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z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

V dňoch 7. a 8. septembra navštívili našu obec poslanci a predstavitelia družobnej gminy Zabierzów

(PR). Počas dvoch dní sa stretli s našimi poslancami, navštívili zdravotné stredisko, materskú

a základnú školu, telocvičňu, ale aj kostoly v Hruštíne a vo Vaňovke.

Pri príležitosti sviatku Sedembo-

lestnej Panny Márie sa 14. 9. 2009

poľovnícke združenie - Hruštín stre-

tlo s poľovníckym združením –

Lomná pri Lomňanskej kaplnke –

ktorá je zasvätená Panne Márii.

Tento sviatok si poľovníci uctili

spoločnou modlitbou a posedením

pri guľáši.

Dňa 13. 9. 2009 Slovenský klub cho-

vateľov beaglov v spolupráci s po-

ľovníckym združením Hruštín zor-

ganizovalo klubové farbiarske

skúšky duričov. Skúšky sa konali

v priestoroch strelnice na zábave

a v revíri poľovníckeho združenia –

Hruštín.
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Očami

starostu

Práce na poli utíchajú a to je znak, že
je tu v plnej kráse jeseň. Príroda nado-
budla zlatistú farbu a lastovičky nám už
odleteli za teplom.
Činnosť za mesiac september

1/ Firma Rezostav nám opäť pokračo-
vala v prácach okolo kultúrneho
domu. Zo zadnej strany MKS sa spev-
ňuje podklad pod zámkovú dlažbu.
Vznikne tu veľké parkovisko s osvet-
lením, ktoré chýbalo pri všetkých kul-
túrnych akciách.

2/ Obec bola úspešná v projekte, v kto-
rom sa snažila získať od roku 2004
finančné prostriedky na rekonštruk-
ciu škôl. Z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja nám bola
schválená dotácia vo výške 912 tis.
eur (27,5 mil. Sk) Projekt obnáša vý-
menu okien na školách, zateplenie,
výmenu radiátorov, vnútorné vyba-
venie a na škole Výhon aj nadstavbu
podkrovia, v ktorom vzniknú nové
učebne. Tieto stavebné práce bude-
me realizovať na budúci rok.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní nám
počas septembra vykosili cintorín,
v ktorom sme už vykopali a zabetó-
novali stĺp na osvetlenie schodov zo
strany od Radzovky.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní nám
opravili poškodené bloky na zastáv-
kach a taktiež opravili poškodené do-
pravné značky.
Všetkým pracovníkom, ktorí sa po-

dieľali na hore uvedených prácach, veľ-
mi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Tradične v mesiaci október si pripo-

míname „mesiac úcty k starším“. Rodi-
čia, nakoľko každému z nás dali život
a nás vychovali, si zasluhujú od nás
úctu. Je preto našou povinnosťou sa
o rodičov postarať práve v období, keď
sú už nevládni a chorí. Je to najväčšia
odmena pre rodičov od svojich detí. Kaž-
doročne, aj my na obci si pripomíname
mesiac úcty k starším stretnutím s naši-
mi dôchodcami.

Milí dôchodcovia, dovoľte mi, aby som
Vám do ďalších rokov života poprial veľa
zdravia, Božieho požehnania a spokoj-

nosť v kruhu svojich najbližších.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Nie vždy sa podarí vybrať si za-
mestnanie, v ktorom sa človek nájde
a baví ho. Viera Mazúrová (Smer –
SD) hovorí, že jej sa to podarilo. Záľu-
bou i zamestnaním sa jej stala politi-
ka. Je z nášho regiónu Oravy jedinou
ženou – poslankyňou v slovenskom
parlamente. Angažuje sa vo výbore
NR SR pre ľudské práva, národnosti
a postavenie žien a vo výbore pre
európske záležitosti. Rodáčka z Orav-
skej Lesnej má tri deti. Začínala ako
ekonómka v SAD v Čadci, neskôr pra-
covala ako regionálna riaditeľka Koo-
peratívy v Žiline.

• S akými ambíciami v rámci regió-
nu ste zasadli do parlamentných
lavíc?

Medzi dôležité úlohy patrí vyrovná-
vanie regionálnych rozdielov, no ne-
môže byť uspokojivo riešené len
prostriedkami z fondov Európskej únie
s príspevkom zo štátneho rozpočtu.
Musí byť však súčasťou rozvojových
politík jednotlivých ministerských re-
zortov a samosprávnych krajov, pri
vzájomnej previazanosti všetkých
komponentov.

• Ste členkou výboru NR SR pre
ľudské práva, národnosti a posta-
venie žien.

Ženy bojujú za svoje práva od ne-
pamäti, napríklad o rovný prístup ku
všetkým povolaniam a voleným funk-
ciám. Najväčší zápas ženy zvádzali
a doteraz zvádzajú o svoju účasť na
riadení spoločnosti. Prítomnosť žien
však prináša iný pohľad na svet. Mys-
lím si, že ženy vnášajú do politiky
novú politickú kultúru a ženskosť. So
ženami sa do politiky dostáva viac
pragmatickosti, menej egoizmu a ur-
čite menej korupcie. Političky pri kaž-
dom svojom kroku zvažujú, aký bude
mať dopad na rodinu a sociálne istoty.
Pozná bežné každodenné problémy
od školstva po zdravotníctvo.

• Koľko poslankýň je v parlamente
v tomto volebnom období?

Presne dvadsaťsedem, teda naj-
viac od roku 1990, Stranu SMER-SD

Počúvaj, syn môj, napomínanie svoj-

ho otca a neopúšťaj naučenie svo-

jej matere, bo krášlia tvoju hlavu

vencom ľúbezným a tvoju šiju zla-

tým náhrdelníkom.

(Kniha prísloví 1,8-9)

Hovoríme s poslankyňou NR SR Vierou Mazúrovou

Keď ide o Oravu, mali by sme

všetci ťahať spoločne

zastupuje osem poslankýň. Bolo by
dobré, keby mali ženy v parlamente
väčšie zastúpenie, čomu by zodpo-
vedalo aj viac kresiel. Krajina, ktorá
má v politike iba mužov, musí byť veľ-
mi bohatá. Dovoľuje si nevyužiť po-
tenciál druhej polovice spoločnosti.
Ženy nie sú lepšie, ani horšie ako
muži, sú iné. Treba spojiť to dobré od
oboch pohlaví. Demokracia je založe-
ná na reprezentácii celej populácie,
ktorú ženy na Slovensku tvoria 51 %.
Vo Francúzsku zaviedli na mnohých
úrovniach volieb kvóty, ktoré uľahčia
vstup žien do politiky. Musím zdôraz-
niť, že mnohé krajiny tieto kvóty pou-
žili a pomohli im dostať sa dopredu.

• Čo Vás čaká v najbližšom obdo-
bí?

Pri svojej práci sa zameriavam na
napĺňanie volebného programu, ktorý
je orientovaný na sociálne sa správa-
júcu trhovú ekonomiku. Rieši sociál-
ne a bytové otázky, pomoc rodine
s deťmi, ako aj rozvoj školstva a celé-
ho regiónu.

A čo ma čaká? Ani nie o dva me-
siace nás všetkých čakajú voľby do
VÚC, kde kandidujem za poslanky-
ňu. Verím, že občiansku výsadu ísť
k voľbám využije na Orave čo najviac
občanov.
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A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10.

2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchá-

dzajúceho zasadnutia OZ.

3. Informáciu starostu obce o vysporiadaní pozemkov pod

budovou COOP Jednota vo Vaňovke.

4. Informáciu starostu obce o schválení projektu na rekon-

štrukciu ZŠ Hruštín.

5. Informáciu starostu obce o pokračovaní úpravy okolia MKS

– spevnené plochy.

B/ Schvaľuje:

1. Žiadosť o odpredaj pozemkov pod strelnicou pre Základnú

organizáciu technických športov Hruštín, p. Ľudovít Vlžák

predseda ZO TŠH, parc. č. KN 1485/2 a parc.č. KN 1486/2,

spolu o výmere 198 m2 v sume 1,33 €/m2.

2. Žiadosť p. Františka Žilinca, Radzovka č. 618/18, 029 52

Hruštín o odpredaj pozemku parc. č. KN 1611 o výmere

46 m2 a parc. č. KN 20166 o výmere 49 m2. Spolu výmera

95 m2 v sume 1,33 €/m2.

3. Zvýšenie ručenia Obce Hruštín pre združenie BIOMASA

z 33.595,- € na 54.577,- €.

4. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:

ZŠ:

612001 Osobný príplatok - 1.320,- €

614 Odmeny +1.320,- €

633006 Všeobecný materiál - 1.900,- €

635006 Údržba budov a prev. priestorov +1.900,- €

635009 Údržba softvéru + 400,- €

636002 Nájomné za prenájom + 820,- €

637004 Všeobecné služby - 170,- €

633002 Výpočtová technika - 400,- €

633001 Interiérové vybavenie - 200,- €

633009 Učebné pomôcky - 450,- €

ŠKD:

611 Tarifný plat - 50,- €

625006 Garančné poistenie - 60,- €

637016 Povinný prídel SF + 110,- €

625005 Poistenie v nezamestnanosti - 7,- €

642015 Nemocenské dávky + 7,- €

5. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:

MŠ 222 09111 637006 41 326 preventív. prehliadka 215€

ŠJ 222 09601 637006 41 629 prevent. prehliadka107,50 €

222 09111 633006 41 626 všeobecný materiál - 215 €

222 09601 635006 41 629 údržba budov - 107,50 €

6. Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariade-

niach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín, k úprave

mesačného príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákla-

dov spojených s hmotným zabezpečením výchovno-vzde-

lávacieho procesu MŠ Hruštín na 4,- € (z 3,31 €).

7. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2009 v položkách:

U z n e s e n i e zo

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 23. 09. 2009 Číslo: OZ 06/2009

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

Príjmová časť:

Upravený I. Upravený II. Plnenie

1 41 111 003 Výnos dane z príjmov781.171 € 652.644 € 479.891,52 €

 Výdajová časť:

1 41 633 001Interiérové vybavenie 663,- € 63,- €  57,25 €
1 41 633 002 Výpočtová technika 830,- € 60,- €  52,60 €
1 41 633 006 1 Všeobecný materiál, vlajky 166,- € 0,- €  0,- €
1 41 635 006 Údržba budov č. 305 332,- € 0,- €  0,- €
1 41 635 006 1 Údržba budov – POŠTA  1.660,- € 0,- €  0,- €
1 41 637 005 Špeciálne služby GP 463,- €  763,- €  641,10 €
1 41 633 001Interiérové vybavenie MKS 664,- €  74,- €  70,- €
1 41 633 003 Televízna technika 664,- € 114,- €  89,15€
1 41 633 006 1 Materiál – dychovka 664,- € 0,- €  0,- €
1 41 633 006 4 Všeobecný materiál MKS  1.660,- € 660,- €  617,56 €
1 41 633 009 Knihy, časopisy  166,- € 0,- €  0,- €
2 41 711 001 Nákup pozemkov, cesty  26.555,- €15.555,- € 1.531,57 €
2 41 717 001 Ihrisko ZŠ  31.664,- € 0,- € 0,- €
2 41 717 002 Rekonštrukcia

a modern. ZS 245.701 €176.101 € 176.100,29 €
2 41 717 002 1 Rekonštrukcia VO 13.278,- € 1.000,- €  1.000,- €
2 41 717 002 2 Rekonštrukcia ZŠ Hruštín  1.530,- € 3.710,- € 3.710,- €

Mgr. František Škapec

starosta obce

Podujatia v mesiaci
OKTÓBER 2009

  3.10. Svadobná veselica
  6.10. Zber plastov
  6.10. Predaj SVEŤATEX
10.10.  Svadobná veselica
14.10.  Predaj MASNICA
15.10. Posedenie s dôchodcami
17.10.  Svadobná veselica
20.10.  Predaj ALADIN
22.10.  Predaj JAPOL
24.10.  Svadobná veselica
27.10.  Predaj GALAČÁK
29.10.  Predaj LANTASTIK

MKS pri OcÚ Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
SEPTEMBER 2009

19. 9. – naše učiteľky Mgr. Šalatová a Mgr. Poljaková sa
zúčastnili otvorenia novej školskej budovy v Brzeziu (Poľ-
sko).

23. 9. – konalo sa účelové cvičenie v prírode pre žiakov
5.-9. ročníka.
24. 9. – žiaci 6. AB sa zúčastnili exkurzie do Bojníc. Učivo
z biológie si rozšírili návštevou ZOO, kde ich zaujali šelmy,
slony, hady i opice. Nové vedomosti z dejepisu získali
v Múzeu praveku. Tu ich okrem prednášky zaujala expozí-
cia pravekej tlupy v Prepoštskej jaskyni a tvorivá dielňa,
kde si vyskúšali výrobné techniky a nástroje pravekých
lovcov. Exkurzia bola pre všetkých zaujímavá i poučná.
29. 9. – kontrola na Školskom úrade Zákamenné – rozvrh
hodín, úväzky učiteľov, naplnenosť tried. Neboli zistené
žiadne nedostatky.
29. 9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho pou-
kazu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1.10. začíname
činnosť v 19 krúžkoch. Z 372 žiakov odovzdalo poukaz
304, čo je menej ako vlani. Tí budú mať bezplatný krúžok.
Môžu pracovať aj v druhom zvolenom. Žiaci navštevujúci
ZUŠ môžu pracovať v jednom ďalšom krúžku. Tí, čo VP
neodovzdali, nebudú sa môcť zapojiť do krúžkovej činnos-
ti.
Krúžky: dramatický, tvorivý, futbalový I. stupeň, stolnote-
nisový, športový, volejbalový, florbalový, technický, inter-
netový 1 a 2, turistický, vedenie domácnosti, ŠKD turistic-
ko-športový 2x, angličtina hrou, fitnes, hádzanársky, po-
hybová príprava 1.roč., tvorivo-pohybový. Je škoda, že
škola prišla o dotáciu od štátu tým, že vyše 60 žiakov
neodovzdalo VP.
29. 9. – v Breze sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom

behu. Najlepšie z jednotlivcov si počínala Klaudia Lihano-
vá – 2. miesto a Marek Dirga – 4. miesto.
30. 9. – fotografovanie žiakov 1. ročníka a 9. ročníka –
tablo, ostatní žiaci podľa záujmu portrétové fotografie.
30. 9. – pre 3 predškolákov a 14 žiakov ZŠ z rodín
v hmotnej núdzi sme objednávali učebné pomôcky v hod-
note 16,59 €.

Oznamujeme verejnosti, že je možné

využívať priestory telocvične a fitnes
v pracovné dni od 17. - 21.hod,
cez víkend od 8,oo do 21,oo.
Poplatok: telocvičňa 5 €/hod

– tréningy OŠK 2 €/hod
– cezpoľní – 7 €/hod.

Fitnes: 1 €/hod/os
(alebo permanentka na 10 vstupov za 7 €)

Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára:
                                                    0908 619 584.

Plenárne rodičovské združenie sa usku-
toční 12. októbra (pondelok) o 15,oo v ZŠ
Zamost. Všetci rodičia sú vítaní!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci

- Deti sa postupne prispôsobujú nové-
mu prostrediu MŠ bez väčších adap-
tačných problémov

- Vychádzky do okolia MŠ
- Orientácia v blízkosti domova
- Nadväzovanie nových vzťahov a ka-

marátstiev s rovesníkmi
- „ANGLIČTINA HROU“
- Poplatok 13,60 €
- Odovzdanie prihlášok v počte 20 (trie-

da 1. a 2. – predškoláci), aktuálne
informácie získajú rodičia od tried-
nych učiteliek

- Odborná logopedická depistáž vyko-
naná klinickým logopédom Mgr. K.
Fašungovou z polikliniky Námestovo

Na miesto učiteľky MŠ nastúpila M. Hru-
bošová (trieda 3.) - prajeme jej veľa
pracovných úspechov.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

80 rokov Kupčuláková Helena

Sedlárová Rozália

75 rokov Gruchaľáková Alžbeta

Drígľová Anna

70 rokov Svýba Anton

Kľusková Mária

Kupčová Mária

65 rokov Snovák Jozef

55 rokov Šeliga Peter

Martvoň Milan

Gerek Marián

Snováková Oľga

Smidžár Vladimír, Ing.

Jagelková Helena

50 rokov Gočala Ľudovít

Tomáňová Mária

Kazimier Štefan

Prišli medzi nás:

Jakub Očkaják

Jozef Snovák

Uzatvorili manželstvo:

Miroslav Zemenčík

a Mária Kompanová

František Žilinec

a Eva Ševčíková

Ing. Ladislav Galamboš

       a Mgr. Michaela Martvoňová

Tomáš Karmažín

a RNDr. Mária Drígeľová

Pavol Snovák

      a Mgr. Katarína Valečíková

Miloš Kaprálik

a Ľudmila Žilincová

Marián Kompan

a Jana Uhričíková

25. výročie manželstva:

Ing. Vladimír Smidžár

a manželka Terézia

Odišli od nás:

Vendelín Martvoň, 60 rokov

JUBILANTI

v mesiaci október 2009
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TRÁPENIE

Kde bolo - tam bolo, bol jeden ded-
ko, ktorý mal starého somára. Somár
jeden deň padol do studne. Chudák
cele hodiny zúfalo plakal a dedko sa
snažil niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ
dostal. Nakoniec sa rozhodol, že so-
már je už aj tak starý a studňu chcel aj
tak zakopať, a tak nebude ďalej roz-
mýšľať nad nejakým riešením, ako ho
dostať von. Zavolal na pomoc susedov,
aby mu pomohli. Každý sa chopil lopa-
ty a začali hádzať hlinu do studne. Sta-
rý somár pochopil, čo sa deje a začal
hrozne nariekať. Na prekvapenie kaž-
dého sa po nejakom čase ukľudnil. Po
niekoľkých lopatách nahádzanej hliny
dedko nakukol do studne. Prekvapene
videl, že somár po každej lopate hliny
robí niečo fantastické. Otriasa zo seba
hlinu a vždy ju zadupe pod seba, a tak
sa dostáva vždy vyššie a vyššie. Ded-
ko a susedia ďalej hádzali hlinu, a so-
már sa otriasal a dostaval sa vždy vyš-
šie. Každý sa len udivene pozeral, keď
somár vykročil zo studne a šťastne od-
kráčal. Život na nás bude vždy hádzať
rôzne smeti a hlinu. Trik ako sa dostať
zo studne je, zo všetkého sa otriasť
a urobiť krok hore. Každý problém je
len určitá možnosť - príležitosť urobiť
krok ďalej. Z každého problému je ne-
jaké východisko, kým to nevzdáš a ne-
zastavíš sa. Spomeň si na tento prí-
beh, keď ti bude ťažko.

Vstúpili sme do jesenného mesiaca
október, ktorý nám pripomína i jeseň

ľudského života – starobu, modernejšie
nazývanú aj „tretí vek.“ Preto sa chceme
v tomto jesennom mesiaci opäť povzbu-

diť aj v úcte ku starším. Ale nielen to.
Chceme i starších povzbudiť, aby svoj
pokročilý vek nevnímali ako koniec všet-

kého, ale ako začiatok niečoho nového.
Pod tým začiatkom niečoho nového ne-
máme namysli už večný život, ale nové

úlohy ešte na tejto zemi. O tom nám
hovorí aj to moderné pomenovanie sta-
roby ako „tretieho veku“.

Raz ma jeden „čerstvý“ dôchodca
oslovil s otázkou: „Viete ako sa zdravia
medzi sebou dôchodcovia?“ A hneď mi

aj sám odpovedal: „Nepovedia si: Dobrý
deň!, ale jeden povie druhému, keď ho
stretne: Nemám čas! A druhý odpovie:

Ani ja! Aj z tejto humornej epizódky dá
sa usúdiť, že staroba môže byť aj vekom
mnohých úloh a aktivít. Len ich treba

objaviť. Staroba totiž z jedných prác člo-
veka vyraďuje, ale stavia ho pred nové
úlohy a povinnosti.

V tomto roku október – mesiac úcty
k straším, by na nás všetkých – mla-
dých, ale i starších - mal mocnejšie pô-

sobiť, lebo si pripomíname 10. výročie
toho, čo OSN rok 1999, posledný rok
minulého tisícročia vyhlásila za Medzi-

národný rok starých ľudí. K tejto iniciatí-
ve OSN sa pripojila aj Cirkev a Pápež-
ská rada pre laikov pri tejto príležitosti

napísala dokument s názvom „Dôstoj-
nosť starého človeka a jeho poslanie
v Cirkvi a vo svete.“ V piatej časti tohto

dokumentu sa práve pojednáva o tom,
ktoré sú to tie nové úlohy a povinnosti,
ktorými by mal človek vyplniť svoju sta-

robu, ten tretí vek. Citujem: „Ján Pavol
II. sa obracia na starých ľudí: Odchod do
dôchodku otvára nový priestor vašej

apoštolskej činnosti. Starobu treba prijať
s odvahou, prekonávajúc pokušenia uza-
tvárať sa do nostalgickej minulosti, ktorá

sa už nevráti, a odmietať zapojiť sa do
činnosti v prítomnosti pre ťažkosti, s kto-
rými sa stretávate v stále obnovujúcom

sa svete. Naopak, ide o to, aby ste si
bez prestania čoraz viac uvedomovali
osobnú úlohu v Cirkvi a v spoločnosti,

pretože táto úloha sa nekončí vekom,
ale iba dostáva nové podoby. Vstup do
staroby treba pokladať za výsadu i pre-

to, že nie všetci ľudia majú príležitosť
dosiahnuť tento vek, ale predovšetkým
preto, lebo je to vek, v ktorom sa možno

stať príkladom v Cirkvi i pre celý svet.
Medzi oblasti, ktoré sú najvhodnejšie na
vydávanie svedectva starých ľudí

v Cirkvi, patria:

- charitatívna činnosť – Veľká časť

starších ľudí má dostatok telesnej, du-

ševnej aj duchovnej energie na ušľach-

tilé využitie svojho času a svojho talentu

v podujatiach a programoch dobrovoľ-

nej charitatívnej služby.

- apoštolát – Staršie osoby môžu vo

veľkom prispieť k ohlasovaniu evanjelia

ako katechéti a ako svedkovia kresťan-

ského života.

- liturgia – Veľa starých ľudí účinne

pomáha udržiavať bohoslužobné mies-

ta. Ľudia v treťom veku môžu sa stať

stálymi diakonmi, prijať lektortát, akoly-

tát, môžu dostať schválenie na mimo-

riadne podávanie Eucharistie alebo do-

stať funkciu animátora pobožností.

- rodina – Starí ľudia predstavujú

„historickú pamäť“ najmladších generá-

cií a sú nositeľmi základných ľudských

hodnôt. Keď začína chýbať pamäť, začí-

najú chýbať aj korene a s nimi schop-

nosť plánovať nádejnú budúcnosť. Rodi-

na ako aj celá spoločnosť majú veľký

úžitok z využitia výchovnej úlohy sta-

rých rodičov.

- kontemplácia a modlitba – Sta-

rých ľudí treba povzbudzovať, aby za-

svätili svoje ďalšie roky, o ktorých len

Boh vie, koľko ich bude, modlitbe a spo-

jeniu s Bohom. Vtedy aj im Duch Svätý

udeľuje nové duchovné sily a ich život

sa stáva žiarivou obetou Pánovi za ten-

to svet.

- skúška, choroba, utrpenie – Tý-

mito skúsenosťami človek na vlastnom

tele a vo svojom srdci dopĺňa Kristovo

utrpenie za Cirkev a za svet. Je dôležité

priviesť starých ľudí, ale nielen ich,

k pochopeniu tohto rozmeru svedectva,

ktoré spočíva v oddaní sa do božích rúk

a vykročení v Kristových šľapajách.

Avšak toto je možné iba v takej miere,

v akej sa starý človek cíti milovaný

a ctený. Starým ľuďom treba venovať

množstvo starostlivosti a služieb, aby sa

necítili neužitočnými alebo na ťarchu.“

Toto sú návrhy aktivít pre starších ľudí

navrhované pred 10 rokmi Pápežskou

radou pre laikov z príležitosti Medziná-

rodného roku starých ľudí. Ešte viac ako

tieto vyššie citované slová sa nám pri-

hovára životný príklad samotného Jána

Pavla II., ako on aktívne prežíval svoju

starobu. Tento pápež prežíval svoju sta-

robu prirodzeným spôsobom, bez toho,

aby ju skrýval. Prežíval ju pred očami

všetkých. Ktože by si ho nepamätal žar-

tovať so svojou paličkou. S úprimnou

jednoduchosťou hovoril: „Som už starý

kňaz.“ Žil aj svoju starobu v službe, kto-

rú mu zveril Ježiš. Jeho starý vek neško-

Starší a napriek tomu aktívny

dil jeho mladému duchu. Jeho fyzická

krehkosť nikdy v ňom neskrotila nadše-

nie v poslaní Petrovho nástupcu. Teles-

ne už nevládny, ale stále pokračoval vo

svojich apoštolských cestách po konti-

nentoch, aby povzbudzoval vo viere.

A my len môžeme skonštatovať, že jeho

slovo vtedy nadobúdalo ešte väčšiu silu,

s akou nikdy predtým nezasahovalo srd-

cia ľudí.

Z príležitosti mesiaca úcty k starším

blahoželám všetkým tým, ktorí sa už cí-

tia oslovení svojou starobou. A povzbu-

dzujem ich, aby sa nikdy necítili už ne-

užitoční a nepotrební, aby si nehovorili:

už je všetkému koniec. Ale povzbudzu-

jem ich, aby podľa príkladu Jána Pavla

II. i oni svoj tretí vek naplnili aktivitou,

aby sa ujali tých úloh, ktoré sú spojené

s tým ich vekom. Nech požehnaná sta-

roba každého človeka je vyplnená tým

pozdravom: Nemám čas! -Nemám čas,

lebo pomáham pri výchove vnúčat.

-Nemám čas, lebo sa modlím. - Nemám

čas, lebo trpím…

pán farár
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Naši strelci dosiahli v letnej guľovej sezóne opäť výborné
výsledky. Matúš Jancek sa na augustových majstrovstvách
Slovenska stal majstrom Slovenska v disciplíne ľubovoľná
malokalibrovka 60 rán v ľahu a na druhý deň obsadil tretie
miesto v kráľovskej polohovej disciplíne 3x40 rán.
Majstrovstvá Slovenska v guľových disciplínach Domaniža:

LM 60: 1. Jancek Matúš 692,6
LM 3x40: 3. Jancek Matúš          1249,3
Kompletné výsledky nájdete na www.shooting.sk
Jozef Jancek na majstrovstvách Slovenska v pištoľovom

trojboji v Bratislave obsadil 3. miesto v disciplíne revolver.
K obhajobe titulu mu chýbal jeden bod. Na peknom 12. mieste
skončil Jaroslav Líška v disciplíne pištoľ.

Majstrovstvá Slovenska v pištoľovom trojboji Bratislava
26.9.2009

Revolver: 3. Jancek Jozef 308 bodov
Pištoľ: 12. Líška Jaroslav 289 bodov

23. Slaničan Marián 273 bodov
25. Jancek Jozef 270 bodov

Na maj-
strovstvách
Slovenska
vo viacboji
v Turanoch
s k o n č i l o
d r u ž s t v o
KVvZ Hruš-
tín v zložení
Ľuboš Jan-
cek, Jozef
J a n c e k
a Jaroslav
Líška na vý-

bornom 3. mieste. Opäť potvrdili, že v tejto súťaži patrí Hruštín
medzi najlepších na Slovensku.

Majstrovstvá Slovenska vo viacboji Turany 5.9.2009
1. Turany 1 645,8
2. Michalovce 1 558,8
3. Hruštín 1 554,5

Jednotlivci: 1. Daňo Milan 456,5
5. Jancek Jozef 439,8

6. Jancek Ľu-
boš 438,1
32. Líška Ja-
roslav 376,6

Komple tné
v ý s l e d k y
nájdete na
www.szvvz.sk

(ľj)

Zo streleckého športu
Počas me-

siacov máj

– septem-

ber sa na

tenisovom

kurte pri ZŠ

H r u š t í n

uskutočnil

VIII. ročník

tenisového

turnaja vo

štvorhrách

H R U Š T Í N

CUP. Se-

dem párov

odohralo dvojkolový turnaj (42 zápasov), ktorý priniesol

tradičné zápolenia a nakoniec toto poradie:

1. Mišánik – Kubáni

2. Marek Jancek – Radzo (o víťazovi rozhodli o l set lep-

šie vzájomné zápasy )

3. Jurovčík – Martvoň

15. septembra za krásneho počasia sa v areáli ZŠ usku-

točnilo dekorovanie víťazov, účastníci si pochutnali na

výbornom guláši i grilovaných klobáskach. Po volejba-

lových meraniach síl im toto občerstvenie prišlo vhod.

Poďakovanie za sponzorské prilepšenie cien patrí

Ing. Mirovi Jancekovi.

                                                                          (jk)

z podujatia � z podujatia � z podujatia
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S ÚSMEVOM

Prídu do baru hokejista a futbalista. Ho-

kejista hovorí: „Whisky a ľad.“ Futbalis-

ta sa na neho pozrie a hovorí: „Whisky

a trávu.“

�������������

Vojna:

Po hranici beží vojak s bielou zástavou

v ruke a kričí: „MIER! MIER!“

A ostreľovač z druhej strany kričí: „Však

mierim, len sa toľko nehýb!“

�������������

Príde pani do banky a chce zaplatiť šek.

Pokladník jej hovorí:

- Zabudli ste podpis.

- A ako sa mám podpísať?

- Tak ako na pohľadnici.

Pani zoberie pero a podpíše sa:

- S láskou Mária.

�������������

 Žena s deťmi pri posteli chorého muža

plače:

- Čo len s nami bude, čo len s nami

bude?

Manžel sa zo všetkých síl zdvihne

a hovorí:

- Ja zomieram, a ty mi dávaš hádanky!

�������������

Chlapík tlačí na záchode ako najatý,

ide okolo upratovačka, zdá sa jej, že sa

zbytočne svieti, tak zhasne. V tom sa

ozve strašný rev, tak zase zasvieti:

„A čože tak revete?“

„Fuj, to bol sprostý fór! Už som sa zľa-

kol, že mi vypadli oči!“

�������������

Chlap spadne z lešenia. Kamaráti ho

ratujú. Z vrchu zo stavby kričí na nich

majster:

- Vyberte mu ruky z vreciek, lebo mu

neuznajú poistku!

�������������

Dedko si po ošetrení u lekára pochva-

ľuje:

- Pán doktor, vy máte zázračné ruky.

Pár pohybov a tá hrozná bolesť medzi

lopatkami je fuč!

- No veru, odvetí doktor. Mali ste pre-

krútené traky, dedko.

�������������

Na diskotéke príde chlapec ku dievčaťu

a pýta sa: „Nejdeš si zatancovať?“

Dievča sa poteší a odpovedá: „Ale sa-

mozrejme, idem...“

„Tak choď, lebo si nemám kde sadnúť.“

Pravidlá slušného

správania – Pozdrav

V tejto časti si teda povieme zo-

pár pravidiel, ktorými sa riadime pri

stretnutí a pozdravení:

Muž zdravý ženu prvý, dokonca aj

keby ona bola jeho podriadená! Samo-

zrejme pri pozdrave nemáme ruky vo

vreckách alebo s cigaretou. Vrchol ne-

slušnosti je, ak muž podáva žene ruku

a v ústach má horiacu cigaretu!

Základné pravidlá pri pozdrave:

Muž zdraví ženu,

Mladší zdraví staršieho,

Podriadený –> nadriadeného,

Spoločensky nižšie postavený –>

vyššie postaveného

Pri pozdrave sa často podávajú aj

ruky. Vedeli ste, že nie je vhodné podá-

vať si ruky vo väčšej spoločnosti?

Pri podávaní ruky platí presne

opačné poradie, ako pri pozdrave:

Ruku ako prvá podáva vždy osoba

spoločensky významnejšia

Starší človek mladšiemu

Nadriadený podriadenému.

Pozor! Muž nikdy nepodáva ruku

v rukaviciach, ale žena si ju na ulici

nemusí zložiť.

Ešte aj dnes sa môžeme stretnúť so

situáciou, kedy žena podá mužovi ruku

a on ju neočakávane namiesto stisku

zdvihne k svojim perám. Je to jav skôr

ojedinelý (škoda), no voľakedy to patri-

lo k bontónu.

Takže muži, ak sa rozhodnete pre-

kvapiť, resp. očariť dámu, alebo jedno-

ducho sa vám páči tento spôsob po-

zdravu, vedzte, že pri bozkávaní ruky

sa treba riadiť nasledujúcimi pravidla-

mi:

 - jemne uchopte žene prsty,

- mierne sa k jej ruke skloňte a záro-

veň ruku jemne pozdvihnite k ústam

- bozk len imitujte, vlhké pritisnutie pier

na pokožku ruky je neprípustné!

 Správna žena pri bozkávaní ruky

voľne ponechá mužovi ruku, neodťahu-

je ju, neprejavuje svoj údiv ani rozpači-

tosť, no nemôže sa chovať ani „ľadovo“,

ako by to nebola jej ruka, ktorú „bozká-

vajú“. Má byť prirodzená...

Zdroj: www.bladestalker.estranky.sk

Ľubomír Jurovčík
finančné a majetkové poradenstvo:

� sporenie, investície

� poistenie – životné, majetkové

(dom, auto)

� dôchodkové – poistenie, spore-

nie

� úvery – stavebné, spotrebné,

hypotekárne

Bližšie informácie poskytne:

Fincentrum, a.s. Ľubomír Ju-

rovčík, budova DEXIA BANKY

2. poschodie, Hviezdoslavovo ná-

mestie 204/4, Námestovo

tel.: 0918/894400, 0903/623039

email:

lubomir.jurovcik@fincentrum.com

web.: www.fincentrum.com

STAMAR

FRANTIŠEK MARTVOŇ

OKTÓBROVÁ AKCIA

Znížili sme ceny

na lepidlá až

o 20%.

Uvádzacie ceny na dlažby

a ploto-

vé tvár-

nice českého výrobcu

Stále trvá akcia tepelné izo-

lácie ISOVER a NOBASIL.

Možné zľavy až do 62 %

Ponúkame na prenájom

haky lešenie a stavebné

stojky na debnenie stropov.

V prípade odberu materi-

álu z našej predajne po-

skytneme lešenie alebo

stojky zadarmo.

inzercia � inzercia � inzercia


