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Obec Hruštín a Farský úrad Hruš-
tín pripravili v utorok, 15. októb-
ra, už tradičné „Posedenie s dô-
chodcami“. Akcia začala o 10. hod.
sv. omšou. Po nej sa pozvaní dô-
chodcovia presunuli do kultúrne-
ho domu, kde ich privítal staros-
ta obce a v programe sa im pred-
stavili deti z materskej školy, žia-
ci základnej školy a folkloristi. Po
kultúrnom programe nasledoval
obed.

OZNAMY RCM

Rodinné cen-
trum Motýlik
o z n a m u j e
všetkým rodi-
čom a deťom,
b a b i č k á m ,
dedkom a mlá-
deži, že počas
š k o l s k é h o

roku 2013/2014 je opäť sprí-
stupnená telocvičňa pre ro-
diny s deťmi každú sobotu
o 16-tej v telocvični ZŠ Hruš-
tín. Vstup zdarma vďaka pod-
pore z Nadácie Pontis zo Slo-
venskej sporiteľne.

Pozývame všetkých rodičov
s deťmi, babičky a dedkov do
priestorov Rodinného centra Mo-
týlik. Ponúkame nasledovný pra-
videlný program:

Pondelok:
9:15 MM (modlitby matiek)
10:00 – 11:30 herňa (cvičenia

pre deti na fitloptách a minit-
rampolínach)

Utorok:
15:00 – 16:30 herňa

(tvorivé dielne)

Streda:
8:00 – 16:00 opatrovateľská

služba pre deti od 1 roka
(bližšie informácie na t.č.:
0903 346 213)

Štvrtok:
10:00 – 11:30 herňa Montessori

(pre deti do 4 rokov)

Piatok:
15:00 eRko stretká

Po večernej sv. omši MM
(modlitby matiek)

Človek dostal od Boha do daru
knihu a tešil sa, že si ju prečíta. Ale
na ceste domov začalo horieť  a on
si ledva zachránil holý život. Kniha
sa mu stratila.

Dlho za ňou smútil. Ale potom si
spomenul, ako počul, že v tej knihe
je len to najlepšie a najhlbšie. A po-
vedal si: „Musím žiť tak, akoby som
bol tú knihu čítal. Možno tak vyvá-
žim jej stratu.“

A po celý svoj život robil dobré
skutky. Keď zomrel a predstúpil pred
Boha, dostal otázku, čo pre neho

urobil. Človek zvesil hlavu a pove-
dal: „Pane, ja neviem, čo som mal
pre teba urobiť. Stratil som tú knihu,
v ktorej to bolo napísané. Odpusť
mi!“

Potom Boh rozkázal: „Prineste mu
jeho knihu!“ Vtedy pristúpili mnohí ľu-
dia, ktorých potešil, povzbudil alebo
zmieril.

A Boh povedal: „To je tvoja kniha.
Čítal si bez slabikovania a pochopil
si bez poznania.“ A človek od úžasu
i radosti omdlel.

(M. Richterová: Mozaika radosti)

KNIHA
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Očami
starostu

„To čo ste teraz vy, boli sme aj my. To, čo sme teraz my, budete aj vy.“
(Nadpis na bráne jedného slovenského cintorína)

Na babie leto si tento
rok vybralo počasie
celý október. Teplé, sl-
nečné dni si mnohí uží-
vali v záhradkách, oberali
ovocie a samozrejme mnohí v nádher-
nej pestrofarebnej prírode, ktorá ešte aj
v októbri ponúkala pekné hríby.

Činnosť za mesiac október:
1. Pracovníci obce a p. J. Drígeľ nám

pozvárali bráničky a zábradlie na chod-
ník do cintorína od ulice Radzovka. Ne-
zamestnaní, pracujúci na obecných prá-
cach, nám tieto bráničky, stĺpiky a zá-
bradlie natreli farbou.

2. V obecnej budove vo Vaňovke pra-
covníci obce a nezamestnaní pokračo-
vali v rekonštrukčných a stavebných
prácach.

3. Pracovníci zamest-
naní v rámci Česko-
Slovenského projektu
kopali a čistili turisticko

- náučný chodník, robili dre-
vené mostíky a zábradlia cez jarky a pri-
pravovali informačné tabule.

4. Pracovníci obce a nezamestnaní,
pracujúci na obecných prácach, vyčis-
tili verejné priestranstvá v obci a poko-
sili cintoríny vo Vaňovke a v Hruštíne.

5. Pracovníci obce a nezamestnaní
urobili v obci zber železa, elektrotech-
nického a nebezpečného odpadu.

6. Obec dala zrekonštruovať pamät-
né tabule padlých vojakov – našich ob-
čanov, ktorí bojovali vo svetových voj-
nách. Umiestnila ich na stĺp pred Do-
mom smútku.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania.
 Prežívame novembrové dušičkové

obdobie. Každý z nás sa vracia na hro-
by svojich blízkych, ktorých sme mali
radi. Z lásky k nim im vyzdobíme hrob,
zapálime sviečku a pridáme dôležitú
modlitbu. Pri opakovanej návšteve hro-
bu na našom cintoríne sme mnohí zisti-
li, že na hrobe nám chýbajú okrasné
rastliny, či kvety. Zlodej nemal problém
kradnúť, ani na hroboch kňazov. Čo na
to povedať? Na takýto skutok sa sku-
točne ťažko nachádzajú slová, pretože
ak si toto niekto dovolí na takomto po-
svätnom mieste, zrejme v živote nemá
zábrany v ničom. Ako raz takýto človek
nájde na tomto mieste po smrti pokoj,
keď sám ho nedáva mnohým zomrelým
už teraz?

Mgr. František Škapec
starosta obce

OCHRANA SPOTREBITEĽA
Bezpečnosť

nepotravinových výrobkov
Jedným zo základných práv spotre-

biteľa je právo na ochranu jeho zdravia
a bezpečnosti.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa možno na
trh uviesť, ponúkať alebo predávať len
bezpečné výrobky a poskytovať len bez-
pečné služby, pričom zjednodušene za
bezpečný sa považuje výrobok (služba),
ktorý za bežných alebo rozumne pred-
vídateľných podmienok nepredstavuje
nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo
predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom
na bezpečnosť a ochranu zdravia len
minimálne nebezpečenstvo. Logicky,
nebezpečným výrobkom je výrobok,
ktorý nespĺňa tieto požiadavky, avšak za
nebezpečný výrobok nemožno považo-
vať výrobok iba preto, že bol do obehu
uvedený bezpečnejší výrobok. Konkrét-
ne požiadavky na posudzovanie bez-
pečnosti výrobkov sú ustanovené tech-
nickými normami, podľa ktorých sa
v prípade pochybností o bezpečnosti vý-
robkov tieto skúšajú.

Pokiaľ kontrolné orgány zachytia na
trhu nebezpečný výrobok, informujú
o ňom spotrebiteľa, pričom informácie
o nebezpečných výrobkoch je možné
najjednoduchšie získať na stránke
www.soi.sk v časti „nebezpečné výrob-
ky“ aj s ich vyobrazením.

Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek
skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že
predal spotrebiteľovi výrobok, ktorý je
nebezpečný, je povinný spotrebiteľa
bez zbytočného odkladu o tom informo-
vať. Ak nemožno jednotlivých spotrebi-
teľov informovať, je predávajúci povin-
ný verejnosť informovať iným účinným
spôsobom.

V prípade, že spotrebiteľ utrpel pri
štandardnom používaní zakúpeného
výrobku úraz, alebo tento ohrozil jeho
zdravie a teda po zvážení všetkých okol-
ností nadobudne dojem, že daný výro-
bok je nebezpečný, na potvrdenie ale-
bo vyvrátenie jeho dojmu môže využiť
systém ECHO, ktorý takisto nájde
na stránke www.soi.sk, prípadne na t.č.
02/582 72 138.

Pokiaľ spotrebiteľ sám zistí, že sku-
točne vlastní nebezpečný výrobok, má
právo ho vrátiť výrobcovi, predávajúce-
mu, dovozcovi alebo dodávateľovi. Ak
spotrebiteľ uplatní toto právo, výrobca,
predávajúci, dovozca alebo dodávateľ
je povinný vziať späť takýto výrobok
a najneskôr v lehote do troch pracov-
ných dní od prevzatia výrobku vrátiť
spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku vrá-
tane účelne vynaložených nákladov,
ktoré je spotrebiteľ povinný preukázať.
Výrobca alebo dovozca je povinný vziať
späť výrobok, ktorý nie je bezpečný, aj
vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad
o kúpe výrobku.

Mgr. Ján Macík
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ROK VIERY – VERÍM VO VZKRIESENIE TELA A V ŽIVOT VEČNÝ
Z Kate-
c h i z m u
katolíckej
Cirkvi pro-
mulgova-
ného bl.
J á n o m
Pavlom II.
11. októb-
ra 1992:

Na úvod
si môžeme položiť otázku: Ako to bude
so vzkriesením mŕtvych? Čo sa stane
s telom, ktoré sa rozpadne v hrobe? Čo
je s mnohými tými, ktorí zomreli a zo-
mierajú v dôvere v Boha a vo viere
v Ježiša? Viera vo vzkriesenie siaha až
k počiatkom ľudstva. Dočítame sa o tom
v Starom zákone: „Viem, že môj Vyku-
piteľ žije a že v posledný deň vstanem
zo zeme a zas oblečený v koži svojej
a v tele svojom uvidím Boha“ (Jób
19,26). U proroka Daniela čítame: „Mno-
hí z tých, ktorí spia v prachu zeme, pre-
citnú. Jedni k životu večnému a druhí
k pohane, aby ju vždy videli“. Živá viera
Židov vo vzkriesenie vysvitá zvlášť zo
slov Marty: „Viem, že Lazár vstane pri
vzkriesení v deň posledný“. Ľudia, kto-
rých osudy sú opisované v biblických
knihách, poznajú hranice svojich mož-
ností. Ale dozvedia sa aj to, že napriek
nim môžu dúfať. Chcú, aby Boh vstúpil
do ich života. V neho skladajú svoju
dôveru. A Boh im zostáva verný. Na
Ježišovi Kristovi ukázal, že je mocnejší
ako smrť. Od svojej Veľkej noci utešuje
každú ženu a každého muža, ktorí sto-
ja s plačom pri hrobe sestry alebo bra-
ta.

Vzkriesenie Krista z mŕtvych je pre
kresťana podstatná udalosť. Apoštol

Pavol to vyjadril takto: „Ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše hlá-
sanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor
15,14). Veľkonočné udalosti, ktoré sa
odohrali v Jeruzaleme okolo roku 30, nie
sú vymyslené príbehy. Ježišova smrť
a domnelá porážka ich spoločného úsi-
lia viedli učeníkov k tomu, že sa rozpŕchli
(„A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael“
Lk 24,21), alebo sa zabarikádovali za
zamknutými dverami. Až stretnutie so
zmŕtvychvstalým Pánom ich vyslobodi-
lo zo strnulosti a naplnilo vierou v Ježi-
ša Krista, Pána nad životom a smrťou.

Keď človek zomrie, jeho telo je ulo-
žené do hrobu, alebo spopolnené. Na-
priek tomu veríme, že tento človek žije
aj po smrti. Je prirodzené, že smrť na-
háňa strach všetkým ľudom – aj tým,
ktorí dôverujú Bohu. Lebo smrť zname-
ná rozlúčku a odlúčenie. Všetko, čo vy-
tváralo život človeka (veci a ľudia) zo-
stáva. Každý zomrie svojou vlastnou
smrťou. Každý zomiera s prázdnymi ru-
kami. Žiadny zomierajúci sa nemusí
hanbiť za svoj strach. Aj Ježiš volal na
kríži svojho Otca. S ním smie každý zo-
mierajúci veriť a dúfať, keď k nemu prí-
de smrť, že milosrdný Boh stojí pri ňom,
a že mu otvorí svojou náruč. V smrti člo-
vek dosahuje bod pravdy. Teraz už ne-
možno nič popierať, skrývať alebo me-
niť. Boh nás vidí takých, akí sme. Pred-
stupujeme pred jeho súd. V Božej prí-
tomnosti totiž môžeme byť iba„dobrí“,
teda takí, akých nás Boh chcel mať, keď
nás stvoril. Niekto sa bude môcť rovno
vrhnúť Bohu do náručia, iný bude mu-
sieť najskôr prejsť procesom očisťova-
nia. Kto bol však plný zloby, nenávisti
a popierania všetkého, navždy odvráti
svoju tvár od Lásky, od Boha. Život bez
lásky však nie je nič iné ako peklo.

Dnes sú mnohí ľudia Ježišovým
vzkriesením zaskočení. Aj napriek tomu,
že Cirkev už viac ako dvetisíc rokov vy-
dáva svedectvo a predkladá dôkazy,
mnohí z nás stále odmietame uveriť. Čo
je na to potrebné? Títo učeníci potrebo-
vali, aby sa živý Ježiš postavil medzi
nich. Mnohí dnešní ľudia potrebujú pre
svoju vieru aj prítomnosť skutočných
kresťanov. Každý kresťan je povolaný
byť svetlom a kvasom pre tento svet.
Ježišovo zmŕtvychvstanie je pre nás
ubezpečením, že hovoril pravdu a že je
skutočne Boží Syn. Vzkriesením nado-
budla jeho smrť za naše hriechy plat-
nosť a nám môže byť odpustené. Vďa-
ka tejto skutočnosti Ježiš žije a priho-
vára sa za nás. Jeho zmŕtvychvstanie
a víťazstvo nad smrťou je pre nás záru-
kou, že aj my vstaneme z mŕtvych. My
si ani nevieme predstaviť, čo všetko má
pre nás Boh pripravené už v tomto ži-
vote a vo večnosti. Tvorí nové nebo
a novú zem a my budeme naveky žiť
s ním. Kým k tomu dôjde, bude nás viesť
a potešovať Duch Svätý. Vedomie, že
nás čaká takáto budúcnosť, by nám
malo dodávať nádej a odvahu vytrvať
a znášať ťažkosti, nepoddávať sa poku-
šeniu. Tento svet nie je to jediné, čo
existuje. Svetlo Ježišovej pravdy je nám
zjavené a nie skryté. Možno však nie
sme schopní hneď ho vidieť, alebo ho
využiť. Len vtedy, keď Božie ponauče-
nia uvedieme do praxe, pochopíme
z tejto pravdy oveľa viac. Pravda je jas-
ná, naša schopnosť pochopiť je však ne-
dokonalá. Keď budeme poslušní Bohu,
naša schopnosť videnia bude zreteľnej-
šia a zlepší sa aj naše chápanie situácii
a udalostí s nami a našim životom.

pf

 Po dlhšej pauze som sa opäť roz-
hodla Vás troška oboznámiť o fungo-
vaní eRka v našej obci. Aj tento rok
sme obnovili naše stretká, od októbra
mávame stretká každý piatok o 16:00
v RC Motýlik. Z čoho vyplýva, že už
máme pár stretiek úspešne za sebou.
Tešíme sa z účasti detí a pevne verí-
me, že naše rady sa postupne rozšíria
o ďalších členov. A rozšírili sa nám aj

rady animátorov, namiesto 5 od tohto
roka nás je už 8, čomu sa veľmi teším.

Tento mesiac sme pre deti pripravili
okrem klasických stretiek aj pár zaují-
mavých vecí: 15. 11. 2013 nás bude ča-
kať veľké spanie v RC Motýlik, kde sa
stretneme o 19:00, alebo po večernej
svätej omši. Informačníky pre rodičov si
bude treba vyzdvihnúť 14. 11. po svätej
omši v RC Motýlik.
Čo nás bude čakať? Kopa zábavy,

prekvapenie, tvorivé dielne, zábavné
hry a nočné sledovanie rozprávky.

Aj tento rok sa bude u nás konať ko-
ledovanie „Dobrej noviny“ , preto by som
chcela poprosiť deti, ktoré by mali záu-

jem koledovať, aby prišli aj oni na No-
covanie, aby sa dozvedeli troška
viac o tejto akcii. V decembri nás bude
čakať výlet do Popradu, kde sa opäť
stretneme s otcom biskupom.

Avšak chcela by som Vás informo-
vať, že v mesiaci december máme pre
deti pripravenú akciu „Mikuláš“, kde sú
pozvané všetky deti, ktoré sa chcú
zabaviť, a chcú sa prísť pozrieť na prí-
chod Mikuláša do našej obce. Pripra-
vený je program, prekvapenia, hry
a mnoho iného. Všetky deti sú srdeč-
ne pozvané. Kedy? 7. 12.2013 o 14:00
v Kultúrnom dome Hruštín. Tešíme sa!

Kristína Michalčíková
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Najmladšia generácia v obci
10.10. – aj túto jeseň sme sa zapojili do nesúťažnej pre-

hliadky detských tvorivých prác „Šarkaniáda 2013.“ Deti
s pomocou p. učiteliek vytvorili pekných šarkanov z prírod-
ného a odpadového materiálu, ktorými je vyzdobený interiér
OC Klinec.

15.10. – prijali sme pozvanie a zúčastnili sa podujatia „Po-
sedenie s dôchodcami.“ Deti z MŠ našim babičkám i de-
duškom poďakovali za starostlivosť, lásku a popriali im veľa
zdravia, šťastia, pohody v kruhu najbližších.

14.10. – sa uskutočnilo bezplatné fotenie detí na menovky.
16.10. – sa MŠ zapojila do Kampane 2013 „Odstráň obezi-

tu“, ktorá je súčasťou aktivít vyplývajúcich z Národného
programu prevencie obezity. V rámci výchovno-vzdelávacie-
ho procesu sme kládli dôraz na význam prevencie výživou,

konzumáciou zdra-
viu prospešných
potravinárskych
produktov (mlieko,
ovocie, zelenina,
ryby). Pani učiteľky
pripravili pre deti
ochutnávku ovo-
cia, zeleniny
a mnoho zábav-
ných pohybových

aktivít. Zvlášť v tento deň pripravili pani kuchárky deťom zdra-
vú, pestrú a na vitamíny bohatú stravu, ktorá je potrebná pre
ich zdravý vývoj.

21.10. – zvý-
šenou konzu-
máciou jabĺk,
jablkovej šťavy
a rôznymi tvori-
vými aktivitami
sme sa aktívne
zapojil i  do
„Dňa jabĺk.“

22.10. – deti
1. a 2. triedy sa
vybrali s p. uči-
teľkami na tu-
ristickú vy-
chádzku do
prírody, ktorú si
spríjemnili púš-
ťaním šarkana.
Počas oddy-
chu sa pohos-
tili sladkosťou
a chutnou
ovocnou šťa-
vou.

23.10. – aj
mladšie deti
z 3. a 4. triedy
využili pekné

jesenné počasie na púšťanie šarkana a zber prírodnín. Pre-
stávku využili na oddych a pochutnali si na sladkej odmene.

OZNAM

Dňa 21. 11. 2013 (štvrtok) o 8.00 hod. sa uskutoční
v priestoroch MŠ „Depistáž školskej spôsobilosti“,
cieľom ktorej je zmapovať u predškolákov aktuálnu
úroveň kognitívnych schopností a zručností. Podrob-
né informácie o priebehu testovania sa dozviete od
p. učiteliek.
Pravidelné logopedické cvičenia detí 3. triedy sa usku-
točnia 14. 11. 2013 (štvrtok) a logopedické cvičenia
detí 1. a 2. triedy 28. 11. 2013 (štvrtok).

Silvia Škapcová
 riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
OKTÓBER 2013

1. 10. sa uskutočnilo účelové cviče-
nie v prírode. Žiaci spolu so svojimi tried-
nymi absolvovali praktickú časť v teré-
ne. Trasa pozostávala z piatich hlav-
ných stanovíšť: požiarna príprava, zdra-
votná príprava, riešenie mimoriadnych
situácií, pohyb a pobyt v prírode, teles-
ná zdatnosť. Medzi nimi boli zábavné
stanovištia. Vďaka patrí členom hasič-
ského zboru pod vedením V. Hutiru za
praktickú ukážku požiarnej techniky.

3. 10. tretiaci a časť štvrtákov sa za-
pojili do projektu Rozprávka dopoludnia,
ktorý pre žiakov ZŠ organizovalo Slo-
venské komorné divadlo v Martine. Di-
vadelné predstavenie Muflón Ancijáš
bolo pre deti skutočným zážitkom. Ško-
láci si okrem divadla užili aj cestu diva-

delným autobusom. Zážitkový spôsob
vyučovania sa všetkým páčil.

2. 10. sa v športovom areáli ZŠ Rab-
ča uskutočnilo okresné kolo atletické-
ho štvorboja. Z našej školy sa zapojili
do súťaže 3 pretekári - Valika Krivačko-
vá, Dominik Šmiheľ a Michal Jagelka.
Žiaci podali snaživý výkon (disciplíny
boli hod kriketkou, skok do diaľky a beh
na 60, 800, resp. 600 m).

4. 10. absolvovali žiaci nar. v r. 1998
a mladší obvodné kolo v malom futbale
na umelej tráve v Námestove. Podľahli
Námestovu - Slnečnej 0:2, Lokci 0:3,
s NO – CZŠ zvíťazili 3:2 a nepostúpili
do ďalších bojov.

7. 10. – 11. 10. absolvovalo 57 žia-
kov z 3. a 4. ročníka plavecký výcvik
v Aquaparku Dolný Kubín, ktorý viedli
skúsení inštruktori. Deti si osvojili nové
plavecké zručnosti a na záver výcviku
dostali „mokré vysvedčenie“.

8. 10. sa v Liptovskom Mikuláši usku-
točnilo krajské kolo v cezpoľnom behu.
Naše dievčatá - víťazky okresného kola
- si počínali znova veľmi dobre a v kon-
kurencii 10 družstiev obsadili cenné
3. miesto. Domov si doviezli diplom

a medaily.
Blahoželá-
me a ďaku-
jeme za vý-
bornú repre-
z e n t á c i u
Majke a Zuz-
ke Remeňo-
vým a Valike
Krivačkovej.
Za bezpečný
dovoz aj od-
voz ďakuje-
me pánovi
Tokárovi.

9. 10. naši mladší žiaci sa zúčastnili
obvodného kola v malom futbale v Ná-
mestove – hoci neprehrali ani jeden zá-
pas, nepostúpili na okresné kolo. Re-
mizovali so ZŠ NO – Slnečná 2:2, s Lok-
cou 1:1 a porazili Babín 4:0. Na okres-
né kolo postúpila víťazná NO - Slneč-
ná.

15. 10. naši žiaci prispeli do kultúrne-
ho programu na tradičnom Posedení
s dôchodcami v kultúrnom dome. Ďa-
kujeme vystupujúcim i pani učiteľkám
za prípravu programu.

21. 10. konalo sa plenárne rodičov-
ské združenie za účasti 111 rodičov.
Bola podaná správa o ZŠ za uplynulý
školský rok, správa o hospodárení
s prostriedkami Združenia rodičov, zvo-
lení triedni dôverníci a schválený rodi-
čovský príspevok 10 € na žiaka. Ďaku-
jeme všetkým za venovanie 2 % dane
na nákup učebných pomôcok pre žia-
kov ZŠ Hruštín.

29. 10. sa uskutočnila exkurzia devia-
takov do Bratislavy. Žiaci postupne nav-
štívili starobylý Devín, parlament, letis-
ko M.R. Štefánika. Dúfame, že v hlav-
nom meste neboli posledný raz a že pri
ďalšej návšteve budú spomínať na škol-
skú exkurziu.

Naši žiaci majú možnosť 1x do týž-
dňa dostávať jablkovú šťavu (0,2 l)
a jabĺčko (1-2ks). Toto všetko zadarmo
na celý školský rok.

Príroda opäť ukázala svoju krásu
a tento rok aj štedrosť. Pekné počasie
a správna starostlivosť o záhradku od-
menili pestovateľov bohatou úrodou.
Naši žiaci túto prírodnú krásu ešte
umocnili aranžovaním jesenných deko-
rácií, ktoré ostatní návštevníci našej ško-
ly mohli obdivovať na výstave.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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85 rokov Teťáková Mária
80 rokov Maťašáková Helena
75 rokov Očkajáková Zuzana
70 rokov Kaprálová Terézia
60 rokov Gereková Zuzana
55 rokov Zemenčík Stanislav

Katrenčíková Emília
Kazimier Ján

50 rokov Martvoňová Anna
Tomáň Ján
Kapalka František
Radzová Ľudmila

Prišli medzi nás:
Patrik Požár
Silvia Martvoňová

Uzavreli manželstvo:
Marek Očkaják

a Adriána Jurigová
Samuel Záhora

a Simona Radzová
Mgr. Marián Jankech

a Mgr. Elena Škapcová
Ing. Ľuboš Kurčina

a Agneša Kompanová
Tomáš Žatkuliak

a Martina Martvoňová
Štefan Firic

a Martina Gočalová

25. výročie sobáša:
Ján Kovaľ a manželka Zuzana

Odišli od nás:
František Martvoň, 66 rokov
Margita Martvoňová, 85 rokov
Ľudovít Zajac, 77 rokov
Dominik Kavecký, 65 rokov

JU B I L A N T I
v mesiaci november 2013

Podujatia v mesiaci
november 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

9.11. Koncert SNOVÁK
9.11. Voľby do VÚC

13.11. Predaj RIKOMAX
13.11. Zber plastov
16.11. Rodinná oslava
20.11. Predaj ALADIN
23.11. Katarínska zábava SNOWO
29.11. Divadlo pre deti

Voľby do VÚC
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013

Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich
konania na sobotu 9. novembra 2013.

V Hruštíne boli vytvorené dva volebné okrsky a voliť sa bude v budove
Základnej školy Zamost. Vo Vaňovke je okrsok jeden a voliť sa bude
v budove bývalej ZŠ. Voľby trvajú od 7.00hod. do 22.00hod.

Vážení spoluobčania, priatelia a známi !

V úvode môj-
ho príhovoru Vás
všetkých srdeč-
ne pozdravujem
a vyslovujem
veľké ďakujem.
Ďakujem Vám

za spoluprácu
pri výkone po-
s l a n e c k é h o
mandátu v Žilin-
skom samo-
správnom kraji, ktorý som ako posla-
nec vykonával 4 roky aj Vašou záslu-
hou.

V rámci možností sme sa snažili pre
náš okres a Vašu obec urobiť čo naj-
viac. Niektoré zámery, ktoré sú nároč-
né na prípravu, prechádzajú do dlh-
šieho volebného obdobia a budú sa

realizovať v rokoch 2014 – 2017.
Rozhodol som sa kandidovať preto,
aby som pokračoval na pripravovaných
zámeroch v oblasti dopravy, sociálnych
služieb, zdravotníctva, regionálneho
rozvoja, stredného školstva, dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany a kultúry.

Ako poslanec ŽSK sa budem zasa-
dzovať za spravodlivé prerozdeľovanie
finančných prostriedkov z Eurofondov
a rozpočtu ŽSK.

K tomu, aby sa nám naplnili naše zá-
mery, potrebujem Váš hlas a Vašu spo-
luprácu.
Ďakujem za prejavenú dôveru.
Voľte č. 24
S pozdravom

Jozef Straka
poslanec ŽSK

a kandidát na poslanca ŽSK za KDH
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Predám Bramac alpskú tmavohnedú škridlu EN 490, novú,
nepoužitú, sypaný povrch, cca 150 ks.
Cena dohodou. Tel.: 0907 534658.
Predám malotraktor VARI SYSTÉM málo používaný, veľ-
mi zachovalý. Tel.: 0944 324 687
Kúpim ornú pôdu 150 – 200 m2 v katastri Hruštína. Nie
v užívaní družstva. Kontakt: 0949 383846
Lacné predlžovanie a zahusťovanie vlasov.
Info na tel. č. 0904 803351
Predám vykŕmené prasa z domáceho chovu.
Tel.: 0902 896657

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

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

Obec Hruštín ponúka na predaj
lyžiarsky vlek OEV 300

+ ďalší na náhradné diely
Cena dohodou. Bližšie info na tel: 0905 213503

Pôžička sa teraz oplatí ešte viac.
polovica splátok za

0 % p.a.
U nás budete platiť úrok iba v prvej polovici splatnosti úve-
ru. Druhú polovicu splátok máte bezúročne. Chcete vedieť
viac? Všetky detailné informácie vám radi poskytneme na
vašej pošte, alebo na tel. č. 0901 798 870.

POZVÁNKY

Poľovnícke združenie Hruštín Vás pozýva
na 3. poľovnícky ples do kultúrneho domu v Hruštíne.

Moderovanie plesu bude v réžii vynikajúceho
zabávača Petra Marcina - alias František Stromoko-

cúr, Mirko, Mária atď. Predaj vstupeniek bude
v Pizzerii Magnum Hruštín, len osobný odber.

Rodinné centrum Motý-
lik Vás pozýva na diva-
delné predstavenie pre
deti „NEOBYČAJNÝ
TÝŽDEŇ“ (Bábkové di-
vadlo Žilina), ktoré
bude 29.11.2013, v pia-
tok o 15.00 hod. v KD
Hruštín. Vstupné 2 €.

Predpredaj vstupeniek od 1. 11. 2013 v RCM alebo na
tel. č. 0911 022880.

Hra s názvom Neobyčajný týždeň vznikla podľa rovnomen-
nej predlohy Libuše Fiedovej a je určená pre najmenších di-
vákov. Je to poetický rozprávkový príbeh o dvoch deťoch Ďu-
ďovi a Ore, ktorí sa stretávajú vo svojich detských snoch.
Každý je z iného konca sveta a v snoch sa navzájom učia
svoje jazyky. Ďuďo hovorí po slovensky a Ora po anglicky.
Počas jedného týždňa zažijú veľa neobyčajných zážitkov
a na svojich výpravách za krásnymi snovými obrazmi a kraji-
nami spoznajú mnoho nového. Stretnú sa s vysokou vežou,
smutným stromom alebo spoznajú malé veľrybiatko. Skúste
snívať spolu s nimi a naučte sa i vy nové anglické slovíčka.
Pre deti od 3 rokov. Dĺžka predstavenia: 45 minút.

Firma AAA ZIMKLIMA
hľadá chladiarov, elektromontérov na ľahšiu

a ťažšiu vzduchotechniku. Práca prevažne v ČR
a niekedy aj v zahraničí. Dobré finančné podmienky.

Kontakt: 0903 809 693, 0948 638141.


