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Druhý júlový víkend sme po prvýkrát usporiadali Dni
obce Hruštín. Program začal v sobotu na obed a to vystúpením FSk Hruštín a harmonikárov. Potom sa nám
predviedla mladá kapela Sulphur, KARMA Tomáš Nožina a hostia z našej družobnej gminy Zabierzów. Podvečer zahrala SONDA a PROBE. SONDA pokračovala aj
zábavou v prírode až do rána.
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cov. Deti mohli celé popoludnie súťažiť s eRkom, dať si
pomaľovať tvár alebo si zaskákať na nafukovacom hrade. Taktiež bola možnosť vyskúšať kacafrc, halušky
s bryndzou alebo opekance, ktoré pripravili folkloristi.
Poľovníci z Hruštína zasa navarili poľovnícky guľáš.

Guľáš varili aj družstvá, ktoré sa prihlásili do 3. ročníka Hruštínskeho kotlíka. Tento rok sa ich prihlásilo sedem. Najlepšie sa darilo „MASTIČOM“ (F. Martvoň ml.,
J. Martvoň ml., Ľ. Vlžák ml.). Na druhom mieste skončil
„Poľovnícky spolok Hruštín“ (Ľ. Martvoň, Š. Halaštík,
M. Ľubek) a na treťom mieste „Jancek team“ (Jaroslav
Jancek, Jozef Jancek ml., M. Partl).
V nedeľu poobede o 14.00 hod. sme začali 1. ročníkom „Volejbalového turnaja“ a o 15.00 hod. začalo záverečné kolo „Hruštínskej futbalovej miniligy. Volejbalového turnaja sa zúčastnilo osem družstiev, kde prvé
miesto získala „SONDA“, druhé miesto „OŠK“ a tretie
miesto „Hromotĺci“. Futbalovú miniligu vyhrali „Ovocníčkovia“, druhí boli „Chrumkáči“ a tretí „Hromotĺci“.

Medzi prestávkami v programe si diváci mohli zasúťažiť v preťahovaní lanom, v pití piva, či v pribíjaní klin-

V priebehu dňa v programe vystúpili FSk Hruštín,
SONDA a Mladý heligón z Rabčíc. Pre menšie deti bolo
vystúpenie „imitátora zvieratiek“. Deti si mohli znova
(Pokračovanie na str. 5)
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AK MLČÍŠ, MLČ Z LÁSKY, AK HOVORÍŠ, HOVOR Z LÁSKY.
Z júlového neba nám
padal dážď častejšie
a neraz bol tak intenzívny, že spôsoboval na
Slovensku veľké škody.
V závere mesiaca prietrž mračien spôsobila materiálne škody aj v miestnej
časti Vaňovka.

kom panelmi, ktoré boli
pred obecným úradom.
Takto sme panely užitočne využili.
3/ Vo Vaňovke nám páni
Peter Jurovčík, Michal Medenci, Miroslav Hojo a bratia Vendelín a Michal
Hojovi zateplili hasičskú zbrojnicu, budovu bývalej školy a urobili vonkajšiu
fasádu.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac júl
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci v rámci aktivačných prác pokosili športový areál na Kutine a verejné priestranstvá.

2/ Firma Ing. J. Janču nám spevnila
breh potoka pred zdravotným stredis-

4/ Vo Vaňovke nám pán Ľubomír Snovák urobil nové rigoly na zvod povrchovej vody na ceste – Kostolná.
5/ Pracovníci obce a pán Ľudvik Zajac na MŠ demontovali všetky okná, kto-

Merač rýchlosti

(sv. Augustín)

ré boli v havarijnom stave a vchodové
dvere. Zároveň boli namontované nové
plastové okná a vchodové dvere. Taktiež boli vymaľované niektoré priestory
MŠ. Maliarske práce nám urobili páni
Miroslav Martvoň a Ján Kompan.
6/ Vybraná firma (OHL) Oravskou vodárenskou spoločnosťou pokračovala
v prácach na kanalizácii v uliciach Ku
pekárni, Baraniarky, Zavoda a Črchľa.
Taktiež pokračovali v montáži prípojok.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
Počas júlového mesiaca obec usporiadala viaceré obecné akcie. Úspešnosť akcie na 50 % tvorí počasie. Vďaka Bohu nám počasie prialo a všetky
obecné akcie vyšli, taktiež akcia usporiadaná nadšencami motorizmu. Na
všetkých podujatiach bola početná
účasť ľudí. Každá akcia si vyžaduje určitú námahu a odmenou je práve účasť
ľudí, pre ktorých sa to robí. Ďakujem
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii týchto akcií.
Mgr. František Škapec, starosta obce

POZOR!!! Vykrádanie
bytov na Orave
PZ v Dolnom Kubíne sa na Vás obracia
s prosbou, aby ste vo
zvýšenej miere dbali
na ochranu svojho
majetku, nakoľko
v posledných dňoch došlo v služobnom obvode Okresného riaditeľstva
PZ v Dolnom Kubíne (konkrétne
v okrese Dolný Kubín) k viacerým prípadom krádeží vlámaním do bytov.
V prípade podozrivého pohybu neznámych osôb volajte na linku 158. Za
spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
mjr. Mgr. Erik Bizoň, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Námestovo

Najmladšia generácia
v obci
Obec Hruštín získala od Nadácie Allianz dotáciu 1000 € na
merač rýchlosti. Zbytok zaplatila z rozpočtu. Tento merač
bol osadený na vstupe do obce z Príslopa.

Dňa 28.8.2014 (štvrtok) o 15.00 h.
sa bude konať v priestoroch školskej jedálne rodičovské združenie.
Rodičia získajú aktuálne informácie
o prevádzke MŠ, stravovaní, poplatkoch.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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Reklamácia zájazdu
S letnými mesiacmi sa obyčajne spája zvýšený záujem spotrebiteľov o rekreáciu, ktorá sa často realizuje formou zájazdov organizovaných cestovnými
kanceláriami (CK). Častokrát sa však stáva, že zájazd bez zavinenia spotrebiteľa nedopadne tak, ako
očakával a spotrebiteľ nedostane všetky zaplatené
služby, resp. spotrebiteľovi nie sú poskytnuté služby
v požadovanej kvalite.
V prvom rade je potrebné objasniť, čo zákon
č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch považuje za zájazd.
Podľa § 2 ods. 1 cit. zákona sa zájazdom rozumie
vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb: a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby,
ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania
a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový
program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez
noc. Zájazdom však nie je kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi na účel jeho ďalšieho
podnikania, individuálne zabezpečenie a uskutočnenie dopravy, predaj dopravných cenín, predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj
sprievodcovských služieb a poskytovanie ubytovacích
služieb subjektmi, ktorých ubytovacie zariadenia sú
zaradené do kategórií podľa vyhlášky.
CK je povinná splniť si všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde riadne a včas. Pokiaľ si CK
svoje povinnosti nesplní, resp. si ich nesplní jej subdodávateľ a spotrebiteľ v dôsledku toho nedostane
všetky zaplatené služby, resp. spotrebiteľovi nie sú
poskytnuté služby v požadovanej kvalite, je potrebné priamo na mieste požadovať od delegáta odstránenie poruchového stavu. Je potrebné vyžiadať si od
delegáta záznam, ktorý o nedostatkoch vyhotoví, pričom po návrate zo zájazdu je nevyhnutné uplatniť
reklamáciu v cestovnej kancelárii a záznam od delegáta k nej priložiť ako podklad. Spotrebiteľ má možnosť uplatniť svoje právo v CK v lehote troch mesiacov od skončenia zájazdu, inak mu právo reklamovať zanikne. CK má na vybavenie reklamácie 30 dní,
pričom pokiaľ spotrebiteľ s jej skutočným vybavením
nie je spokojný, musí svoje právo uplatniť žalobou na
súde. Samotný postup pri reklamácii môže prešetriť
Slovenská obchodná inšpekcia.
Čo sa týka ochrany spotrebiteľa pri zájazdoch, pre
zaujímavosť upozorňujem na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora týkajúce sa nemajetkovej ujmy
v dôsledku straty radosti z dovolenky, pričom zásadné je rozhodnutie C-168/00 Simone Leitner v. TUI Deutschland GmbH & Co KG z 12.03.2002 (dostupné
na internete).
Verím však, že zájazdy, ktorých sa zúčastníte Vám
prinesú len radosť a množstvo pozitívnych zážitkov.

JUDr. Ján Macík

Škody po povodniach
hláste bezodkladne…
V minulom mesiaci sme sa okrem
krásnych slnečných dní a bohatej nádielky lesných plodov
stretli aj s niekoľkými nepríjemnými udalosťami v našom živote. Jednalo sa o silné búrky a prívalové dažde vo Vrátnej
doline u nás na Orave a niekoľkí z nás mali posledný júlový
týždeň aj osobnú skúsenosť s takým živlom ako je „voda“.
Najčastejšie išlo o zatopenie pivníc a suterénov budov, záhrad, zatečenie obytných priestorov, vyrazenie kanalizácie
z toaliet a umývadiel a pod.

Ako postupovať pri nahlásení poistnej udalosti?
Odporúčame klientom bezodkladné nahlásenie poistnej
udalosti, ktorá sa môže nahlasovať telefonicky 24 hod. denne 7 dní v týždni, emailom, osobne, písomne. Škodu na majetku si môžete uplatniť z poistenia nehnuteľnosti a z poistenia domácnosti. V prípade povodní odporúčame klientom mať
uzatvorené komplexné poistenie majetku, pretože voda vo
väčšine prípadov poškodí nielen samotnú stavbu, ale aj zariadenie domácnosti. Škody na vozidlách v dôsledku živlu
kryje väčšinou havarijné poistenie, v niektorých poisťovniach
sa však dá riziko „živel“ pripoistiť aj k povinnému zmluvnému
poisteniu.
Ak sa jedná o škody po povodniach, je potrebné počkať
s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci
do vykonania obhliadky technikom poisťovne. V prípade, že
je nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd zo závažných hygienických, či bezpečnostných dôvodov, poškodený tak môže
urobiť. Pri likvidáciách poistnej udalosti bude však potrebný
dôkaz o vzniku a rozsahu škody. (fotografie, video,…). Je
dôležité zabezpečiť, aby sa rozsah a následok poistných
udalostí nezväčšoval.

Odporúčaný postup pri odstraňovaní škôd:
1. roztriediť veci na poškodené a zničené/ buď ponechať na
pôvodnom mieste do vykonania obhliadky resp. veci uložiť na miesto, ktoré zabráni ich ďalšiemu poškodeniu, alebo urobiť fotodokumentáciu zničených a poškodených vecí
a zdokumentovať stav nehnuteľnosti pred provizórnou
opravou (foto – mobil)
2. napísať zoznam poškodených a zničených vecí s uvedením popisu, nadobúdacej ceny a veku
3. napísať zoznam záchranných prác, činností, odkladať si
doklady o zaplatení týchto služieb.
Výška poistného plnenia sa stanoví podľa preukázaného
rozsahu poškodenia a nákladov na uvedenie veci do pôvodného stavu a limitov poistného plnenia na dojednanej poistnej zmluve.
Príjemné prežitie letných prázdnin Vám praje
Ľubomír Jurovčík, konateľ Naše poistenie, s.r.o.
Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia
Mláky 7 (budova polície)
029 01 Námestovo
Tel. č.: 0911623039,0917984645
info@nasepoistenie.sk
www.nasepoistenie.sk
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Dobrá rada nad zlato:
Ako vyčistiť
nevyčistiteľné?

Dobré rady do kuchyne
v Ak nechcete, aby bolo tmavé cesto

Škvrny na antikore
Ak vás trápia škvrny na antikore, pokvapkajte si handričku citrónovou šťavou alebo octom a plochy pretrite, doleštiť ich potom môžete flanelom.

v

Škvrny od zeleniny a ovocia
Škvŕn po zelenine a mäse na plastovej doštičke sa zbavíte, ak ju potriete
olejom, pokvapkáte citrónovou šťavou,
necháte chvíľu pôsobiť a potom opláchnete.

v

Kožená sedačka alebo bunda
Koženú sedačku alebo bundu vyčistite octovou vodou. Potom ju potrite olejom a po vsiaknutí vyleštite suchou handričkou.
Usadeniny od vodného kameňa
Nepekné usadeniny vodného kameňa zničíte handričkou namočenou
v octe. Ak sú usadeniny napríklad na
hlavici sprchy väčšie, ponorte ju na noc
do roztoku s octom.
Nepríjemný rybací zápach
Ak sa chystáte piecť rybu a bojíte sa,
že bude cítiť ešte dlho po obede po celom byte, uvarte vodu s octom alebo
citrónom, nalejte do pohára a nechajte
prevoňať byt. Prihoďte i pár klinčekov.
Nečistoty v mikrovlnke
Nečistoty z mikrovlnky odstránite
rýchlejšie, ak v nej necháte zhruba
30 sekúnd pôsobiť horúcu vodu s vytlačeným citrónom.
Zápach z chladničky
Zápach z chladničky odstránite tak, že
do nej vložíte citrón, ktorý trochu vydlabete a do jamky nasypete soľ.
Fľaky od potu
Ak vás trápia prepotené fľaky v podpazuší tričiek, skôr než ich vyperiete, namočte ich do vlažnej vody s octom.
Škvrny od atramentu
Ak ste si obľúbené tričko pokvapkali
šťavou z ovocia, pripravte si teplú vodu
s citrónovou šťavou a tým škvrnu vyčistite. Škvrny od atramentu zase pustia,
keď ich čo najrýchlejšie potriete zmesou z citrónovej šťavy, vody a soli.
Zdroj: web
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na mramorovú bábovku suché, pridajte do neho namiesto kakaa orieškovú nátierku, napríklad Nutelu.
Kakao, ktoré pridávate do múčnikov
bude tmavšie, ak ho zalejete horúcim mliekom.
Ak si cesto na palacinky prelejete do
džbánu, môžete ho priamo nalievať
na panvicu.
Ak robíte zemiakové placky, postrúhajte k zemiakom aj jabĺčko, budú
chutnejšie.
Ak chcete, aby boli pagáče chutnejšie, použite namiesto múky 100 g ovsených vločiek.
Na pudingu nezostane po uvarení
hrubá koža, ak ešte na horúci nasypete práškový cukor. Pri chladnutí zostane povrch mäkký a krémový.
Koláče alebo syr uložíme do vzduchotesnej nádoby s niekoľkými kockami cukru. Ostanú čerstvé a nesplesnivejú.
Pri pečení torty, zákuskov, či koláčov
musia mať suroviny ako múka, mlieko, tuk rovnakú teplotu.
Aby ovocie pri pečení ovocného koláča nekleslo na spodok cesta, obaľte ho v hladkej múke, potom uložte
na cesto.
Ak sa vám nedá cesto dobre vyváľať, vložte ho medzi dve fólie, rozvaľkajte, fólie odstráňte a cesto položte
na plech.
Zdroj: web

JUBILANTI
v mesiaci august 2014
65 rokov
60 rokov
55 rokov

50 rokov

Radzová Mária
Snovák Vendelín
Šeligová Alena
Paško Jozef
Vlžáková Viera
Krivenová Helena
Kupčuláková Cecília
Tomulec Stanislav
Ďaďo Daniel
Šinálová Janka

Prišli medzi nás:
Katarína Žilincová l František Sedlár
l Simona Vlžáková l Jakub Dirga

25. výročie sobáša:
Ľubomír Záhora
a manželka Ružena

Uzavreli manželstvo:
Ondrej Lihan a Kristína Kasanová
Tomáš Náčin a Ivana Vajzerová
Filip Feja a Lenka Piňáková
Jozef Genšor a Lenka Baková
Vendelín Hojo
a Miroslava Gočalová
Ivan Katrenčík a Nikola Štangová
Tomáš Vlžák a Silvia Škapcová

Odišli od nás:
Štefan Gemeľa, 64 rokov
Zuzana Drígľová, 88 rokov

S HUMOROM
Lekár pacientovi:
– No, tak sme dostali definitívne výsledky vašich testov. Do týždňa ste z nemocnice vonku.
– Výborne, ďakujem pán doktor!
– Ééé... Vy ste ma nesprávne pochopili...
```````

Manželka sa v noci prebudila a zistila,
že muž nie je vedľa nej v posteli.
Obliekla sa a zišla dolu po schodoch.
Muž sedel v kuchyni pri stole so šálkou
kávy. Zdal sa byť v hlbokej depresii, len
zízal do steny. Odchlipol si z kávy a vtom
žena zbadala, ako si utiera slzu z oka.
– Čo sa deje, miláčik? Prečo si tu dolu
v túto nočnú hodinu?
– Pamätáš sa, keď sme mali pred
20 rokmi rande a ty si mala len 16?
– Áno, pamätám sa.
– A pamätáš sa, ako nás tvoj otec prichytil pri milovaní na zadnom sedadle
môjho auta?
– Áno, pamätám.
– A spomínaš si, ako mi vypálil a povedal: “Buď si vezmeš moju dcéru alebo
stráviš najbližších 20 rokov v base!”?

– Áno, spomínam.
Muž si utrel ďalšiu slzu spod oka
a vzdychol:
– Vieš… dnes by ma pustili.
```````

Stretnú sa dvaja starí známi a jeden
z nich je super nahodený. Nový oblek,
kravata, drahý kabát, topánky a kufrík
z krokodíla. Ten druhý sa ho pýta:
– Asi sa ti dobre darí, keď si chodíš
taký vyobliekaný.
– Ale vieš, otvoril som si taký malý butik.
– Hej, a s čím?
– Normálka, so šperhákom.
```````

Podriadený nadriadenému:
– Šéfe, ak sa vám nepáči ako pracujem, tak dajte výpoveď.
```````

– Tak som prišla na to, že papier na
výplatné pásky sa vyrába z cibule. Kedykoľvek sa na tú moju pozriem, mám
slzy v očiach!
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(Dokončenie zo str. 1)
poskákať na nafukovacom hrade, dať sa pomaľovať
a zasúťažiť si s eRkom a Rodinným centrom Motýlik.
Dospelí súťažili v nosení pneumatiky, vrhu guľou, v pílení dreva a v kopaní jedenástok. Večer začala tanečná
zábava s DJ.

V sobotu, 5. júla,
vystupovala rocková kapela PROBE na 12. rodinnom pikniku
v Bolechowiciach
(PR).

Dni obce 2014 podporili: Obec Hruštín, SONDA, FSk
Hruštín, Poľovnícke združenie Hruštín, Poľovnícky spolok Hruštín, Prvá stavebná sporiteľňa, Spolok svätého
Vojtecha, COOP Jednota Námestovo, Nataly, Píla
Ing. Miroslav Jaššo, STAMAR Hruštín, KUMA Kupčo
Matej, Pizzeria Magnum, eRko, RC Motýlik, Klibos, Mattoni, Fun rádio, Katolícke noviny, Zoči voči, NašePoistenie.sk., Dušan Svýba. Ďakujeme!

Už XII. ročník Hasičskej sekerky obce
Hruštín sa konal tretiu júlovú nedeľu na
ihrisku na Kutine.
Tento rok si svoje
sily v troch kategóriách zmeralo 16 družstiev. Z mužov si najlepšie počínalo družstvo DHZ Vasiľov,
ktoré si už druhýkrát
po sebe odnieslo aj
putovnú sekerku.
Druhé bolo družstvo
DHZ Lomná a tretie
domáce družstvo
DHZ Hruštín. U žien
sa najlepšie umiestnilo družstvo DHZ Vasiľov, potom DHZ Vaňovka a napokon DHZ
Babín. V kategórii Plameň zvíťazil DHZ Vasiľov, druhý bol DHZ Babín II
a tretí DHZ Hruštín. Hasiči a záchranári OSP Radwanovice (Poľsko) družobnej gminy obce Hruštín predviedli ukážku zásahu. Pre „deti“ pripravili penu,
v ktorej sa mohli vyšantiť.
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Ako každý rok, tak
aj tento sme sa na
sv. Annu stretli pri
Vaňovskej kaplnke,
ktorá je sv.Anne zasvätená. Omšu slúžil
správca farnosti

V piatok, 18. júla, sme
v Hruštíne privítali p. Terryho R. Smitka, prezidenta
„Českého a slovenského
klubu“ v Kansas City (USA).
Na obecnom úrade ho privítali Mgr.František Škapec,
starosta obce a poslanci
obecného zastupiteľstva,
kde sa mu poďakovali za
zviditeľnenie a propagáciu
našej obce v USA.
Český a slovenský klub
založili v roku 1984 prisťahovalci českého a slovenského pôvodu. Ich cieľom
je zdieľanie, zachovanie
a udržiavanie tradícií a zvykov. Taktiež učia mladšiu
generáciu o histórii, jazyku
a kultúre nášho regiónu. Aj
z našej obce sa tam nachádza veľa artefaktov.

vdp. R. Waxmonský. Ešte pred sv. omšou bola posvätená nová krížová cesta, ktorá vedie cestou ku kaplnke. Všetci zúčastnení boli pozvaní na guľáš, ktorý pripravili poľovníci z Vaňovky.

Dňa 3.8.2014 sa v Námestove konali dni Sv. Huberta, patróna poľovníkov. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj poľovníci z poľovníckeho združenia Hruštín, ktorý mali
na starosti organizáciu slávnostnej Svätohubertovskej omše. Poľovníci z Hruštína niesli v slávnostnom sprievode uloveného
srnca a obetné dary v podobe lesných plodov.
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VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
JESEŇ 2014/2015

Osemsmerovka
Prečo blchy nesvietia. Lebo by (TAJNIČKA – 30 písmen)

II. TRIEDA DOSPELÍ
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

(15. 8. 2014) Or. Poruba – Hruštín
(10. 8. 2014) Hruštín – Leštiny
(17. 8. 2014) Istebné – Hruštín
(24. 8. 2014) Hruštín – Sihelné
(31. 8. 2014) Rabča – Hruštín
(7. 9. 2014) Hruštín – Or. Lesná
(14. 9. 2014) Veličná – Hruštín
(21. 9. 2014) Hruštín – Medzibrodie
(28. 9. 2014) Lokca – Hruštín
(5. 10. 2014) Podbiel – Hruštín
(12. 10. 2014) Hruštín – Zázrivá

16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30

I. TRIEDA DORAST sk. A
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

(15. 8. 2014)
(10. 8. 2014)
(17. 8. 2014)
(24. 8. 2014)
(31. 8. 2014)
(7. 9. 2014)
(14. 9. 2014)
(21. 9. 2014)
(28. 9. 2014)

Brezovica – Hruštín
Hruštín – Zázrivá
Habovka – Hruštín
Hruštín – Or.Podzámok
Babín – Hruštín
Hruštín – Nižná
Dlhá – Hruštín
Hruštín – Lokca
Zuberec – Hruštín

16:00
14:00
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00
12:30
12:30

I. TRIEDA ŽIACI
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

(15. 8. 2014) Nižná – Hruštín
(10. 8. 2014) Hruštín – Bobrov
(17. 8. 2014) Chlebnice – Hruštín
(24. 8. 2014) Hruštín – Sihelné
(31. 8. 2014) Mútne – Hruštín
(7. 9. 2014) Hruštín – Zázrivá
(14. 9. 2014) Novoť – Hruštín
(21. 9. 2014) Hruštín – Or. Polhora
(28. 9. 2014) Krušetnica – Hruštín
(5. 10. 2014) Zubrohlava – Hruštín
(12. 10. 2014) Hruštín – Vavrečka

13:30
12:30
12:00
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00
11:00
10:30
10:30

ALTERNATÍVA, AMARELA, ASTRONAUT, AUTISTA, AUTOR,
BARANICA, BODLIAKY, BRALO, ČLOVEČINA, DÁŽDNIK, DOLETY, DOLOMIT, DOPRAVA, DRINKY, ELEKTRIČKA, ENERGIA, IMPORTY, INDIÁN, KAKTUS, KARAMEL, KERAMIKA, KILOMETER, KOČIAR, KOMISÁR, KONDOR, KOPCE, KORELA,
KOSATCE, KRÁSA, KRIMINÁL, KULISA, LAKOTA, LÁSKA,
LOTOR, LYŽICA, MASKOT, MASLO, MAURETÁNIA, MILITANT,
NEKTÁRINKA, NITRO, NOTES, ODLESK, ODPADKY, OKRAJE, OTROKÁR, OVERAL, PLASTY, PODIELY, PODNOS, PODVRH, POLIAK, POMÁDA, PONORKA, POROTA, POSOL, POSTREH, POTRAVA, PRASIATKO, PRIORITA, PURITÁN, RODISKO, RODOSTROM, SADIVO, SADROVEC, SALAMANDRA,
SEDADLO, SERIÁL, SLNKO, SMETISKO, SMOTÁNKA, SOBOTA, SOCHÁRSTVO, STROMČEKY, STROP, SUSEDKA, TOLIARE, TOPÁS, TORYSA, TRASA, TRESTY, TRIKO, TRILER, TVAROH, VOJNA, VOLÁNY, VÝBAVA, VÝRAZ, ZÁPALKA, ZMENKA

Správnu odpoveď pošlite do 31.8.2014 na adresu:
ouhrustin@orava.sk

Ohováranie – veľké ústa
Stalo sa počas jednej modlitebnej hodiny, že účastníci
boli tak dojatí a oslovení, že začali si vyznávať svoje hriechy.
– Bol tam jeden, ktorý povedal: Ja som zlý človek. Musím
povedať o sebe, že často kradnem.... Z roboty stále niečo
beriem domov...
– Druhý povedal: aj ja mám problémy s hriechom. Ja mám
rád alkohol…
– Tretí povedal: ja mám problémy tiež. Hrám automaty
a prehrávam zarobené peniaze.
– Štvrtý povedal: ja často klamem…
– Piaty povedal: ja mám priateľku, s ktorou žijeme ako
manželia, no nie sme manželia.
Postupne každý povedal niečo zlé o sebe. Atmosféra bola
dojímavá. Ale bol tam jeden brat, ktorý nič nepovedal. Ostat-

ní sa obrátili na neho a spýtali sa: Teba neoslovil Duch Svätý? Ty nemáš žiadne hriechy, ktoré by si chcel vyznať? ...Ale
mám, odpovedal brat, ale ja to nemôžem vyznať. Prečo nemôžeš, veď každý vyznal? Aj ty môžeš! Ten brat odpovedá:
ja som veľký klebetník. Mám veľké ústa. Len to nepoviem,
čo neviem. Keď opustíme tieto priestory, hneď budem rozprávať o tom, čo som tu počul...
Reč je Boží dar, ale ak nevieme s ním narábať, dokáže
narobiť veľké problémy. Ježiš raz povedal, že podľa svojich
slov budeme ospravedlnení, alebo odsúdení! (Matúš 12,37.)
To je pre mňa vážna informácia. Ako mám hovoriť? Boh
nám dal dar reči a jazyka, ale hriech nakazil všetko. Aj dar
reči. Potrebujeme Boží zásah, aby sme „hovorili inými jazykmi“!.
(Zdroj: internet)

8

08/2014

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

Predám hrabačku za TK 14 a hydraulický piest.
Tel.: 0915 557135

l

Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.
Tel.: 0905 433836

l
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l
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l

inzercia

l
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Nechcú Vám banky požičať?
My do toho radi pôjdeme s Vami!
Pôžičky zamestnaným i nezamestnaným
Živnostníkom i mamičkám na MD a seniorom
Garantujeme:
Jednoduché vybavenie žiadosti
Splácanie pod kontrolou
Individuálny prístup
Peniaze na účte do 24 hod. od schválenia žiadosti
Možnosť žiadať aj cez víkend
tel. číslo: 0918322811
email:provident.hrustin@gmail.com

PRÍĎTE NÁS NAVŠTÍVIŤ
DO NOVOOTVORENÉHO OUTLETU!!!!
l
l
l
l

PONÚKAME:
KOJENECKÝ A DETSKÝ TEXTIL UŽ OD 0,49 €
DÁMSKE A PÁNSKE ODEVY OD 1 €
NOVÉ HRAČKY, TAŠKY A DOPLNKY
OPRAVY, ÚPRAVY ODEVOV A ZÁKAZKOVÉ ŠITIE
NA MIERU PRE VŠETKÝCH!!!
Otváracie hodiny:
UT – PIA: 08:30 – 16:00 hod.
SO: 8:30-13:00 hod.

Strojové Potery
Mechanicky zatierané

Prevádzka:
Pod Uhliskom č.p: 246/5
(bývala predajňa Lacný textil a obuv)
Hruštín 029 52
Tešíme sa na Vašu návštevu!
cena od 5,90 E/m
Info: +421 915 873 040, +421 907 604 235

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374
NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci august 2014
9.8.
13.8.
16.8.
20.8.
23.8.
30.8.

Svadobná veselica
Predaj LANTASTIK
Rodinná oslava
Predaj BLAŽEK
Svadobná veselica
Rodinná oslava
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