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10-ročná Lucia, jej 9-ročný bratra-
nec František a jeho 7-ročná sestra
Hyacinta boli deti, ktoré nevedeli čí-
tať, ani písať. Panna Mária bola oble-
čená v bielom šate. Mala na rukách
ruženec a vyžarovalo z nej nesmier-
ne svetlo. Deti kvôli zjaveniam hrdin-
sky znášali zastrašovanie a utrpenie
od ľudí. Pri poslednom zjavení ich
pravosť bola potvrdená asi 10 -minú-
tovým úkazom: jasné slnko začalo
meniť farby a rýchlo sa točiť, akoby
padalo k zemi. František a Hyacinta
čoskoro podľahli španielskej chríp-
ke. Lucia vstúpila do karmelitánskej
rehole a zomrela až v roku 2005 ako
98-ročná.

 Panna Mária naznačila vo svojich
zjaveniach aj budúce udalosti:
– predpovedala osudy detí, že
čoskoro prídu do neba

– predpovedala, ak sa budú ľudia
modliť, skončí sa 1.svet. vojna

– Mária hovorila: ak sa ľudia ne-
budú modliť, príde ešte straš-

nejšia vojna – prišla 2. svetová
vojna

– predpovedala rozšírenie komu-
nizmu, prenasledovanie Cirkvi

– predpovedala zasvätenie Ruska
jej Nepoškvrnenému počatiu –
následne po zasvätení padol
totalitný režim

– predpovedala atentát na Jána
Pavla II.

Panna Mária odporúčala tieto du-
chovné prostriedky na polepšenie
ľudstva: svätú spoveď na prvé sobo-
ty mesiaca, modlitbu posvätného ru-
ženca a štvrťhodinové rozjímanie nad
ružencovými tajomstvami. Žiadala to
robiť päť mesiacov po sebe s úmys-
lom odčiniť urážky Boha a jej Nepo-
škvrneného Srdca. Sľúbila tým, čo si
vykonajú túto pobožnosť, že bude prí-
tomná pri ich smrti so všetkými mi-
losťami potrebnými pre ich spásu.
Táto pobožnosť dostala názov Fa-
timské soboty.

FATIMSKÉ ZJAVENIE – 100. výročie (13.5.1917–13.5.2017)

Panna Mária žiadala dennú mod-
litbu ruženca s dodatkom po každom
desiatku: „Ó Ježišu, odpusť nám
naše hriechy, zachráň nás od pe-
kelného ohňa, priveď do neba
všetky duše, najmä tie, ktoré naj-
viac potrebujú tvoje milosrden-
stvo.“

Fatimská Panna Mária nastolila
tiež požiadavku zasvätiť sa jej Nepo-
škvrnenému Srdcu. To znamená zve-
riť sa pod jej materinskú ochranu.
Aktuálnosť tejto výzvy pochopíme,
keď si uvedomíme dnešnú situáciu
ľudstva. Vo svete sú miestne vojny,
terorizmus, boj proti Cirkvi, násilie,
nenávisť medzi ľuďmi, materializmus,
mravný úpadok. I my vyprosujme
pokoj pre seba, naše rodiny a šírme
ho všade tam, kde sa nachádzame.
Takto budeme prispievať k víťazstvu
Máriinej lásky v dnešnom svete.

Dnes je Fatima duchovným stre-
diskom modlitieb a miestom teles-
ných a duchovných uzdravení. Pri-
chádzajú sem pútnici z celého sveta.

12.a 13. mája 2017 navštívi Fati-
mu aj pápež František. V duchu sa
pripojme k jeho púti.           (R. Modig)

Katolícka cirkev si v tomto roku pripomína sté výročie fatimských
zjavení. V malebnom údolí pri portugalskom mestečku Fatima 6x, raz
za mesiac v čase od 13.mája do 13.10.1917 sa trom pastierikom oviec
zjavovala Panna Mária.
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„Byť mamou na plný úväzok je jedným z najviac platených zamestnaní.
Je totiž platené čistou láskou.“                                (Mildred B. Vermont)

Očami
starostu

Jar, ktorá k nám na-
hliadla v marci, nás po-
zitívne naladila, no apríl
to všetko pokazil. Zima,
sneh, mráz a intenzívny dážď
nás vrátili skôr do zimy. Očakávame,
že konečne máj nám prinesie pekné a
teplé počasie a my sa vyberieme sadiť
zemiaky a pustíme sa do stavebných
prác.

Činnosť za mesiac apríl:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-

cujúci na drobných obecných prá-
cach počas mesiaca apríl čistili miest-
ne komunikácie od posypového ma-
teriálu po zimnej údržbe.

2/ Brigádnici dosadili sadenice strom-
čekov v obecnom lese na Zábave a
Pod Kamenným, ktoré poškodila zver.

3/ Pracovníci obce s hasičom pánom
Š. Kľuskom vyčistili pomocou novej
hasičskej techniky priepusty vody na
ceste pri sv. Anne a na Zábave.

4/ Naši hasiči a hasičky - dobrovoľníci
počas intenzívneho dažďa, keď hro-
zilo vyliatie rieky Hruštínky v časti pri
MŠ, sa podieľali na protipovodňo-
vých prácach. Plnili vrecia s pieskom
a tak robili zábranu proti vylatiu toku
Hruštínky.

5/ Koncom mesiaca sa
začalo jarné upratovanie
prostredníctvom roz-

miestňovania kontajnerov
po obci, ktoré nám oddialilo ne-

priaznivé počasie.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-

dených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania,
každý z nás má, alebo mal mamu.
Matka vedie naše kroky životom, veď

ich už viedla od mala. Často si k nej
chodíme po múdru radu. Je to osoba,
na ktorú sa môžeme spoľahnúť aj v
tých najhorších chvíľach. Neraz si však
neuvedomujeme jej úlohu v našom ži-
vote. Spomeňte si, koľkokrát sme boli
nespokojní s jej napomínaním, alebo
jej názormi.

 V druhú májovú nedeľu si pripomí-
name Deň matiek. Nezabudnime po-
ďakovať v tento sviatočný deň našim
mamkám. A možno, keby sme aj za-

budli, tak si urči-
te nájdime čas
na poďakovanie
hocikedy. Ďako-
vanie je preja-
vom pocty, že si
vážime človeka,
na ktorom nám
záleží, za všet-
ko, čo pre nás
robí, alebo uro-
bil. Všetkým ma-
mám a starým
mamkám z príle-
žitosti Dňa ma-
tiek prajem veľa
Božieho požeh-
nania, zdravia,
spokojnosť a ra-

dosť zo svojich detí a vnúčat.
Mgr. František Škapec

 starosta obce

§ 23 ods. 1: Vodič smie zastaviť a stáť
len vpravo v smere jazdy v jednom rade a
rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie
k okraju cesty a na jednosmernej ceste
vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bez-
pečnosť a plynulosť cestnej premávky, vo-
dič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prí-
padne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť
v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh
široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

§ 23 ods. 1: Pri zastavení a státí je vo-
dič povinný prednostne použiť parkovisko
tak, aby neobmedzoval ostatných účast-
níkov cestnej premávky. Pri zastavení a
státí vodič je povinný čo najlepšie využiť
parkovacie miesto a nesmie znemožniť
ostatným vodičom vyjdenie z parkovacie-
ho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť
na mieste, kde by znemožnil vjazd a vý-
jazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyzna-
čené parkovacie miesta, vodič smie stáť
len na nich.

§ 25 ods. 1 písm. u): Vodič nesmie za-
staviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti
kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky

a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci
na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej stra-
ne vyúsťujúcej cesty.

§ 25 ods. 1 písm. u): Vodič nesmie za-
staviť a stáť na miestach, kde zastavenie
alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky alebo obme-
dziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach
vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjaz-
dov a výjazdov z objektov určených na zá-
sobovanie alebo parkovacích miest.

§ 52 ods. 2: Iní účastníci cestnej pre-
mávky než chodci nesmú chodník použí-
vať; to neplatí, ak dopravnou značkou ale-
bo dopravným zariadením je určené inak
alebo ak ide o zastavenie alebo státie vo-
zidla, pri ktorom ostane voľná šírka chod-
níka najmenej 1,5 m okrem zóny s doprav-
ným obmedzením spočívajúcim v zákaze
zastavenia alebo státia a zóny s plateným
alebo regulovaným státím. V zóne s do-
pravným obmedzením spočívajúcim v zá-
kaze zastavenia alebo státia a v zóne s
plateným alebo regulovaným státím je
však na chodníku povolené zastavenie
alebo státie bicykla a motocykla, pri kto-
rom ostane voľná šírka chodníka najme-
nej 1,5 m.

Z uvedeného je zrejmé, že vodič by mal
v prvom rade využiť vlastný dvor, resp.
parkovisko a teda nie cestu a ani chodník.
Nezamedzovať tak premávke na miest-
nych komunikáciách a chodníkoch, po kto-
rých sa nedá prejsť s kočíkmi ba dokonca
niekedy ani pešo. Pokiaľ však musí na
ceste stáť, musí zabezpečiť, aby v každom
jazdnom pruhu zostal voľný priestor naj-
menej 3 m. V tejto súvislosti je potrebné
zdôrazniť, že v obci je premávka obojsmer-
ná a teda pokiaľ vodič má záujem parko-
vať na ceste, môže tak vykonať len v prí-
pade, ak od svojho vozidla ponechá na
ceste voľný priestor 6 metrov, čo je však
vzhľadom na šírku ulíc v obci často prob-
lematické. Pokiaľ musí vodič parkovať na
chodníku, musí zabezpečiť, aby pre chod-
cov ostala voľná šírka chodníka najmenej
1,5 m. Porušenie vyššie uvedených povin-
ností je porušením všeobecne záväzných
právnych predpisov o bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky, za čo môže or-
gán Policajného zboru ukladať pokuty.

O zodpovedné dodržiavanie týchto
povinností by sme sa však nemali snažiť
pre hrozbu pokutou, ale z dôvodu zacho-
vania bezpečnosti na cestách v našej obci
či už v zimnom období, keď vozidlá pre-
kážajú pri odhŕňaní snehu a pri potrebnom
posype ako aj v letnom období pri zvýše-
nom pohybe cyklistov, korčuliarov, chod-
cov a detí. Zaparkované vozidlá na uliciach
a chodníkoch zvyšujú nebezpečenstvo
kolízii a obmedzujú priechodnosť ulíc chod-
com, cyklistom, osobným vozidlám, vo-
zidlám rýchlej záchrannej služby, požiar-
nym vozidlám a i...

Ing. Ivana Teťáková (poslankyňa OZ)
JUDr. Ján Macík (poslanec OZ)

Parkovanie v obci
Vzhľadom na nárast podnetov od občanov poukazujúcich na živelné parko-

vanie na cestách a chodníku v obci Hruštín a na požiadavky o umiestnenie
príslušných dopravných značiek bola situácia s parkovaním v obci opakovane
diskutovaná na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Nakoľko táto problema-
tika je riešená práve zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke ktorý majú
všetci vodiči poznať, umiestňovanie dopravných značiek by bolo duplicitné a
neprispelo by k poriadku, práve naopak.

Z uvedeného dôvodu by sme radi pripomenuli a zdôraznili povinnosti, ktoré
vodičom vyplývajú z vyššie uvedeného zákona:
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Na sviatok práce postavili naši hasiči v centre obce
májku, ktorú vyzdobili naše hasičky. O dobrú zábavu sa
postarala SONDA a občerstvenie, ktoré zabezpečila pre
deti a dospelých obec, ponúkali poslanci.

z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Uznesenie č. 15/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 4: Schválenie kúpnej zmluvy
na výkup pozemkov pod chodník De-
dina a miestnej komunikácie Kutina.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Schvaľuje:

Odkúpenie pozemku pri miestnej komu-
nikácii Kutina od vlastníka v cene 3,32
€/m2 pre Obec Hruštín, Kultúrna 468/
2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501.
Jedná sa o parcelu registra „C“ evido-
vanú na katastrálnej mape č. 1836 orná
pôda o výmere 19 m2 zapísanú na LV
č. 5189 k. ú. Hruštín pod B 1 na jej
meno v celosti, vlastník Rozália Kubač-
ková, rod. Genšorová, nar. 17.05.1955,
Bobrovec č. 601. Ide o priamy predaj
podľa § 9a písm. c., zákona č. 138/1991
Z. z. Osoba nie je v rozpore so záko-
nom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov podľa § 9 odsek 6
a odsek 7.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, , Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0;  Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, PhDr. Helena
Martvoňová
Nehlasovali: 0

Uznesenie č. 16/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 5: Schválenie zámennej zmlu-
vy medzi obcou Hruštín a Rímskokato-
líckou cirkvou.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie:

Zámennú zmluvu medzi Obcou Hruš-
tín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín,
IČO: 00314501 a Rímsko-katolíckou
cirkvou, Farnosť Hruštín, Dedina 52/4,
029 52 Hruštín s tým, že na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
zavolá farská rada a p. farár.

Uznesenie č. 17/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 6: Informácia starostu obce
ohľadom uzatvorenia zmlúv spojených
s projektom: Zberný dvor na separáciu
odpadu – obec Hruštín (projektový ma-
nažment, stavebné práce).

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce ohľadom uza-
tvorenia zmlúv spojených s projektom:
Zberný dvor na separáciu odpadu –
obec Hruštín (Zmluva o dielo č. 51/
2015/PS, Zmluva o poskytovaní pora-
denských služieb č. 058 2017).

Uznesenie č. 18/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 7: Informácia starostu obce o
projekte multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Hruštín - Zamost.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:

Projekt „Detský park v obci Hruštín,
Multifunkčné ihrisko pri Zákl. škole v
obci Hruštín“ s 5 % spolufinancovaním
(6570,00 €).

Hlasovanie:
Za: 8 Bc.M.Haluška, , Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Z. Snová-
ková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0; Zdržal sa:  0
Neprítomní: 2  Ľ. Jancek, PhDr. Hele-
na Martvoňová,
Nehlasovali: 1 Ľ. Snovák

Uznesenie č. 19/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 8: Informácia starostu obce o
uzatvorení zmluvy – IBV Hruštín, loka-
lita Kutina – Dielnice, úprava miestnych
komunikácií.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o uzatvorení
Zmluvy o dielo č. 04/2017 „IBV Hruš-
tín, lokalita Kutina – Dielnice, úprava
miestnych komunikácií“.

Uznesenie č. 20/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 9: Stabilizácia svahu Hruštín –
Kutina.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o uzatvorení
Zmluvy o dielo č. 01/04/2017 „Stabili-
zácia svahu, Hruštín“.

Uznesenie č. 21/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č.10: Schválenie projektu „Zlep-
šenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
Hruštín – Zamost“.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:

Predloženie ŽoNFP za účelom realizá-
cie projektu „Zlepšenie kľúčových kom-
petencií žiakov Základnej školy v Hruš-
tíne“ realizovaného v rámci výzvy č.
IROP-P02-SC222-PZ-2016-13, ktoré-
ho ciele sú v súlade s platným územ-
ným plánom obce a platným progra-
mom rozvoja obce;

Uznesenie č. 12/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 1: Otvorenie.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9.

B/ Schvaľuje:
Program doplnený o nový bod č. 9 (Sta-
bilizácia svahu Hruštín - Kutina), ostat-
né body sa posunú za bod č. 9.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0; Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2  Ľ. Jancek, PhDr. Hele-
na Martvoňová; Nehlasovali: 0

Uznesenie č. 13/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 2: Prejednanie predchádzajú-
ceho uznesenia OZ.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie:

Prejednanie predchádzajúceho uzne-
senia OZ.

Uznesenie č. 14/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č. 3: Prejednanie žiadostí.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Schvaľuje:
1. Predbežný súhlas pre MUDr. Slavomí-

ra Mičiaka a Mgr. Eleny Mičiakovej,
Školská 56/6, 029 52 Hruštín na odkú-
penie parcely CKN č. 26/3 s podmien-
kou vypracovania geometrického plá-
nu a znaleckého posudku.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, , Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0;  Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, PhDr. Helena
Martvoňová; Nehlasovali: 0

2. Predbežný súhlas pre Ing. Jána Kece-
ru a Margitu Kecerovú, Školská 212/7,
029 52 Hruštín na odkúpenie parcely
CKN č. 26/3 s podmienkou vypracova-
nia geometrického plánu a znaleckého
posudku.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0;  Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, PhDr. He-
lena Martvoňová
Nehlasovali: 0
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- zabezpečenie realizácie projektu v sú-
lade s podmienkami poskytnutia pomo-
ci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a po-
skytnutého NFP v súlade s podmien-
kami poskytnutia pomoci t. j. maximál-
ne 2.733,36 EUR;
- zabezpečenie financovania prípad-
ných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu obce.

Hlasovanie:
Za: 9  Bc.M.Haluška, Ing. Marta Lipni-
čanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0; Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, PhDr. He-
lena Martvoňová; Nehlasovali:0

Uznesenie č. 22/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č.11: Schválenie spolufinancova-
nia projektu „V základnej škole úspeš-
nejší“.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:

Projekt „V základnej škole úspešnejší“
(MŠVVaŠ SR, EÚ, operačný program
Ľudské zdroje v rámci výzvy č. OPLZ-
PO1/2016/DOP/1.1.1-01) s 5 % spolu-
financovaním v sume 1.557,00 € na 36
mesiacov.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, , Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0; Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, PhDr. Helena
Martvoňová; Nehlasovali: 0

Uznesenie č. 23/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č.12: Prerokovanie a schválenie
nájmu nebytového priestoru v budove
KD.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:

Nájom nebytového priestoru v budove
kultúrneho domu „činkáreň“ za 5,-€/m2

x 42 m2 = 210,-€/rok pre Ing. Michala
Halušku, Kút 538/7, 029 52 Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, , Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0;  Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, PhDr. Helena
Martvoňová; Nehlasovali: 0

Uznesenie č. 24/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, , Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0; Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2  Ľ. Jancek, PhDr. Hele-
na Martvoňová; Nehlasovali: 0

Uznesenie č. 25/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č.14: Informácia kontrolóra obce
s vykonanou kontrolou.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Správu kontrolórky obce z kontroly
stravných lístkov pre zamestnancov
Obce Hruštín za rok 2016.

Uznesenie č. 26/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.04.2017

K bodu č.15: Rôzne (Ing. Uhrík – cesta,
inšpekcia ŽP – Kutina).

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Uznesenie Komisie obecného zastupi-
teľstva v Hruštíne na ochranu verejné-
ho záujmu zo dňa 28.04.2017.

Uznesenie č. 27/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 08.05.2017

K bodu č.1: Otvorenie.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9.

B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, , Ing. Marta Lip-
ničanová, JUDr. Ján Macík, Z. Snová-
ková, Mgr. P. Teťák, Ľ. Jancek, Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0;  Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Snovák, PhDr. Hele-
na Martvoňová
Nehlasovali: 0

Uznesenie č. 28/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 08.05.2017

K bodu č.2: Prerokovanie zámennej zmlu-
vy medzi obcou Hruštín a Rímskokato-
líckou cirkvou.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Informáciu o podmienkach zámennej
zmluvy medzi obcou Hruštín a Rímsko-
katolíckou cirkvou.

Mgr. František Škapec
starosta obce

K bodu č.13: Návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017.
    OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
Zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok 2017 v nasledovných položkách:
schválený rozdiel upravený
Príjem – kapitálový rozpočet
322 001 Dotácia-kamerový systém 0,00 € + 15.000,00 € 15.000,00 €
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 123.172,00 € + 32.875,00 € 156.047,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
637 002 Verejné obstarávanie 1.656,00 € + 1.000,00 € 2.656,00 €
637 004 Poradenstvo v KO 105,00 € + 105,00 € 210,00 €
637003 Internetová stránka obce 0,00 € + 2.000,00 € 2.000,00 €
637 005 Právne služby 0,00 € + 2.000,00 € 2.000,00 €
Program 2.1
633 006 Hasiace prístroje 0,00 € + 320,00 € 320,00 €
Program 3.1
637 005 Geologický prieskum  0,00 € + 5.250,00 € 5.250,00 €
Program 7.1
637 005 Externý manažment  0,00 € + 200,00 € 200,00 €
Program 8.1
642 014 Príspevok pri narodení  5.554,00 € – 200,00 € 5.354,00 €
642 026 Sociálny príspevok 300,00 € + 200,00 € 500,00 €
Program 9.1
713 Dotácia-kamerový systém  0,00 € + 15.000,00 € 15.000,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt. dokument. – zosuv na Kutine 0,00 € + 3.000,00 € 3.000,00 €
716 Projekt – školské dielne 0,00 € + 700,00 € 700,00 €
717 001 Vodovod, kanal. Kutina-spoluf. 10.000,00 € – 10.000,00 € 0,00 €
717 001 IBV Kutina Dielnice 60.000,00 € – 11.000,00 € 49.000,00 €
717 001 Detské ihrisko pri PD Hruštín 0,00 € + 48.000,00 € 48.000,00 €
717 002 Rekonštrukcia WC ZŠ Zamost 0,00 € + 2.500,00 € 2.500,00 €
717 002 Rekonštrukcia školské dielne 0,00 € + 2.800,00 € 2.800,00 €
              v ZŠ Zamost
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Krása mesiaca máj...
nevie nič! 16 rokov: mama je nula!... 18
rokov: mama je ako z inej doby!... 25
rokov: mama to možno vie!...

35 rokov: než sa rozhodnem, opý-
tam sa na to mamy!...

45 rokov: pýtam sa sám seba, čo by
si o tom myslela mama! 75 rokov: Ako
rád by som sa opýtal svojej mamy! ?

My všetci sa od Panny Márie a na-
šich mám učme milovať, trpezlivo ča-
kať, nestrácať nádej a ak je nutné, spô-
sobiť i „jazvy lásky“. Asi tak ako matka z
tohto príbehu: Istý malý chlapec si šiel
zaplávať. Skočil do zátoky a plával sem
a tam. A ani si nevšimol, že sa k nemu
blíži krokodíl. Keď to matka z obloku
zbadala, rýchlo vybehla von a z plných
pľúc volala na chlapca. Ten sa zľakol a
plával k nej. Bolo však už príliš nesko-
ro. Dobehla k mólu a uchopila chlapca
za paže presne vo chvíli, keď mu kro-
kodíl zahryzol do nôh. Zo všetkých síl

sa snažila vytiahnuť syna z vody. Kro-
kodíl bol síce silnejší, ale mama vyvinu-
la oveľa väčšie úsilie, pretože jej srdce
horelo láskou. Výkriky počul istý muž,
ktorý pribehol a krokodíla zastrelil. Na-
priek tomu, že chlapec utrpel ťažké zra-
nenia, bol schopný opäť chodiť. Keď ho
požiadal istý novinár, aby mu ukázal
jazvy, chlapec nadvihol prikrývku. Zá-
roveň vyhrnul aj rukávy, ukázal jazvy
na pažiach a povedal: „Tieto jazvy mu-
síte vidieť.“ Boli to stopy po matkiných
nechtoch, ktoré sa mu zaborili do kože.
„Mama ma nepustila a zachránila mi
tak život!“

Buďme aj my vďační za každé „jaz-
vy lásky“, ktoré nám spôsobili naše
mamy, aby nás zachránili! A nám
všetkým v rodinách, na pracovisku i v
celej obci nech sa podarí viesť „marián-
sky štýl života“ – v pokore a láske spo-
lupracovať a žiť na oslavu Boha a pre
dobro blížnych!

Rád vám k tomu všetkým žehnám
váš duchovný otec

Mesiac máj je
zvlášť zasvätený
oslave našej ne-
beskej Matky,
Panne Márii. Prá-
ve v tomto roku si
13. mája celá Cir-
kev pripomenie
sté výročie zjave-
ní Panny Márie vo
Fatime v Portugal-
sku. Preto si zvlášť

uvedomme skutočnosť, že máme v nebi
Matku, ktorá nám rozumie a naozaj ako
správna mama chce len naše dobro.

Ježiš nás v najdôležitejšej hodine
na kríži všetkých privádza k Márii. Ona
je tá, ktorá dokáže s niekoľkými bied-
nymi plienkami a velikánskou nehou
premeniť jaskyňu pre zvieratá na dom
pre Ježiša. Je služobnicou Otca, ktorá
sa chveje radosťou z jeho chvály. Je
vždy pozornou priateľkou, ktorá sa sta-
rá, aby v našom živote nechýbalo víno.
Je tou, ktorej srdce prenikol meč a chá-
pe všetky bolesti. Je misionárkou, kto-
rá je nám nablízku, aby nás sprevádza-
la životom a svojou materinskou láskou
otvára naše srdcia pre vieru... Ako sku-
točná matka s nami kráča, s nami boju-
je a neprestajne šíri blízkosť Božej lá-
sky. (porov. Evangelii gaudium 285)

Nechajme sa v tomto mesiaci zvlášť
ovplyvniť „mariánskym štýlom života“.
O ňom pápež František hovorí takto:
„Vždy, keď pozrieme na Máriu, dokáže-
me uveriť v revolučnú silu nežnosti a
lásky. V nej vidíme, že pokora a než-
nosť nie sú čnosťami slabých, ale sil-
ných, ktorí nepotrebujú zle zaobchá-
dzať s druhými, aby sa cítili dôležití.“
(porov. EG 288)

Okrem našej Nebeskej Matky Márie
pamätajme aj na naše pozemské mamy.
Už sa stalo tradíciou, že druhú májovú
nedeľu si aj na Slovensku pripomína-
me Deň matiek! Poslanie byť matkou,
fyzickou alebo duchovnou, je najkraj-
šie poslanie ženy, ktoré je zároveň aj
veľmi náročné! Veď otec a mama, ktorí
sú otvorení pre život, spolupracujú s
Bohom na diele stvorenia. V tomto čase
povedzme každý/á tej svojej mame, či
má rokov 30, 50, 80..., slovo: Ďakujem!
Poďakujme im za lásku, za všetko čo
pre nás urobili a obetovali! A nezabud-
nime ani na tie, ktoré už odišli do več-
nosti! Za všetky sa modlime!

Všetkým mamám chcem dodať chuť
a odvahu ďalej plniť svoje poslanie, aj
keď si to deti niekedy nevážia a „zatú-
lajú sa na ceste životom.“

 Niekto raz výstižne vyjadril pravdu
o vzťahu dieťaťa k matke takto:

 Keď máš 4 roky: mama vie všet-
ko!... 8 rokov: mama vie veľa! 12 rokov:
mama nevie všetko!... 14 rokov: mama

P O Z V Á N K Y
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Najmladšia generácia v obci
Mesiac apríl je nielen mesiacom le-

sov, ale i bláznivým mesiacom, o čom
nás tento rok naozaj aj dostatočne pre-
svedčil. Užili sme si rôzne výkyvy po-
časia a myslím, že sme si aj dostatočne
mohli uvedomiť, že oheň a voda sú
dobrými sluhami, no nie dobrými pán-
mi...

10.04.2017 – pondelok sa stal určite
pamätným pre mnohých našich pred-
školákov. Prekročili totiž strachovú ba-
riéru a predviedli, čo všetko vedia. Na
zápise v ZŠ Výhon boli ich vedomosti
príjemnou hravou formou preskúšané
milými p. učiteľkami. Tento rok sa na
zápise zúčastnilo 41 predškolákov. Te-
raz už vedia, že chodiť do školy nie je
nič ťažké a my im len prajeme, aby ich
tam vždy niečo lákalo...

14.04.-18.04.2017 – užili sme si jar-
né prázdniny, ktoré nám priniesli nie
len veľkonočné sviatky s nádielkou vody
a šibačky, ale i snehové prekvapenie.

19.04.2017 – našu MŠ aj tento rok
poctili návštevou ujovia poľovníci
Ing. Martvoň Ľ. a Rabčan J., ktorí nám
s nadšením porozprávali o lese a jeho
tajomstvách, o zvieratách a starostli-
vosti o ne. Mali sme možnosť nielen

vidieť, ale sa aj dotknúť niektorých ukáž-
kových zvierat. Predviedli nám prácu s
rôznymi vábničkami a trúbkami, ďale-
kohľadmi, ba dokonca pravou poľov-
níckou puškou.

20.04.2017 – tento deň patril krásne-
mu fantazijnému letu do rozprávky. S
malou kamarátkou Emulienkou sme
sa premenili na maličkých drobčekov a
tak s ňou prešli kus sveta... Stretli sme
motýľa Ema, nebezpečnú žabu Otíliu a
jej deti v bažine, protivného lúčneho
koníka, pána Krta a kamarátky myšky.
Takýto výlet do rozprávky nám umožni-
la teta divadelníčka z divadla Pam-
prlo v Trenčíne. Celý príbeh bol na
motív známej rozprávky „Palculienka“.

22. 04.2017 – deň, kedy si treba uctiť
našu Zem... „Deň Zeme“. Keďže nám
ale počasie neprialo, venovali sme jej
pozornosť rozprávaním o prírode, jej
znečisťovaní a starostlivosti o ňu, o glo-
bálnych problémoch,.. Premýšľali sme

nad dôležitými prvkami pre
život na Zemi a vysadili
sme si nejaké rastlinky, o
ktoré sa budeme starať.
Keď bude priaznivé poča-
sie, zrealizujeme veľké
upratovanie v okolí našej
MŠ a aspoň tak dáme na-
šej krásnej Zemi najavo,
že o ňu stojíme...

Naša MŠ sa zapojila do
projektu „Deň umývania
rúk“ so žabkou Bupi. Po
nahlásení našej škôlky
sme dostali balík s mydiel-
kami, tekutými+ mydlami,
vlhčenými vreckovkami a

peknými pracovnými listami so žabkou
BUPI. Počas mesiaca máj budeme re-
alizovať s deťmi aktivity zamerané prá-
ve na správne umývanie rúk a tak spĺ-
ňať stanovené požiadavky. Ak sa nám
pošťastí, možno nás bude čakať nejaká
odmena..:)

INFO:
Prijímanie detí na predprimárne

vzdelávanie (do MŠ)
Prosím rodičov, aby sa snažili do-

držiavať termíny, ktoré sú stanovené
na preberanie rozhodnutia o prijatí ale-
bo neprijatí dieťaťa do MŠ. Termíny sú
uvedené na webovom sídle MŠ

          www.mshrustin.sk.
Je potrebné priniesť občiansky pre-

ukaz, prefotenú kartičku poistenca die-
ťaťa a je vhodné prísť aj s dieťatkom.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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5.4. – celoslovenské testovanie žia-
kov 9. roč. v predmetoch matematika
a slovenský jazyk. Výsledky budú zná-
me až 22.mája.

6.4. – deviataci navštívili divadelné
predstavenie Denník Anny Frankovej
v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene.
V Banskej Bystrici navštívili Múzeum
SNP, kde si vypočuli pútavé rozpráva-
nie o vojne a deportáciách Židov. Po-

tom pracovali s textami, ktoré preroz-
právali spolužiakom a preverili si tak
vedomosti z dejepisu a doplnili ich o
nové informácie.

10.4. – uskutočnil sa v budove zá-
kladnej školy na Výhone zápis do 1.
ročníka. Zúčastnilo sa ho 41 predško-

lákov (22 chlapcov, 19 dievčat), do
1.ročníka nastúpi pravdepodobne 40

detí ( 2 triedy). Foto zo zápisu si môže-
te pozrieť na www stránke školy vo
Fotoalbume, v časti ZÁPIS 2017.

20.4. – sa uskutočnilo školské kolo
súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žia-
kov prvého stupňa. Zúčastnilo sa ho 23
žiakov. Najlepšími recitátori: PRÓZA:
1. Katarína Šnajdrová (3.A), 2. Kristína
Drígľová (3.B), 3. Mária Šeligová (1.B)
POÉZIA: 1. Karin Kotúľová (3.A), 2.

Stela Lihanová (2.A), 3. Patrik Voška
(1.A) Všetkým zúčastneným patrí po-
chvala za to, že sa na svoj prednes
zodpovedne pripravovali a víťazom sr-
dečne blahoželáme.

21.4. – sa 28 ôsmakov zúčastnilo
exkurzie do Žiliny. Pekné počasie, po-
hodová cesta, očakávania - to boli dob-
ré znamenia pre organizátorky - p.uč.
Očkajákovú a p.uč. Kopilcovú. Cieľom
exkurzie bola návšteva Múzea Juraja
Jánošíka v Terchovej, prehliadka bet-
lehemu v kostole sv. Cyrila a Metoda v
tej istej obci, predstavenie Denník Anny
Frankovej v Mestskom divadle Žilina a

samozrejme, návšteva obchodného
centra Mirage v Žiline.

24.4. – konala sa trištvrteročná pe-
dagogická rada a informačný deň pre
rodičov žiakov našej školy.

25.4. – sa v Spišskej Kapitule konalo
diecézne kolo biblickej olympiády.
Našu školu reprezentovalo družstvo –
Jarko Kaprál, Majka Martvoňová a
Paulínka Matečková (všetci 8.B). Cel-

kovo z dekanátnych kôl, v ktorých súťa-
žilo 303 žiakov, postúpilo 13 družstiev.
Naši žiaci sa napriek veľkej konkuren-
cii umiestnili na 3. mieste. Po súťaži
žiaci dostali od organizátorov odmenu
– mohli si pozrieť biskupský palác, a to
aj časti, ktoré nie sú zvyčajne prístup-
né. Napríklad videli izbu Jána Vojtaš-
šáka, v ktorej bol väznený, jeho rukopi-
sy a listy. Na záver ešte v roku sv.
Martina navštívili Katedrálu sv. Marti-
na, kde sa pomodlili aj pri relikvii Jána
Pavla II. a videli najstaršie časti nášho
biskupstva. Žiakom blahoželáme, pod
vedením p. uč. Očkajákovej sa pripra-
vovali niekoľko mesiacov a nie vždy to
bolo ľahké. Takisto veľké poďakovanie
patrí aj nášmu p. farárovi, ktorý bol
ochotný obetovať svoj čas a sprevá-
dzať ich bezpečne na miesto súťaže aj
domov.

26.4. – v Žiline sa uskutočnilo kraj-
ské kolo geografickej olympiády, na
ktorom sme mali aj my svojich zástup-
cov – Zuzanu Gáborovú (8.A), Júliu
Gáborovú (9.A). Júlii chýbali dva body
na víťazstvo, skončila na peknom
5. mieste, Zuzka bola 17. Pripravovali
p. uč. Martvoňová a p.uč. Kopilcová.
Ďakujeme za dobrú reprezentáciu na-
šej školy.
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Podujatia v mesiaci
MÁJ 2017

6.5. MEGA LASER SHOW
13.5. Rodinná oslava
14.5. Deň matiek
17.5. Predaj RUCEK
20.5. Svadobná veselica
21.5. Schôdza PZ
24.5. Predaj LANTASTIK
27.5. Svadobná veselica
28.5. Prijímanie

MKS pri OcÚ
Hruštín

Na deň 28.4.2017 zvolalo predstaven-
stvo COOP Jednota Námestovo v zmysle
stanov, 28. zhromaždenie delegátov, na
ktorom boli prerokované nasledovné ma-
teriály:

– Správa o činnosti Predstavenstva COOP Jednota Námestovo od 27. zhro-
maždenia delegátov, ktoré sa konalo15.4.2016

– Správa Predstavenstva o činnosti Jednoty za rok 2016 a zámery na rok
2017

– Správa kontrolnej komisie
– schválená bola ročná účtovná závierka za rok 2016 a závery auditu
– bola vyhodnotená činnosť Výborov členských základní okresu Námestovo

Všetky prerokúvané materiály na zhromaždení boli delegátom okrem pí-
somnej formy uvedené audiovizuálnou formou prezentácie.

Za aktívnu činnosť vo svojich členských základniach boli za rok 2016
ocenené najlepšie VČZ, a to Námestovo, Hruštín, Oravská Lesná, Oravské
Veselé a Krušetnica.

V II.Q 2017 sa okrúhleho životného jubilea dožívajú títo naši členovia:
H. Martvoňová, Mgr. G. Tokár, J. Kľusková, A. Halaštíková, Ing. H. Hutirová,
A. Katreníková, M. Očkajáková, M. Pidíková, Mgr. J. Červeňová, E. Kazimiero-
vá, M. Kľusková, H. Jurčigová, T. Trojáková a V. Calová. VČZ chce všetkým
vysloviť želanie, aby ich neopúšťal optimizmus a dobré zdravie.

 J. Kravčíková

25.4. – v telocvični sa začal školský
futbalový turnaj mladších žiakov.

28.4. – mali štvr-
táci hodinu čítania
s pani knihovníčkou
z Oravskej knižnice
A. Habovštiaka v
Dolnom Kubíne.
Prečítali a poroz-
právali sa o kni-
hách, hravo zvládli
rôzne aktivity, ktoré
si pre nich pripravi-
la. Ďakujeme pani
Javorkovej za zau-
jímavú hodinu číta-
nia.

28.4. – v rámci „DŇA ZEME“ a „ME-
SIACA LESOV“ zavítali ku žiakom 1.
ročníka ujovia poľovníci, pán Rabčan a
pán Martvoň z Poľovníckeho združenia
v Hruštíne. Žiakom 1.A a 1.B ukázali
svoje trofeje lesnej zveri. Priniesli so
sebou aj rôzne vábničky, ktoré si deti
mohli vyskúšať. Porozprávali o živote
zvierat, o starostlivosti v zimnom ob-
dobí, o práci a povinnostiach poľovní-
kov. Beseda s poľovníkmi bola pre pr-
vákov veľmi zaujímavá a hlavne po-
učná. Žiaci odmenili ujov poľovníkov
veľkým potleskom.

Mgr. Július Kubáni,
riaditeľ školy
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Strelci
 Dňa 9. apríla sa na strelnici v Hruštíne konal Memoriál

Mariána Janovčíka v streľbe z veľkorážnej pištole, zo samo-
palu a v hode granátom na cieľ. V súťaži družstiev zvíťazilo
družstvo z Hruštína v zložení Jozef Jancek, Marián Slaničan
a Jozef Očkaják, na druhom mieste boli Turany a tretí bol
Martin. V súťaži jednotlivcov na prvom mieste skončil Jozef
Jancek, druhý bol Jozef Očkaják a tretí Zdeno Mertl z Turian.

V Prešove sa 22. apríla začali Kvalifikačné preteky
v streleckom trojboji. Zúčastnili sa ich Jozef Jancek, Marián
Slaničan, Jozef Očkaják, Jaroslav Jancek a Augustín Hojo.
Najlepšie sa darilo Jozefovi Jancekovi, ktorý zvíťazil v pištoli
aj v revolveri. Výborne strieľal aj Marián Slaničan, ktorý
v revolveri skončil druhý a v pištoli štvrtý.

Policajný klub Surfin Tvrdošín dňa 23. 4. usporiadal na
strelnici v Hruštíne Memoriál Kuľkovského v streleckom troj-
boji. Vo veľkorážnej pištoli suverénne zvíťazil Jozef Jancek,
druhý bol Jozef Očkaják a tretí Marián Slaničan. Úspech
hruštínskych strelcov potvrdil aj štvrtým miestom Augustín
Hojo a šiesty skončil Ľudovít Vlžák starší. Za zmienku stojí aj
to, že letnú sezónu začal Jozef Jancek štyrmi súťažami a vo
všetkých skončil na prvom mieste. ZOTŠ Hruštín

98 rokov
Paško František

85 rokov
Mišánik Dominik

70 rokov
Halaštíková Anna

65 rokov
Hutirová Elena

60 rokov
Sedlár Štefan

55 rokov
Dopater Ľubomír
Kazimierová Emília

50 rokov
Troják Štefan
Kľusková Margita
Mišániková Marta
Slameník Štefan, Ing.

 Prišli medzi nás:
Natália Medvecká  Peter

Socha  Ema Jankechová 
Lukáš Ľubek  Laura Snováko-
vá  Karin Horváthová

Uzavreli manželstvo:
Tomasz Marcin Hajduk a Lu-

cia Katrenčíková
Ján Calo a Lívia Čierniková

 Odišli od nás:
Štefan Žilinec, 84 rokov
Mária Bareková, 73 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci
MÁJ 2017

ktorú zorganizovalo občianske združenie HRTN. Počas poobedia a večera
vystúpilo Divadlo Babdlo z Prešova s hrou Danka a Janka, nasledovala

diskusia o tvorbe s Braňom Jó-
busom. Večerný program odštar-
tovali Vrbovskí Víťazi, ďalej po-
kračovali Dave Brannigan. Ná-
sledne sa predstavili domáci.
Skupiny Sonda a raz 2 tri a ako
dj Snowo a Apko. Ďakujeme part-
nerom: Obec Hruštín, Peter Švá-
ba - PS PARKETY, Apko, Škapec
servis, Ľadničkári, Maže to s.r.o,
Trajekt street shop, Kaderníctvo
Andrea, Dobrá cestovka, Michal
Glonek - fotograf, Bobka - ručne
robené šperky.

Z dobrovoľného vstup-
ného sa podarilo vyzbie-
rať 525,75 eur, ktoré
budú použité na výstav-
bu workoutového ihris-
ka v Hruštíne.

Tešíme na budúci roč-
ník.                       Apko

V sobotu, 22. apríla sa uskutočnil už 10. ročník
kultúrno-spoločenskej udalosti HRTN daj

z podujatia          z podujatia          z podujatia      z podujatia
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Najlepší výber,
najnižšie ceny!

PREVÁDZAM  brúsenie kotúčových píl priemeru od 25
do 100 cm a píl s SK plátkami so zubami rovnými, šikmými a
trapézovými. Cena dohodou. Kontakt: 0907 310 570.
PREDÁM 130 kg domáce prasa s možnosťou rozrobenia. Cena
dohodou. Tel. 0902 896 657
PREDÁM BMW E46 320D bielej farby, r.v. 2002, model po
facelifte, 2,0 diesel. Nové zadné brzdy, tyčky stabilizátora. Cena
2700 € + dohoda na mieste. Tel. 0907 363 052

Pozemkové spoločenstvo
urbarialistov Hruštín hľadá

pracovníčky na práce v lese
(zalesňovanie, vyžínanie, uhadzo-
vanie haluziny, ochrana náterom).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť
písomne do schránky na urbár-

skom dome.


