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V nedeľu 18. mája 2014 sa uskutoč-
nila spomienková slávnosť na nedo-
žitých 100 rokov kňaza Štefana Šmi-
heľa. Slávnosť začala sv.omšou v kos-

V nedeľu 11. mája sa v kultúrnom
dome zišli naše mamy, aby spoločne
oslávili svoj sviatok. Kultúrnym progra-
mom prispeli k slávnostnej atmosfére deti

z MŠ, žiaci ZŠ, divadelný krúžok, taneč-
níčky SZUŠ Jánoš a folklórny súbor. Na
záver sa všetkým prítomným prihovorili
starosta obce Mgr.František Škapec.
Všetky mamy, ktoré sa uvedenej akcie zú-
častnili, boli obdarované sladkosťou.

Deň rodiny už tradične organizuje
v našej obci Rodinné centrum Motýlik.
Posledná májová nedeľa (25. mája) pat-
rila všetkým rodinám. Oslava rodiny za-
čala svätou omšou o 11-tej vo farskom
kostole. Poobede začal program pre ro-
diny v areáli ZŠ Zamost v Hruštíne. Tento

ročník prekonával rekordy vo všetkých ka-
tegóriách. Dňa rodiny sa zúčastnilo vyše
170 zaregistrovaných rodín (čo spolu tvo-
rilo skupinu 570 registrovaných účastní-
kov), 160 účinkujúcich v programe (báb-
kové divadlo z Banskej Bystrice – Diva-
dlo na rázcestí, deti z MŠ a ZŠ Hruštín,
deti z hudobnej školy Yamaha, SZUŠ Já-
noš, súrodenci Kľúčikovci z Hornej Leho-

ty, KARMA alias Tomáš Nožina (rap)
z Hruštína, divadelná skupina Basta Fid-
li, PROBE), 60 dobrovoľníkov.

Program trval takmer 5 hodín, všetky
vystúpenia boli perfektne pripravené. Sú-
časne s programom prebiehali súťaže pre
rodiny, rodinná 11-tka, pri vstupe stál

domček, na ktorý si každá rodina mohla
nalepiť svoju tehličku (myšlienka: "Rodi-
na, základná bunka spoločnosti"), deti si
mohli užiť množstvo atrakcií (trampolíny,
motokáry, hrad na skákanie, jazda na
koni, detský kútik, maľovanie na tvár, ba-
lóny,...) a rodiny sa mohli zapojiť aj do tvo-
rivých dielní (hlinár, drotár, náušnice, tvor-
ba z papiera a drôtu,...)

Pestrý program trval až do 19-tej ho-
diny, kedy vystúpila miestna kapela PRO-
BE a svojím úžasným koncertom uzatvo-
rila podujatie.

Naše poďakovanie patrí Bohu, všet-
kým organizátorom, dobrovoľníkom, spon-
zorom, sympatizantom, účinkujúcim,
účastníkom, obci Hruštín, fars. úradu a ZŠ
Hruštín. Bez vás všetkých by sa toto pod-
ujatie neuskutočnilo. ĎAKUJEME a teší-
me sa opäť o rok!     Organizačný tím RCM.

tole, pokračovala akadémiou o živote
kňaza Štefana Šmiheľa a po nej sme sa
presunuli k jeho hrobu na cintoríne. Sláv-
nosti sa zúčastnili veriaci Hruštína, Va-

ňovky, Novoti a Lip-
tovskej Teplej. Z príle-
žitosti nedožitých 100
rokov kňaza Štefana
Šmiheľa bola vydaná
aj kniha s krátkym
predstavením p. fará-
ra Šmiheľa a hlavne
sú v nej prepísané
histórie všetkých far-
ností a obcí, ktoré
p. farár Šmiheľ napí-
sal svojím rukopisom
pre každú farnosť,
kde pôsobil, i pre svo-
ju rodnú farnosť.
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Očami
starostu

„Bez priateľov nie je šťastie, bez nešťastia nepoznáme priateľov.“
(Morley)

Deficit vody, ktorý sme
mali doposiaľ na Slo-
vensku v mesiaci máji
podľa odborníkov bol
zrušený. Vody – tejto
vzácnej tekutiny je v tomto
čase dostatok nielen u nás na Orave, ale
aj na ostatnom Slovensku.

Činnosť za mesiac máj

1/ V hasičskej zbrojnici vo Vaňovke
pracovníci obce urobili v spoločenskej
miestnosti strop z tatranského profilu a na-
tiahli bočné steny stierkou.

2/ V obecnej budove vo Vaňovke
v spoločenských priestoroch pracovníci
obce a nezamestnaní zamestnaní na
drobných obecných prácach zabetónovali
schodisko do podkrovia a pokračovali
v pomocných prácach.

3/  Vo Vaňovke v spoločenských
priestoroch obecnej budovy pán Ľ. Zajac
pokračoval v obkladačských prácach v ku-

chyni a v sociálnych zaria-
deniach.

4/ Pracovníci obce
a nezamestnaní vybúrali

a odviezli vrchnú časť
sta-

rého chodníka
v cintoríne vo
Vaňovke.

5/ Pán Ľu-
bomír Snovák
zo zámkovej
dlažby urobil
nové schody od
domu smútku
do polovice cin-
torína vo Va-
ňovke a urobil
rozvody a zá-
klady k dvom
stĺpom verejné-
ho osvetlenia.

6/ Pracovní-
ci obce a neza-

mestnaní vyčistili 2 divoké skládky komu-
nálneho odpadu v katastri obce.

7/ Pracovníci obce a nezamestnaní po-
kosili cintorín, centrum obce, areál mater-
skej školy, ihrisko v areáli základnej ško-
ly Zamost a postavili pojazdnú tribúnu
a lavičky na Deň rodiny.

8/ Firma pána J. Maxu z Or. Jasenice
nám opravila ríne, zvody, plechové prí-
strešky nad vchodmi a namontovali lapa-
če snehu na streche materskej školy.

9/ Pracovníci obce upravili terén, za-
siali trávu a povalcovali malé ihrisko pre
volejbal v športovom areáli na Kutine.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach ďakujem.

Vážení občania,
Oravská vodárenská spoločnosť a.s.

Dolný Kubín s vybratou firmou – OHL po-
kračovala vo výkopových prácach kana-
lizácie a robila prípojky na uliciach Veter-
ná, Pod príslopom, v Radzovke, Pod Uh-
liskom a na ulici Slnečná.

Opakovane občanom ďakujem za tr-
pezlivosť a ústretovosť pri týchto prácach,
ktoré navyše sprevádza a komplikuje ešte
aj daždivé počasie.

Mgr. František Škapec
starosta obce

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 11
2. Informáciu starostu obce o plnení uzne-

senia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 13.02.2014.

3. Správu o činnosti hlavného kontrolóra
Obce Hruštín za rok 2013.

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
Obce Hruštín k Záverečnému účtu Obce
Hruštín za rok 2013.

5. Uznesenie zo zasadnutia Komisie obec-
ného zastupiteľstva v Hruštíne na ochra-
nu verejného záujmu zo dňa 15.04.2014.

6. Správu nezávislého audítora pre obecné
zastupiteľstvo a starostu obce Hruštín.

7. Plnenie Rozpočtu Obce Hruštín za obdo-
bie 1. – 4. 2014

B/ Schvaľuje:
1. Záverečný účet Obce Hruštín za rok 2013,

vyhodnotenie programového rozpočtu
Obce Hruštín za rok 2013 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

2. Prebytok rozpočtu Obce Hruštín vo výš-
ke 103.186,73 Eur.

3. Desať percent z prebytku hospodárenia
bežného roku, t. j. 10.318,67 Eur na tvor-
bu rezervného fondu.

4. Prebytok rozpočtu vo výške 92.868,06
EUR na tvorbu rezervného fondu.

5. Zostatok finančných operácií Obce Hruš-
tín za rok 2013 vo výške 30.664,39 Eur
na rezervný fond:
a) 18.240,95 Eur bolo použité na kapitá-
lové výdavky v zmysle schváleného ka-

pitálového rozpočtu.
b) 12.423,44 Eur použiť na tvorbu rezerv-
ného fondu.

6. Výročnú správu Obce Hruštín za rok 2013.
7. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2014.
8. Použitie finančných prostriedkov z rezerv-

ného fondu na opravu havarijného stavu
budovy MŠ Hruštín vo výške 50.000,00
Eur (viď zápisnica z kontroly RÚVZ so
sídlom Nemocničná 12, 026 01 Dolný
Kubín).

9. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín v príjmo-
vej a výdajovej časti na rok 2014.

10. Plán práce hlavného kontrolóra Obce
Hruštín na 2. polrok 2014.

11. Predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín,
IČO: 00314501, parcela EKN č. 8345 v k.
ú. Hruštín o výmere 413 m2, spoluvlast-
nícky podiel 1/1, za cenu stanovenú pod-
ľa znaleckého posudku č. 61/2014 vyho-
toveného znalcom Ing. Jozefom Žuffom
vo výške 1.110,00 Eur/413 m2 priamym
predajom pre Ing. Michala Škapca, bytom
Črchľa 375/91, 029 52 Hruštín.
Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR
č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.

12. Predbežný súhlas na vypracovanie záme-
ru rekonštrukcie verejného osvetlenia
v obci Hruštín.

13. Vstup Obce Hruštín do združenia MAS –
Orava, o. z.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 13.05.2014 Číslo: OZ 02/2014 Obec Hruštín a dodávateľ zis-
ťujú u občanov záujem o zakú-
penie bytu v 12-bytovej jednotke
– v bytovke s rovnou strechou
so spoločnými a pivničnými
priestormi. Jedná sa o holobyty
s rozlohou cca 75 m2, 3+1+bal-
kón, ktorých cena predstavuje
cca 60 000,- Eur s DPH, pri cene
pozemku 1,- Eur/m2.

Holobyt bude bez podláh, obkla-
dov, dlažieb, malieb a vnútorných
dverí. Pripravená bude elektroinšta-
lácia na elektrické konvektorové
kúrenie. Bytovka bude zateplená,
s fasádnou úpravou, osadené 5-ko-
morové plastové okná, vchodové
plastové dvere, spoločné a pivnič-
né priestory budú ukončené na ho-
tovo. Ku každému bytu je započíta-
ná spevnená parkovacia plocha pre
jeden osobný automobil.

Pri väčšom záujme o byty je
možné vytvoriť aj podkrovné byty,
čím by sa znížila cena bytov za m2.

Financovanie je možné formou
spotrebného a neskôr hypotekárne-
ho úveru v banke. Záujemcovia sa
môžu informovať a prihlasovať na
Obecnom úrade v Hruštíne do kon-
ca augusta 2014.
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Rok Sedembolestnej Panny Márie
Naše vzývanie Panny Márie. Oroduj za nás, Svätá Božia rodička...

V uplynulom mesiaci máj sme sa
každý deň dovolávali orodovania Pan-
ny Márie. Má to nejaký účinok? Ak áno,
tak aký?

Počiatky májových pobožností siaha-
jú do 14. storočia a v germánskych ob-
lastiach súvisia s uctievaním svätého Krí-
ža, s prosbami za úrodu a za dobré poča-
sie. Od 18. stor. začali mať pobožnosti
počas mesiaca máj mariánsky ráz. Začiat-
kom 19. stor. sa na rôznych miestach Ta-
lianska konali verejné mariánske modlit-
by. Vďaka jezuitom sa májové pobožnos-
ti z Talianska rozšírili do ďalších európ-
skych krajín (Francúzska, Nemecka, Bel-
gicka) a dostali sa i k nám. Významnú úlo-
hu zohralo aj vyhlásenie dogmy o Nepo-
škvrnenom počatí Panny Márie v roku
1854. V mnohých diecézach bola dogma
ohlásená počas mariánskeho mesiaca
máj. V čase obidvoch svetových vojen
v 20. storočí pápeži Benedikt XV. a Pius
XII. výslovne žiadali, aby sa počas májo-
vých pobožností, tak doma v rodinách ako
aj v kostoloch, veriaci modlili za pokoj vo
svete. V máji 1917 sa začali zjavenia Pan-
ny Márie vo Fatime. Obsahom májových
pobožností sa stala meditácia o Panne
Márii, spievanie mariánskych litánií, väč-
šinou Loretánskych a recitovanie marián-
skych modlitieb.

Orodovanie u Boha podľa Božieho
zjavenia

Otázka orodovania svätých u Boha za
nás živých sa niekedy spája s predsta-
vou, že ide iba o prejav zbožnej katolíc-
kej tradície, ale že orodovanie svätých
nemá opodstatnenie v Božom zjavení ako
takom. Už starozákonné knihy však ho-
voria o tom, že Boh vypočul orodovanie
Mojžiša za národ po hriechu Izraela (Ex
33,12-17) alebo v momentoch boja Izrae-
la s pohanmi (Ex 17,8-13). Druhá kniha
Machabejcov má peknú pasáž v 15,12-
16, kde sa hovorí o Júdovi, ktorý mal vi-
denie. Videl v ňom zbožného Oniáša,
niekdajšieho veľkňaza, ako sa pred Bo-
hom s rozopätými rukami modlí za celú
židovskú pospolitosť. Videl tiež proroka
Jeremiáša, ktorý sa modlí za národ a za
sväté mesto. Podobne aj v novozákon-
ných textoch máme mnohé miesta hovo-
riace o príhovore oslávených svätých
u Boha za putujúci Boží ľud. Napríklad v
Liste Hebrejom (12,1) je veľmi pekný text
hovoriaci o „oblaku svedkov, ktorí nás
predišli do kráľovstva... kontemplujú
Boha, chvália ho a neprestávajú sa starať

o tých, ktorých zanechali na zemi“ (KKC
2683).

K spoľahlivej náuke Cirkvi patrí konci-
lové učenie o orodovaní svätých za nás u
Boha: „Svätí... neprestajne orodujú za nás
u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré
získali na zemi skrze jediného prostred-
níka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježi-
ša... Ich bratská starostlivosť nám teda
veľmi pomáha v našej slabosti“ (Lumen-
gentium 49; KKC 956).

Orodovanie Panny Márie podľa
Písma a Katechizmu

Zásadné miesto v Písme, ktoré hovorí
o prosbách a orodovaní Panny Márie za
ľudí na zemi, je situácia na svadbe v Káne
Galilejskej (Jn 2,1-11). Panna Mária tam
vystupuje ako účastníčka svadby a ona
prvá zbadala, že mladomanželom a hos-
ťom bude chýbať víno. Diskrétne preto
upozornila Ježiša na hroziaci problém
a posluhujúcim dala pokyn: Urobte všet-
ko, čo vám (Ježiš) povie (Jn 2,5).

Tam, kde Alžbeta vyslovila oslavné
slová na adresu Márie: Požehnaná si
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho
života (Lk 1,42), tam Cirkev vo svojej tra-
dícii dodáva: Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz i v hodinu
našej smrti. V tejto téme sa dá pokračo-
vať uvádzaním odkazu z Ježišovho kríža,
z ktorého Pán Ježiš odovzdal Panne Má-
rii učeníka Jána a s ním všetkých ľudí, kto-
rých ona prijala za svoje deti (Jn 19,26-
27): Žena, hľa, tvoj syn! A Jánovi zas: Hľa,
tvoja matka!

Tak sa Máriino materstvo Ježiša, Bo-
žieho syna, rozširuje aj na nás, všetkých
vykúpených. Týmto spôsobom sa usku-
točňuje aj súhlas, ktorý dala Panna Mária
Bohu pri zvestovaní: Nech sa mi stane
podľa tvojho slova (Lk 1,38).

Katechizmus Katolíckej cirkvi ešte do-
dáva: (Mária) ani po svojom nanebovzatí
neprestala v tomto spasiteľnom poslaní,
ale svojím ustavičným orodovaním nám
aj naďalej sprostredkúva dary večnej spá-
sy... Preto sa Preblahoslavená Panna vzý-
va v Cirkvi pod titulmi Orodovnica,
Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica
(LG 62; KKC 969).

Význam našich prosieb
k Panne Márii

Prosebná modlitba má svoj význam
v tom, že tí, čo ju prednášajú, sa pripo-
dobňujú a pripájajú k Ježišovi Kristovi,
ktorý je „jediným Orodovníkom u Otca za
všetkých ľudí“ (KKC 2634). Takto sa
k Bohu obracali v modlitbe prosby patriar-
chovia, Mojžiš, proroci, apoštol Pavol
a taktiež Panna Mária, ktorá je uctievaná
ako naša Orodovnica u Boha, pretože ona
je Kráľovnou všetkých svätých.

Keď ju vzývame, tým vyznávame svo-
ju vieru v Boha, ktorý vedie dejiny a po-
stavil ich na princípe božsko-ľudskej soli-
darity. Prosebnou modlitbou o orodova-
nie naozaj prosíme Pannu Máriu o jej prí-
hovor u Boha. Takouto modlitbou zároveň
nadväzujeme duchovné puto medzi nami
a Pannou Máriou, totiž vnútorne sa uspô-

sobujeme na prijatie Božieho života v nás
v plnšej miere, akoby to bolo bez tejto
modlitby. Naša prosebná modlitba má
ešte aj tretí rozmer, a to duchovné spoje-
nie s tými, za ktorých sa modlíme. Kres-
ťanská sloboda totiž spočíva vo vytváraní
priestoru pre druhých. Je to vytváranie
duchovného priestoru pre našich blížnych,
pre ktorých prosíme Pannu Máriu o jej
orodovanie.

Teda každá modlitba má svoj zmysel
a účinnosť. Len Pán Boh pozná a určuje
jej účinok. Od nás sa však očakáva, že
sa budeme modliť s radosťou a nadšením.
Naše pobožnosti k Panne Márii sú radost-
nými stretnutiami nás, Máriiných detí
s našou nebeskou Matkou. Tieto pobož-
nosti už majú svoju históriu a kultúru. Je
dobré, ak do tohto pokladu prispejeme
svojím dielom aj my.

Naša orodovníčka
Panna Mária

V mnohých oblastiach života sa oplatí
mať známosť a cez známosti si vybaviť a
zabezpečiť svoje záležitosti. Vďaka zná-
mosti sa môžu určité potreby a požiadav-
ky dostať do popredia. Cez známosti sa
hľadá protekcia a uprednostnenie. Určite
sa takýmto spôsobom neutiekame o oro-
dovanie Panny Márie. Nehľadáme u nej
uprednostnenie ani protekciu. Nakoniec
ona sama nám dala vzor modlitby. Iste
neraz prosila za seba, za svoje potreby,
potreby Svätej rodiny, ale jej prosby boli
tiché a nenárokovala si ako Božia matka
uprednostnenie a plné právo na vypoču-
tie svojich prosebných modlitieb. Hrozí
nám však i upadnutie do iného extrému,
keď si je človek istý vlastnými silami. Myslí
si, že pomoc iných nepotrebuje. Či už ide
o viditeľnú pomoc alebo pomoc neviditeľ-
nú. Nepotrebuje blížnych, nepotrebuje
Božiu pomoc, nepotrebuje Božiu milosť,
odpustenie, nepotrebuje, aby niekto za-
ňho prosil, alebo orodoval. Mnohí takto
sebavedome kráčajú životom, zamotaní
vo vlastnom egoizme.

Účinnosť Máriinho orodovania je ove-
rená vekmi a životnou skúsenosťou ne-
jedného kresťana. Jedna z najstarších
mariánskych modlitieb je modlitba Pod
tvoju ochranu sa utiekame, stáročné od-
riekanie týchto slov mnohými kresťanmi
poukazuje na silu a účinnosť Máriinho oro-
dovania. Panna Mária ako Orodovníčka
je zobrazovaná i v umení. Býva to vyjad-
rené plášťom, pod ktorý Mária ukrýva svo-
je deti. Umelci to znázorňovali i jej zlože-
nými rukami k modlitbe, k modlitbe za nás.

Máriin vzor orodovania nám pripomí-
na ten rozmer modlitby, keď v nej máme
pamätať a zahŕňať do nej svojich blížnych.
Je to prejav našej viery v Boha, pretože
príhovorom vyznávame, že Boh môže
a chce pre človeka oveľa väčšie dobro,
než sme schopní vykonať my. Keď sa pri-
hovárame za druhých, je to i prejav lásky,
pretože ak chceme pre druhého naozaj
to najlepšie, tak nemôžeme vynechať dob-
ro, ktoré pramení v Bohu a v jeho moci.

(Pokračovanie na 4. str.)
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Najmladšia generácia v obci

V čom sa na ňu môžeme obracať
na P. Máriu ako na Matku?

Aby orodovala za manželstvá a rodi-
ny a život v nich za mladé páry, aby prijali
zodpovedné rozhodnutia, keď ide o prija-
tie sviatosti manželstva, za matky s ťaž-
kým údelom života, za váhajúce matky vo
chvíľkach rozhodnutia sa pre alebo proti
prijatiu nového života, za rodiny a man-
želstvá v ťažkej duchovnej, morálnej ale-
bo hmotnej núdzi, za výchovu v rodinách:
kresťanskú výchovu, výchovu k hodno-
tám, výchovu vo viere.

V čom sa na ňu môžeme obracať
ako na Pannu?

Aby orodovala za vernosť vo viere, za
dobrotu a čistotu srdca, za múdrosť, za
pevnú vôľu a vytrvalosť.

V čom sa na ňu môžeme obracať
ako na Kráľovnú?

Aby orodovala za našu vytrvalosť
v dobrom, za naše zotrvanie v stave Bo-
žej milosti, za odpor a odolnosť voči po-
kušeniu a hriechom, za našu ochotu a vy-
trvalosť v modlitbe, za naše stále smero-
vanie k nebu.

FÚ, prevzaté z BÚ Sp. Kapitula

Rok Sedem. Panny Márie
(Dokončenie z 3. str.) 11.5. – deti najstaršej vekovej skupiny

(5 až 6-ročné) spestrili svojim vystúpením
slávnostný program „Deň matiek“ ,ktorý
sa konal v KD. Pani učiteľky spolu s deť-
mi 1. a 2. tr. opäť pripravili pekné pesnič-
ky a básničky, ktorými potešili všetky ma-
mičky.
13.5. – sa uskutočnil v MŠ kultúrny
program, venovaný všetkým mamičkám
z príležitosti „Dňa matiek.“ S radosťou sme
privítali všetky mamky, babky, pre ktoré
si deti okrem piesní a tančekov pripravili
aj darček na pamiatku.

15.5. – sa konala be-
seda s p. policajtom
Mgr. T. Šándorom,
preventistom PZ SR,
o bezpečnosti na ces-
tách. Deti sa od p. po-
licajta dozvedeli, ako
správne a bezpečne
prechádzať cez cestu,
a tak sa stať bezpeč-
ným účastníkom do-
pravy.

15.5. – v priestoroch ŠJ sa uskutočnil vý-
chovný koncert, kde si deti pripomenuli,
aké dôležité je neodcudzovať kamaráta,
že sa nepatrí vysmievať sa iným, ale byť
voči ostatným tolerantný.
25.5. – deti z MŠ odprezentovali svoj kul-
túrny program na podujatí „Deň rodiny“,
ktorý sa konal pri ZŠ.
26.5. – deti navštevujúce krúžok anglic-
kého jazyka absolvovali poslednú hodinu
angličtiny hrou, na ktorej im pani učiteľka
Simanová z CVČ Maják poďakovala za
celoročné snaženie a usilovnosť. Každý
z predškolákov si domov odniesol po-
chvalný list, pekný obrázok a lízatko.
26.5. – v MŠ sme srdečne privítali vzác-
neho hosťa, súčasného diecézneho bis-

kupa Mons. Štefana Sečku, ktorý si pri
svojich pracovných povinnostiach našiel
čas aj na nás. Pozdravil všetkých zamest-
nancov MŠ i našich škôlkarov, ktorí mu s
radosťou zaspievali. Ďakujeme za návšte-
vu.
28.5. – Divadlo na hojdačke zo Žiliny odo-
hralo pre deti predstavenie „Strašiak To-
máš.“ Tomáš zablúdil do mesta a neve-
del sa zorientovať na križovatke. S pomo-

cou uja policajta sa naučil, ako bezpečne
prechádzať cez cestu a neohrozovať
ostatných účastníkov dopravy. Bábika
Terezka deťom pripomenula, že o hračky
sa treba starať a neničiť ich.

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže ča-
sopisu Vrabček. Deti mali za úlohu na-
kresliť svoju rodinu a obrázky sa im nao-
zaj vydarili.

Prevádzka MŠ Hruštín bude počas
letných prázdnin v čase od 30.06.2014
do 29.08.2014 prerušená z dôvodu re-
konštrukcie celej budovy MŠ. Za po-
chopenie ďakujeme.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Cena života
Jeden veľmi dobre známy rečník za-

čal svoju prednášku tým, že do vzdu-
chu zdvihol 1000-korunovú bankovku.
V miestnosti, kde bolo 200 ľudí, sa opý-
tal: "Kto by chcel túto 1000-korunovú
bankovku?" Ruky sa začali dvíhať.

Povedal: "Túto bankovku dám jed-
nému z vás – ale najprv mi dovoľte, aby
som urobil toto." Začal bankovku krčiť.

Potom sa opýtal: "Kto ju ešte stále
chce?" Ruky boli znovu vo vzduchu.

"Dobre," odpovedal, "a čo ak urobím
toto?" Hodil bankovku na zem a začal
ju šliapať topánkou. Potom ju zodvihol,
pokrčenú a pošliapanú. "A teraz, kto ju
ešte stále chce?" Ruky znovu vyleteli
do vzduchu.

"Priatelia moji , naučili ste sa veľmi
cennú lekciu. Bez ohľadu na to, čo som
s tou bankovkou urobil, napriek tomu ju
naďalej chcete, pretože to nezmenšilo
jej hodnotu. Ešte stále má cenu 1000
korún. Mnohokrát sme v živote hodení
na zem, pošliapaní a zadupaní do zeme
rozhodnutiami, ktoré urobíme, a okol-
nosťami, ktoré nás stretnú. Cítime sa,
ako keby sme boli bezcenní. Ale bez
ohľadu na to, čo sa stalo, alebo čo sa
stane, nikdy nestratíte svoju hodnotu.

Špinaví alebo čistí, zničení alebo po-
šliapaní, stále ste nedoceniteľní pre
tých, ktorí vás milujú. Cena našich ži-
votov nemá svoj pôvod v tom, čo robí-
me, alebo koho poznáme, ale KTO
SME.

Si jedinečný – nikdy na to ne-
zabudni."

(Zdroj: internet)
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MÁJ 2014

Zber pomarančovej kôrky
Spolu naša škola odovzdala Liečivým rastli-
nám do Or. Polhory 374 kg. Všetci zberači
budú na konci šk. roka odmenení, najlepší
desiati dostanú zvláštnu cenu. Tu sú:
V. Dudášiková 4.A – 21,8 kg, 2. Patrik Šeli-
ga 4.B – 17,9, 3. Z. Remeňová 8.B – 12,56,
4. V. Holubčíková 3.B – 12,24 kg, 5. V. Očka-
jáková 1.A – 12,15kg, 6. T. Radzová 4.B –
10,8kg, 7. K. Kotúľová 4.B – 10, 13 kg, 8. R.
Straková 3.A – 8,6kg, 9. M. Michalčík 8.A –
7,25kg, 10. J. Šeligová 3.A – 7,0kg
Najusilovnejšími triedami v zbere boli 3.B –
46,9 kg ( 2,76 kg na žiaka) a 4.B – 52,8 kg (
2,64 na žiaka) Ďakujeme!

SÚŤAŽE:
IQ olympiáda
Naše družstvo v zložení Matúš Drígeľ (6.A),
Juraj Jurovčík (7.B) a Matúš Kopilec (6.B)
obsadilo spomedzi 21 družstiev z celej Ora-
vy pekné 6.miesto. Blahoželáme!

Atletika
V areáli ZŠ Rabča sa 29.5. konalo okresné
kolo v atletike st. žiakov – družstiev. Mali sme
tam svoje zastúpenie – žiačky Z.a M. Reme-
ňové, V. Krivačková, M. Jagelka, M. Jurký,
D. Šmiheľ. Umiestnenia v prvej desiatke do-
siahli M. Remeňová
(800m – 2.miesto),
Z. Remeňová –
800m 5. miesto, hod
kriketkou – 9.miesto,
M. Jagelka – diaľka,
8.miesto, V. Krivač-
ková – 300m –
10.miesto. Ďakuje-
me všetkým za re-
prezentáciu školy.
Futbal
medzitriedny futbalový turnaj žiakov 4.-6.
ročníka priniesol tieto výsledky
O 3.miesto - 4A - 4B 3:2
Finále - 6A - 6B 1:0

Najlepší strelci: Matúš Kaprálik a Pavel Še-
liga – obaja 5 gólov
medzitriedny futbalový turnaj žiakov 7.-9.
ročníka priniesol tieto výsledky
O 3.miesto – 9B - 7B 9:1
Finále - 8A – 9A 2:1
Najlepší strelci: Michal Jagelka - 10 gólov.

Slávik Slovenska
• 14.5. sa v Katolíckom dome v Námestove
konala spevácka súťaž „Slávik Slovenska“. V
prvej kategórii nás reprezentovala žiačka II.
B triedy Gabika Vlžáková, v druhej kategórii
zas žiačka 4.B Emka Hutirová. Napriek tomu,
že nedosiahli medailové umiestnenie, ďaku-
jeme im za reprezentáciu školy.

Exkurzie
• 23.5. sa tretiaci zúčastnili exkurzie v Orav-
skej Lesnej. Pozreli si náučný chodník a pre-
viezli sa na lesnej úvraťovej železničke.

• 28.5. sa štvrtáci zúčastnili exkurzie do pla-
netária v Žiari nad Hronom

Kultúra
• Dňa 11.5. sa konal „DEŇ MATIEK“ v kul-
túrnom dome, v programe vystúpili aj naši
žiaci, ktorí dedkom a babkám zahrali divadlo,
zaspievali, zatancovali.
• V nedeľu 25.5. sa areál školy zaplnil všetký-
mi, ktorí chceli netradične, zaujímavo a spo-
ločne osláviť DEŇ RODINY. Rodinné centrum
Motýlik pripravilo zaujímavý program s množ-
stvom atrakcií a súťaží.

Iné
• 5.5. – interpretácia výsledkov PROFORIEN-
TU – rodičia a žiaci 8.ročníka mali možnosť
rozhovoru s pracovníkmi CPPPaP Námesto-
vo o výbere SŠ.
• 12.5. – prijímacie skúšky žiakov 9.ročníka
na SŠ
• 27.5. absolvovali žiaci 5.A prednášku a be-
sedu s pracovníkmi CPPPaP z Námestova
na tému RIZIKÁ INTERNETU. V ten istý deň
žiaci 9.A besedovali s odborníkmi na tému
OBCHODOVANIE S ĽUĎMI.
• 26.5. – našu školu navštívil otec biskup
Mons. Štefan Sečka v sprievode nášho pána
farára. Pobesedoval so žiakmi 9.B, s vede-

ním školy a poďakoval učiteľom za ich nároč-
nú prácu s mladou generáciou.
• 29.5. – šiestačky a siedmačky a siedmaci
absolvovali prednášku o dospievaní – Čas
premien.
• 13.5. navštívil našu školu (ako každoročne
v máji) zamestnanec Štátnych lesov, a.s.
Ing. Ján Rabčan. V rámci projektu Stromy
poznania nám daroval "Škatuľu plnú lesa" -
vzorky 44 púčikov rôznych stromov, propa-
gačné materiály. Veľmi pekne ďakujeme, vy-
užijeme na hodinách biológie.

Mgr. Július Kubáni
 riaditeľ školy

Po dlhšej odmlke by som Vám opäť chcela
ukázať, čo sme za čas kedy sme sa neozý-
vali zažili. Od 26.5-31.5 sme už tradične mali
týždeň „ Vypni telku, zapni seba“ stretali
sme sa každý deň o 15:30 pri zdravotnom
stredisku a potom sme sa presunuli na mies-
ta, kde sme mali pripravený program. Poča-
sie síce vyzeralo nepriaznivo avšak až do piat-
ka sme stretká mali von , kde sme sa do chu-
ti vyhrali, vybehali, zasmiali... ? V piatok sa
nám rozpršalo, ale ani to nás (ani deti) neod-
radilo od toho, aby sme na stretko prišli, hoc
bolo vnútri.  V sobotu sme tradične ukončili
„Vypni telkový týždeň“ – opekačkou a hľada-

ním pokladu, tu sme sa s deťmi veľmi modlili,
aby nám vyšlo priaznivé počasie a tak mi na-
padol úryvok zo Svätého písma - „Proste a
dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvo-
ria Vám!“ Každý deň na našich stretkách bolo
od 30 do 50 detí za čo chcem poďakovať de-

ťom, no i animátorkám,  že si našli a obetova-
li svoj čas deťom, ktoré sa rozhodli stráviť deň
mimo televízora, počítača. Sobotu ako som
spomínala sme zakončili „Hľadaním pokladu
a opekaním“ prišlo nám 60 detí. Úspešné sme

(Pokračovanie na 7. str.)
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Vážení spotrebitelia,
Zákon č. 102/2014 Z.z., o ktorom

som čiastočne už informoval v pred-
chádzajúcom vydaní Bulletinu, priná-
ša s účinnosťou od 13. júna 2014 dôle-
žité zmeny aj v zákone č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa, pričom na
v tomto článku sa budeme venovať za-
kázanému konaniu pri zabezpečení
záväzkov spotrebiteľa a vymáhaní po-
hľadávok zo spotrebiteľských zmlúv.

Podľa § 5a zákona o ochrane spotre-
biteľa, neprípustné je zabezpečenie uspo-
kojenia pohľadávky alebo splnenie záväz-
ku zo spotrebiteľskej zmluvy:
a) dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných
príjmov v prospech predávajúceho alebo
inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzav-
retá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ
bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia
a mal možnosť ju odmietnuť, alebo
b) zmenkou alebo šekom.

Pokiaľ predávajúci využije takéto prak-
tiky napriek tomu, že sú neprípustné, pre-
dávajúci zodpovedá za škodu, ktorú tým-
to spotrebiteľovi spôsobil.

Predávajúci ďalej nesmie spotrebite-
ľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má
v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej
zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy
alebo zabezpečením záväzku zo spotre-
biteľskej zmluvy konať v mene alebo
v záujme spotrebiteľa. Ustanovenia spot-
rebiteľskej zmluvy, ktorými spotrebiteľ spl-
nomocňuje tretiu osobu na vykonanie
právnych úkonov súvisiacich plnením
spotrebiteľskej zmluvy alebo s uzavretím
inej spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné.

Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy,
ktoré zaväzujú spotrebiteľa vo vlastnom
mene alebo v zastúpení treťou osobou
uznať svoj dlh pre prípad neplnenia zá-
väzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej
zmluvy, sú neplatné.

Právny úkon, ktorým spotrebiteľ spl-
nomocňuje tretiu osobu na uzavretie do-
hody o zabezpečení splnenia záväzku
spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy
v mene spotrebiteľa, je neplatný.

Čo sa týka vymáhania pohľadávok
vzniknutých zo spotrebiteľských zmlúv,
pokiaľ nejde o advokáta, súdneho exekú-
tora a notára pri výkone ich povolania, od
spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu
nákladov vymáhania pohľadávky vo výš-
ke prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré

vznikli osobe, ktorá v mene veriteľa ale-
bo vo vlastnom mene vymáha pohľadáv-
ky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci ani osoba, ktorá v mene
veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha
pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľ-
skej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvis-
losti s uplatňovaním alebo vymáhaním
pohľadávok osobne navštevovať v jeho
domácnosti alebo na pracovisku. Na ten-
to účel je rovnako zakázané akýmkoľvek
spôsobom kontaktovať alebo obťažovať
spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracov-
ného pokoja alebo počas pracovných dní
v čase po osemnástej hodine.

Osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo
vlastnom mene vymáha pohľadávky vy-
plývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, t.j.
priamo veritelia, alebo spravidla rôzne in-
kasné spoločnosti, nesmie ukladať spot-
rebiteľovi povinnosti bez právneho dôvo-
du, upierať mu jeho práva, používať ne-
kalé obchodné praktiky, agresívne ob-
chodné praktiky a neprijateľné podmien-
ky v spotrebiteľských zmluvách, nesmie
konať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie
klamať spotrebiteľa podľa § 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa a využívať klamli-
vé konanie a klamlivé opomenutie.

Ján Macík

Vážení spoluobčania v Hruštíne. Do-
voľte, aby som Vás v mene niektorých
poškodených oslovil ohľadne vykráda-
čiek áut, ktoré sa stali nedávno vo Vašej
obci. Pred novembrom 2013 ukradli ze-
lený Favorit pánovi Jurkému z Vasíľova,
vedúcemu mladých hasičov vo Vasíľove,
kde tento jeho zelený Favorit bol odpar-
kovaný na parkovisku pri mliekomate
pred Hasičskou zbrojnicou v Hruštíne.
Následne v novembri 2013 ukradli na tom
istom parkovisku pri Zbrojnici auto p. Mi-
lana P. z Vitanovej. Svoje auto p. Milan
P. z Vitanovej našiel zhorené v Lokci
o pár dní neskôr za pomoci polície. Ná-
sledne na to došlo k vykrádačkám nafty
na traktoroch a ťažkej technike odparko-
vanej na Príslope a hneď na to vykradli
v Hruštíne auto podnikateľa z Čadce. Pán
Marek Seko z Čadce pracoval so svojou
firmou na výkopoch kanalizácie v Hruš-
tíne. Vykradli jeho bielu dodávku s ŠPZ:
PB307BV, z ktorej ukradli všetko nára-
die v hodnote 3000 €. Na to, o pár týž-
dňov neskôr, v marci 2014 vykradlo po-
dobnú dodávku podnikateľovi v chladia-
renstve z Hruštína, kde podobne odcu-
dzením drahého náradia vznikla rovna-
ko vysoká škoda. Tesne pred tým vykra-
dlo tretie auto na parkovisku pri mlieko-
mate pred Požiarnou zbrojnicou a to pani
T.Z. z Námestova, bola to strieborná ško-
da Oktávia. V tom čase zmizla pánovi
Maďaríkovi z Vaňovky štvorkolka priamo
z garáže, kde mu vznikla touto krádežou
škoda 4000 €. No a poslednou zatiaľ zná-
mou vykrádačkou autíčkárov v Hruštíne
za posledný pol rok bola vykrádačka môj-
ho auta Ford focus kombi z piatka 11.
apríla na sobotu 12. apríla 2014 znova
na tom istom parkovisku vedľa mlieko-
matu a studničky pred Požiarnou zbroj-
nicou v Hruštíne. Čiže suma summárum

je to len za posledný pol rok osem vykrá-
dačiek v Hruštíne, kde celková výška škôd
sa vyšplhala až na úroveň neuveriteľných
skoro 22 000 €, čiže skoro 700 000 sta-
rých korún slovenských. A to všetko len
za pol roka.

Do dnešného dňa sa nám prihlásili
očití svedkovia z Hruštína, ktorí videli sku-
pinku osemnásťročných mladých mužov
z Hruštína v nočných hodinách pri danom
aute Ford focus kombi. Jednalo sa medzi
inými o Milana S. z Hruštína, Milana M.
z Hruštína, Mateja K. z Hruštína a ďalšie
3 osoby, ktorých identitu preveruje polí-
cia. Táto skupina 6 zlodejov pri vykrádač-
ke, ktorú síce vykonávala s rukavicami,
zanechala v aute svoje biologické stopy
v podobe ich vlasov. V súčasnosti tieto
ich vlasy testuje DNA laboratórium na po-
žiadavku vyšetrovateľa. Vyšetrovateľ
v rámci predsúdneho konania začal trest-
né stíhanie v zmysle § 199 Trestného po-
riadku voči daným osobám kvôli trestné-
mu činu krádeže podľa § 212 a trestné-
mu č inu poškodzovania cudzej veci
v zmysle § 245 Trestného zákona, kde je
trestná sadzba odňatia slobody vo výške

dvoch rokov. Avšak nakoľko sa jedná
o osem vykrádačiek, čo je už organizo-
vaná skupina, trest súdu bude zrejme
vyšší.

Predpokladám, že tento môj článok
sa dostane určite do rúk zlodejom a pre-
to im týmto odkazujem nasledovné.

Vieme, že ste boli viacerí, je len otáz-
kou času kedy Vás prokurátor obviní, na-
koľko ste tam zrejme nechtiac nechali
spadnuté vlasy, ktoré policajti zaistili.
Máte jedinú šancu ako si znížiť svoj trest
odňatia slobody na podmienečné odsú-
denie a to tak, že sa dobrovoľne ohlásite
na polícii, čo je poľahčujúca okolnosť. Ak
to neurobíš ty, tak to určite urobí tvoj kom-
plic bez toho aby si to vedel a on si tým
zníži svoj osobný trest.

Záverom tohto článku predlžujeme
platnosť našej ponuky. Formou letáčikov
sme Vás ako skupinka niektorých poško-
dených informovali o odmene 500 € za
akúkoľvek zmysluplnú informáciu. Už sa
nám prihlásilo niekoľko očitých svedkov,
ale ak ste aj Vy videli, alebo počuli nie-
čo, naša ponuka stále platí. Môžete sa
mi ozvať na mobil: 0907860944, alebo
emailom na: peterlatak@gmail.com, ale-
bo priamo na adrese: Mgr.Peter Laťák,
Babín č.d. 187, 02952 Babín.

Na záver Vám všetkým v Hruštíne
sprístupňujeme fotografie z kamery, kto-
rá snímala v danú noc z piatka 11. apríla
2014 na sobotu 12. apríla 2014 prístupo-
vú cestu k vykradnutému autu.

Fotoalbum s fotkami z kamery nájde-
te na internete na linke:

www.peterlatak.webnode.sk. Ak by
ste na daných fotografiách niekoho roz-
poznali, rovnako sa môžete ozvať na
moje vyššie uvedené kontakty. Lebo čím
skôr sa nám spoločne podarí hruštín-
skych autíčkárov dostať do basy, tým skôr
nebude hroziť, že aj Vám osobne vykrad-
nú auto, alebo dom.

Autor: Mgr. Peter Laťák
(článok písaný na autorovu zodpovednosť)

Autíčkári v Hruštíne
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80 rokov Mišánik Vendelín
Bareková Margita

70 rokov Štajer Ján
65 rokov Kupčulák Milan

Kupčulák Ľudovít
Sestrenková Helena

60 rokov Krivačková Helena
Kupčulák Ján

55 rokov Tomáňová Mária
Maďarík Ján

50 rokov Svýba Jozef
Žilinec Peter

25. výročie sobáša:
Ján Snovák a manželka Emília
Ján Mišánik a manželka Helena
Ľudvik Radzo a manželka Ľudmila
Martin Stieranka a manželka Terézia

Uzavreli manželstvo:
Miroslav Snovák

a Zuzana Žilincová

Vladimír Mateka
a Daniela Červeňová

Ján Macík a Martina Hojová

Odišli od nás:
Margita Kompanová, 89 rokov
Jozef Gruchaľák, 84 rokov
František Krivačka, 23 rokov

J U B I L A N T I

Podujatia v mesiaci jún 2014

MKS pri OcÚ Hruštín

7.6. Svadobná veselica
 9.6. Divadlo ZŠ

 11.6. Predaj BLAŽEK
 14.6. Svadobná veselica
 18.6. Predaj RIKOMAX
 21.6. Fíha tralala - RCM
 24.6. Koncert SZUŠ Jánoš
 25.6. Predaj RUCEK
 28.6. Svadobná veselica

PRIPRAVUJEME
12. – 13.júl Dni obce

20.júl Hasičská sekerka
26.júl Kaplnka Vaňovka

3.august Hruštínska prevodovka

Na strelnici v Hruštíne 4. mája policaj-
ný klub Surfín Tvrdošín usporiadal Memo-
riál Kuľkovského v streleckom trojboji.
Naši strelci tam nechýbali, využili to ako
výborný tréning pred dôležitejšími súťaža-
mi. Suverénne zvíťazil Jozef Jancek pred
Dušanom Záňom a Vladimírom Straňá-
kom.

Dňa 17. a 18. mája sa v Príbelciach
konala kvalifikačná súťaž o postup na Maj-
strovstvá Slovenska v streleckom trojbo-
ji, spojená s Veľkou cenou Veľkého Krtí-

Strelecký šport
ša. Hruštín reprezentovalo až sedem strel-
cov, Jozef Jancek, Marián Slaničan, Ma-
rián Kompan, Ľudovít Vlžák st., Ľudovít
Vlžák ml., Jaroslav Fendek a Augustín
Hojo. Vo Veľkej cene Veľkého Krtíša v dis-
ciplíne pištoľ chýbal Jozefovi Jancekovi
na tretie miesto jeden bod. V disciplíne
revolver zvíťazil úradujúci Majster Sloven-
ska v obidvoch disciplínach Jozef Jancek
pred Jozefom Pavlovčíkom z Michaloviec
a Mariánom Slaničanom.

ZOTŠ-Hruštín

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Kúpim podiely na Dielniciach s vý-
merou 200 m2. Cena dohodou.
Tel.č.: 0911 352 994
Požičiam rúrkové lešenie.
Tel.č.: 0908 170 157
Prenajmem fasádne rámové lešenie.
Je veľmi spratné. Rýchla a jednodu-
chá montáž. Cena dohodou.
Tel.: 0944 037 371

v mesiaci jún 2014

LETO
s „Naším poistením“
Využite u nás „zľavy“ na poistenie Vášho:

• Auta – 50%
• Domu – 50%
• Dovolenky – 50%
• Úveru – 50%
• Rodiny – 50%

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

sa zúčastnili stanovíšť a na
záver nás čakala opekač-
ka, kde nám to všetko na-

chystali moji rodičia a brat  za čo im chcem
veľmi pekne poďakovať.  Po opekaní nás už
čakalo vyhodnotenie súťaží. Odmenili sme
všetky skupiny, ktoré sa zúčastnili a dostali
vecný i ten sladký darček.

Myslím, že sme celkom fajn prežili sobotu
a spoznali sme kopec nových kamarátov. Pre-
to by som chcela ešte raz poďakovať všetkým,
ktorý sa podieľali na príprave tohto týždňa za
modlitby, pomoc, či dary , ktoré nám poskytli.
Tak si to poďme zhrnúť  komu všetkému patrí
tá vďaka – deťom – pretože, pre nich to bolo

(Dokončenie z 5. str.) pripravené a tešíme sa, že to malo takú pozi-
tívnu odozvu, - animátorom- za ich obetovaní
voľný čas hoc často krát na úkor školských či
iných povinností – farskému a obecnú úradu
za poskytnutie či morálnej alebo finančnej
podpory, tak isto i odmeny pre deti nám ako
sponzori pomohli i predajňa Nataly, COOP
Jednota, a rodiny, ktoré nám tak isto pomohli
finančnými darmi. Vďaka mojim rodičom za
pomoc pri opekačke a predovšetkým Pán
Bohu bez ktorého pomoci by sa nám určite
nič nevydarilo. Ešte raz veľké ĎAKUJEM!
Teším sa, že i o rok sa spolu stretneme na
Vypni telkovom týždni či iných akciách, ktoré
budeme organizovať.

Kristína Michalčíková



06/20148

Hruštín – obecné noviny, mesačník  Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111  Povolené
OZ z 30. júla 1991  registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09  ISSN 1338-7545  Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F –
Ing. František TEŤÁK, Námestovo  Uzávierka čísla: 3. 6. 2014  Počet: 800 ks  Nepredajné!

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

POTREBUJETE požičať?
• rýchla pôžička, bez rizika
• nezamestnaným, zamestnaným, MD, dôchodcom, živ-

nostníkom
• vybavenie do 24 hod.
• možnosť požiadať aj cez víkend
• peniaze až k Vám domov
• splácanie pod kontrolou
Kontakt: Hruštín 0918 322 811

POZVÁNKY POZVÁNKY


