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V nedeľu, 18. novembra, vystupoval
mládežnícky spevokol v našej družobnej gm. Zabierzów (PR). Po vrelom privítaní na fare najskôr spievali na sv.
omši, ktorú koncelebroval aj pán kaplán Mgr. Peter Randják. Po nej mali kon-

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.
Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastný Nový rok
Vám všetkým praje Obec Hruštín.

V nedeľu, 2. decembra, sme mali možnosť zažiť príjemné popoludnie s hudbou. V kultúrnom dome vystúpila známa vokálna hudobná skupina FRAGILE.
Bez použitia hudobných nástrojov, teda
a cappella, nám predviedli známe rock,
pop, jazzové hity svetových umelcov, ale
aj známe slovenské koledy. Zažili sme
jedinečné originálne vystúpenie tejto formácie, ktoré vzniklo spojením hudby
a improvizovaného humoru.

cert vo farskom kostole sv. Františka v Zabierzówe. Na záver si boli pozrieť
Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove.

Momentálne jeden z najúspešnejších
slovenských dj-ov prijal pozvanie vystúpiť v našom kultúrnom dome. Matúš Lenický alias B-COMPLEX predviedol, čo momentálne domáca
drum&basseova scéna ponúka.
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Človek rastie očakávaním. Veľké nádeje vychovávajú veľké postavy. Aj
my sa pripravujeme na príchod samého Boha.
(Ján Chryzostom Korec)
Rozsvietený vianočný
stromček pri kostole
nás všetkých už naladil
na vianočnú nôtu.
V predstihu rozmýšľame,
akým darčekom potešíme
svojich najbližších, s ktorými budeme pri
štedrovečernom stole.

na zakúpenie osobného
motorového vozidla.
6/ Pracovníci obce
a nezamestnaní opravili
a postavili snehové zábrany na ulici Veterná. Ďalej po obci bol rozvezený posypový
materiál a pripravená technika na zimnú údržbu ciest.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac december:
1/ SSE – Žilina v spolupráci s obcou
rozšírila sieť a rozvody NN k dvom novým rodinným domom vo Vaňovke na
ulici Hrady.
2/ Obec vybudovala nové verejné
osvetlenie a rozhlas na ulici Kostolná
a v časti ul. Hrady.
3/ Obec na základe žiadosti získala
dotáciu 3000 € (90 000 Sk) z Ministerstva vnútra na odvodnenie a úpravu ihriska pri ZŠ Zamost.
4/ Stavebná firma pána Ing. J. Janču
položila betónové válovky na odvodnenie ihriska pri ZŠ Zamost. Terénne úpravy ihriska budú pokračovať na jar.

Vážení občania
Prežívame obdobie radostného očakávania narodenia Ježiša Krista. Pre
nás kresťanov sú to najkrajšie sviatky,
kde sa skloňuje hlavne slovo Láska.
Práve je tu čas a priestor na to, aby sme
si našli cestu k zmiereniu so súrodencami, s ktorými sa nerozprávam pre
dedičstvo. So susedmi, lebo ich voda
z dvora počas veľkej búrky, ide aj mojím dvorom. Vadí nám, keď sused si
opravuje strechu alebo plot. Mladým rodinám nepodpíšeme ani 1 meter pozemku, aby mohli bez problémov stavať. Tieto príklady uvádzam preto, lebo
ich veľmi často riešim aj na úrovni obecnej samosprávy. Pevne dúfam, že práve čas Vianoc z nás všetkých urobí ľudí,
ktorí prelomia v sebe bariéru egoizmu,
nenávisti, závisti a nasmerujú svoje kroky k betlehemskému dieťaťu, ktoré prináša do sŕdc ľudí lásku, pokoj a zmierenie. Zo srdca všetkým občanom našej obce prajem požehnané a milostiplné vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

5/Obec na základe žiadosti získala
dotáciu 9 000 € (271 134 Sk) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
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Mgr. František Škapec
starosta obce

JUBILANTI
v mesiaci december 2012
80 rokov
70 rokov
65 rokov
60 rokov

55 rokov

50 rokov

Kapráliková Agneša
Žilincová Zuzana
Kľusková Mária
Šalatová Helena
Žilinec František
Paško Vladimír
Mateček František
Radzová Margita
Kľusková Mária
Kozlík Milan
Tomulcová Margita
Jurovčík Stanislav
Genšorová Agnesa
Žilinec Štefan
Hurtala Marcel
Hojo František
Šnajder František
Genšor Ján
Ťasnochová Ľudmila

Prišli medzi nás:
Jakub Kampoš l Alžbeta Jaššová

Uzavreli manželstvo:
Jakub Repôň
a Daniela Zemenčíková
Stanislav Paur
a Katarína Hutirová
Pavol Kokoška
a Margita Kubicová

Informácie OcÚ
Obec Hruštín ponúka na predaj osobné motorové vozidlo Škoda Octavia,
r.v.2003, po STK a EK. Priamy predaj
sa uskutoční 19.decembra 2012 o 15.00
hod. v zasadačke OcÚ Hruštín. Vyvolávacia cena je 2.500,- EUR.
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Obec Hruštín na základe početných
ústnych dotazov občanov o ďalšiu výstavbu chát v chatovej oblasti Zábava
odporúča občanom, ktorí nemajú vyznačené chaty a miesta, aby si do
31. januára 2013 podali písomnú žiadosť. Žiadosť musí obsahovať číslo parcely a vyznačenie miesta, kde bude
chata stáť. Spracovateľ doplnku územného plánu chatovej oblasti Zábava po
preskúmaní žiadostí a vyjadrení sa kompetentných orgánov odporučí alebo zamietne ďalšiu výstavbu. Tieto zmeny
územného plánu chatovej oblasti Zábava budú vykonané na náklady žiadateľov.

Obecná knižnica

Vstupenky si môžete zakúpiť v Pizzerii Magnum

Ako už všetci viete, lekáreň sa presťahovala z kultúrneho domu na zdravotné stredisko. Uvoľnili sa nám priestory, v ktorých chceme znovu otvoriť obecnú knižnicu. Možno viacerí máte doma
knihy, ktoré zapadajú prachom niekde
na pôjde, alebo sú odložené na inom
mieste. Preto Vám ponúkame možnosť
darovať takéto knihy do obecnej knižnice, aby mohli poslúžiť všetkým.
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VIANOCE V ROKU VIERY
Rok viery – Verím v Ježiša Krista,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny
Z Katechizmu katolíckej Cirkvi
promulgovaného bl. Jánom Pavlom II.
11. októbra 1992:
Z dôvodu blížiacich sa vianočných sviatkov si v našich úvahách nad vierovyznaním „Verím Boha“ niekoľko článkov viery
preskočíme a aktuálne sa zamyslíme nad
článkom viery: „verím v Ježiša Krista, ktorý
sa počal z Ducha Svätého, narodil sa
z Márie Panny“
S Nicejsko-carihradským vyznaním viery vyznávame: „On
pre nás ľudí
a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou
Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.“ Naša prirodzenosť bola chorá a potrebovala lekára. Padlý človek potreboval toho, kto by
ho zdvihol. Prišiel o život a potreboval
toho, kto by ho oživil. Bol zatvorený v temnotách a potreboval svetlo. Zajatec hľadal záchrancu,
porazený pomocníka, utláčaný osloboditeľa.
Sú to azda nepatrné a bezvýznamné dôvody,
aby pohli Boha
zostúpiť a navštíviť ľudskú prirodzenosť, keď
bolo ľudstvo v takom nešťastnom
a biednom položení?“ Slovo sa stalo telom, aby sme tak poznali Božiu lásku:
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život“
Keďže jednorodený Boží Syn chcel, aby
sme mali účasť na jeho božstve, prijal
našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby
ľudí urobil bohmi. V čase, ktorý určil Boh,
si jednorodený Syn Otca, večné Slovo
a podstatný obraz Otca, vzal telo, pričom
nestratil svoju božskú prirodzenosť a prijal ľudskú prirodzenosť.
„Plnosť času“, čiže splnenie prisľúbení
a príprav sa začína Zvestovaním Panne
Márii. „Boh poslal svojho Syna“, ale aby
mu „dal telo“, chcel slobodnú spoluprácu
jedného stvorenia. Preto si od večnosti za
matku svojho Syna vyvolil jednu z dcér
Izraela, židovské dievča z Nazareta
v Galilei, pannu zasnúbenú „mužovi z rodu
Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária“ Otec milosrdenstva chcel,
aby tak, ako žena prispela k smrti, žena
prispela aj k životu. Aby Mária mohla byť
matkou Spasiteľa, bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy.
Anjel Gabriel ju vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti. Panna Mária
bola od prvej chvíle svojho počatia, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa
ľudského pokolenia, uchránená a nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného

hriechu. Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu.
Mária je povolaná počať toho, v ktorom
bude telesne prebývať „celá plnosť božstva“. Na jej otázku: „Ako sa to stane, veď
ja muža nepoznám?“, Božia odpoveď poukazuje na moc Ducha: „Duch Svätý zostúpi na teba“. Duch Svätý, ktorý je „Pán
a Oživovateľ“, je poslaný posvätiť lono
Panny Márie, aby tak počala Otcovho večného Syna v ľudskej prirodzenosti, ktorú
z nej prijal. A tak keď Mária dala svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa Ježišovou
matkou. „,Ona,‘ ako hovorí svätý Irenej,
,poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre
seba a pre celé ľudské pokolenie. Uzol
Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina
poslušnosť; čo zviazala panna Eva neverou, to Panna Mária rozviazala vierou.‘
A pri porovnávaní s Evou Mária je „matkou žijúcich“ a Otcovia častejšie zdôrazňujú: ,Skrze Evu smrť, skrze Máriu život.‘“
Ten, ktorého počala ako človeka z Ducha
Svätého, a ktorý sa skutočne stal jej Synom podľa tela, nie je nikto iný ako večný
Syn Otca, druhá osoba Najsvätejšej Trojice, preto Cirkev vyznáva, že Mária je skutočne Bohorodička. Ježiš sa počal v lone
Panny Márie jedine mocou Ducha Svätého, bez pričinenia muža. V panenskom
počatí vidia Otcovia znak, že je to Božie
dielo, ktoré prevyšuje každé ľudské chápanie a každú ľudskú možnosť. „To, čo sa
v nej počalo, je z Ducha Svätého“, povedal anjel Jozefovi o Márii, ktorá mu bola
zasnúbená. Panenské materstvo priviedlo Cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva aj pri pôrode
Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Veď
Kristovo narodenie „nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť“. Ježiš
je jediný Máriin syn. Ale Máriino duchovné materstvo sa rozprestiera na všetkých
ľudí, ktorých prišiel Ježiš spasiť. Máriino
panenstvo ukazuje, že pri vtelení mal absolútnu iniciatívu Boh. Ježišovým Otcom
je iba Boh. Nikdy sa pre ľudskú prirodzenosť, ktorú prijal, neodcudzil Otcovi.
Cirkev skutočnosť, že Boží Syn prijal
ľudskú prirodzenosť, aby v nej uskutočnil
našu spásu, nazýva „vtelením“. „On, hoci
má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa
svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa
seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.“
Udalosť vtelenia Božieho Syna neznamená, že Ježiš Kristus je sčasti Boh a sčasti
človek, stal sa skutočne človekom a pritom zostal skutočne Bohom. Ježiš Kristus
je pravý Boh a pravý človek. Ako je Boží
Syn človekom? Cirkev v priebehu storočí
vyznávala skutočnosť tak Kristovej ľudskej
duše s jej úkonmi rozumu a vôle, ako aj
jeho ľudského tela. Ale pritom zakaždým
musela pripomínať, že Kristova ľudská prirodzenosť patrí ako vlastná božskej osobe Božieho Syna, ktorý ju prijal. Boží
Syn... pracoval ľudskými rukami, myslel
ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou,
miloval ľudským srdcom. Ľudská duša,
ktorú prijal Boží Syn, je obdarená pravým
ľudským poznaním. Toto poznanie ako
také nemohlo byť samo osebe neobme-

dzené: realizovalo sa v historických podmienkach svojho jestvovania v priestore
a v čase. Preto keď sa Boží Syn stal človekom, mohol prijať, že sa „vzmáhal...
v múdrosti, veku a v obľube“ a že sa dokonca musel pýtať na to, čo sa v ľudských
podmienkach treba naučiť zo skúsenosti.
Ale Boží Syn aj vo svojom ľudskom poznaní prejavoval božskú schopnosť prenikať do tajných myšlienok ľudských sŕdc
a mal bezprostredné poznanie o svojom
Otcovi. Cirkev podobne vyhlásila, že
Kristus má dve vôle a dve prirodzené činnosti, božskú a ľudskú, ktoré si neodporujú, ale spolupracujú, takže Slovo, ktoré
sa stalo telom, chcelo ľudsky v poslušnosti
svojmu Otcovi všetko, čo s Otcom a Duchom Svätým božsky rozhodlo pre našu
spásu. Keďže Slovo sa stalo telom, keď
prijalo pravú ľudskú prirodzenosť, Kristovo telo malo presnú podobu. Z toho dôvodu môže byť Ježišov ľudský výzor „zobrazený“, Cirkev uznala za oprávnené,
aby sa Ježišov výzor zobrazoval na svätých obrazoch. Možno ho aj uctievať, lebo
veriaci, ktorý uctieva obraz, „uctieva v ňom
osobu toho, ktorý je na ňom namaľovaný“. Ježiš nás počas svojho života, svojej
agónie a svojho umučenia všetkých a každého osobitne poznal a miloval a vydal
sám seba za každého z nás. Všetkých nás
miloval ľudským srdcom. Preto najsvätejšie Ježišovo Srdce, prebodnuté za naše
hriechy a pre našu spásu, „sa považuje
za hlavný znak a symbol... tej lásky, ktorou božský Vykupiteľ neprestajne miluje
večného Otca a všetkých ľudí“.
Z dokumentu pápeža Benedikta XVI.
Porta fidei, ktorým sa oznamuje Rok
viery:
6. Obnova Cirkvi sa deje aj prostredníctvom svedectva, ktoré ponúka život
veriacich: kresťania sú povolaní svojím
vlastným životom vo svete umožniť, aby
zažiarilo Slovo pravdy, ktoré nám zanechal Pán Ježiš. Práve koncil vo svojej
dogmatickej konštitúcii Lumen gentium
hovorí: „Zatiaľ čo Kristus, ,svätý, nevinný,
nepoškvrnený‘ (Hebr 7, 26), ,nepoznal
hriech‘ (2 Kor 5, 21), ale prišiel jedine preto, aby ,odčinil hriechy ľudu‘ (Hebr 2, 17),
Cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešnikov,
je svätá a zároveň stále potrebuje očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia
a obnovy. Cirkev ,napreduje vo svojom putovaní, prenasledovaná svetom a potešovaná Bohom‘, hlásajúc Pánov kríž a jeho
smrť, kým on sám nepríde (porov. 1 Kor 11,
26). A sila vzkrieseného Pána ju posilňuje,
aby trpezlivosťou a láskou premáhala svoje vnútorné i vonkajšie trápenia a ťažkosti
a aby verne, i keď zatiaľ nedokonale, zjavovala svetu jeho tajomstvo, kým sa na
konci časov nezjaví v plnom svetle“ (11).
Z tohto pohľadu je Rok viery výzvou
k opravdivému a novému obráteniu k Pánovi, jedinému Spasiteľovi sveta. V tajomstve jeho smrti a zmŕtvychvstania zjavil
Boh v plnosti zachraňujúcu Lásku, ktorá
volá všetkých ľudí k zmene života skrze
odpustenie hriechov (porov. Sk 5, 31).
Podľa apoštola Pavla vedie táto Láska
človeka k novému životu: „Krstom sme
teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme
tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych
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Otcovou slávou, aj my žili novým životom“
(Rim 6, 4). Skrze vieru tento nový život
stvárňuje celú ľudskú existenciu podľa radikálnej novosti vzkriesenia. V miere,
v akej sa človek dá slobodne k dispozícii,
sa jeho myšlienky, pocity, zmýšľanie
a správanie pomaly očisťujú a premieňajú na ceste, ktorá sa v tomto živote nikdy
definitívne neskončí. „Viera činná skrze
lásku“ (Gal 5, 6) sa stáva novým kritériom
myslenia a konania, ktoré mení celý život
človeka (porov. Rim 12, 2; Kol 3, 9 – 10;
Ef 4, 20 – 29; 2 Kor 5, 17).
7. „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5,
14): Kristova láska napĺňa naše srdcia
a poháňa nás evanjelizovať. On nás – tak
ako kedysi – vysiela na cesty sveta, aby
sme s jeho evanjeliom oboznámili všetky

národy zeme (porov. Mt 28, 19). Ježiš
Kristus svojou láskou priťahuje k sebe ľudí
všetkých generácií: v každom čase zvoláva Cirkev a zakaždým znova jej zveruje
hlásanie evanjelia. Preto je i dnes nevyhnutné presvedčivejšie cirkevné úsilie
o novú evanjelizáciu, aby sa znovu odhalila radosť z viery a nadšenie pri odovzdávaní viery. Misijné úsilie veriacich – ktoré
nikdy nesmie ochabnúť – čerpá silu a účinnosť z každodenného objavovania Kristovej lásky. Viera totiž rastie, keď sa prežíva ako skúsenosť prijatej lásky a keď sa
odovzdáva ako skúsenosť milosti a radosti. Ona robí plodným, pretože rozširuje srdce nádejou a umožňuje vydávať účinné
svedectvo: otvára totiž srdce a myseľ tých,
čo počúvajú a prijímajú Pánovo pozvanie

osvojiť si jeho Slovo a stať sa jeho učeníkmi. Veriaci, hovorí sv. Augustín, „sa vierou posilňujú“ (12). Svätý biskup z Hippo
mal dobré dôvody, prečo sa takto vyjadril. Ako vieme, jeho život bol neustálym
hľadaním krásy viery, až pokým jeho srdce nespočinulo v Bohu (13). Jeho početné spisy, v ktorých objasňuje význam viery a pravdy viery, ostávajú podnes dedičstvom nevysloviteľnej hodnoty a mnohým
ľuďom umožňujú nájsť pri hľadaní Boha
tú správnu cestu, aby vstúpili do „dverí
viery“. Iba „veriac“ teda viera rastie a silnie; niet inej možnosti ako získať istotu
o vlastnom živote, ako sa v neustále väčšej miere odovzdávať do rúk tej lásky, ktorú zakusujeme zakaždým ako väčšiu,
keďže má svoj pôvod v Bohu.

Vianočný program v kostole

Ostatné oznamy:
Upratovanie a výzdoba kostola, pred Vianocami v pondelok 24.12. od 8.00.
l Štedrá večera začne o 17.00 zvonením zvonov.
l Jasličková pobožnosť na Božie narodenie - Hruštín 14.00; - Vaňovka 15.30 .
l Ďakovná pobožnosť na konci starého roka bude po sv. omšiach. Kto sa pri tejto pobožnosti zúčastni na speve „Teba,
Bože, chválime“, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
l Zo Starého na Nový rok bude od 23.45 do 24.15 otvorený kostol. O 24.00 privítame modlitbou nový rok.
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Krstné a sobášne náuky v roku 2013
Dátumy teoretickej krstnej náuky
v roku 2013 – prvá sobota v mesiaci:
5.1.; 2.2.; 2.3.; 6.4.; 4.5.; 8.6.; 6.7.; 3.8.;
7.9.; 5.10.; 2.11.; 7.12.
Dátumy praktickej krstnej náuky v roku
2013 – druhý piatok v mesiaci:
11.1.; 8.2.; 8.3.; 27.3.str; 12.4.; 10.5.;
14.6.; 12.7.; 9.8.; 13.9.; 11.10.; 8.11.;
13.12.

Dátumy druhej sobášnej náuky o viere a mravoch v roku 2013 – druhá sobota v mesiaci: 12.1.; 9.2.; 9.3.; 13.4.; 11.5.;
15.6.; 13.7.; 10.8.; 14.9.; 12.10.; 9.11.
Dátumy tretej sobášnej náuky o sviatostiach a rodinnom živote v roku 2013
– tretia sobota v mesiaci:
19.1.; 16.2.; 15.3. pia; 20.4.; 18.5.; 21.6
pia; 20.7.; 17.8.; 21.9.; 19.10.; 16.11.

Nech tohoročné vianočné sviatky prehĺbia v nás vieru, že Ježiš prijatý s láskou do nášho srdca je ten istý Boží
Syn, Syn Otca, ktorého Mária nosila
s láskou a vierou pod svojím srdcom.
p. kaplán a p. farár

Božie váhy
Ostrá zima, ktorá všade panovala, pred
Vianocami trochu popustila. Snehová prikrývka sa roztápala, a keď začal z vrchov povievať teplý vietor, z nízko položených striech
kvapkala voda a z krovia, pozbaveného listov, zašumela čarokrásna pieseň drozda.
Aj úzke srdce ľudí sa roztvorilo a čím bližšie bývali pri kraji mesta, tým boli veselší
a dôvernejší. Len tak sa mohlo stať, že chudobná krajčírka prišla na myšlienku upiecť
svojim deťom, ktorých bola plná izba, veľký
vianočný koláč. Na to však nemala nijakej
múky. A darmo sa prehŕňala aj v peňaženke.
Nebolo tam ani haliera, za čo by mohla kúpiť
múku. To ju, pravda, veľmi skľúčilo. Ale keď
sa pozrela okienkom svojej izby na teplé,
skoro jarné popoludnie, naplnilo sa jej srdce
odvahou a povedala si: ,,Ach, čo! Zajtra je
sviatok, upečiem svojim siedmim deťúrencom
sviatočný koláč. A keď je aj obchodník skúpy
človek, azda mi len pre moje deti požičia trochu múky.“
Keď však vystúpila na dva kamenné schody vedúce do obchodu, zazvonil zvonec na
dverách tak škrekľavo, že sa až naľakala.
Keď vstúpila do obchodu, nevedela najprv,
ako sa pustiť do veci. Obchodník bol však
chytrý. Prehovoril k nej niekoľko posmeľujúcich slov, naklonil sa priateľsky nad debnu
a začal sypať zlatú múku do hnedého papierového vrecka. Bola radosť dívať sa na neho.
Srdce jej stisol bôľ, keď videla, že vrecko
je čoraz plnšie. Keď kupec skončil svoju robotu, začala neistým hlasom: ,,Ak vám je to
nie nemilé, zaplatím vám za múku inokedy,
pán obchodník!“
,,Čože? Ty mi chceš zostať dlžná za múku?
Ako je to, že kupuješ takú peknú múku, keď
nemáš peňazí?“ ,,Ach, pán obchodník, rozumejte ma dobre. Zajtra je sviatok a tu som si
pomyslela, že by bolo dobré upiecť mojim
deťom múčnik a....,“ ďalej nevedela, čo povedať. ,,Nie,“ vraví obchodník. ,,To nerozumiem. Vôbec nie! Keď si chudobná, nemáš
právo piecť si koláče, ani na sviatok nie,
a keď máš ešte aj deti, tobôž nie!“
Odtisol vrecko s múkou a nechcel už ani
hovoriť. Žena obchodníka ho práve volala do
kancelárie, aby tam vybavil akúsi vec. Na
jeho miesto prišiel starý dedko - obchodníkov otec. Veľmi sa čudoval, keď v obchode
našiel plačúcu ženu. A keď videl, že chce
mlčky odísť, prihovoril sa jej a ona mu rozpovedala, ako chcela kúpiť múky, aby mohla deťom upiecť koláč. Ale že nemá ani haliera .
Vtom sa zahanbila a začala ho odprosovať.
,,A deti máte?“ ,,Hej, sedem,“ odpovedala.
Starec mlčky dosypal múku do vrecka až po
samý vrch, znovu položil na váhu a podal ju
potom žene. Na jej tvári sa odrážal veľký

zmätok. A dedko jej povedal: ,,Nerobte si
veľa starostí. Nemusíte zaplatiť za múku práve teraz. Len keď budete mať. Ale zajtra
oslávte Vianoce ako aj iní ľudia.“
Krajčírka sa pustila od radosti do plaču.
Neprestala mu ďakovať, až kým sa nenašla
na kamenných schodoch za dverami. Medzitým sa zotmelo. Šero sa nepočuteľne votrelo medzi debny a vrecia. Dedko sedel v hlbokej stoličke, ktorá stála v obchode a v duchu ešte vždy počul zvonec, ktorý znel, keď
šťastná krajčírka za sebou zatvorila dvere.
A ako tak rozmýšľa, ako ľahko možno uľahčiť ľuďom ťarchu života a rozmnožiť radosť
na svete, zrazu sa preľakol, lebo zvonec tíško, ale jasne ešte vždy zvonil. Keď sa rozhliadol, videl stáť pred pultom v šere akúsi
veľmi vysokú postavu.
„Ráčte mi prepáčiť,“ hovoril a zdvihol sa
zo stoličky. „Nezbadal som, kedy ste prišli.“
„Mňa nikto nepočuje vstúpiť,“ odvetil cudzinec.
„Chcete si niečo kúpiť na sviatky?“ spýtal
sa znova starec.
„Kam ja prídem, tam ľudia prestanú sláviť
sviatky a nikto ma nechce za priateľa.“
„To sa teda máte biedne,“ odpovedal starký a po chvíli dodal:
„Ako je to, že nemáte nijakých priateľov. Máte
predsa taký priateľský a dobrosrdečný hlas.“
Teraz bolo asi na sekundu v obchode ticho. Potom sa ozval cudzinec:
„Ja som Smrť, môj dedko a prišla som vás
vziať.“
Starký sa odmlčal a netreba ani vravieť,
že bol naľakaný.
„Ako pôjdem s tebou,“ vraví tíško, „keď nie
som pripravený na túto hodinu? Viem, že môj
život bol samý hriech a chyba.“
Nato vzal dedko veľké závažie zo stola
a smutne hovorí:
„Toľko vážia moje hriechy pred Bohom.“
A položil závažie na misu a tá s veľkým
hrmotom klesala.
Potom Smrť vzala malé závažia, ktorými
dedko odvážil múku krajčírke a položila ich
na druhú misku. A hľa! Jasným zvukom klesla druhá miska, ešte hlbšie.
„Boh nezabudol,“ hovorila Smrť, „Božie
váhy vážia inak, ako ľudské.“
Nato Smrť podala dedkovi ruku.
O chvíľu zaznel zvonec na dverách. Do obchodu vošiel obchodník - dedkov syn. Keď
zbadal pohovku, veľmi sa preľakol a volal na
manželku. „Eva, rýchlo poď sem, náš dedko
zomrel.“
Tam dolu v meste išli dvaja pútnici mlčky
vedľa seba. Prešli aj domy predmestia. Akoby zaviala z vrchov nová jar a zdalo sa, že
teraz nastal veľký sviatok.
(J. Kamenický)

Blížia sa nám
najkrajšie sviatky roka, a preto
by som chcela
oboznámiť okolie
o eRko - aktivitách na toto obdobie. Prvé
zmeny nám nastali v priestoroch: od
30.11.2012 budeme vďaka ponuke RC
Motýlik sídliť v ich centre, za čo im chceme veľmi pekne poďakovať. Stretká
sa nám teda upravili na každý PIATOK
o 16:00-17:30, a ak budú deti chcieť,
môžu ísť rovno do kostola. Boli by sme
nesmierne radi, keby k nám chodilo viac
detí. Materiálu máme dosť, ale účasť detí
je dosť slabá a nás to dosť mrzí.
Vysielačka: ako minulý rok, tak aj tento rok sa bude konať pred-Dobro-novinové posvätenie koledníkov. Tento rok
to bude v Námestove, 15.12.2012. Autobus bude objednaný. Cena bude okolo
1€.Podrobnejšie informácie budeme vedieť, keď sa deti prídu nahlásiť. Čo nás
bude čakať?- sv. omša s otcom biskupom a tvorivé dielne. Preto by som prosila všetky deti, ktoré by mali záujem zúčastniť sa tento rok Vysielačky, a teda
aj tento rok koledovať na Dobrej Novine, aby sa prišli záväzne nahlásiť 7. 12.
2012 o 16:00 do RC- a keď sa prídete
nahlásiť, tak spoločne niečo vytvoríme,
budeme potrebovať veľa šikovný rúk.
Vaňovka: Tento rok sme sa rozhodli zapojiť aj Vaňovku - predsa sú našimi občanmi. Stretnutie prípravy na vysielačku bude pri kostole vo Vaňovke tiež
7.12.2012 o 16:00 pri kostole.
Dobrá novina: Najväčšia otvorená
akcia eRka. V rámci koledníckej akcie
deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť
o narodení Krista v rodinách svojich
miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite. Téma
18. ročníka Dobrej noviny je Kráča(j)me
spolu! Nezabúda(j)me na život s postihnutím! Rodiny, ktoré by boli ochotné prijať koledníkov budeme zapisovať od nedele 16.12 (po všetkých sv. omšiach) do
21.12 (po večerných svätých omšiach).Tento rok by mali koledovať dve
skupiny, no všetko záleží od počtu detí.
Budeme koledovať 26.12 (na Štefana)
od 13:00 podrobnejší program bude vyhlásený v oznamoch.
Vaňovka: Zapisovať sa bude tiež od
16.12 – 21.12 (po sv.omšiach). Koledovať bude jedna skupina (podľa počtu
detí). Bude sa koledovať 27.12.2012 od
13:00. Preto by som chcela poprosiť aj
vaňovské deti, aby sa nebáli skúsiť niečo
nové a zúčastnili sa. Nie je to pre nás
a pomôžeme tam, kde to ľudia potrebujú.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
nám v tomto roku nášho fungovania
akokoľvek pomohli. Dúfame, že budeme fungovať ešte pár rokov. Veľmi by
som chcela poprosiť rodičov, aby nám
tie svoje deti posielali na stretká - sme
tam predsa pre nich.
Prajem príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu tých najbližších.
Kristína Michalčíková
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
7. 11. mali žiaci 9. AB besedu s MUDr.
Zanovitom o škodlivosti fajčenia a o nebezpečenstve užívania tzv. mäkkých drog.
9.11. sa v SOŠ Kňažia uskutočnilo regionálne kolo technickej olympiády. Našu
školu reprezentovali v kategórii A: Rastislav Žilinec, Jozef Makúch z 9.A a stali sa
úspešnými riešiteľmi, v kategórii B sa
Matúšovi Kľuskovi (7.B) tak dobre nedarilo, no všetkým trom patrí poďakovanie
za dobrú reprezentáciu školy. Pripravoval
p.uč. Halmeš.
13.11 a 15.11 mali žiaci 6.AB netradičnú hodinu občianskej náuky. V rámci učiva o našej obci navštívili Obecný úrad.
Získali nové informácie o matrike, evidencii obyvateľstva, činnosti obecného úradu, zastupiteľstva a pod. Ďakujeme p. starostovi Mgr. F. Škapcovi za prijatie a pohostenie, ako aj p. prednostke Mgr.
D. Kupčulákovej a matrikárke p. Martvoňovej za informácie o OcÚ a matrike.

21.11. sa v priestoroch ZŠ konal tradičný biblický kvíz pre žiakov 6. ročníka. Svoje vedomosti zo zákl. katolíckych právd,
Sv. písma, liturgických predmetov, podobenstiev i mnohých iných okruhov z Nv si
overilo 16 žiakov. Prvé miesto obsadilo
družstvo zo 6.A triedy pod vedením Alexandry Plutinskej v zložení: Stela Kubicová, Laura Hojová a Jana Jurkyová. Blahoželáme!
!!!! Naša škola sa zapojila do projektu
„Školské mlieko“, ktorý je podporovaný
z prostriedkov EÚ. Žiaci I. stupňa (roč. 1.-

pozvánky

l

pozvánky

l

4.) budú mať v blízkej dobe možnosť využívať vo svojej budove na Výhone automat na ochutené mlieka (8-9 príchutí).
Cena 1 téglika je 0,28 €. Žiaci budú mať
svoju dobíjateľnú kartu a pomocou nej si
z automatu vyberú zvolený druh mlieka.
Podobné automaty BREJKY využívajú aj
žiaci v Lokci, Rabči, v NO na Komenského ulici i inde a všade sú spokojní.
Ako postupovať pri dobíjaní karty?
Každý žiak I. stupňa dostane novú kartu s nulovým kreditom. Kartu možno dobiť ľubovoľnou sumou cez internetbanking, poukážkou typu U, vkladom na účet
v Tatrabanke alebo, a to je najjednoduchšie, priamo v škole zaplatením osobe, ktorá bude za dobíjanie zodpovedná (p. učiteľke). V prípade straty karty je možné kredit zablokovať a zostatok previesť na novú
kartu. Tú dostanete od osoby zodpovednej za mliečny program v škole.
Rodič môže kontrolovať výber z automatu na portáli www.brejky.sk (prihlasovacie heslo je uvedené na karte, možná
je jeho následná zmena).
14.11. konala sa štvrťročná hodnotiaca
pedagogická rada.
- Základná škola Hruštín sa od
26. 11. 2012 pripojila k celozväzovému
štrajku učiteľov. Tento štrajk vyhlásila
Rada Odborového zväzu školstva a vedy
na Slovensku. Štrajk bol prerušený v stredu 28.11.2012 a vyučovanie pokračovalo
normálne.
29.11. sa v telocvični ZŠ Hruštín dohral
medzitriedny turnaj vo florbale žiakov
7. – 9. roč.
Umiestnenie: 1. miesto: 9.B trieda,
2. miesto: 7.B trieda, 3. miesto: 9.A trieda
Najlepší strelci: 1. Dávid Hurák 14 gólov, 2. Štefan Očkaják 12 gólov, 3. Matúš
Kľuska 9 gólov
10.-14. 12. 2012 sa na plavárni v D.
Kubíne (Aquapark) uskutoční základný
a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov
3. a 4.ročníka. Cena za výcvik je 23 €,
dopravu budeme hradiť z prostriedkov
Združenia rodičov.

pozvánky

l

pozvánky

l

pozvánky

Rodičovské združenie
pri ZŠ Hruštín pozýva všetkých
záujemcov (nielen rodičov) na
RODIČOVSKÚ ZÁBAVU
ktorá sa uskutoční dňa
26.1.2013
v KD Hruštín

Základná škola Hruštín pozýva
všetkých ľudí dobrej vôle
na 6. ročník Vianočných trhov,
ktoré sa uskutočnia
v piatok 14. decembra 2012
o 15.00 hod.
v Základnej škole Zamost.

Cena vstupenky na osobu je 15 €,
v nej je zahrnuté vstupné, hriate,
prípitok, 0,5 l vína, večera, káva,
kapustnica, živá hudba.
Predpredaj vstupeniek
na sekretariáte školy, tel. 5524542.

Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru spojenú s kultúrnym programom, ukážkou remesiel a ručných
prác a ochutnávkou vianočného punču, tradičného hruštínskeho pečiva
a medovníčkov.
Kto má záujem ponúknuť na predaj
svoje výrobky, môže sa prihlásiť na tel.
čísle 043/55 24 542 u pani Kupčulákovej.

Príďte sa dobre zabaviť, možno vyhrať zaujímavé ceny v tombole. Tešíme sa na Vás!

NOVEMBER 2012

Opakovane žiadam mládež, ktorá si
chodí krátiť dlhé jesenné večery vysedávaním na schodišti pred ZŠ Výhon, aby
nám nerobila v areáli školy neporiadok.
Porozhadzované fľaše od borovičky, vína,
škatuľky od cigariet, ohorky, ba aj zvratky
nebudeme po Vás donekonečna upratovať.
Mimochodom, požívanie alkoholu je
osobám mladším ako 18 rokov zakázané. Neviem, ako budú reagovať Vaši rodičia, keď im policajti dovedú domov pripitú
ratolesť a budú musieť uhradiť pokutu 33 €.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy

Adventná ponuka náboženskej literatúry z Vydavateľstva Don Bosca
Vydavateľstvo Don Bosco Vám ponúka široký výber náboženskej literatúry, knihy pre deti, DVD, CD, Spievankovo 3, katechizmy, Biblie, knihy
pre rodičov o výchove detí, modlitby
ku svätým, špeciálnu edíciu kávy so
svätými, ružence, kríže, vianočné obrázky, anjelikov, adventný kalendár
s príbehmi, príbehy o Cyrilovi a Metodovi a iné každý pondelok na 3. poschodí zdravotného strediska v RCM
v čase od 10:00 do 12:00.

TELOCVIČŇA
Vďaka projektu Euro k euru od Slovenskej sporiteľne sa RC Motýlik podarilo sprístupniť telocvičňu pre
všetkých občanov obce Hruštín. Každú sobotu od 16:00 do 17:00 vstup
ZDARMA!!! Príďte si zacvičiť, zahrať
loptové hry, stráviť čas inak so svojimi deťmi... (nutné priniesť so sebou
prezuvky; deti do 18 r. len v sprievode dospelej osoby alebo s potvrdením od rodiča, že jeho dieťa je v telocvični na zodpovednosť rodiča).
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Najmladšia generácia v obci
9.11. - odborní zamestnanci CPPPaP
v Námestove vykonali v 1. a 2. triede „Depistáž školskej spôsobilosti.“ Testovaných
bolo 31 detí (21 detí 1.tr., 10 detí 2. tr.) vo
veku 5-6 rokov a deti s OŠD. Rodičia prichádzali v priebehu dňa na osobné konzultácie, kde získali informácie o výsledkoch testovania.

M. Bištiakovej a pani učiteľke M. Pidíkovej.
21.11. - sa uskutočnila „Otvorená hodina“ v 1. a 2. triede. Výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ sa zúčastnilo šesť mamičiek, ktoré sa oboznámili s činnosťami

16.11. - deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, navštívili svojich kamarátov v ZŠ. Do 1.A a 1.B
triedy zavítali deti z MŠ, ktorým prváci prezradili, čo všetko už vedia. Prečítali im zo

ské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
a jej poslaním je objavovať výtvarné talenty, prezentovať vianočné zvyky, pestovať vzťah k estetickým hodnotám. Úlohou
detí bolo rôznymi výtvarnými technikami
priblížiť atmosféru blížiacich sa Vianoc.
Redakcia časopisu Zvonček odmenila
deti MŠ za aktívnu účasť v súťaži diplomom, nálepkami a sladkým prekvapením.
Dňa 6.12.2012 zavíta do MŠ Mikuláš.
Pozývame všetky mamičky na zdobenie medovníkov, ktoré sa uskutoční
11.12.2012 o 9.30 hod. v triedach MŠ.
Vážení rodičia, pozývame Vás na odbornú prednášku pod názvom „Filiálna terapia“ (tréning rodičovských zručností),
ktorá sa uskutoční dňa 12.12.2012 (streda) o 14.30 hod. v priestoroch MŠ.

Šlabikára, napísali písmená, ktoré sa
v škole naučili. Predškoláci hrdo sedeli
v školských laviciach a už teraz sa tešia
do školy. Poďakovanie patrí pani učiteľke

detí počas dňa. Každá p. uč. si pripravila
rôzne otázky, na ktoré deti pohotovo reagovali. Jednou z úloh bolo triedenie odpadkov do farebných kontajnerov, čo deti
hravo zvládli. Rozprávali sa o zvieratách
a starostlivosti o prírodu.
Deti MŠ (1. a 2. tr.) sa zapojili do výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“- IX.
MEDZINÁRODNÁ DETSKÁ VÝTVARNÁ
SÚŤAŽ. Vyhlasovateľom súťaže je Orav-

„Nádherné ticho
hôr, výberové ticho
so zárukou, získa
ho, kto príde
skôr.....“, to sú slová populárnej piesne z minulého storočia , ale tiež realita z aktuálnych
pobytov hostí Penziónu *** Oravská horáreň v Oravskom
Podzámku, lokalita Hruštín – Zábava. Je
mi cťou v mene OZ Potravinárov SR vysloviť poďakovanie vedúcemu prevádzky a všetkým zamestnancom Penziónu
*** Oravská horáreň, ktorí svojim každodenným prístupom k práci vytvárajú úžasnú atmosféru. Milá komunikácia s hosťom, výborné jedlo na tanieri, materiálno
– technické zabezpečenie, bohatý kultúrny program a fakultatívne výlety, ale hlavne vždy čisté a útulné prostredie - to je
základ pre úspešné napredovanie spoločnosti Rekreačné stredisko Potravinár,
spol. s r.o. Zamestnanci spoločnosti s vynaložením obrovského úsilia za plnej prevádzky Penziónu *** Oravská horáreň
zvládli mimoriadne náročnú rekonštruk-

ciu zatekajúcej
strešnej krytiny,
údržbu a oživenie
náterov drevených
obkladov na celom
plášti
budovy,
množstvo každodenných technických nástrah a popritom
vysokú obsadenosť a výbornú letnú turistickú sezónu. Vďaka im patrí tiež za
zveľaďovanie majetku OZ potravinárov
SR a za maximálnu ochotu, božskú trpezlivosť a ich osobný pozitívny prínos
k tomu, že dobré meno Penziónu ***
Oravská horáreň sa po Slovensku šíri neuveriteľnou rýchlosťou. Moje poďakovanie patrí zároveň vedeniu obce Oravský
Podzámok a Hruštín za neoceniteľnú
pomoc a podporu pri rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii ČOV, ktorá výraznejšie uchráni životné prostredie a ekológiu. Ešte raz ďakujem a želám Oravskej horárni veľa spokojných hostí
a úspešnú nastávajúci zimnú sezónu.
Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka OZ potravinárov SR a konateľka
spoločnosti RS Potravinár, spol.s r.o.,
Bratislava

Milí rodičia, starí rodičia, srdečne Vás
pozývame na „Besiedku pri stromčeku,“
ktorá sa uskutoční dňa 19. 12. 2012 (streda) o 15.00 hod. v priestoroch KD.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

OZNAMY RCM
Pripravili sme pre vás
nasledovný pravidelný
program:
Pondelok: 9:15 Modlitby
matiek (otvorená skupinka
pre každého) (viac na
modlitbymatiek.sk)
Pondelok : 10:00 - 12:00 Herňa pre deti
s rodičmi (spojená vždy s nejakým
programom - buď divadielko, tvorivá dielňa, spievankovo alebo pohybovo-tanečné hry - vaše deti sa určite nudiť nebudú)
Streda: 15:00-17:00 Herňa s angličtinou pre deti s rodičmi (anglické piesne,
básne, „ukazovačky“, hry,...)
Štvrtok: 15:30-17:30 Deti a Boh (učíme sa o viere, Bohu a Jeho láske k nám
- príbehy, piesne, ukazovačky“ - príprava na nedeľnú večernú detskú sv. omšu)
Piatok: 16:00 stretnutie eRkárov
Piatok: 19:00 (vždy po večernej sv. omši)
Modlitby matiek (otvorená skupinka)
Veríme, že si z našej pravidelnej činnosti niečo vyberiete. Tešíme sa na vás
v priestoroch RCM na 3. poschodí zdravotného strediska.
(Program je určený pre všetkých občanov obce Hruštín.)
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PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a. s.
obchodná zástupkyňa - Marta Drígľová –
tel.: 0915 81 32 32
Ak potrebujete akékoľvek informácie
ohľadom Vášho stavebného sporenia,
poskytujem bezplatný koncoročný servis, napríklad:
• vypísanie poštovej poukážky na stavebné sporenie
• v systéme vyhľadám číslo Vášho
účtu v PSS, na ktorý chcete vkladať
• možnosť vkladu z bankomatovej karty cez terminál (nemusíte chodiť do
banky ani na poštu)
• zistím aj sumu, ktorú Vám treba doložiť na získanie maximálnej štátnej prémie (ak ste už
nejaké vklady v tomto roku realizovali)
Servis poskytujem:
v kancelárii v Námestove – pozor zmena !!!
budova Všeobecnej úverovej banky, 1. poschodie, v pracovných dňoch – od 8.00 hod. do 16.00 hod.
alebo na domácej adrese:
Marta Drígľová, Hruštín – ul. Pod Uhliskom č. d. 255, avšak
po predchádzajúcej telefonickej dohode – aby ste ma
zastihli doma v pracovných dňoch od 17.00 hod. do 19.00
hod. (v prípade potreby aj cez víkend)
Dôležitá informácia!!!
Výška ročného vkladu pre maximálnu štátnu prémiu
(v roku 2012) je 663,90 €. Štátna prémia je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 €.
Ak máte možnosť vložiť viac ako je potrebné na získanie
maximálnej štátnej prémie, môžete uzatvoriť novú zmluvu
vo Vašej rodine.
Využite akciu – uzatvorenie akejkoľvek zmluvy za jednotný poplatok len 20,- € do 31.12.2012.
Výborné úvery bez potreby založenia domu či bytu - do
25.000 €!!!
Možnosť splatenia úverov v iných bankách a ešte Vám
zostanú peniaze naviac.
Nevybavujte drahé spotrebné úvery, ak potrebujete peniaze na bývanie.
Využite možnosť a príďte sa osobne poradiť.
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Predám betónové rúry, armované, 8 kusov, dl.1m,
Æ 60 cm. Cena dohodou. Tel.: 0949 152955
Predám stavebnú miešačku po repase. Cena dohodou.
Tel.: 0949 152955

Slovenská sporiteľňa Vám ponúka
výhodné spotrebné úvery od 300 eur
so splátkou len 10 eur mesačne. Zvýhodnený úver môžete získať bez ručiteľa, bez starostí
a bez zbytočných papierovačiek. K zvýhodnenému úveru
teraz dáva ešte 40 eur v hotovosti.
Príďte, radi Vás obslúžime v Námestove a Zákamennom,
každý pondelok až piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Slovenská sporiteľňa, Bližšie k Vám

Rozličný tovar Yovox ponúka
v
v
v
v
v
v
v
v

borovička koniferum
víno biele, červené 1l
čokoláda Milka rôzne druhy
ORION vianočná kolekcia
Kinder vajce
brandy orginál stock 0,7 l
káva IHLAVANKA 1kg
dobošky 5 ks

5,89 €
1,39 €
0,95 €
3,60 €
0,65 €
6,29 €
5,39 €
0,69 €

ZÁKAZKOVÉ KRAJČÍRSTVO
Mária Kupčuláková
Ponúka:

požičiavanie spoločenských šiat
požičiavanie svadobnej výzdoby
šitie a úpravy odevov
tel: 0918 798 038 e-mail: kupculakova@pobox.sk
adresa: Hruštín č. 33/42

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci december 2012
2.12.
7.12.
8.12.
12.12.
15.12.
18.12.
22.12.
26.12.
30.12.

Koncert FRAGILE
Talentárium ZŠ
Rodinná oslava
Schôdza PD Hruštín
Rodinná oslava
Vianočná besiedka MŠ
Rodinná oslava
Štefanská zábava
NST neregistrovaných

Krásne Vianočné sviatky so svojimi
blízkymi veľa šťastia, zdravia, lásky
a pohody v roku 2013
Vám želá Ľubomír Jurovčík, konateľ

Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia
Mláky 7 (budova polície), 029 01 Námestovo
tel. č.: 0911 623 039, 0917 984 645 www.nasepoistenie.sk
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