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z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia

V nedeľu, 9. augusta sa na ihrisku Kutina, uskutočnil už
VIII. ročník súťaže HRUŠTÍNSKA SEKERKA 2009.

ŽENY

1. miesto Vasiľov – 23,59 s.

2. miesto Vavrečka – 28,97 s.

3. miesto Hruštín – 31,88 s.

4. miesto Ťapešovo – 36,65 s.

MUŽI

1. miesto Liesek 1 – 15,90 s.

2. miesto Vasiľov – 16,90 s.

3. miesto Liesek 2 – 19,22 s.

4. miesto Vavrečka – 24,60 s.

5. miesto Vaňovka – 27,75 s.

6. miesto Hruštín – 41,94 s.

PLAMEŇ

1. miesto Hruštín – 33,32 s.

POĽSKO

Rudawa – 59,72 s.



09/20092

Očami

starostu

August ukončil de-

ťom a študentom

d v o j m e s a č n é

prázdniny a je tu

opäť škola a s ňou

spojené aj povinnosti.

Ako zodpovedne budú k nim jednotliví žiaci pristupo-

vať, také budú aj ich výsledky.

Činnosť za mesiac august:

1. Stavebná firma Ing. J. Snováka dokončila zateplenie

a fasádu na budove zdravotného strediska.

2. Pracovníci stavebnej firmy Ing. J. Snováka nám uro-

bili farebnú fasádu na hale pri MKS.

3. Firma Rezostav nám urobila zvody dažďovej vody

z nových striech na MKS, spevnila parkovacie plo-

chy za MKS. Ďalej urobila novú zámkovú dlažbu

medzi schodmi do hlavného vchodu MKS.

4. Vo Vaňovke nám firma Rezostav urobila chodník,

popri potoku v časti ulice Kúty.

5. Pán Ľ. Zajac nám poopravoval všetky schody do

MKS.

6. Pracovníci obce s p. farárom obnovili a upravili hro-

by kňazov v cintoríne.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uvedených prá-

cach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.

V priebehu roka prostredníctvom miestneho rozhla-

su sme vás viackrát upozorňovali na túlanie sa psov po

obci. Každý občan je povinný mať svojho psa uviaza-

ného vo dvore a zaočkovaného proti besnote. Napriek

týmto upozorneniam neuviazané psy, ktoré sa potulujú

po uliciach stále znepríjemňujú život našim občanom.

Tieto psy sú stále tých istých občanov, ktorých stále

upozorňujeme, že sa im tieto psy túlajú. Obec už nemá

iné možnosti, len zavolať odchytovú službu, ktorá tieto

túlavé psy odchytí a majitelia týchto psov si zaplatia

pokutu za odchyt.

Mgr. František Škapec

starosta obce

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

,,Skutočná láska vždy bolí.“
                                                       (Matka Tereza)

STAROSŤ KRISTA A JEHO CIRKVI O CHORÝCH

PROBLÉM BOLESTI

Bolesti a choroby patria vždy medzi najväčšie ťaž-

kosti, ktoré znepokojujú vedomie človeka. Skusujeme
na vlastnej koži, že neobchádzajú ani nás, kresťanov,
ktorí ich skusujeme na vlastnej koži. Lenže nám pomá-

ha svetlo viery hlbšie vnímať tajomstvo bolesti a bolesť
mužnejšie znášať. Z posolstva evanjelia a podľa toho,
že počas pozemského života Kristus navštevoval cho-

rých a uzdravoval ich, jasne vidíme, že chorí boli Ježi-
šovmu srdcu veľmi blízki.

Ak príde choroba, máme si podľa slov sv. Ignáca

z Loyoly uvedomiť, „že to nie je menší dar ako zdravie“.
Veď on sám sa obrátil v chorobe. Mnoho cností sa
naučíme práve v chorobe. Nútený pobyt na lôžku dáva

možnosť k zamysleniu sa, k duchovnému čítaniu,
k modlitbe. Svojou trpezlivosťou, príkladom, dobrým
slovom poslúži viac chorý svojim návštevníkom, než

oni jemu. Sv. Ján Zlatoústy píše: „Keď sa v nemoci
zveríš Bohu, páčiš sa mu viac, než by si mohol veľa
dobrého urobiť v zdraví“.

POMAZANIE CHORÝCH

Posledné pomazanie je mýtus. Lebo po prijatí tejto

sviatosti človek nutne neumiera. Hovorilo sa mu ako
posledné, to len preto, lebo bolo posledné v poradí
pomazaní, ktoré človek mohol počas svojho života

prijať. Prvé pri krste, druhé pri birmovke, tretie pri kňaz-
skej vysviacke a posledné pri chorobe.

Sväté pomazanie chorých je jednou zo siedmych

sviatostí, ktorú ustanovil Ježiš Kristus. Apoštol Jakub
píše: „Ak je niekto z vás chorý, nech si povolá kňazov
Cirkvi; tí nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom

v mene Pánovom. Modlitba s vierou zachráni chorého.
Pán mu uľahčí. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa
mu.“

Človek, ktorý vážne ochorel, potrebuje osobitnú Bo-
žiu milosť, aby pod tlakom úzkosti neupadol do malo-
myseľnosti a aby vystavený pokušeniam neklesol vo

viere. Preto Kristus svojich posilňuje sviatosťou poma-
zania ako mimoriadne silnou ochranou. Táto sviatosť
udeľuje chorému milosť Ducha Svätého, posilňuje dô-

veru v Boha a tak ho pozdvihuje a posilňuje proti
pokušeniam diabla a proti strachu zo smrti. Takto posil-
nený kresťan môže odvážne znášať zlo, ale i proti nim

bojovať a – ak je to na osoh jeho spáse – aby získal aj
zdravie. Ak je to potrebné, zároveň mu odpúšťa hriechy
a završuje kresťanské pokánie. Vyžaduje sa tu viera

toho, kto ju vysluhuje i toho, kto ju prijíma.
„Ak zakopneš a spadneš, nehovor, že Boh chce

tvoju záhubu, a keď sa niekto potkne a spadne, neza-

kazuj mu plač a náreky, nevysvetľuj mu, prečo padol,
venuj sa mu, pomôž mu vstať a ukáž mu svoju dobrotu
v tejto, pre neho ťažkej chvíli. Potom poznáš sám milosť

viery, že nepadneš do bezodnej priepasti ničoty smrti,
ale že aj v priepasti umierania je Božia Láska.“

(PR)

Žltá

17. 9. 2009

15. 10. 2009

12. 11. 2009

10. 12. 2009

Červená

3. 9. 2009

17. 9. 2009

1. 10. 2009

15. 10. 2009

29. 10. 2009

12. 11. 2009

26. 11. 2009

10. 12. 2009

23. 12. 2009

Zelená

Každý týždeň
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
AUGUST - SEPTEMBER 2009

- júl – maľovanie chodieb, schodíšť a 2 tried v budove

Zamost, veľké upratovanie, príprava tried na vyučo-

vanie

- 2.9. – slávnostné otvorenie nového školského roka

- 372 žiakov, z toho 195 dievčat.

1.-4. – 151 žiakov, 5.-9. – 221 žiakov

-Výhon: 114 žiakov, Zamost: 258 žiakov

- 26 učiteľov, 2 vychovávateľky ŠkD, p.farár, p. kap-

lán, 3x MD, 4 prevádzkoví pracovníci, 2 THP

- priemerný počet detí v triede – 20,66

- anglický jazyk, nemecký jazyk, od 6. roč. 2 cudzie

jazyky

- internetová adresa: www.zshrustin.edupage.org

- e-mailová adresa: zshrustin@bb.telecom.sk

POZOR!!!
Od 29. apríla 2009 je v platnosti zákon, ktorý

hovorí o požívaní alkoholu maloletými a mladis-

tvými.

Maloleté (do 15 r.) a mladistvé (do 18 r.) osoby

nesmú požívať alkoholické nápoje (sú povinné

podrobiť sa dychovej skúške)

Osoby do 15 rokov sa nesmú zdržiavať po

21. hodine na miestach, kde sa podávajú alko-

holické nápoje.

Za porušenie tohto zákazu môže obec uložiť

zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do

výšky 33 €.

Škola je povinná oznámiť obci požitie alkoholic-

kého nápoja maloletou osobou.

Ďalšie oznamy:
Poplatok za školský klub ostáva 2 € (dieťa) mesiac.

Možnosť stravovania v školskej jedálni za nezmenenú

cenu – 1.-4. = 0,83 €

5.-9. = 0,9 €

Prezuvky: vzhľadom k úrazom, ktoré sa stali žiakom

v škole v dôsledku nesprávnej obuvi, žiadali sme za-

bezpečiť pre nich obuv (sandále, papuče). Ak rodičia

trvajú na používaní šlapiek, podpíšu tr. učiteľovi pre-

hlásenie o zodpovednosti za úraz.

Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priesto-

ry telocvične a fitnes v pracovné dni od 17.-21. hod,

cez víkend od 8,oo do 21,oo. hod

Poplatok: telocvičňa 5 €/hod

 fitnes: 1 €/hod/os.

(možnosť zakúpiť si permanentku na 10 vstupov

v cene 7 €)

Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0908 619

584.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

28. 8. 2009 o 15:00 hod. sa v MŠ konalo ZRPŠ.

- rodičia boli oboznámení so školským poriadkom

Materskej školy Hruštín.

- získali informácie o prevádzke MŠ, o stravovaní

a o poplatkoch spojených s pobytom dieťaťa v MŠ.

- boli zvolení triedni dôverníci z radov rodičov a jeden

člen z rodičov do školskej rady.

2. 9. 2009 – otvorenie školského roka 2009/2010

- počet prijatých detí 92

- 4 triedy

1. trieda 5-6 ročné deti (23 detí) – 12 chlapcov,

11 dievčat

- 1 dieťa odložená školská dochádzka

- 1 dieťa stredná veková skupina

Vyučujúce: p. učiteľka T. Martvoňová a sl. učiteľka

S. Kazimierová

2. trieda 5-6 ročné deti (24 detí) – 15 chlapcov,

9 dievčat

- 2 deti stredná veková skupina

Vyučujúce: p. učiteľka O. Bombiaková a p. učiteľka

Bc. M. Očkajáková

3. trieda 4-5 ročné deti (21 detí) – 12 dievčat,

9 chlapcov

Vyučujúce: p.učiteľka D. Jaššová

4. trieda 3-4 ročné deti (20 detí) – 5 chlapcov,

15 dievčat

Vyučujúce: p. učiteľka S. Škapcová a p. učiteľka

V. Michnová

- v našom kolektíve vítame novú pani učiteľku Bc. M.

Očkajákovú – prajeme jej veľa pracovného elánu.

- PaedDr. M. Tužinčinovej ďakujeme za dlhoročnú

spoluprácu a profesionalitu, zároveň jej prajeme

úspešný štart na novom pôsobisku.

Celý kolektív MŠ Hruštín

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Najmladšia generácia

v obci

Podujatia v mesiaci SEPTEMBER 2009

 4. 9. Zber plastov

5. 9. Koncert

10. 9. Predaj RUCEK

12. 9. Svadobná veselica

16. 9. Predaj - MARKET

19. 9. Svadobná veselica

23. 9. Predaj MEDVECKÝ

26. 9. Svadobná veselica

30. 9. Predaj LANTASTIK

MKS pri OcÚ Hruštín
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Vasiľovská hoľa – Orava Slovenský kosecký spolok

(SKoS) v spolupráci s OcÚ Vasiľov a PD Vasiľov,

ktoré oslavuje 50 rokov vzniku, zorganizoval v dňoch

21. a 22. augusta Slovenskú koseckú exhibíciu.

V piatok od rána v penzióne „Koliba u Kuba“ začala

medzinárodná vedecká konferencia na tému: Obhos-

podarovanie trvalých trávnatých porastov v chráne-

ných územiach. Prednášajúci z Poľska a Slovenska

informovali o svojich výstupoch výskumov pri sledova-

ní postkomunistického pôdohospodárstva.

Vedci v dialógu s účastníkmi z celého Slovenska,

Čiech a Poľska, ale aj už zviazaný zborník vedeckých

príspevkov, ktoré odzneli, ale aj ďalších k tejto proble-

matike, potvrdil, že ani vzácne ekosystémy u nás ne-

majú dostatočnú starostlivosť.

O 15. 00 hodine nad penziónom odštartoval predse-

da OV Ing. František Krivačka 24-hodinový kosecký

maratón. Štafetovým spôsobom štyridsaťosem koscov

z toho 13 žien sa každých 15 minút striedalo pri kosení

lúky na Vasiľovskej holi. Vydržať do stanovenej hodiny

ďalšieho dňa bez prerušenia stínania vzdorovitej psici

a tak ustanoviť slovenský rekord v novej disciplíne bol

cieľ koscov zo Šariša, Abova, Horehronia, Považia,

Čiech a domácich Oravcov. Po neľahkých podmien-

Kosecký „odpust“

kach horúce-

ho piatku na-

sledovala prí-

jemná teplá

noc, až nad

ránom sme

sa ťahali bliž-

šie k vatre.

Rosa padla

slabšia, ale

o to väčšie

bolo odhodla-

nie borcov

a výkon hu-

dobného dua

z Pohorelej,

ktoré dopĺňa-

lo vyčerpa-

ným energiu.

A to ešte

k tomu o de-

siatej začala

samotná exhibícia, na ktorej sa vtipne kosecky pred-

stavili najúspešnejší kosci a kosačky zo Slovenského

pohára (SPK) a na koseckom „chodníku slávy“ nechal

odtlačky svojich rúk a kosy dlhoročný etnošportový

reprezentant Lukáš Janoška. Tiež bežali súčasne sprie-

vodné súťažne disciplíny.

N a p r i e k

značnej úna-

ve sa podari-

lo kosiť až do

tretej po obe-

de. Konečný

verdikt znel:

Bolo skose-

ných 1,9 ha.

Na záver

n á r o č n é h o

dvojdňa boli

dekorovaní

víťazi SPK

a po nich ví-

ťazi sprievod-

ných súťaži

exhibície.

J e d n o u

p e s n i č k o u

z každého zú-

častneného

regiónu a roz-

krájaním bielo modročervenej chutnej torty v tvare loga

SKoSu sa spokojní rozišli domov.

(SKoS)
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V mesiaci júl sa 24 až 26. 7 konalo

Rezbárske sympózium za medzinárodnej

účasti rezbárov zo Slovenska, Poľska

a Českej republiky pod Záštitou obce Hruš-

tín a lyžiarskeho strediska Ski Zábava

Vasiľovská hoľa. Chcem nadviazať na in-

formácie uvedené v minulom vydaní bu-

letínu a priblížiť verejnosti autorov jed-

notlivých diel.

Martin KALMAN, SR

Pochádza z Pohorelej, okres Brezno. Povolaním

kuchár, študoval operný spev – pracoval v Sloven-

skom národnom divadle. V súčasnosti sa venuje

rezbárstvu v rámci živnosti.

Ján ŠELIGA, SR

Bydlisko Hruštín, povolaním elektrikár. Rezbár-

stvo sa stalo jeho celoživotnou záľubou. V jeho

prácach cítiť ľudovú kultúru a tradície regiónu.

 Ing. Jiři MACEK, CZ

Bydlisko Ostrava-Poruba, povolaním strojár. V sú-

časnosti konateľ realitnej kancelárie, rezbárstvu sa

venuje v rámci voľného času.

„Návraty“ Rezbárske sympózium Hruštín 2009

z ľava, dielo: Kubo

Ján Šeliga

 J.Macek, Dielo: Starena
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M.Gluch, Dielo: Lesný duch

D.Wędziarz, Dielo: Drevorubač

Dawid WĘDZIARZ, PL

Bydlisko Raba Wyzna, povolaním keramikár. Tvorí

úžitkové a monumentálne diela z keramiky a dreva.

Mieczyslaw GLUCH, PL

Bydlisko Mákow Podhalaňski, povolaním hasič.

V jeho rezbárskych dielach cítiť nesmierny cit pre

kompozíciu, vytvára väčšinou diela abstraktnej

a ľudovej tematiky. gluch@onet.eu

Podpora folklóru a tradičných ľudových remesiel

ku ktorým patrí nielen rezbárstvo, prispieva k rozvo-

ju a zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva. Každé

podujatie predchádzajú dni plánovania a ochoty

ľudí bez ktorých ho nie je reálne uskutočniť. Preto by

som chcel vysloviť veľkú vďaku starostovi obce,

obecným zamestnancom za ich ústretovosť a po-

moc pri realizácii tohto sympózia. Ďakujem Matejovi

Kupčovi za jeho odhodlanie pri manipulácii s dre-

vom. Roľníckemu družstvu, ktoré poskytlo na tento

účel sponzorský dar formou dreva a hlavnému spon-

zorovi i organizátorovi - lyžiarskemu stredisku Ski

Zábava Vasiľovská hoľa.
 Ing. Marián Hutira

Spoluorganizátor a účastník sympózia
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PZ-Hruštín dňa 8.8.2009 zorganizovalo brigádu na ktorej okrem opravy poľovníckych zariadení a čistenia chodníkov,

členovia PZ-Hruštín vybudovali posedenie s vyhliadkou na Hruštínsku Hoľu pre širokú športovú a turistickú verejnosť.

ROZDIEL MEDZI ĽUĎMI

Otec jednej veľmi bohatej rodiny zobral svojho syna na
vidiek s úmyslom ukázať mu, v akej biede niektorí ľudia žijú.
Pár dní a nocí strávili na istom malom hospodárstve, ktoré
vlastnila pomerne chudobná rodina. Keď sa vracali, otec sa
syna pýta, ako sa mu výlet páčil.
To bolo úžasné, ocko!
Videl si v akej biede tí ľudia žijú?, hovorí otec.
Videl.
Tak povedz, čomu si sa na tomto výlete naučil?
a syn nato, odvetil:
Videl som, že my máme jedného psa a oni štyroch.
My máme bazén do polovice záhrady a oni potok, čo nikde
nekončí. My sme si kúpili do záhrady lampáše a im v noci
svietia hviezdy. Naša veranda siaha až po prednú záhradku
a im patrí celý horizont. My žijeme na malom pozemku a oni
majú polia, ktorým nedovidíš konca. My máme sluhov, čo
nás obsluhujú, ale oni slúžia druhým. My si svoje potraviny
kupujeme, kým oni si pestujú svoje vlastné. Náš pozemok je
obohnaný ochranným múrom ich chránia priatelia.
Otca to načisto umlčalo.
Ocko, ďakujem ti, že si mi ukázal akí sme biedni.

NO NIE JE TO ÚŽASNÉ KEĎ SA ČLOVEK DOKÁŽE PO-
ZRIEŤ NA VECI Z NADHĽADU? TO VÁS POTOM NÚTI
ZAMÝŠĽAŤ SA, ČO BY SA STALO, KEBY SME DOKÁZALI
BYŤ VĎAČNÍ ZA TO, ČO MÁME A NEROBILI SI STAROSTI
KVÔLI TOMU, ČO NEMÁME.
VÁŽTE SI ČO MÁTE A ZVLÁŠŤ SVOJICH PRIATEĽOV!

KDE? Hruštín (Oravská horáreň)

KEDY? 12. 9. 2009 (sobota) o 13:00 (uzávierka

prihlášok do 10. 9. 2009)

PODMIENKY?

� Štartovné 6 eur

� 3 členné družstvo

� Drevo a chlieb k dispozícii

� Kotlík a suroviny vlastné

� Súťažiaci si môžu guľáš predať

Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní hodnotných cien,

program pokračuje zábavou pod holým nebom. Do

tanca hrá APKO. V prípade nepriaznivého počasia

zábava sa uskutoční v priestoroch Koliby. Po skon-

čení je zabezpečený autobus z Oravskej horárne

o 2.00 hod.

Bližšie informácie: 0918 800 450; 0915 400 676

Usporiadatelia: sl. Kravčíková; p. Bršel

 SÚŤAŽ vo varení kotlíkového guľášu

I. ročník
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Obraz o svojej vlastnej osobe v očiach
iných nevytvárame predstieraním, ale tým,
aké vzorce správania si naozaj osvojíme.
Nespoliehajme na anonymitu, svet je
malý...

Spoločenský človek má svoje vnútorné
dôvody, aby sa aj „anonymne“ správal čo
najlepšie.

Niektoré nižšie uvedené pravidlá sluš-
ného správania do nás vštepovali od škôl-
ky. Uvádzam ich tu jednak z dôvodu kom-
plexnosti, jednak z presvedčenia, že je
dobré zopakovať si ich.

...a zostáva nám dúfať, že sa nimi všetci
budú (budeme) riadiť.

Vo verejných dopravných prostriedkoch
uvoľníme miesto tehotnej žene, staršej,
alebo zjavne chorej osobe.

Zásadne sa niekde netlačíme, neodstr-
kujeme ostatných lakťami, nevyžadujeme
si hlasným „šomraním“, resp. krikom nija-
kú prednosť.

Človek so spoločenským taktom, pre-
svedčený o svojej sebaistote, ktorý pozná
základy slušného správania, nikdy sa ne-
potrebuje na verejnosti domáhať svojich
práv. Rešpektujú ho už len vďaka jeho
sebaistote a výrazu jeho osobnosti.

Pravidlo, ktoré hovorí o tom, že po ulici
bez chodníka chodíme vždy vľavo je snáď
každému známe (učili nás to už v škôlke
na dopravných ihriskách), ale dodržiava-
me aj ďalšie „samozrejmé“ pravidlá?

Na ulici
Preferovaná osoba (žena – muž, starší

– mladší, nadriadený – podriadený) ide
vždy po pravej strane, z čoho vyplýva, že
napr. muž nesie batožinu v ľavej ruke,
dáma svoju kabelku v pravej ruke.

Muž preberá od ženy akúkoľvek batoži-
nu (okrem osobnej kabelky). Je absolútne
neprípustné, aby sa žena namáhala
s taškami (nákupmi) a muž vedľa nej krá-
čal s cigaretou, resp. rukami vo vrecku...

Vedľa seba by mali ísť najviac traja ľu-
dia, ak sú 2 dámy a jeden muž, mal by byť
v strede, aby sa mohol obom ženám veno-
vať rovnako (ako v rozhovore, tak v ochra-
ne).

Ak idú spolu traja, a z nich je len jedna
žena, mala by ísť v strede, aj keby boli jej
nadriadení.

Popri ceste
Bližšie k premávke ide vždy muž, resp.

žena, ak ide sama s dieťaťom. Váženejšia
osoba (prípadne dieťa) je vždy chránené
telom toho druhého.

Vyššie uvedené pravidlá môžu mať vý-
nimky, ale hlavná zásada dôležitosti váže-
nejšej osoby nikdy nie je narušená.

Napríklad: Ak na ulici idú spolu traja
ľudia (2 ženy a 1 muž) a prší, muž môže ísť

95 rokov Somorová Terézia

75 rokov Kľuska Ondrej

70 rokov Calová Terézia
65 rokov Slivčáková Rozália

Vlžák Tomáš
Zemenčík Ján

55 rokov Jagelka Vendelín
Lihanová Elena
Tomáňová Terézia
Jurčiga Štefan
Sedlár František

50 rokov Očkajáková Terézia
Gábor Milan
Smidžárová Terézia

Prišli medzi nás:

Nikola Martvoňová

Uzatvorili manželstvo:

Štefan Hojo - Katarína Žilincová
Ing. Marián Žilinec - Agneša Ma-
cáková
Jozef Paško - Katarína Jurkyová
Roman Vandlík - Ing. Ľubomíra
Hutirová

Odišli od nás:

Jozef Hudák, 48 rokov
Mária Kampošová, 65 rokov

JUBILANTI Pravidlá slušného správania – Na verejnosti
po ich ľavom boku, alebo za nimi, aby
ženy mohli pohodlne niesť nad sebou dážd-
nik.

Po schodisku
Logicky sa zase spoločensky menej dô-

ležitá osoba ocitá v úlohe ochrancu a je
pripravená pomôcť:

Po schodoch vystupuje najprv žena,
muž za ňou.

Po schodoch zostupuje dole najprv muž
a potom žena.

V oboch prípadoch ak sa žena pošmyk-
ne, muž ju vie zachytiť.

 Vstup do dopravných prostriedkov
....aj keď sa do nich vstupuje cez scho-

díky, riadi sa podľa pravidla vstupu do
miestnosti (napr. reštaurácie), čiže:

Do dopravného prostriedku najprv vstu-
puje muž, a naopak, dáva prednosť žene
pri vystupovaní.

Pri nastupovaní pozdravíme vodiča, pri
ceste vlakom zdravíme spolucestujúcich
pri vstupe do kupé (samozrejme aj pri od-
chode).

 V aute
....je najvýhodnejšie a tým aj najčest-

nejšie miesto vpravo vzadu, najnepohodl-
nejšie vzadu v strede. Najnebezpečnejšie
miesto z hľadiska prípadnej havárie je se-
dadlo vedľa vodiča.

Ak cestujú muž a žena v aute s ďalším
človekom (šoférom), vtedy je možné, aby
si žena sadla na zadnom sedadle vľavo
a muž vpravo. Muž má tak možnosť po-
môcť žene pri vystupovaní a nastupovaní,
postarať sa o jej batožinu, otvoriť a zatvoriť
dvere.

Nie je vhodné viesť hlasnú konverzáciu
za chrbtom vodiča auta, prípadne riešiť
s ním vážne problémy (myslené všeobec-
ne, aj v prípade rodiny).

Taktiež je nevhodné kritizovať spôsob
jazdy vodiča. V prípade, ak sa niekto bojí
rýchlej jazdy, môže vodiča zdvorile požia-
dať o spomalenie – a ten by mal vyhovieť.

Pri jazde po diaľnici by si spolujazdec
vedľa vodiča nemal dovoliť zaspať, aby
nepriviedol do pokušenia aj vodiča. V tom-
to prípade nútená konverzácia nie je proti
pravidlám slušného správania, skôr na-
opak, pomáha udržať u vodiča pozornosť.

 Ďalšie pravidlá na verejnosti:
Prehreškom proti slušnému správaniu

je konzumácia jedla pri chôdzi.
Okná v dopravnom prostriedku otvára-

me len so súhlasom spolucestujúcich.
Je neslušné na ulici okato obzerať oko-

loidúceho od hlavy po päty a dlho pone-
chať pohľad na tvári, prsiach a iných parti-
ách žien.

Zdroj: www.bladestalker.estranky.sk

S ÚSMEVOM
Pred oltárom napomína kňaz ženícha:
- Máte povedať buď áno, alebo nie, a nie "pre
mňa za mňa"
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- Prečo bolo zavedené euro?
- Aby sme prestali závidieť politikom stotisí-
cové platy.
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Hovorí blondínka blondínke
- Bola som si dnes robiť tehotenský test.
- A boli ťažké otázky???
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Na základnej škole mali besedu o tom, ako
je dôležité čistiť si pred spaním zuby. Druhý
deň sa pani učiteľka chce presvedčiť, čo si
deti zapamätali. Vyvolá Janka a pýta sa:
"Janko, čo je treba urobiť pred spaním?"
Janko mlčí.
"No tak ti napoviem, čože robia pred spaním
tvoji rodičia?"
Janko:
"Pani učiteľka, vy to viete. Ja to viem. Ale je
to vhodná téma pre prvú triedu?"
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- Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku...
- A čo?
- Mám ti to porozprávať, alebo si to zajtra
prečítaš v novinách?
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Očný lekár vojde do preplnenej čakárne
a pýta sa:
- Pacienti, vidíte ma všetci?

v mesiaci september 2009

- Samozrejme, pán doktor.
- Tak čo tu potom robíte, vy simulanti?
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Čo je maximálna obezita?
Keď si ľahneš na pláž a Greenpeace Ťa za-
čne ťahať do mora.
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-Ako voláš svoju svokru?
-Vegeta.

- A to už prečo?
- Mieša sa do všetkého.
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Opitý chlapík stojí pred domom, opiera sa
a len tak pozerá na dvere. Okoloidúci sa ho
spýta:
- Čo sa Vám stalo? Stratili ste kľúče?
- Kľúče nie, ale odvahu...


