí a pod. Boli to
mená, ktoré vystihovali len niečo na
Bohu, ale nikdy úplne nevyjadrili, kto je
to Boh.

Svoje skutočné meno Boh vyjavil až
Mojžišovi. Na jeho otázku: „Pôjdem
k Izraelitom a poviem im: Boh vašich
otcov ma poslal k vám, a oni sa ma
opýtajú: aké je jeho meno, čo im odpo-
viem?“, Boh odpovedal slovami: „Ehje
ašer ehje – Ja som, ktorý som.“ Začia-
točné písmena tohto výroku dávajú Bohu
v skratke meno JAHVE. Ani pod týmto
menom Boh nevyjavil všetko o sebe, ale
povedal jednu podstatnú vec. Ja som,
ktorý som tu a pre vás. Som tu pre vás
nie preto, aby ste sa ma zmocnili, a ja by
som vám mal slúžiť podľa vašej vôle, ale
som tu pre vás, aby som vám pomáhal,
robil to, čo je pre vás najlepšie. Keď Boh
vyjavil Mojžišovi svoje meno, v Desato-
re mu zároveň pripomína aj zachovanie

2. BOŽIE PRIKÁZANIE: NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO

úcty voči nemu. Židia toto nariadenie
zobrali až tak vážne, že skutočné meno
Boha nahradili oslovením Adonaj = slov.
Pán. Len raz do roka, keď veľkňaz vchá-
dzal do svätyne chrámu odprosovať
Boha za hriechy ľudu, iba tam ho nazval
po mene – Jahve, ale ináč keď Židia
hovorili o Bohu, nazývali ho Adonaj –
Pán. A keď im neskôr Ježiš chcel Boha
ešte viac priblížiť, že je Bohom pre nich
a nazýval ho nie Pánom, ale Otcom,
Židov to veľmi pohoršovalo, až za to
odsúdili Ježiša. Išli do druhého extrému.

Na základe toho, čo tu bolo poveda-
né, druhé Božie prikázanie nám preto
hovorí, nech už nazývate Boha, ktorým-
koľvek menom, vždy to robte s úctou.
Voči tejto úcte sa môžme prehrešiť tými-
to spôsobmi:

1. Neúctivé vyslovovanie Božieho
mena – stáva sa to vtedy, keď Božie
meno vyslovíme celkom zbytočne a bez
patričnej úcty. Obyčajne je to v netrpez-
livosti, v rozčúlení, v údive, zo zlozvyku.
Spravidla ide tu o ľahký hriech, lebo
človek v týchto situáciách vyslovuje Bo-
žie meno neuvedomele. Treba si tu však
dať pozor na okolnosť pohoršenia, o kto-
rom Ježiš povedal: „Beda tomu, kto po-
horší jedného z mojich maličkých, lepšie
by mu bolo, keby mu zavesili mlynský
kameň na krk a hodili ho do vody.“
A predsa, koľké deti dnes počujeme vy-
slovovať Božie meno! Odkiaľ to majú?
Koľkokrát ich aj my napomenieme úslo-
vím: Ježiš, Mária, nepovedala som, že
to nemáte robiť? Zlozvyku, ako je i spo-
mínanie Božieho mena, sa ťažko odvy-
ká, človek si uvedomí, že to nemal po-
vedať, až keď mu to vyletí z úst. Na
odučenie tu potom ku dvom slovám, kto-
ré nám vyleteli z úst „Ježiš, Mária“ alebo
„Pane Bože“ treba pridať ďalšie dve slo-
vá „pomôžte mi“ alebo „ochráňte ma“
a to čo bolo vyslovené nadarmo, sa sta-
ne modlitbou.

2. Bohorúhanie – je to snaha potupiť
Božiu česť, Boží majestát, zneuctiť svä-
tosť Božieho mena. Bohorúhanie rozde-
ľujeme na: heretické – keď sa o Bohu
povie nepravda, napr. Boh je krutý, keď
to dopustil; zlorečivé – keď sa Bohu
praje zlo, napr. Do pekla aj s takým
Bohom, nech zhynie; potupné – keď sa
o Bohu hovorí niečo posmešné, napr.
Pekná je tá Božia spravodlivosť. Potupiť
Boha, Božiu česť, možno slovami, ale aj
úkonmi a gestami, napr. zhodenie kríža
zo steny, opľutie sv. obrazu či sochy,
a pod. Boha možno zneuctiť priamo ale-
bo aj nepriamo, cez veci, ktoré majú
vzťah k Bohu, napr. zneuctením svätcov,
použitím sv. vecí na nedôstojné ciele
a pod. Boha zneucťuje aj ten, kto stvore-
niu pripisuje takú vlastnosť, ktorú má len
Boh, napr. Ja viem toľko ako Boh. Kaž-
dý hriech bohorúhania je ťažkým hrie-
chom, lebo to človek uráža Boha zámer-
ne, úmyselne a vedome.

3. Zlorečenie – je to vyprosovanie

zla od Boha na iného. Boh nemôže robiť
zle iným, protiví sa to jeho svätosti,
a preto ho zlorečenie uráža, je hriechom.
Zlorečiť môžeme: ľuďom – keď im vážne
prajeme nejaké veľké zlo, napr. Nech
Boh dá, žeby si sa rána nedožil; zviera-
tám – keď nás zlostia a my ich preklína-
me, napr. Bodaj si zdochol; počasiu –
keď sa nám nepáči a my sa za to mstí-
me Bohu, napr. Ako sa ten Boh o nás
stará, keď nám pre toľký dážď nedopra-
je ani úrodu. Zlorečenie je ťažkým hrie-
chom, keď človek to, čo hovorí aj myslí
vážne, ale môže byť aj ľahkým hriechom,
keď tam chýba pozornosť, alebo úmy-
sel, človek to vyriekne v zlosti, ale ne-
myslí to tak, ako to povie. Tu si však
treba dávať pozor, lebo niekedy zlo, kto-
ré prajeme, sa môže naozaj aj stať, prav-
da, nezávisle od nášho priania, ale my
to budeme dávať za vinu aj sebe, ako
som mohol priať čosi tak zlé, a zaťažíme
si tak svedomie. Človek obyčajne zlore-
čí, keď sa mu niečo vidí nespravodlivé,
a potom to unáhlene chce riešiť, hoci aj
prianím zla. Treba sa naučiť niektoré
veci života nechať rozriešiť Božej spra-
vodlivosti.

4. Sľub – je to vôľa, ktorou sa človek
zaviaže Bohu urobiť niečo viac a lepšie,
alebo sa zrieknuť niečoho, čo človek
ináč nie je povinný urobiť. Sľubovať mož-
no len vec možnú a mravne dobrú. Sľu-
bovať nemožnosť alebo mravné zlo by
bolo urážkou Boha. Sľub na rozdiel od
predsavzatia prináša ozajstnú záväz-
nosť. Čo človek sľubuje, musí splniť, keď
to nesplní, uráža Boha. Veľkosť záväz-
nosti sľubu závisí od toho, akú vážnu
vec človek sľuboval. Keď sa sľub nespl-
ní, potom podľa veľkosti sľubovanej veci
sa posudzuje aj veľkosť hriechu. Sľub
prestáva platiť uplynutím času, v ktorom
mal byť splnený, napr. pôstna doba, ne-
jakou podstatnou zmenou, napr. keď člo-
vek ochorie, oslobodením, napr. spo-
vedník nás oslobodí od toho, čo sme
sľubovali – musí byť však na to dôvod-
alebo zámenou sľubu, pričom nový sľub
svojou povahou nesmie protirečiť pre-
došlému sľubu, napr. nemožno ani
z motívu zbožnosti sľubovať spovední-
kovi úplnú čistotu, keď už predtým sa
dotyčný zaviazal sľubom manželstva. Pri
sľube treba upozorniť ešte na jednu vec,
aby sme nerobili tzv. „nerozumné“ sľu-
by, napr. žena, ktorá má muža a tri deti
sa zaviaže modliť sa nepretržitý ruženec
a vyjde jej to na tretiu hodinu popoludní,
kedy sa z práce vracia muž a deti zo
školy. Sľub si má od nás vyžadovať urči-
tú námahu, ale nie tak, že to spôsobí
ujmu iným. Preto pri dávaní sľubu treba
zvážiť svoje možnosti i všetky podmien-
ky.

5. Prísaha – je to vzývanie Božieho
mená na dosvedčenie pravdy. Prisahať
neznamená vždy zhrešiť, naopak, prísa-
ha je prejavom úcty voči Bohu, kde Boha
uznávame za hodnovernejšieho od nás.
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Počet sobášov v roku 2011

Hruštín 18

Vaňovka 0

Spolu 18

Prísahou vyznávame, že Boh je neo-
mylný, vševediaci, pravdovravný. Prísa-
ha je aj úkonom našej viery v Boha. Kto
v Boha neverí, nekoná skutočnú prísa-
hu. Preto nemožno každú prísahu po-
kladať za hriech. Z prísahy sa dokonca
robí slávnostný úkon, napr. pri sobáši,
na súde a pod. prisahať možno slovami,
alebo úkonom, ktorý je zaužívaný, doty-
kom kríža, zdvihnutím prstov. Prísaha
musí byť vyjadrená navonok, jej posla-
ním je dosvedčiť pravdu iným ľuďom.
Vnútorná prísaha, len pred Bohom, nie
je prísahou, ale sľubom. Prísaha je hrieš-
nou vtedy, keď je:

- falošná – je to vtedy, keď človek
odprisahá nepravdu. Prísaha je na po-
tvrdenie pravdovravnosti. Kto prisahá na
nepravdu alebo dokonca i na pochybnú
vec ako na istú, vždy sa dopúšťa ťažké-
ho hriechu, lebo je to veľká urážka Boha,
keď ho voláme za svedka nepravdy.

- nespravodlivá – je to vtedy, keď
človek odprisahá to, na čo nemal právo.
Prísahou vyjavujeme veci iným, preto
sa vyžaduje, aby sme mali na to právo.
Toto právo nemáme, keď v rámci prísa-
hy ohovárame, bez potreby vyjavíme nie-
čiu chybu a keď nám to neveria, my to
potvrdíme prísahou. Napr. Jano bol vče-
ra opitý. – Neverím, veď on nepije. –
Prisahám, že bol opitý, videl som ho.
Prísaha je nespravodlivá aj vtedy, keď
v rámci nej prezradíme nejaké tajom-
stvo. Napr. tajomstvom môže byť choro-
ba. Niekto sa nám s ňou zverí a povie
nehovor to nikomu. A mi predsa to po-
vieme inému. On nám odpovie neverím.
A my odprisaháme, že má takúto choro-
bu.

- neuvážená – je to vtedy, keď človek
prisahá bez príčiny a bez dostatočnej
úcty. Je to najčastejší hriech proti prísa-
he, veľa ráz zvykový.

Pri všetkých našich prehreškoch voči
Božiemu menu zabúdame na jednu vec,
ktorú nám Boh chce vyjaviť práve vo
svojom mene, že on je tu pre nás, aby
nám pomáhal. Meno toho, ktorý nám
pomáha, nemali by sme zneucťovať, ale
mali by sme ho mať radi. A toho, kto sa
nám predstaví a my ho máme radi, volá-
me ho zdrobneninou jeho mena. Keď
nám niekto povie, že je Ján, my ho volá-
me Janko, keď nám povie, že je Jozef,
my ho voláme Jožko. Ježiš mal rád Boha
ako svojho Otca a tiež ho v modlitbe
oslovoval zvolaním „Abba – doslovný
preklad – Otecko“. Áno, modlitbou by
sme sa mali vychovávať k úcte voči Bo-
žiemu menu. Niet modlitby, ktorá by ne-
vyslovovala Božie meno. Keby sme ho
aj my tam vyslovovali uvedomele, s úc-
tou a láskou, nestávalo by sa nám
v živote, že by sme ho vyslovili nadar-
mo, zo zvyku, či dokonca v hneve.

Bože, nech ťa oslovím ktorýmkoľvek
menom, každé je sväté, napriek tomu,
ty mne hriešnemu v ňom hovoríš: som
tu a pre teba. Keď mi takto približuješ
svoju svätosť, daj mi silu nepoškvrňovať
ju svojou hriešnosťou, ale nech svoju
biednu reč prispôsobím tvojej svätosti.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

spracoval p. farár

Časť obce Muži Ženy         Deti do 15 rokov Spolu

chlapci dievčatá

Hruštín 1133 1120 278 305 2836

Vaňovka 157 164 38 32 391

SPOLU 1290 1284 316 337 3227

Priemerný vek 34,88

  Krsty Sobáše Pohreby

Spolu 50 18 26

Hruštín 38 16 20

Vaňovka 8 0 6

Cudzí 4 2 0

Krsty: - chlapci 26 -dievčatá 24

Sobáše: - snúbenci obaja domáci

farníci 8; - snúbenci jeden domáci a dru-

hý z inej farnosti 8; - snúbenci obaja

z inej farnosti; - snúbenci obaja katolíci

17 - snúbenci s dišpenzom kvôli nepo-

krstenej druhej stránke 1

Pohreby: - muži 14; - ženy 12; -

zomrelí, ktorí zanechali po sebe vdov-

cov a vdov 1; - zomrelí, ktorí už boli sami

vdovci alebo vdovy 8; - zomrelí slobodní

4 - zomrelé deti 1; zomrelí nezaopatrení

2. Tento rok sme mali menej pohrebov

než predošlé roky, ale tento rok zomrelo

veľa mladých. Z 26 zomrelých sa 11

nedožilo 60 rokov. Priemerný vek úmrtia

za tento rok je 62 rokov. Ak si porovná-

me počet krstov a pohrebov, tak za tento

rok nám - v celej farnosti pribudlo 24

veriacich; - v Hruštíne pribudlo 18 veria-

cich; - vo Vaňovke pribudli 2 veriaci.

Duchovná štatistika za rok 2011

  Počet obyvateľov podľa veku
VEK Spolu          z toho

mužov žien

0-5 241 117 124

6 - 15 412 199 213

16-20 282 133 149

21-25 319 173 146

26-30 285 149 136

31-35 274 144 130

36-40 236 129 107

41-45 188 89 99

46-50 188 98 90

51-55 200 111 89

56-60 183 86 97

61-65 124 68 56

66-70 89 34 55

71-75 78 34 44

76-80 64 24 40

81-85 43 10 33

86-90 13 4 9

91-95 6 4 2

96-100 1 0 1

101 1 0 1

Spolu 3227 1606 1621

  Počet občanov podľa stavu

  Stav                     Časť obce

Hruštín  Vaňovka

Deti do 15 rokov 583 70

Mládež od 16 do 18 r. 83 22

Slobodný 450 57

Slobodná 285 45

Ženatý 593 83

Vydatá 617 84

Vdovec 34 8

Vdova 158 19

Rozvedený 16 1

Rozvedená 17 2

SPOLU 2836 391

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2011                 Časť obce Spolu

Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 1.1.2011 2836 386 3222

Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 14 3 17

Deti narodené v roku 2011 37 8 45

z toho - chlapci 19 4 23

 - dievčatá 18 4 22

Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 32 1 33

Počet zomrelých obyvateľov 19 5 24

z toho - muži 11 2 13

 - ženy 8 3 11

SPOLU 2836 391 3227

Prírastok obyvateľov 0 5 5

Štatistika obce za rok 2011
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Najmladšia generácia v obci

6.12. – medzi deti zavítal vzácny hosť. Mikuláš spolu

s pomocníkom anjelikom a čertíkom Gustíkom, ktorého sa deti

trošku naľakali, prišli opäť po roku do MŠ. Všetci sme ich už

netrpezlivo čakali a hlavne deti, ktoré ich privítali peknými

piesňami i básničkou. Mikuláš sa s každým porozprával a za

odmenu venoval deťom balíčky.

13.12. – deti spolu s p. učiteľkami chystali vianočné pečivo.

Z pripraveného cesta vykrajovali medovníčky, ktoré nám tety

kuchárky upiekli, aby sme ich mohli na druhý deň pekne

vyzdobiť.

14.12. – pri zdobení voňavých medovníčkov deťom pomá-

hali aj ich mamičky, ktoré prijali naše pozvanie. Ďakujeme.

20.12. – sa v KD konala veľká slávnosť „Besiedka pri

stromčeku,“ na ktorú sme sa veľmi tešili. Na stoloch boli

pripravené naše medovníčky i voňavé perníkové koláče, ktoré

upiekli tety kuchárky a všetci sa smeli ponúknuť. Pre mamičky,

ockov a všetkých prítomných hostí si deti pripravili pásmo

básničiek, pesničiek, scénok, z príležitosti blížiacich sa Via-

noc. Ďakujem zamestnancom OcÚ za spoluprácu pri realizá-

cii podujatia.

25.12. – sa v kostole konala Jasličková slávnosť. Deti z MŠ

chceli tiež pozdraviť malého Ježiška a pokloniť sa mu.

S láskou ho privítali a pekne mu zaspievali.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli deťom na ba-

líčky (Mikuláš, Besiedka pri stromčeku):

Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, OcÚ Hruš-

tín, p. starosta, p. Jaroslav Prílepok, obchod Nataly

Ďakujem celému kolektívu MŠ za celoročnú spoluprácu.

V novom roku 2012 prajem všetkým veľa zdravia, šťastia,

spokojnosti, osobných i pracovných úspechov, aby bol vždy

dôvod na radosť.

Silvia Škapcová

 riaditeľka MŠ

Zo streleckého športu

Začala sa zimná vzduchovková sezóna, v ktorej aj naši strelci súťažia v najvyššej streleckej extralige, so

striedavými úspechmi. Najlepšie výsledky zatiaľ dosahuje pištoliar Marián Slaničan, ktorý si v Košiciach

vystrieľal 5. miesto a v Martine 6. miesto v mužskej kategórii. Junior Jozef Jancek ml. sa umiestnil dvakrát na

druhom mieste. Do bojov v extralige zasiahol aj Jozef Jancek st., ktorý skončil v prvej polovici štartovného

poľa.V puškovej disciplíne medzi mužmi má na dosah nomináciu na majstrovstvá Európy Matúš Jancek.

V extralige sa mu darí, má jedno víťazstvo a dve druhé miesta. V Martine sa do extraligy zapojil 9 miestom aj

Ľuboš Jancek.Teraz je pred nami posledné kolo extraligy v Šali a potom majstrovstvá Slovenska v Nitre, na

ktoré sa horeuvedení svojimi výsledkami nominovali.

Naša strelecká organizácia v nedeľu, 26.2.2012, usporiada v kultúrnom dome Hruštín strelecké preteky

v streľbe zo vzduchovky pre verejnosť. Všetkých pozývame zastrieľať si o pekné poháre.

 Kompletné výsledky nájdete na www.shooting.sk
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
DECEMBER 2011

2.12.- v Lokci sa konalo okresné kolo

olympiády slovenského jazyka. Naša

žiačka Daniela Červeňová (9.B) obsadi-

la 10.-12. miesto a stala sa úspešnou

riešiteľkou.

6.12. - v MKS sme absolvovali peknú

akciu (spojenie TALENTÁRIA a MIKU-

LÁŠA) osobnou účasťou sv. Mikuláša

(darčeky venovali OcÚ a Rodičovské

združenie – ďakujeme!). V programe

vystúpili mnohí talentovaní žiaci – spie-

vali, tancovali, hrali na hudobnom ná-

stroji, maľovali, hrali divadielko... Máme

naozaj šikovné deti!

7. a 8.12. si naši žiaci z 3. – 8. ročníka

zmerali svoje vedomosti v školskom kole

matematickej súťaže Pytagoriáda. Sú-

ťažilo sa v jednotlivých ročníkoch a tu sú

naši najlepší:

3. roč. – Kristián Očkaják (15 bodov),

Jozef Žilinec (14b.)a Dávid Snovák (14b.)

4. roč. – Júlia Gáborová (23 b.), Matúš

Kopilec (22 b.), Roman Fendek (19 b.)

a Daniel Zajac (17 b.)

6. roč. – Valéria Krivačková (16 b.)

7. roč. – Roman Stieranka (19 b.)

a Daša Janceková(17 b.)

Piatakom a ôsmakom sa nedarilo,

nikto zo zúčastnených sa nestal úspeš-

ným riešiteľom (min. 10 bodov).

8.12. – deviataci absolvovali pred-

nášku spojenú s videoprojekciou o ra-

šeliniskách na Orave, ich význame pre

flóru, faunu. Lektormi boli ochranári

z Námestova.

16.12. – v ZŠ Zamost sa konali

V. vianočné trhy. Návštevníci videli pek-

ný kultúrny program, nechýbal tradičný

punč, stánky s výrobkami našich žiakov,

ich rodičov, učiteľov i ostatných. Náv-

števníci si mohli sami upiecť vianočné

oblátky, videli pri práci majstra rezbára.

V tomto mesiaci sa konali triedne

besiedky, na ktorých sa zúčastnili žiaci

so svojimi rodičmi, predviedli im svoje

nacvičené programy, spolu si zasúťažili,

rodičov pohostili a zažívali príjemnú pred-

vianočnú atmosféru.

22.12. – po skrátenom vyučovaní sa

žiaci odobrali do kultúrneho domu, kde

videli divadel-

né predstave-

nie Zlaté ku-

riatko v poda-

ní hercov Di-

vadla Jonáša

Záborského

z Prešova. Po

s k o n č e n í

predstavenia

a želaní pek-

ných Vianoc

sa rozišli na

zimné prázdniny. Tie potrvajú do

8.1.2012. Vyučovanie pokračuje v pon-

delok 9.1.2012.

Všetkým žiakom, rodičom, zamest-

nancom i občanom Hruštína želáme, aby

rok 2012 bol šťastný, aby nám slúžilo

zdravie, aby sme sa navzájom ctili

a pomáhali si.

Rodičovská zábava bude

v sobotu 21.1.2012 v MKS.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2012

Dátum

5.1.2012 Zelená Červená Žltá
12.1.2012 Zelená
19.1.2012 Zelená Červená
26.1.2012 Zelená
2.2.2012 Zelená Červená Žltá
9.2.2012 Zelená

16.2.2012 Zelená Červená
23.2.2012 Zelená
1.3.2012 Zelená Červená Žltá
8.3.2012 Zelená

15.3.2012 Zelená Červená
22.3.2012 Zelená
29.3.2012 Zelená Červená Žltá
5.4.2012 Zelená

13.4.2012 Zelená Červená
19.4.2012 Zelená
26.4.2012 Zelená Červená Žltá
3.5.2012 Zelená

10.5.2012 Zelená Červená
17.5.2012 Zelená
24.5.2012 Zelená Červená Žltá
31.5.2012 Zelená
7.6.2012 Zelená Červená

14.6.2012 Zelená
21.6.2012 Zelená Červená Žltá
28.6.2012 Zelená
5.7.2012 Zelená Červená

12.7.2012 Zelená
19.7.2012 Zelená Červená Žltá
26.7.2012 Zelená
2.8.2012 Zelená Červená
9.8.2012 Zelená

16.8.2012 Zelená Červená Žltá
23.8.2012 Zelená
30.8.2012 Zelená Červená
6.9.2012 Zelená

13.9.2012 Zelená Červená Žltá
20.9.2012 Zelená
27.9.2012 Zelená Červená
4.10.2012 Zelená

11.10.2012 Zelená Červená Žltá
18.10.2012 Zelená
25.10.2012 Zelená Červená

1.11.2012 Zelená
8.11.2012 Zelená Červená Žltá

15.11.2012 Zelená
22.11.2012 Zelená Červená
29.11.2012 Zelená
6.12.2012 Zelená Červená Žltá

13.12.2012 Zelená
20.12.2012 Zelená Červená
27.12.2012 Zelená

Plán vývozu separovaného odpadu na rok 2012

Plasty Papier Sklo

január 26.1 január 19.1 január 12.1

február 23.2 február 16.2 február 6.2

marec 15.3 marec 12.3 marec 5.3, 22.3

apríl 19.4 apríl 27.4 apríl 16.4

máj 17.5 máj 15.5 máj 4.5, 31.5

jún 24.6 jún 14.6 jún 28.6

júl 25.7 júl 13.7 júl 24.7

august 22.8 august 20.8 august 10.8, 31.8

september 20.9 september 26.9 september 19.9

október 24.10 október 18.10 október 15.10

november 25.11 november 29.11 november 2.11, 22.11

december 19.12 december 17.12 december 14.12

Ako triediť odpad?

Plasty :

patrí sem - plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov,

obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od

jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá,

koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky,

konzervy

nepatrí sem – znečistené plasty (farbami, potravinami ..),

obaly od sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly

z motorových olejov, kuchynský odpad !...

Papier :

patrí sem – noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly,

kartón, kancelársky papier

nepatrí sem – znečistený papier, hygienické potreby, oba-

ly od sladkostí a slaností...

Sklo :

patrí sem – fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre

nepatrí sem – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrka-

dlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery

z fliaš...

Podujatia v mesiaci január 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

6.1. Trojkráľové stretnutie
7.1. VS DHZ Hruštín
8.1. Novoročný stolnotenisový turnaj

11.1. Predaj MITEX
14.1. Poľovnícky ples
18.1. Predaj ALADIN
21.1. Rodičovský ples
26.1. Predaj LANTASTIK
28.1. Rodinná oslava
28.1. Prechod Vaňovským chotárom
29.1. Hovor s občanmi

P R I P R A V U J E M E
Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín

pozývajú všetkých na

4. ročník zimného lyžiarskeho prechodu

Vaňovským chotárom,
ktorý bude 28. januára 2012.

Prezentácia je od 8.00 hod. v budove bývalej ZŠ

vo Vaňovke. Štart je o 9.00 hod.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €

do 15 rokov – 1  €

ženy – zdarma

Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účast-

ník ho absolvuje na vlastné riziko!!!

�������������������������������������������

Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú na

33. ročník prechodu piatimi hoľami
dňa 11.2.2012. Prezentácia účastníkov v KD Hruštín

je od 7.00 hod. do 8.00 hod.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €

do 15 rokov – 1 €

ženy – zdarma.

Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účast-

ník ho absolvuje na vlastné riziko!!!
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Ako ste si všimli, v našej obci

21.11.2011, začalo fungovať eRko.

Čo to eRko vlastne je? Detská or-

ganizácia s celoslovenskou pôsobnos-

ťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac

ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú

deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na

stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach.

Združuje viac ako 8000 členov.

Cieľ eRka: Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdeláva-

ní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľa-

júce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

V Hruštíne sa stretávame každý pondelok (deti nad

11 rokov ) o 15:30 a každý štvrtok (deti do 11 rokov) o 15:30

v spevárni.

Už za sebou máme aj dve „akcie“.

Prvou z nich je Vysielačka 2011 10.12.2011 v Tvrdošíne.

Kde generálny vikár Prof. Anton Tyrol na konci svätej omše

o 10:30 požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny. Po

svätej omši sme sa presunuli do cirkevnej školy, kde sme

okrem teplého

čaju mali možnosť

sa zúčastniť tvori-

vých dielní, tam

sme si vyrobili

vlastné ozdôbky

na vianočný

stromček. Zúčast-

nilo sa 22 detí

z našej farnosti.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Druhou akciu bola samotná Dobrá novina. Deti sa naučili

pár pesničiek aj nejaké veršíky. Koledovali sme 26.12.2011.Pri-

jali nás v 43 domácnostiach. Vyzbierali sme 600 € pre

chudobné africké krajiny, ale hlavne pre Južný Sudán. Ďaku-

jem v mene všetkých nás, ktorí sme sa zúčastnili Dobrej

noviny. Chceme všetkým poďakovať, ako deťom aj rodinám,

že sme ich mohli navštíviť. Ďakujeme aj farskému úradu za

pomoc.

Ak sme Vás nejakým spôsobom zaujali, a chceli by ste

svoje deti poslať k nám, budeme len radi. Tešia sa na nich

Kristína Michalčíková, Veronika Žilincová, Barbora Krivačko-

vá.
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Najlepší výber, najnižšie ceny!

V Hruštíne sa otvorila nová agen-

túrna kancelária ALLIANZ – Slo-

venská poisťovňa. Kancelária sa

nachádza v priestoroch zdravotného strediska na

3. poschodí. Otvorená je pondelok, streda a piatok.

Otváracie hodiny:

Pondelok: od 8.00 h. – 11.30 h. 12.00 h. – 14.00 h.

Streda: od 8.00 h. – 11.30 h. 12.00 h. – 15.00 h.

Piatok: od 8.00 h. – 11.30 h. 12.00 h. – 15.00 h.

Kontakt: Piňáková Marta

Tel.: 0908250940, 0911991549

E-mail:marta.pinakova@oz.allianzsp.sk

Predám Babettu, cena 100 . Info: 0915 557155

Prepisujete alebo ku-

pujete auto? Porovnaj-

te si ceny povinného

zmluvného poistenia od všetkých poisťovní.

Do nového roku Vám prajeme všetko najlepšie, veľa

šťastia, zdravia, lásky a skoré splnenie aj tých najtaj-

nejších snov a túžob.

Naše poistenie s.r.o., Mláky 7 (budova Polície),

tel.č. 0917 984 645, 0911 623 039 www.nasepoistenie.sk,

info@nasepoistenie.sk.

Rozličný tovar MAGNUM

��ponuka textilu z Turecka

��výpredaj vybratého tovaru

��alkohol za najlepšie ceny

Tel.: 5520063

Hostinec POĽANA

��Tipos – národná lotériová spoločnosť

��NIKÉ – stávková spoločnosť

��denná tlač – príďte si prečítať noviny

ZOZNAM VÝHERCOV

SILVESTROVSKÉHO

LOSOVANIA 2011

1. Sada uhlových brúsok MAKITA 230 a 125mm v pre-

pravnom kufri od STAMAR

VLŽÁK Ľudo ml., Lán 650/55, Hruštín

2. Sada domácich elektrospotrebičov od firmy KINEKUS

ŠANGALA Peter, Vasiľov 186

3. Gola sadu EXTOL PREMIUM

HNOJČÍK Stanislav, Vasiľov 30

4. Ponorné čerpadlo od firmy SLOVAKIATREND

DJUBEK Pavol

5. Zvlhčovač vzduchu od firmy KINEKUS

ROŠŤÁK Miloš

6. AKU skrutkovač venovaný firmou TECHMAT

ŽILINCOVÁ Lucia, Hruštín 402

7. Nákup tovaru v hodnote 35 € od firmy PEGASWORK

JURKYOVÁ Jana, Babín 132

8. Motorové oleje od firmy MažeTo v hodnote 30 €

BABINSKÝ Milan, Babín 389

9. Halogénové svietidlo od firmy EMOS

TARABA Ján, Babín 373

10. Nákup omietok a lepidiel od výrobcu BASF v hodnote

30 €

SNOVÁK Jozef

11. Sekera kálačka JOBI PROFI 4000g

LAŠTÍK Juraj, Športovcov 1179/12, D.Kubín

12. Autokozmetiku od firmy DEN BRAVEN

ŠIMEK Miroslav, Hruštín 416

13. Sekera kálačka JOBI PROFI 2 500 g

DRÍGĽOVA Helena, Hruštín 756

14. Stropné svietidlo a nočnú lampu od firmy KANLUX

HURTALA Peter, Hruštín 419/106

15. MogulExtreme 10w-40, 5l venované

firmou PARAPETROL

OPÁLKA Vladimír, Severná 155/2, Námestovo

16. Sada pohárov na víno od firmy Stavebné profily

HURTALA Marcel, Vaňovka 812/32

VÝHERCOM SRDEČNE GRATULUJEME.


