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Svätá Katarína Boloňská hovorí: „Čo
som dlho nemohla dosiahnuť vzýva-
ním svätých v nebi, získala som čas-
to okamžite, keď som o príhovor
u Boha poprosila dušičky.“ Jej slová
sa ozývajú v životoch mnohých iných
svätých či blahoslavených, ktorí túto
veľkú pravdu dosvedčujú: úbohé duše
z očistca sa mnohonásobne odplácajú
svojim dobrodincom. Dôkazom je aj úry-
vok z novej knihy z vydavateľstva Za-
chej.sk Útecha verných duší v očist-
ci. Veríme, že vás povzbudí pomáhať
úbohým dušičkám.

Jedna duša v očistci zaobstarala
svojej dobrodinke obživu v núdzi

Páter Gregor Karfora, regulovaný ka-
nonik, píše: Jedna chudobná žena z Nea-
pola, ktorá žila s rodinou v biede, stratila
svojho muža, ktorého práca bola jej je-
dinou podporou. Muža totiž uvrhli kvôli
dlhom do žalára, čím sa žena dostala
do veľkej biedy. Musela totiž živiť tri deti
a ešte aj vykúpiť svojho muža. V tejto
biede sa listom obrátila na jedného bo-
hatého pána s prosbou o pomoc, ale
dostala od neho len veľmi malú sumu.

Sklamaná sa pobrala do kostola, aby
tam Pánu Bohu, pravému Otcovi chu-
dobných, vyžalovala svoju biedu. Keď
svojmu srdcu uľavovala modlitbou a pla-
čom, napadlo jej, akoby jej to vnukol
anjel strážca, že duše v očistci pomá-
hajú svojim dobrodincom v núdzi. Vo
veľkej dôvere teda vzala svoje posled-
né peniaze, aby za ne dala slúžiť svätú
omšu.

Po svätej omši sa pobrala domov.
Vtedy stretla neďaleko kostola staruč-
kého ctihodného pána. Vľúdne sa jej
prihovoril a spýtal sa, prečo je taká za-
rmútená. Porozprávala mu o svojom
nešťastí, na čo od neho dostala list,
ktorý mala doručiť jednému šľachticovi

v meste. Muž sa potom pobral preč.
Žena hneď zaniesla list zmienenému

pánovi, ktorý sa jej po prečítaní začudo-
vane opýtal, odkiaľ ho vzala. Poznal
totiž rukopis – bolo to písmo, jeho zo-
snulého otca. Odpovedala, že ho do-
stala od jedného váženého staručkého
muža. Keďže uvidela v izbe jeho obraz,
dodala, že mu bol veľmi podobný, len
tvár mal veselšiu.

Šľachtic otvoril list a prečítal si v ňom
tieto slová: „Syn môj! Práve teraz vystu-
puje Tvoj otec z očistca do neba pomo-
cou svätej omše, ktorú dala táto chu-
dobná žena slúžiť. Preto Ti ju odporú-
čam. Buď vďačný a dobre ju odmeň,
lebo je veľmi chudobná.“

Viditeľne pohnutý šľachtic prelieval
slzy a čítal ten list, ešte veľakrát. Stále
bol radostnejší.

Nakoniec sa žene prihovoril: „Vzác-
na pani, malou almužnou ste sa stali
šťastím môjho otca. Teraz chcem byť ja
vaším šťastím hojnejšou almužnou.
Ubezpečujem vás, že odteraz sa vám aj
vášmu manželovi bude dostávať dosta-
točnej obživy.“

Hroby kňazov

Skutočný príbeh: Duše v očistci pomáhajú svojim dobrodincom
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac október

v mesiaci
november 2020

sa dožívajú
životných jubileí

J U B I L A N T I

Snováková Mária
Snovák Ján
Červeňová Mária
Šeliga Pavol
Kotúľ Július
Slameníková Margita
Slaničan Ľudovít
Kupčulák Ján
Michalčík Milan
Očkajáková Terézia
Ľubeková Margita
Sochová Mária

Odišli od nás
Mária Firicová
Zuzana Kubiritová
Elena Vajzerová
Pavlína Molnárová
Janka Kampošová

Prišli medzi nás
Simona Zemenčíková
Lukáš Miškovič

Uzavreli manželstvo
Rastislav Očkaják
  a Jana Žilincová

Elvis Mazaček
  a Michaela Sekerášová

Pavol Zrník
  a Ľudmila Snováková

Matúš Katrák
  a Veronika Huráková

1/ Firma Pindziak nám dokončila obnovu
hrobov kňazov. Pán J. Mikuláš nám na
týchto hroboch vyčistil so-
chy, obnovil písmená
a vymaľoval kríže.

2/ Pracovníci obce zabe-
tónovali základy stĺpov
na sušenie hadíc pri hasičských
zbrojniciach vo Vaňovke a v Hruštíne.
Pán O. Škunta nám so svojou techni-
kou vykopal tieto základy a v Hruštíne
ešte vyčistil hasičskú nádrž a potok pri
hasičskej zbrojnici.

3/ Pán O. Škunta nám so svojou techni-
kou a s pracovníkmi obce vyčistili ga-
rád na ceste smerom na Zábavu, nad
PD. Pri intenzívnom daždi nám táto
voda podmývala cestu. Taktiež nám
rozhrnul makadam na spevnenie cesty
na ulici Kutina.

4/ Členovia Orava rescue system (Orav-
ský záchranný systém) nám v priebe-
hu mesiaca október so svojou techni-
kou vydezinfikovali priestory kostola,
ZŠ-Výhon, ZŠ-Zamost, telocvične,
obecného úradu a kultúrneho domu.
Počas 1. testovania nám po každom dni
vydezinfikovali priestory kultúrneho
domu a polyfunkčnej budovy vo Vaňov-
ke. Pán poslanec I. Janckulík nám odo-
vzdal aj darček vo forme jednorazových
rúšok pre najmenšie deti, ktoré som
odovzdal do materskej škôlky.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-
ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
V dňoch 23.-25.10.2020, 30.11.a 1.11.

2020 prebehli v našej obci 2 testova-
nia, zamerané na zachytenie infekč-
ných osôb, prenášajúcich COVID-19.
V obci Hruštín prebehlo testovanie bez
problémov a testovacie miestnosti sa
mohli otvoriť načas. Za výbornej spo-
lupráce armády SR v našej obci pod
velením rotmajstra Petra Bohuckého
a samosprávy, bolo všetko včas pri-
pravené. Zo srdca sa chcem poďako-
vať všetkým zdravotníkom, ktorí prijali
moje pozvanie testovať (aj tým, ktorí

sa ešte prihlásili, ale už sme mali do-
statok), všetkým policajtom z okrsku

Námestovo a Dolný Ku-
bín, profesionálnym ha-
sičom, všetkým dobro-
voľníkom, mojim za-

mestnancom, pani pred-
nostke Stele Kubicovej, pani

kultúrnej referentke Soni Zajacovej,
pani Lenke Matečkovej a členom Orav-
ského záchranného systému. Nechcem
zabudnúť, ani na sponzora a to pána
Miroslavova Šeligu, ktorý celému tímu
- ktorému to veľmi dobre padlo, opako-
vane ponúkol skvelé korbáčiky a kolá-
če. Za výborné koláče ďakujeme aj pa-
ni Alenke Šeligovej a Danke Šeligovej.

Všetci spomínaní preukázali, že sa
vedia obetovať, riskovať pre to naj-
drahšie, čo človek má a to je zdravie
a život človeka. V takýchto extrém-
nych a vyhrotených situáciách človek
spozná skutočne ľudí, ktorým ide
o dobro druhého. O tom, že to malo
zmysel bolo aj množstvo podchyte-
ných infekčných občanov z našej obce.
Z tohto dôvodu sa chcem ešte veľmi
pekne poďakovať všetkým tým obča-
nom, ktorí ste na testovanie prišli
a ukázali ste svoju 100% disciplinova-
nosť, aj keď ste niekedy museli čakať.

Zároveň vyzývam občanov, ak sú
pozitívni, aby dodržiavali nariadenú ka-
ranténu. Občania, ktorí sú negatívni,
aby dodržiavali všade v bežnom živote
hygienické pokyny. Podľa poslednej
štatistiky spadáme pod okres, kde nás
čaká ešte tretie testovanie. Chcem Vás
touto cestou poprosiť, aby ste na tes-
tovanie ešte prišli a spoločnými silami
tak tento vírus porazili. Ďakujem.

starosta obce

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred svojím zrkadlom, päť minút pred
svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. (Horatius)
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V novembri si Katolícka cirkev pripomína dva významné
sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých. Na
túto slávnosť nadväzuje Spomienka na všetkých verných
zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky.

Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na
vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je
smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa na-
chádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva
blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má
byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, za-
paľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za
ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku,
reflexie, spomienok. Spomíname si a modlíme sa nielen za
všetkých svätých, ale aj za tých našich predkov, ktorí neboli
vyhlásení za svätých, ale žili statočným a pekným životom,
vedeli sa obetovať pre iných.

Je to čas, keď viac ako inokedy myslíme v modlitbách na
našich drahých zosnulých a prosíme za spásu ich duší. Vždy,
keď strácame milovanú osobu, a stojíme nad hrobom či pri
cintorínskom kríži, uvedomujeme si vlastnú zraniteľnosť. Vte-
dy si v mysli preberáme, ako konáme vo svojom živote. Čo
by sme mohli urobiť lepšie, a v čom by sme sa mali úplne
zmeniť. Uvedomujeme si, že máme ešte čas. Ale koľko?
Možno rok, mesiac, týždeň či deň a možno už iba hodinu.
Máme čas, ktorý nám dáva vzkriesený a oslávený Pán, aby
sme sa stihli pripraviť, aby sme mu - keď príde naša jeseň
– mohli odovzdať zdravú a hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré
majú hodnotu pre večnosť.

Vieme, že Pán nežiada od nás veľa. Možno len trochu
viac ochoty, lásky, trpezlivosti. Nechce, aby sme premárnili
svoj život na zemi, ale aby sme si vážili každý nový deň

a uskutočňovali jeho príkaz lásky. Preto ho prosme aj v tieto
dni, aby naplnil naše srdcia novou nádejou a láskou a dal
nám odvahu, aby sme s pokorou a odovzdanosťou prijímali
životné skúšky, a tak boli pripravení, keď nás k sebe povolá.

Sviatok všetkých svätých je spomienkou na ľudí, ktorí žili
pred nami svoj život, v plnej odovzdanosti Bohu. V rôznej
miere mali určité charizmy, ktoré vedeli dať do služby blíž-
nym. Boli to v podstate talenty, ktoré dostali od Boha a snažili
sa ich znásobiť.

Treba nám však vedieť, že rovnako ako my, nežili bezsta-
rostným životom. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami, čelili
pokušeniam, mnohí z nich žili v existenčne náročnejšej dobe
ako my. No napriek tomu sa snažili – počas ich pozemskej
púte uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im prinášal život
- s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou
kráčať v Ježišových šľapajach a žiť evanjeliové pravdy.

Sviatok všetkých svätých nech nie je pre nás len vďačnou
spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom
potenciálnych svätých. Tento sviatok nás chce povzbudiť
a dodať nám odvahu hľadať svoju vlastnú životnú cestu,
cestu viery a spásy.

Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila v kostole.
Slnečné lúče presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo sväty-
ni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali, svetlo, žiaru
a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“ „To sú svätí.“
vysvetľuje mama synovi. Teraz už viem, kto sú svätí - Svätí
sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! - povedal chlapec. V tejto
jeho odpovedi odznela výstižná, presná charakteristika svä-
tých, a svätosti.

Snažme sa žiť tak, aby raz toto o nás mohli povedať iní.
Snažme sa prinášať svetlo druhým a žiariť pre Božiu Lásku.

Kaplán Peter

Vážení občania
Niekoľkokrát sme vyzývali našich občanov, aby sa

prihlásili, ak majú záujem kopať hroby. Neprihlásil sa
nikto. Niektoré rodiny majú príbuzných, ktorí vykopú
zomrelým príbuzným hrob. V prípade, ak vy nemôžete,
ponúkame Vám telefónne číslo hrobárov z Tvrdošína
0917 563 296, ktorá robí tieto služby po celej Orave. Aj
u nás táto pohrebná služba už pochovávala a ľudia sú
spokojní.

V tomto čase zvyčajne
navštevujeme miesta po-
sledného odpočinku našich
najbližších, priateľov, suse-
dov, známych. V tomto
roku je to všetko tak trochu

inak. Všetci sa staráme o zásoby na prichádzajúcu zimu.
V prvom rade by sme sa mali starať hlavne o zdravé
myslenie v tomto nezdravom období, ktoré nás žiaľ
v tomto čase prenasleduje. To zdravie nepotrebujeme
len na tele, ale aj na duši a hlavne rozume, aby sme tie
informácie o korone, ktoré sa na nás valia zo všetkých
strán, vedeli roztriediť, a prijať len tie správne.

 V tomto nezdravom období, však nemôžeme zabud-
núť na jubilujúcich členov našej členskej základne. Vo
IV.Q 2020 okrúhle životné jubileum si pripomínajú nasle-
dovní členovia: Václav Macák, Mária Červeňová, Helena
Meleková, Július Kotúľ, Margita Slameníková, Štefan
Haluška, Mária Rabčanová, Mária Radzová, Rozália
Kupčuľáková, Ivan Halmeš, Ján Kupčuľák, Mária Sno-
váková a Mária Tomulcová. Všetkým jubilantom želáme
hlavne zdravie, rodinnú pohodu a spokojnosť.

 Zároveň do pozornosti dávam vyplácanie zliav z ná-
kupu za I. polrok 2020 pre členov a zákazníkov teda
držiteľov nákupných kariet COOP Jednota.

J. Kravčíková

Obec Hruštín vydáva monografiu našej obce. Pri
tejto príležitosti prosíme našich starších spoluobčanov,
ktorí majú fotografie z detstva, zo života, aby nám ich
doniesli na obecný úrad, kde ich pani referentka Soňa
Zajacová prefotí a následne ihneď vráti majiteľovi. Ďa-
kujeme veľmi pekne za pomoc, pretože je to v záujme
nás všetkých, aby sa kniha našej obce podieľala na
zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva obyvate-
ľov Hruštína a Vaňovky pre nasledujúce generácie.

Monografia obce

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

OZNAM
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY OKTÓBER 2020

8. 10. 2020 sa žiaci 4.AB triedy zú-
častnili besedy s Mgr. Jurajom Janče-
kom z CPPPaP Námestovo. Prostred-
níctvom zaujímavého rozhovoru sa
oboznámili s pojmom KYBERŠIKANO-
VANIE, ako sa môže prejavovať a čo
všetko sa považuje za kyberšikanova-
nie. Pestrými aktivitami pochopili, že naj-
lepšia je prevencia, a to rozvíjaním vzťa-
hov, riešením konfliktov alebo schop-
nosťou vcítiť sa do prežívania druhých.

V minulom šk. roku, podobne ako po
iné roky, prebiehala v ZŠ Hruštín dia-
gnostika profesijnej orientácie súčas-
ných deviatakov v spolupráci s CPP-
PaP Námestovo. Cieľom bolo pomôcť
budúcim stredoškolákom v správnom
výbere strednej školy. V piatok 9.10.
2020 sa realizovala individuálna inter-
pretácia výsledkov kariérového pora-
denstva, kde sa žiaci spolu s rodičmi
mohli porozprávať s odborníkmi o ich
predpokladoch na budúcu voľbu povo-
lania. Veríme, že im to pomohlo a vybe-
rú si to pravé a vhodné povolanie.

V piatok 16.10.2020 vykonali členo-
via Orava Rescue System kompletnú
dezinfekciu školských budov ZŠ
Hruštín (Zamost, Výhon) vrátane telo-
cvične a školskej dielne. Dezinfekciu
zadarmo vykonali vďaka ochote svojich
členov ale aj firme Robin plus s.r.o. Par-
tizánske, ktorá ORS darovala tisíc litrov
koncentrovaného roztoku, z ktorého pri-
pravili až sedemtisíc litrov dezinfekčné-
ho roztoku. Ďakujeme.

Koniec letných dní a nástup jesene
nám každý rok pripomenie výstavka
jesenných plodov z našich záhrad, polí,
lúk... Aj na Výhone v októbri urobili
žiaci s pani učiteľkami výstavku jesen-
ných plodov a výtvarných prác s témou
jesene.

V misijnom mesiaci október sa v na-
šej škole uskutočnila zbierka s názvom
„Sladká pomoc“ - pomoc pre pápež-
ské misijné diela v Afrike. Každý tretiak
dostal 2 čokoládky, ktoré mal predať za
čo najvyššiu sumu. V rodinách tretiakov
sa tak vyzbierala suma 282,20 eur! Ďa-
kujeme všetkým štedrým darcom! Tre-
tiaci

Žiaci 5. – 9. ročníka sa zapojili do
projektu Záložka do knihy spája ško-
ly. Cieľom projektu je nielen podpora
čítania na základných školách, ale vy-
tváranie si priateľských vzťahov s part-
nerskými školami. V mesiaci október si
naši žiaci vymenili záložky do knihy
s českou školou Základná škola Kuni-
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ce. Žiaci tak mohli zistiť, aké knihy rady
čítajú deti z českej školy.
„Čím viac čítate, tým viac sa naučíte.
Čím viac sa naučíte, tým viac miest ob-
javíte.“                                   Dr. Seuss

Rozhodnutím krízového štábu prešli
od pondelka 26.10. na dištančný spô-
sob vyučovania po stredoškolákoch aj
žiaci II.stupňa ZŠ (5.-9.roč.). Toto onli-
ne vyučovanie by malo trvať do 27.11.
2020. ZUŠ Jánoš prechádza takisto na
dištančné vzdelávanie. Žiaci I.stupňa
pokračujú v normálnom vyučovaní.

V rámci projektu „Skrášlenie okolia
multifunkčného ihriska“ sme briežok za
rigolom pokryli textíliou a vysadili doň
okrasné kry a ihličnany. Veríme, že sa
prijmú a budú esteticky dotvárať náš
športový areál.

V týždni od 26.10. do 29.10. sa kona-
lo dištančné vzdelávanie aj u žiakov 2.A
triedy (karanténa p.učiteľky). V tomto
týždni bola prerušená prevádzka ŠKD
z dôvodu onemocnenia pedag. zamest-
nancov. V piatok 23.10. bolo riaditeľské
voľno pre žiakov 2. stupňa. Dôvodom
bolo celoplošné testovanie občanov
Hruštína na COVID19.

Dištančné vzdelávanie:
Vážení rodičia, z rozhodnutia Minister-
stva školstva SR sa v čase od 26.10. do
27.11.2020 prezenčné vzdelávanie na
2. stupni základných škôl nahrádza
vzdelávaním dištančným. Toto sa reali-

zuje prostredníctvom online hodín (žiaci
sa v dohodnutý čas skontaktujú s vyu-
čujúcim a riadia sa jeho pokynmi) alebo
plnením úloh zadaných cez portál
BEZKRIEDY alebo EduPage (webová

stránka školy, kde
je tiež internetová
žiacka knižka – vší-
majte si záložky
„Nástenka“, prípad-
ne „Dú/písomky“).
Pre toto vzdeláva-
nie platí upravený
rozvrh. V každý pra-
covný deň môžu
žiaci očakávať úlo-
hy, prípadne online
hodiny z uvedených
predmetov. Úlohy
zadajú učitelia do
9:00. Ak z niektoré-
ho predmetu žiaci
úlohu nedostanú,

treba to chápať tak, že učiteľ sa rozho-
dol úlohu nezadať. Online hodiny sa
budú konať po predchádzajúcej dohode
s učiteľom v priebehu daného dňa.
Žiaci sú povinní zúčastniť sa online ho-
diny – pripraviť si všetky potrebné učeb-
né pomôcky (učebnicu, pracovný zošit,
písacie potreby...) a pripojiť sa včas.
Tiež majú povinnosť plniť zadané úlohy

podľa pokynov učiteľa a poslať mu ich
v stanovenom termíne.
Každá splnená úloha bude hodnotená
známkou, ktorá bude zapísaná do in-
ternetovej žiackej knižky. Tento spôsob
totiž považujeme za stručný, jasný
a zrozumiteľný. Rodič tak bude mať pra-
videlné informácie o tom, ako jeho dieťa
zadané úlohy počas dištančného vzde-
lávania plní.

Známka - význam
1 – vypracovaná úloha spĺňa všetky po-
žiadavky učiteľa
2 – úloha je OK, len s malými výhrada-
mi – učiteľ ich konkretizuje žiakovi
v správe
3 – časť úlohy je vypracovaná chybne
– upozornenia na chyby budú napísané
v správe
4 – úloha bola síce vypracovaná, no má
závažné nedostatky – uvedené v sprá-
ve od učiteľa
5 – žiak úlohu nesplnil / neposlal jej
splnenie učiteľovi v stanovenom termí-
ne.

Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže
zúčastniť online hodiny, prípadne splniť
zadanú úlohu, rodič v správe kontak-
tuje daného vyučujúceho a situáciu
mu objasní. V prípade problémov
s komunikačnou technikou kontak-
tujte triedneho učiteľa a spoločne sa
pokúsime nájsť vhodné riešenie.

Veríme, že sa nám podarí túto nároč-
nú situáciu spoločne zvládnuť.

Naši žiaci majú možnosť od októbra 1x
do týždňa dostávať jablkovo-brosky-
ňovú šťavu (0,2 l) a jabĺčko alebo
hrušku (1ks). Toto všetko zadarmo
v rámci projektu Školské ovocie od fir-
my Mirutomi, Ťapešovo.

Július Kubáni
riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
7.10.2020  Na prvé stretnutie s našimi predškolákmi prišla

pani Mgr. Vajdiarová z centra voľného času Maják, ktorá
bude v rámci krúžkovej činnosti deti učiť hrovou formou
základy anglického jazyka. Krúžok „Angličtina hrou“ bude
bývať v stredu v popoludňajších hodinách a keďže bol veľký
záujem o výučbu, deti sú rozdelené na dve skupiny.

9.10.2020
Mesiac októb-
er sme mali
zameraný na
krásy záhrady
a lesa. Okrem
plodov zo zá-
hrad ako je ze-
lenina a ovo-
cie, sme spo-
znávali rôzne
druhy stromov
a lesných oby-
vateľov. Robili
sme ochutnáv-
ku vitamínov
v y p e s t o v a -
ných v záhradkách a predškoláci dokonca piekli chutný jabl-
kový koláč, na ktorom si pomaškrtili aj kamaráti z ostatných
tried.

16.10.2020 V našej MŠ v popoludňajších hodinách pre-
behla dezinfekcia všetkých priestorov, ktorú realizoval
Oravský záchranný systém pod vedením pána Ing. Igora

Janckul íka.
Za vybavenie
dezinfekcie
ď a k u j e m e
pánu staros-
tovi.
Okrem toho
nám nechali
v MŠ jedno-
razové rúška
pre všetky
deti, ktoré im
sprostredko-
valo občianske združenie „Nemocnica deťom“. Veľmi pekne
za taký prospešný darček ďakujeme.

30.10.-02.11.2020 Jesenné prázdniny, počas ktorých bola
prerušená prevádzka našej MŠ. Naplánovalo a následne sa
realizovalo dolepenie kobercov do spálňových častí 1. a 2.
triedy. Ďakujeme za spoluprácu firme PS Parkety a pánu
Švábovi P.

INFO:
- Keďže sa stále menia nariadenia ohľadom pandémie

vírusového ochorenia na COVID – 19, prosím rodičov,
aby sledovali informácie na nástenkách MŠ a na FB
stránke MŠ

- Rodič je povinný telefonicky informovať riaditeľku MŠ
v prípade výskytu ochorenia na COVID – 19 v domác-
nosti.

Očkajáková Marcela
riaditeľka MŠ

Predám ručné drevené krosná na tkanie kobercov. Cena
dohodou. 0908 217 644

Daniela ponúka možnosť doučovať anglický jazyk pre
všetkých od 7 do 70 rokov. Výučba je možná online ale
aj osobne pre viac záujemcov. Info t.č. 0903 247 107
teším sa na Vás.

Kto má záujem o domáce oplátky a trubičky 0,06 cen-
tov, môže si ich zakúpiť alebo objednať na č.d. 390 na
t.č.: 0903 247 107. Doručenie je domov.


