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Jeden americký reportér v televízii
poznamenal: „Čo sa týka ekonomiky, ak
by neboli zlé správy, neboli by vôbec
žiadne správy!“ Zažívame podobné uda-
losti ako počas Veľkej finančnej krízy
– bankové krachy, finančné injekcie na
oživenie ekonomiky, nezamestnanosť
a pod. Na tvárach ľudí vidieť strach, kto-
rý sa dá vnímať aj v ich slovách. Strach
nás núti reagovať emocionálne, často
robiť nesprávne veci. Nepodľahnime pre-
vládajúcim obavám, ktoré nás obklopu-
jú v našej stále viac bezbožnej kultúre.

Doktor Jay Adams rozpráva príbeh
muža, ktorý sa rozhodol vzdať sa sta-
rostí. Keď si jeho priateľ všimol ako uvoľ-
nene pôsobí, spýtal sa ho, ako porazil
starosti. A muž odpovedal: „Je to jedno-
duché. Najal som si chlapíka, aby sa
starostil za mňa.“ Keď sa ho opýtal,

koľko ho stojí, odpovedal: „10 000 Li-
bier (asi 11 550 €) mesačne.“ „A odkiaľ
tie peniaze zoženieš?“, spýtal sa jeho
ustarostený kamarát. On pokojne odve-
til: „To je jeho starosť, nie moja!“
Aby si prosperoval v ťažkých časoch:
1. Odolaj hrabivosti. Zdieľanie vecí, nie

ich veľké a nadmerné vlastnenie, pri-
náša trvalé uspokojenie a radosť.

2. Nepreberaj zodpovednosť za cu-
dzie dlhy. Nepatri k tým, čo sa zaru-
čujú za dlhy. Pomôž núdznemu iným
spôsobom – dávaním, požičiavaním
bez nároku na vrátenie, múdrou ra-
dou.

3. Pracuj usilovne. „Kto pracuje leni-
vou rukou, chudobnie, naproti tomu
ruka pracovitých obohacuje.“ (Prís
10,4)
Vo svete, v ktorom sa uplatňuje zá-

Ekonomika na ťažké časy

Najväčšou osob-
nosťou, ktorú použi-
la Božia prozreteľ-
nosť na rozšírenie
úcty k Najsvätejšie-
mu Srdcu Ježišovmu,
bola svätá Margita
Mária Alacoque
(+ 1690). Táto panna
z rehole Navštívenia
mala v rokoch 1673
– 1675 osobitné zjave-
nie Najsvätejšieho Srd-
ca Ježišovho. Jej du-
chovný vodca svätý
Klaudius de la Colom-
biére sa všemožne usi-
loval o rozšírenie úcty k Najsvätejšie-
mu Srdcu Ježišovmu napriek všetkým
prekážkam, ktoré sa v tom storočí vy-
skytovali. Prvý úradný sviatok, kto-
rý povolila Svätá Stolica, bol roku
1765. Pápež Klement XIII. ho povolil
poľským biskupom a arcibratstvu Naj-
svätejšieho Srdca v Ríme 6. februára
1765, a to na piatok po oktáve Božie-
ho tela. Sviatok Najsvätejšieho Srd-

sada: „Zober si, čo môžeš a môžeš všet-
ko, čo je na dosah“, si neustále ohroze-
ný chamtivosťou mať viac majetku, ma-
nipuláciou a strachom. Sú to hrozby pre
neveriacich, nie pre ľudí, ktorí chcú prísť
do Božieho kráľovstva. Ľudia Božieho
kráľovstva vedia, že oni a nie ekonomi-
ka, určujú mieru svojej úrody a to mie-
rou semena, ktoré tu na zemi zasievajú.
„Kto ako seje, tak bude žať.“

Zdroj: internet

ca Ježišovho pre celú
Cirkev ustanovil pápež
Pius IX. 23. augusta
1856. Základom úcty
k Najsvätejšiemu Srd-
cu Ježišovmu je Božia
láska voči nám. Pred-
metom úcty je fyzické
Srdce Ježišovo spolu
s jeho dušou obdarenou
darmi prirodzenými i nad-
prirodzenými, a spojené
s osobou Božieho Slo-
va. Na prvé piatky me-
siacov sa konajú ve-
rejné pobožnosti na
odčinenie urážok ľudí

spáchaných voči Najsvätejšiemu Srd-
cu Ježišovmu.
PRISLÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA
Ctitelia Božského Srdca obsiahnu:
1. Všetky milosti potrebné ich stavu;
2. pokoj v rodinách;
3. potechu vo všetkých protivenstvách;
4. ochranu v živote, ale osobitne v ho-

dine smrti;
5. požehnanie na všetky podujatia;

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
6. žriedlo a nekonečné more milosr-

denstva v Božskom srdci pre hrieš-
nikov;

7. horlivosť vlažným dušiam;
8. horlivým dušiam pokrok v dokona-

losti;
9. požehnanie domom, v ktorých uc-

tievajú obraz Božského Srdca;
10. kňazom veľké milosti pri práci na

spáse duší;
11. tým, čo rozširujú pobožnosť Bož-

ského Srdca, istotu, že budú zapí-
saní v samom Srdci Ježišovom.

12. Sľubujem v prehojnom milosrden-
stve svojho Srdca, že tým, čo si vy-
konajú pobožnosť deväť po sebe
nasledujúcich prvých piatkov, dám
milosť kajúcnosti, že nezomrú bez
mojej milosti, ani bez prijatia svä-
tých sviatostí a moje Srdce im bude
bezpečným útočišťom v hodinu
smrti.

Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry,
hľadieť s dôverou na Božské Srdce Je-
žišovo a často opakovať najmä v tomto
mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježi-
šovo, v teba dôverujem!

Peter kaplán +
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1/ Stavebná firma Žibek, ktorá vyhrala
výberové konanie, za-
čala so stavebnými
prácami na dennom
stacionári pre senio-
rov.

2/ Firma Kvalit zo Zákamenného nám vo
Vaňovke na kostole namontovala

v mesiaci jún 2021
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Snováková Helena
Hutira Vavrinec
Zemenčíková Bernardína
Hojová Mária
Snováková Margita
Žilincová Mária
Vlžák Ľudovít
Očkaják Ján
Martvoňová Mária
Kapráliková Mária
Snováková Zdenka
Matečková Anna
Martvoň Milan
Jošťák Ján
Šinál Ján
Gáborová Marta
Dopaterová Mária
Kubiritová Zuzana
Halušková Viera
Adamica Jozef
Šimek Miroslav
Kazimier Ladislav
Klimek Karol
Halaštík Štefan

Odišli od nás
Hermína Martvoňová
Mária Kompanová

Prišli medzi nás
Timea Hrubošová
Natália Gočalová

Uzavreli manželstvo
Ján Bartko
   a Martina Žilincová

Pavol Kurek
   a Veronika Žilincová

Zoltan Gascho
   a Dana Macáková

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho
života.“ Mark Twain

Očami
starostu

Činnosť za mesiac máj
nové  okná a dvere zo sibírskeho

smrekovca aj s vonkaj-
šou povrchovou úpra-
vou proti poveternost-
ným podmienkam z hli-

níka. Poslanci obecného
zastupiteľstva schválili na ten-

to účel dotáciu v plnej výške 17 000€ .

3/ Pracovníci firmy RILINE nám po miest-
nych komunikáciách a chodníkoch
zaasfaltovali výtlky a nerovnosti.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní na
obecných prácach nám počas mesia-
ca máj vyčistili skládky komunálne-
ho odpadu v obci. Taktiež pozbierali
po obci elektroodpad, železo a ne-
bezpečný odpad.

5/ Pri výmene plechu na kostole pracov-
ník obce s obecnou technikou odvá-
žal starý plech na zberný dvor. Tento
plech si farský úrad zoberie zo zber-
ného dvora a predá.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach veľmi pekne ďaku-
jem.

starosta obce

Hru je možné zahrať si
aj na stránke našej obce

www.hrustin.sk

Načítajte QR kód
a zahrajte si hru

o našej obci
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Obecný úrad Hruštín vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov/
návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu obce Hruštín na
rok 2021. Zásady participatívneho rozpočtu Obce Hruštín schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne.

Prioritné oblasti projektu/návrhu:
  aktívne občianstvo
  verejné priestranstvá
  ochrana a zveľaďovanie životného prostredia
  kultúra
  deti a mládež
  rodina
  seniori
  sociálna oblasť
  rozvoj cestovného ruchu
  šport
  voľnočasové aktivity
  propagácia obce

Finančné limity pre projekty/návrhy:
Celková výška participatívneho rozpočtu: 9.000,00 EUR
Minimálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpočtu

obce:
Maximálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpoč-

tu obce: 4.500,00 EUR
Spolufinancovanie projektu/návrhu z iných zdrojov (nie je pod-

mienkou schválenia projektu/návrhu).

Limit pre počet podporených projektov/návrhov:
Z tejto výzvy bude podporených najviac 2 projekty/návrhy.

Časový harmonogram:
Termín na predloženie projektov/návrhov zo strany navrhovateľov

je 15.07.2021. Do tohto termínu musí byť projekt/návrh fyzicky doru-
čený do podateľne Obecného úradu v Hruštíne. Termín na realizáciu
a zúčtovanie projektu/návrhu je najneskôr do 15. decembra 2021.

Obsah projektu/návrhu:
Žiadateľom môže byť osoba uvedená vo schválených Zásadách

participatívneho rozpočtu Obce Hruštín. Jeden žiadateľ môže podať
len jeden projekt/návrh. Náležitosti projektu/návrhu musia byť v súla-
de so schválenými Zásadami participatívneho rozpočtu Obce Hruš-
tín, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce (www.hrustin.sk).

Forma projektu/návrhu:
Projekt/návrh sa podáva v písomnej forme s predpísaným obsa-

hom (náležitosťami). Vzor projektu/návrhu tvorí prílohu výzvy a je
zverejnený na webovom sídle Obce Hruštín.
https://www.hrustin.sk/platne-dokumenty

Projekt/návrh treba doručiť v 1 vyhotovení na adresu Obecného
úradu v Hruštíne v určenej lehote v zalepenej obálke s označením:
„Participatívny rozpočet –projekt“.

Kontaktná osoba v prípade otázok:
Stela Kubicová, prednostka OcÚ Hruštín
e-mail: prednostka.hrustin@orava.sk
telefón: 043/5577111, 0905 289 070

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruš-
tín, ul. Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín,
IČO: 17066875, oznamuje členom, že riadna
schôdza Zhromaždenia pozemkového spo-
ločenstva sa bude konať dňa

04.07.2021 o 15:00 h.
v kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia
účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípa-
de, že schôdza nebude uznášaniaschopná,
bude sa považovať za prvú čiastkovú
schôdzu, v takom prípade sa druhá čiastková
schôdza bude konať 15.08.2021.

Program zhromaždenia:
1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapiso-

vateľa a overovateľov zápisnice, kontro-
la uznášaniaschopnosti.

2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie
a volebnej komisie

3. Schválenie programu zhromaždenia.
4. Voľby nových členov výboru a dozornej

rady spoločenstva.
5. Správa predsedu spoločenstva o činnosti

za roky 2019 a 2020.
6. Správa odborného lesného hospodára za

roky 2019 a 2020.
7. Správa dozornej rady za roky 2019

a 2020.
8. Správa o hospodárení, návrh na rozde-

lenie zisku za roky 2019 a 2020.
9. Diskusia.

10. Uznesenie.
11. Záver.

Poučenie pre členov spoločenstva:
1. Na schôdzi treba dodržiavať aktuálne opat-

renia v súvislosti s Covid 19.
2. Členovia, ktorí majú záujem kandidovať za

člena výboru, alebo dozornej rady, musia
svoju kandidatúru písomne oznámiť výbo-
ru najneskôr v deň voľby do 15.00.

3. Vaša účasť na zhromaždení je veľmi dô-
ležitá, pritom nemusíte byť fyzicky prí-
tomní na zhromaždení, stačí ak Vás
bude niekto zastupovať. Môžete pove-
riť ľubovoľnú osobu, ktorá sa zúčastní
schôdze namiesto Vás, alebo výbor
(splnomocnenie treba doručiť na Urbár-
sky dom do poštovej schránky). Spl-
nomocnenie je na druhej strane po-
zvánky. Kvôli voľbe výboru a dozornej
rady budeme mať elektronické hlaso-
vanie. Schôdze sa budú opakovať
dovtedy, kým sa výbor a dozorná rada
nezvolí. Takže by bolo treba, aby na
schôdzi bolo dostatok hlasov a voľby
prebehli úspešne na prvýkrát.

V Hruštíne, dňa 21.05.2021.

na predkladanie projektov/návrhov
financovaných z participatívneho

rozpočtu Obce Hruštín na rok 2021

VÝZVA Oznámenie o konaní
riadnej schôdze
Zhromaždenia
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Vážení občania!
v dnešnej dobe sa, nielen v našej obci, množia prípady

predaja a kúpy pozemkov. Pri predaji a kúpe pozemkov,
kde je viac spoluvlastníkov na liste vlastníctva, však platia
určité pravidlá, takzvané „Predkupné právo“.

Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný
z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj
oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju po-
vinný z predkupného práva chcel predať.

Podstatou zákonného predkupného práva je, že vzniká
priamo zo zákona, nezávisle od vôle dotknutých osôb. Ako
príklad je možné uviesť nasledovné zákonné predkupné prá-
va:
1. predkupné právo podielového spoluvlastníka podľa úst.

§ 140 Občianskeho zákonníka;
Typickým príkladom zákonného predkupného práva je

predkupné právo podielového spoluvlastníka, zakotvené
v § 140 Občianskeho zákonníka (OZ). V zmysle tohto usta-
novenia ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spolu-
vlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe
(§ 116, § 117 OZ).

Blízkou osobou je podľa úst. § 116 Občianskeho zákonní-
ka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby
v pomere rodinnom alebo obdobnom sa podkladajú za oso-

Obec Hruštín  prostredníctvom realizácie projektu vybu-
dovala WIFI interné a externé prístupové body na miestach
komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému
internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Umiestnenie prí-
stupových bodov v obci je na miestach:
 centrum obce Pizzeria Magnum
 autobusová zastávka v centre obce
 detské ihrisko Črchľa
 ihrisko Kutina

by sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna
z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. V § 117
Občianskeho zákonníka je uvedené, že stupeň príbuzenstva
dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v pria-
mom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade
obidve od najbližšieho spoločného predka.

Pri prevode spoluvlastníckeho podielu k veci na tretiu
osobu (resp. na ďalšieho podielového spoluvlastníka) pôsobí
zákonné predkupné právo aj naďalej (nedochádza k zániku
zákonného predkupného práva). Zákonné predkupné právo
podielových spoluvlastníkov je neprevoditeľné na tretiu oso-
bu.

Vážení občania!
na zistenie zmien podielových spoluvlastníkov na liste

vlastníctva je možné si overiť aj prostredníctvom internetovej
stránky www.katasterportal.sk (v skratke KA POR).

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra
nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez
návštevy príslušného Okresného úradu.

V prípade zistenia porušenia „práva prednosti kúpy
podielových spoluvlastníkov“ je možné, prostredníc-
tvom advokáta, podať žalobný návrh o neplatnosti kúp-
nych zmlúv do 3 rokov po povolení vkladu do katastra.

Jozef Hojo

 autobusová zastávka  v smere  Vaňovka
 Vaňovka – autobusová zástavka
 Vaňovka – obecná budova

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako
WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívate-
ľovi zobrazí ako uvítacia stránka obce.
Celková výška oprávnených výdavkov: 10 500,00 EUR
Z toho:
Výška NFP z EÚ a ŠR spolu: 9 975,00 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 525,00  EUR

Projekt „WIFI PRE TEBA“ v obci Hruštín

Predkupné právo
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MÁJ 2021

3.5. – pre 29 našich deviatakov to bol
deň prvej veľkej skúšky – absolvovali
prvé kolo prijímacích skúšok na stred-
né školy . Druhé kolo sa konalo
10.5.2021.

5.5. – v priestoroch dolnej chodby ZŠ
v Zamoste bola inštalovaná výstavka
dielok nášho bývalého žiaka Miňa Mi-
chalčíka. Žiaci si mohli vo voľných chví-
ľach či po vyučovaní pozrieť vlajky sve-
ta, erby obcí okresu Námestovo i iné
obrázky, ktoré technikou vlepovania
malých guľôčok z krepového papiera
Miňo vytvoril.

7.5. – do 14-dňovej karantény a na
formu dištančného vzdelávania prešli
po pozitívnom teste 1 svojho spolužiaka
žiaci 2.A a 5.B triedy. Od 14.5. je
v karanténe trieda 6.A.

11.5. - pre ZŠ bolo zo zberného dvo-
ra dodaných 5ks kompostérov.

 12.5. – nastúpila na zastupovanie
počas PN na I.stupeň naša bývalá kole-
gyňa Mgr. Mária Milancová.

V máji absolvovala pedagogickú prax
na I.stupni u p.uč. M. Šalatovej naša
bývalá žiačka Katarína Martvoňová, štu-

dentka V. ročníka KU v Ružomberku.

17.5. – konal sa v obci zber elektro-
nického odpadu. V ňom skončili aj naše
prvé počítače z počítačovej učebne
z r. 2004.

Zapojili sme sa do obľúbenej tvorivej
súťaže s našimi výtvarnými dielami na
tému JAR JE TU. Pani učiteľka R. Smi-
džárová prihlásila do súťaže túto ná-
stenku.

Naďalej kvôli opatreniam pandemic-
kej komisie vyučujeme telesnú výchovu
v exteriéri, bez premiešavania skupín.
Nie sú povolené exkurzie, výlety, kurzy,
školy v prírode. Veľmi obmedzené boli
aj školské vedomostné súťaže, športo-
vé sa nekonali vôbec.

19.4.2021 sa 85 žiakov našej školy
zapojilo do medzinárodnej súťaže Ma-
tematický klokan, v rámci ktorej si otes-
tovali svoje matematické schopnosti,
logické myslenie a čítanie s porozume-
ním. Po zverejnení výsledkov boli z na-
šich najúspešnejší: Jožko Kupčo 95%,
Zuzka Hutirová 94%, Sofia Jurovčí-
ková 93%, Mia Sitáriková 93%, Adam
Stieranka 90%, Rastík Kytaš 89%, Si-
monka Firicová 88%, Nikolka Náči-
nová 86%, Majka Zubajová 84%, Lu-
káš Genšor 83%, Ľubko Jurký 83%,
Marek Martvoň 82% a Grétka Snová-
ková 80%. Všetkým srdečne blahože-
láme! Veríme, že aj vďaka príspevku 2 €
na štartovné od RZ sa bude Matematic-
ký klokan tešiť svojej obľube i budúci
školský rok.

Július Kubáni
riaditeľ školy

Nástenka s výtvarnými dielami na tému JAR JE TU
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Najmladšia generácia v obci
30.4.2021 „Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený...“

Hoci nás počasie všelijako strašilo, napokon sa naše diev-
čence mohli potešiť postavenej májke. Vďaka zamestnan-
com obce sa májka dostala k našej MŠ, dievčence ju krásne
vyzdobili a za sprievodu piesní sa pekne vztýčila pri našej
bráne. Veríme, že potešila nejedno dievčenské srdiečko, ale
i pekne spestrila naše okolie počas mesiaca máj.

9.5.2021 „Mamka moja drahá, mamka mamička, tebe patrí
táto skromná kytička...“
To, ako mamky ľúbime sme im nemohli predviesť na vystúpe-
ní, tak sme natočili krátke videoprekvapenia. Sú to malé
pozdravy plné básničiek, pesničiek a najmä lásky malých
škôlkárov. Príspevky sú na webovom sídle MŠ a snáď poteši-
li nejednu mamičku, či babičku.

 10.5.2021 Do MŠ zavítal pán fotograf z firmy X-vision,
ktorý nafotil našich škôlkarov, aby mohli mať pamiatku na
tento školský rok v MŠ. Balíček fotiek si rodičia mohli pozrieť
doma a vybrať fotky podľa vlastného záujmu. Fotky boli
naozaj vydarené a tešíme sa veľkému záujmu rodičov.

 21.5.2021 Keďže sme počas mesiaca február nemohli
mať maškarný ples, naplánovali sme si ples v máji – „Majá-
les“. Deti sa premenili na postavičky rôzneho druhu... od
krásnych princezien, cez zvieratká až po hrdinov. V triedach
zažili deň plný aktivít, tanca a zábavy. Každý napokon dostal
odmenu za maskovanosť, aktivitu a výdrž.

24.5.2021 Pre-
viedla sa ročná
kontrola detských
ihrísk v areály MŠ
kontrolórom z fir-
my EKOTEC.
Malé nedostatky,
ktoré vznikli pre-
dovšetkým nápo-
rom počasia sa
budú postupne
odstraňovať.

Naša MŠ sa za-
pojila do výtvarnej
súťaže, ktorú or-
ganizuje COOP
Jednota NO pri
príležitosti svojho
30. výročia. Po-

slalo sa 17 prác našich malých výtvarníkov a veríme, že
niektorá porotu aj zaujme. Okrem toho nám prišlo prekvape-
nie pre každého škôlkara, pexeso s motívom COOP Jednoty,
za čo veľmi ďakujeme.

Vzhľadom na vyskytnuté nedostatky a poruchy v sociál-
nych zariadeniach sa v MŠ realizovala oprava niektorých
WC, čistenie odpadových potrubí krtkovaním a odvoz odpa-
du z odpadovej šachty.

Počas priaznivého počasia nám zamestnanci obce robili
drobné potrebné úpravy na budove a vykosili breh MŠ, za čo
veľmi ďakujeme.

INFO:
– rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ budú vydávané

11.06.2021 od 16:00-17:00 v jedálni MŠ
– rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ budú doručené poš-

tou.
Na predprimárne vzdelávanie budú prednostne prijaté deti,
ktoré dovŕšili 5. rok veku (vzhľadom na to, že je už povinné
predprimárne vzdelávanie), ďalej deti 3, 4-ročné, ktoré už
nemajú mladšieho súrodenca a počíta sa s tým, že rodičia
budú zamestnaní a o dieťa sa nebude mať kto starať. Kapaci-
ta tried sa bude dopĺňať podľa stanoveného zákona.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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Rodinné centrum Motýlik a Obec Hruštín srdečne pozý-
vajú všetky rodiny osláviť aj v Hruštíne sviatok rodín.

10. ročník Dňa rodiny sa uskutoční 13. júna (nedeľa).
Pri vstupe na podujatie je potrebné sa registrovať. Prekrytie
horných dýchacích ciest na podujatí je nevyhnutné. Tešíme
sa na stretnutie.

10. ročník Dňa rodiny
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Hľadáme pracovníka na

Pílu v Hruštíne na pozíciu:

pomocník gátristu – oprávnenie

na vysokozdvižný vozík vítané.

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Po dlhej prestávke sa strelci Jozef Jancek, Marián Sla-
ničan, Jozef Očkaják a Augustín Hojo zúčastnili Kvalifikač-
ných pretekov v streleckom trojboji, ktoré sa uskutočnili
dňa 15. a 16. mája v Príbelciach pri Veľkom Krtíši. Zo so-
botňajších výsledkov za zmienku stoja len dve tretie miesta
Jozefa Janceka v pištoli aj v revolveri.

V nedeľu to už bolo lepšie. V disciplíne veľkorážna pištoľ
na druhom mieste skončil Jozef Očkaják, piaty Jozef Jan-
cek, ôsmy Augustín Hojo a deviaty Marián Slaničan. V dis-
ciplíne veľkorážny revolver zvíťazil Jozef Jancek, tretí skončil
Marián Slaničan a piaty Jozef Očkaják.

Vo Veľkej cene LIAZ Veľký Krtíš, kde sa spočítavali
výsledky z obidvoch dní si odniesol Jozef Jancek dve dru-
hé miesta.

ZOTŠ Hruštín

Čierna skládka „Na okrúhlej“

Pizzéria MAGNUM
príjme do trvalého pracovného pomeru

čašníka – čašníčku

Info: 0911 776 670

STRELCI


