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Obec Hruštín
a občianske združenie
Orava Fénix pripravili

„STRETNUTIE
MLADÝCH SO
STAROSTOM

A POSLANCAMI
OBECNÉHO ZASTUPI-

TEĽSTVA“. Tohto
stretnutia sa zúčastni-
lo 30 mladých z našej

obce, ktorí sa mohli
dozvedieť viac o práci

starostu, obecného
zastupiteľstva,

obecného úradu
a mohli diskutovať

o problémom
a plánoch mladých
ľudí v našej obci.

V nedeľu, 26. septembra, sme pri sv. omši ďakovali za tohtoročnú úrodu.
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Očami
starostu

„Staroba zmierňuje vášne, prehlbuje múdrosť a umožňuje lepšie radiť.“
                                 (Sv. Hieronym)

Informácia OcÚ
V dňoch 20. a 21.októbra sa uskutoční v na-

šej obci zber železného šrotu a elektronického
odpadu. Tieto veci vyložte pred svoje domy, odkiaľ
ich zamestnanci obce pozbierajú.

Elektronický odpad: chladničky, pračky, sporáky,
vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, mikro-
vlnné rúry, el.ventilátory, kávovary, fritézy, fény, mlyn-
čeky, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny,
počítače, holiace strojčeky, žehličky, vŕtačky a pod.

POZVÁNKA PRE MLADÝCH
Občianske združenie Orava Fénix pozýva všetkých mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov na

BESEDU S PSYCHOLÓGOM
ktorá sa uskutoční 22. 10. 2010, piatok, o 19:30 hod. v zasadačke Obecného úradu Hruštín.

Témy:
AKO SA PRESADIŤ, O ZÁVISLOSTIACH VESELO I VÁŽNE

Beseda je organizovaná v rámci projektu „Res publica - Vec verejná“, ktorý finančne podporila Nadácia Intenda.
Info: www.vecverejna.oravafenix.sk

Nevyspytateľné počasie v tomto roku
sa nezaprelo ani v septembri a mali
sme čo robiť , aby sme vykopali druhý
chlieb – zemiaky.

Činnosť za mesiac september
1/ Na budove ZŠ Zamost bola zateplená a urobená fasá-

da na šatniach. Pracovníci stavebnej firmy pokračovali
zateplením steny od telocvične a od ihriska. Boli doro-
bené všetky ríne zvody dažďovej vody na celej budove.
Na budove ZŠ Výhon bol dobetónovaný železobetóno-
vý strop na novšej prístavbe. Ďalej boli vymurované
nové obvodové múry a štíty pod strechou. Zvárači
pozvárali oceľové konštrukcie pod väzbu a ponad okná.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní pokosili cintorín
a verejné priestranstvá v obci.

Deduško a jeho vnúčik
Bol raz jeden starček, ktorému sa oči zakalili, sluch

otupel a triasli sa ruky.
Keď teda sedel s ostatnými pri stole a sotva držal

lyžicu v ruke, vylieval polievku na obrus a sem-tam mu
tiekla aj z úst. Jeho synovi a neveste sa to hnusilo
a preto od istej chvíle musel starček sedieť v rohu za
pecou, kde mu dávali jedlo v malej hlinenej miske, no
nie dosť na to, aby sa nasýtil. A tak sa zarmútene
pozeral k stolu a v očiach mal slzy. Raz sa stalo, že
svojimi trasúcimi sa rukami neudržal misku, ktorá mu
vypadla a rozbila sa. Nevesta v hneve kričala a starček
iba mlčky stonal. A tak mu kúpili za pár halierov dreve-
nú misku. Odteraz musel jesť z nej.

Keď tak raz boli všetci sedeli, malý vnúčik, ktorý mal
práve štyri roky, začal znášať na kopu doštičky.

„Čo to robíš?“ spýtal sa ho otec
„Misku!“ odpovedalo dieťa, „z neho budú otecko

a mamička jesť, keď vyrastiem.“
Tu sa pozreli muž a žena jeden na druhého a rozpla-

kali sa.
Zobrali starčeka k stolu a od tej chvíle už vždy jedol

s nimi pri stole. A keď aj trochu rozlial, hneď to bez
slova poutierali.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní po-
zvárali poškodené zábradlie na lavici pri
moste.
Za všetky hore uvedené práce sa

chcem všetkým veľmi pekne poďakovať.

Vážení občania

Októbrový mesiac už tradične patrí úcte k starším. Za
svoju celoživotnú prácu a námahu si právom zaslúžia naši
rodičia, či starí rodičia patričnú úctu a vďaku. Sú to práve
starí rodičia, ktorí pomáhajú pri výchove vnúčat a pravnú-
čat. Mladým rodinám pomáhajú materiálne a nezastupi-
teľnú úlohu má aj duchovná pomoc. Už oddávna v Svä-
tom písme platí - kto si váži rodičov na tom bude spočívať
Božie požehnanie a bude odmenený dlhovekosťou.

Podujatia v mesiaci október 2010

MKS pri OcÚ Hruštín

2.10. Svadobná veselica
6.10. Predaj METHIX
9.10. Svadobná veselica

13.10. Predaj RUCEK
14.10. Konferencia „BIOMASA“
15.10. Konferencia „BIOMASA“
16.10. TZ Snovák
19.10. Predaj RYBÁRIK
22.10. „Vec verejná“
23.10. TZ Krivačka
27.10. Predaj LANTASTIK
28.10. Posedenie s dôchodcami
30.10. Rodinná akcia
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Prečo takýto nadpis a prečo až s dvo-
ma interpunkčnými znamienkami za ve-
tou? Preto, lebo medzi nami sú dve skupi-
ny farníkov: Jedna, ktorá by chcela pove-
dať tú vetu z nadpisu s výkričníkom, že
malé deti do kostola nepatria, lebo vyrušu-
jú ostatných! Túto skupinu väčšinou tvoria
ľudia, ktorí už majú deti odrastené. A dru-
há skupina farníkov je tá, ktorá by vetu
z nadpisu povedala skôr s otáznikom,
a teda s rozčarovaním, že kde sme sa to
dopracovali, keď už nechceme deti v kos-
tole? Túto skupinu väčšinou tvoria mladí
rodičia, najmä mamy týchto detí, ktoré
o tomto rozšírenom probléme živo disku-
tujú aj na internetových stránkach. (Go-
ogle – „deti v kostole“)

Ako správca farnosti bol som vyzvaný
zareagovať na tento problém aj v našich
kostoloch. Určite by nebolo správne, pri
tak citlivej téme postaviť sa do pozície dik-
tátora a v záujme toho, aby sme jednej
skupine farníkov vyhoveli, a druhej niečo
„zvrchu“ zakážeme, nariadime, alebo na-
opak. Ale spolu s vami, obidvoma skupi-
nami farníkov, ktorí ste „proti alebo za“
účasť malých detí v kostole, chcel by som
sa pod rúškom vzájomnej ohľaduplnosti
a tolerancie nad týmto „aj naším“ problé-
mom zamyslieť.

Kde inde začať, ak nie na stránkach
Biblie.
Citáty hovoriace za účasť deti v kostole:

1. „Keď sa dni slávnosti skončil zostal
chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodi-
čia nezbadali. Po troch dňoch ho našli
v chráme. Keď ho zazreli, stŕpli a Matka
mu povedala: Syn môj, čo si nám to uro-
bil? Pozri ja a tvoj otec sme ťa s bolesťou
hľadali. On im povedal: Či ste nevedeli, že
mám byť v dome svojho Otca?“ (Lk 2,
43-49)

2. „Tu mu prinášali deti, aby sa ich
dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to
Ježiš videl, namrzený im povedal: Nechaj-
te deti prichádzať ku mne! Nebráňte im,
lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru,
hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľov-
stvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich
objímal, kládol na ne ruky a požehnával
ich.“ (Mk, 10,13-16)
Citáty hovoriace proti účasti deti v kostole:

1. Keď predávači robili v Jeruzalem-
skom chráme rozruch, Ježiš ich vyhnal

Deti do kostola nepatria!(?)
z chrámu so slovami: „Je napísané: Môj
dom sa bude volať domom modlitby.
Nerobte z domu môjho Otca tržnicu. Jeho
učeníci si spomenuli, že je napísané:
Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ (Mt 21,
13 Jn 2,13-17)

2. „Ježiš včas ráno, hneď na úsvite,
vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté
miesto a tam sa modlil.“ (Mk 1,35)

3. „Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej
izby, zatvor za sebou dvere a modli sa
k svojmu Otcovi. (Mt 6,5)

Citáty z Biblie, ktoré sú za účasť deti
v kostole, sú to väčšinou citáty o deťoch.
A citáty, ktoré sú proti účasti malých detí
v kostole, sú citáty o tom, že na sústrede-
nú modlitbu v kostole je potrebné ticho,
a nie rozruch.

Vychádzajúc z týchto citátov, uveďme
si teraz niekoľko praktických dôvodov, kto-
ré sú za účasť malých deti v kostole,
a potom tie, ktoré sú proti účasti malých
deti v kostole.
Dôvody za účasť malých deti v kostole:
- Dieťa od krstu patrí do Cirkvi, a preto ho

nemožno vylučovať z cirkevného zhro-
maždenia.

- Dieťa od kňaza, zastupujúceho Krista,
dostáva krížik – požehnanie.

- Dnes, kedy sa nám kostoly vyprázdňu-
jú, treba sa skôr tešiť účasti mladých
rodín aj s deťmi v kostole.

- Nikto nevidí a preto to nevie oceniť, koľ-
ko musí rodič doma s dieťaťom zápasiť,
aby ho do kostola dostal.

- Príklad matky s dieťaťom v kostole pre-
hovorí do duše mladého človeka, najmä
dievčat – budúcich mamičiek, možno viac
ako kňazova kázeň.

- Matka chce ísť tiež do kostola a dieťa
nemá pri kom nechať.

- Väčšie, a teda rozumnejšie deti, ktoré už
majú povinnosť chodiť do kostola, tam
niekedy vyrušujú ešte viac ako malé deti.

Dôvody proti účasti malých detí
v kostole:
- Centrom pozornosti je oltár a Ježiš na
ňom, ale oči všetkých ľudí sú upriamené
na vyrušujúce dieťa.

- Malé deti nevydržia sedieť hodinu na
jednom mieste, treba ich zabávať, tíšiť
a teda ani mamy nemajú z tej omše nič,
viac sa venujú dieťaťu ako počúvaniu
omše.

- Veľa ľudí ide do kostola hlavne pre po-
koj, a po vyrušovaní dieťaťa odchádzajú
z kostola s nepokojom .

- Netreba si myslieť, že tým, že vodím deti
od malička do kostola, som dobrý rodič,
skôr, keď moje dieťa v kostole vystrája,
druhých tým pohoršujem.

- Netreba si zamieňať účasť v kostole
s prechádzkou dieťaťa po vonku, že jed-
ným konaním splníme si dve povinnosti.

- Vyrušujúce dieťa za krátku chvíľu zmarí
niekoľkohodinovú prípravu kňaza na ho-
míliu, pripravil ju pre veriacich a veriaci
sú neschopní vypočuť si ju.
Možno k týmto dôvodom „za a proti“

účasti malých deti v kostole, každý by ste

vedeli pridať ešte nejaký svoj dôvod, či už
z jednej alebo z druhej strany. Ale v záuj-
me vzájomnej tolerancie i ohľaduplnosti,
na základe toho, čo bolo doteraz spomína-
né, môžeme si navrhnúť niekoľko praktic-
kých uzáverov o účasti deti v kostole aj na
situáciu v našej farnosti:

1. Ako prvé treba uviesť, že deti sú
viazané pod ťažkým hriechom zúčastňo-
vať sa nedeľnej omše až od 7. roku. Ak
majú menej ako 7 rokov a neboli v nedeľu
v kostole, nemajú ťažkých hriech. Sv. omša
má človekovi niečo dať, a čo dá dieťaťu,
ktoré ešte nepoužíva rozum?

2. Pravda, dieťa sa nedá naučiť chodiť
do kostola zo dňa na deň, ale treba ho
privykať aj skôr. Čo sa týka tohto privyka-
nia, to, či moje dieťa vydrží celú omšu
netreba skúšať v nedeľu, ale cez týždeň,
napr. na detskej sv. omši.

3. Čo sa týka nedeľnej omše, v našej
farnosti ich máme v nedeľu štyri, a tak
rodičia by sa mali vedieť skôr pri dieťati
vymeniť. Ak je otec odcestovaný v práci,
matke by v tejto veci mali pomôcť starí
alebo krstní rodičia.

4. Ak sa nám zdá, že naše deti už
zvládnu sv. omšu, či už týždňovú alebo už
aj nedeľnú, a oni predsa začnú na nej
vyrušovať a pútať pozornosť iných na seba,
netreba to vyrušovanie dieťaťa predlžovať,
ale treba s ním vyjsť von, alebo ak je zlé
počasie, odísť aj domu. Nebudeme mať
vtedy ťažký hriech, lebo medzi ospravedl-
ňujúce príčiny od nedeľnej omše patrí aj
tá, keď matka nemá pri kom nechať dieťa
a musí s ním ostať doma.

5. Netreba podceniť ani povahu dieťa
pri účastí s ním v kostole, jedno dieťa je
kľudné a druhé neposedné.

6. Z druhej strany - aj nám ostatným,
najmä cez týždeň, treba strpieť chvíľkové
vyrušenie od menších detí, keď ich rodičia
skúšajú privykať na sv. omšu.

7. Účasť detí v kostole a ich správanie
je možno aj trošku širší problém, lebo - ako
bolo spomínané, v kostole vyrušujú aj väč-
šie deti, ktoré už používajú rozum. Dnes
sa deťom od rodičov dostáva málo kate-
chézy o správaní v kostole. Celá kateché-
za je vložená do jednej vety: choď do
kostola. Ale nepripomenieme im, aby si
zobrali do kostola aj knižku. Nepripome-
nieme im, aby boli v kostole slušní, že tam
je hlavný Ježiš – živý a svätý Boh. Neopý-
tame sa ich, o čom bola kázeň a pod. To,
ako sa správajú deti v kostole, pri Ježišovi,
vo veľkej miere závisí od toho, ako sa
správajú doma pri spoločnej modlitbe.

Ku tomu všetkému, chcel by som uviesť
ešte dva príklady:

V jednej farnosti mali veľmi zanedbaný
a ošarpaný kostol. Prvá investícia, ktorú
kňaz urobil, bola investícia do ozvučenia.
Vtedy sa farníci pohoršovali, že či nebolo
lepšie za tie peniaze kostol vymaľovať.
Kňaz im na to odpovedal: Pre mňa je dôle-
žitejšie, aby ste nepozerali na obielené
steny, ale aby ste počuli Božie slovo.

(Pokračovanie na str. 4)
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MODLITBY MATIEK Naozaj, jednou z najdôležitejších vecí
v kostole je, aby veriaci mohli sústredene
počúvať Božie slovo. Práve preto musíme
byť opatrní, aby správanie našich deti ne-
znemožnilo počuteľnosť Božieho slova.

Druhý príklad je z ľudových misií, kedy
kňaz - misionár pozýval na detskú sv. omšu
aj také deti, čo ešte šantia, vyrušujú. Ale,
keď bola sv. omša pre dospelých, a cez
kázeň sa ozýval detský hlas, vtedy kňaz
stíchol a po čase poprosil tu mamičku
s dieťaťom, aby vyšla z kostola, že sa mu
ťažko sústredí. – Aj nám treba zvažovať,
kedy je vhodné a kedy zas nie zobrať naše
deti do kostola.

Celkom na záver, keď už hovoríme
o účasti deti v kostole, ako správca farnos-
ti by som chcel upozorniť aj na iný prob-
lém: že škôlkarov nám síce v kostole pri-
búda, ale školákov ubúda. Naša farnosť
ráta do štyristo školopovinných detí, a na
nedeľných sv. omšiach sú obsadené len
po dva – tri rady lavíc. Na detských
sv. omšiach sú deti po tretí ročník. Máločo
na detskú sv. omšu chodia detí z tých
vyšších ročníkov. Netrápi ma, ako rodiča,
že v kostole je detská sv. omša a moje
dieťa je vtedy doma, alebo niekde behá?
Preto teraz, keď nám začína ružencový
mesiac október a Panna Mária, naša Mat-
ka nám všetkým hovorí: „Deti moje, keby
ste len vedeli ako vás všetkých milujem,
plakali by ste od radosti,“ posnažme sa,
najmä ako rodičia, aby sme malé deti do
kostola nielen nosili, ale aby nám aj tie
väčšie chodili. Dajme im trošku vlastného
príkladu.

p. farár.

„Prestaňte plakať a utrite si slzy,
všetko, čo ste urobili pre svoje deti,
nezostane bez odmeny.
Vrátia sa z nepriateľovej krajiny.
Je tu nádej pre budúcnosť.
Vaše deti sa vrátia domov.
Ja Pán som tak povedal.

(Jer 31,16-17)

Modlitby matiek(MM) sa začali v roku
1995 v Anglicku. Na charizmatickej konfe-
rencii vo Walsinghame mama Sandra po-
čula hlas: modli sa za svoje deti, tento hlas

sa zopakoval viackrát... a tak
sa začali dve mamy,

švagriné Veronica
a Sandra modliť tre-
tí desiatok radost-
ného ruženca, kto-
rého si Panna v Bet-
leheme porodila...

po mesiaci spoznali
Božiu vôľu a vznikla

prvá skupinka MM. Mod-
litbou spoznali, že Pán Je-

žiš chce, aby matky odovzdá-
vali svoje deti do Jeho rúk, aby on mohol
konať v ich životoch a odstraňovať ich bo-
lesti. Hneď po prvých stretnutiach Pán ro-
bil zázraky, aby to potvrdil. Bez akejkoľvek
reklamy sa tieto modlitby rozšírili po celom
svete. Mamy všetkých kresťanských vie-
rovyznaní dnes vo vyše 80 krajinách sa
spájajú v modlitbách s ostatnými matkami,
a tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb.

 Na utvorenie skupinky stačia dve mat-
ky (najviac však osem), ktoré si dôverujú.
Stretávame sa raz do týždňa, vždy v tú
istú hodinu a v ten istý deň. Máme prísnu
zásadu mlčanlivosti, teda o tom, s čím sa
matky na stretnutí zdôveria, sa nesmie
hovoriť nikde. Počas stretnutí sa matka
môže podeliť so svojimi starosťami bez
obavy, že sa niečo dostane mimo skupin-
ku. Ostatné matky ju podporujú modlitba-
mi a ona pocíti podporu tisícok matiek na
celom svete, ktoré sú tiež spojené v MM.
Skrze túto nádhernú modlitbu matky zaží-
vajú hlboký pokoj a požehnanie .

 Na každom stretnutí používame malú
knižočku MM a malý stôl, na ktorý položí-
me:
– kríž – pripomína nám, že Ježiš je náš

Spasiteľ.

– sviečku – pripomína nám, že Ježiš je
svetlo svet

– malý košík – dáva sa k päte kríža,
vkladáme doň krúžky s napísanými me-
nami našich detí
 Začíname vzývaním Ducha Svätého,

aby viedol naše stretnutie. Prosíme o ochra-
nu, chválime a vyznávame Boží majestát,
čítame zo Svätého písma a potom sa zjed-
nocujme so všetkými skupinkami MM na
celom svete (čo je veľkolepá modlitbová
armáda). Potom nasleduje najdôležitejšia
časť nášho stretnutia. Jedna po druhej si
kľakneme (alebo stojíme) a kladieme mená
našich detí ku päte kríža a takto odovzdá-
vame naše deti do Jeho opatery. Naučili
sme sa neznepokojovať, lebo naše problé-
my odovzdávame Bohu a stále si pripomí-
name, že ich nemáme brať späť. Naše
modlitby trvajú približne hodinu. MM sú
modlitby srdca. Prijmime jednoduchosť
týchto modlitieb, lebo cez ňu sa naučíme
Pánu Bohu úplne dôverovať. Je to čas
veľkých milostí. Nie je to čas na ohovára-
nie a posudzovanie iných. Ani čas na hos-
tinu.

Keď utvoríte skupinku, je dobré sa za-
registrovať, prosím spojte sa s našou koor-
dinátorkou: pani Anna Strážovská z Dol-
ného Kubína, tel: 043 5866 798 alebo 0905
540565

Modlitby matiek v našej farnosti
Aj u nás v Hruštíne pôsobí modlitbová

skupinka matiek. Je nás päť. Stretávame
sa pravidelne raz do týždňa v pondelok
o 9,00 hod. v domácom prostredí strieda-
vo u každej z nás. Zapojiť sa môže každá
žena, ktorá cíti potrebu intenzívnejšie sa
modliť alebo sa chce modliť v spoločen-
stve. Môžu sa zapojiť matky, staré matky
alebo slobodné ženy, ktoré majú duchov-
né deti, povzbudzujeme vás k tomu a mod-
líme sa už teraz za Vás.

Čo je nové…
S radosťou v srdci Vám oznamuje-

me, že 8. októbra 2010 po večernej
sv. omši prídu do našej farnosti na
pozvanie p.farára mamičky z hnutia
Modlitieb matiek z Dolného Kubína, kto-
ré oficiálne uvedú MM do našej farnos-
ti. Mamičky, ktoré sa túžia niečo viac
o tom dozvedieť, sú pozvané do farské-
ho kostola.

Občianske združenie Diakonie Broumov
VYHLASUJE

ZBIERKU POUŽITÉHO ŠAZBIERKU POUŽITÉHO ŠAZBIERKU POUŽITÉHO ŠAZBIERKU POUŽITÉHO ŠAZBIERKU POUŽITÉHO ŠATSTVTSTVTSTVTSTVTSTVAAAAA
Letného a zimného oblečenia (dámske, pánske, detské)
 Posteľného prádla, plachty, utierky, uteráky, záclony,

 Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zbytky látok)
 Domáce potreby – nádoby biele a čierne, poháre – všetko nepoškodené

 Perie, perové a vatované prikrývky, hlavnice a deky
 Obuv – nepoškodenú

 Hračky

Zbierka sa uskutoční od 11. októbra do 22. októbra 2010
Veci môžu občania nosiť v pracovnom čase na Obecný úrad v Hruštíne.

(Dokončenie zo str.3)
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85 rokov Slaničanová Mária
70 rokov Radzo František

Macák Václav
Slivčák Ján

65 rokov Jurovčíková Mária
60 rokov Meleková Helena

Firic František
55 rokov Martvoňová Helena,Ing.
50 rokov Valečíková Terézia

Časo Stanislav
Škombárová Mária
Kupčuláková Rozália
Halmeš Ivan, Mgr.
Martvoň Matej
Jaššo Miroslav, Ing.
Gombala Šimon

Prišli medzi nás:
Matúš Melikant
Patrik Bohucký
Kristína Maslová
Lukáš Adamčík

Uzatvorili manželstvo:
Peter Krivačka a Mária Bakaľová
Vendelín Sedlár

a Silvia Stieranková
Marek Snovák

a Ľudmila Kľusková
Ján Veselovský

a Alena Matečková
Ján Snovák a Lenka Vlžáková
Ľubomír Gabaj

a Veronika Calová
Peter Paško a Eva Valečíková

25. výročie sobáša:
Alexander Genšor a manž. Mária
Milan Martvoň a manž. Margita
František Troják a manž.Mária
Stanislav Časo a manž. Margita

50. výročie sobáša:
Vendelín Hojo a manž. Terézia
Václav Macák a manž. Mária

Odišli od nás:
Milan Mateka, 46 rokov
Štefan Kazimier, 81 rokov

JU B I L A N T I
v mesiaci október 2010

Počet jubilantov v roku 2010

Jubileum Počet jubilantov

Hruštín Vaňovka
60 28 2
65 7 3
70 20 4
75 16 3
80 12 4
81–100 45 10
Spolu 128 26

Vzácne jubileum
Sestry saleziánky v máji t.r. oslávili
vzácne jubileum - 70. výročie príchodu
saleziánov na Slovensko. Jednou z pr-
vých sestier, ktoré pred 60. rokmi zlo-
žili prvé sľuby je aj naša rodáčka
s. Irenka Škapcová. V súčasnosti žije
v Trnave, kde aj naďalej bojuje za duše
mladých svojimi modlitbami a bolesťa-
mi. Ďakujme P. Bohu za vernosť našej
sestry.

Katarína Kilianová

Najmladšia generácia v obci
16. 9. – klinický logopéd Mgr. K. Fašungo-
vá vykonala odbornú logopedickú depis-
táž v triede 1. a triede 2. (predškoláci) na
základe písomného súhlasu rodiča. Ná-
sledné logopedické cvičenia sa budú rea-
lizovať v určenom termíne. Osobné kon-
zultácie na t. č. Mgr. K. Fašungová 0908
895 560

23. 9. – bola uskutočnená logopedická de-
pistáž v triede 3. (stredná veková skupina).
29. 9. – odovzdanie prihlášok na krúžok
„Angličtina hrou“ v počte 18 (trieda1., 2.)

ZMENA - poplatok za krúžok anglického
jazyka 5,10 € sa uhrádza za mesiac októ-
ber – december 2010. Tento poplatok je
nutné uhradiť do 15 dní od podania žiados-
ti. Poplatok za január – máj 2011 sa bude
uhrádzať v januári. Podrobné informácie
získajú rodičia od triednych učiteliek.
– adaptácia detí na nové prostredie MŠ

prebehla bez väčších adaptačných ťaž-
kostí

– v mesiaci september deti absolvovali vy-
chádzky do prírody a blízkeho okolia MŠ

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Najstarší občania Hruštín
Johana Šinálová – 100 rokov
František Paško – 91 rokov

Najstarší občania Vaňovka
Zuzana Jurovčíková – 88 rokov
Martin Valečík – 90 rokov

P R I P R AV U J E M E
Vo štvrtok, 28. októbra,
pripravuje Obec Hruštín

a Farský úrad Hruštín tradičné
„POSEDENIE S DÔCHODCAMI“

O Z N A M

Oznamujeme záujemcom
o účasť na Stolnotenisovej
miniligy, že prvé zasadnutie

bude 21. 10. 2010 o 19.00 hod.
v Pizzerii Magnum.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
SEPTEMBER 2010

2. 9. – v MKS sa slávnostne začal nový
školský rok 2010/2011. Kvôli rekonštrukcii
školských budov sa žiaci našej školy učia
okrem Zamostu aj na zdravotnom stredis-
ku, fare, MŠ a v klubovni na OcÚ.

14. 9. – kontrola na Školskom úrade Záka-
menné – rozvrh hodín, úväzky učiteľov,
naplnenosť tried. Neboli zistené žiadne ne-
dostatky.
21. a 30. 9. – piataci a šiestaci sa zúčast-
nili exkurzie do Oravskej knižnice v Dol-
nom Kubíne. Pracovníčka knižnice vysvet-
lila žiakom, ako funguje knižnica a previe-
dla ich jej jednotlivými oddeleniami. V od-
delení s detskou literatúrou trávili celú ho-
dinu. Mohli si vybrať ľubovoľné knižky
a časopisy a v pohodlnom sedení sa zahĺ-
biť do čítania. Ďalšiu hodinu sa poučili
o ľudovej slovesnosti a ľudových rozpráv-
kach, resp. baladách. Viacerých návšteva
knižnice zaujala natoľko, že sa rozhodli
stať sa jej členmi a domov si odniesli okrem
pekných zážitkov aj prihlášku za člena
knižnice.

23. 9. – Dňa 23. 9. 2010 sa žiaci 6.A a 6.B
zúčastnili exkurzie do Bojníc. V rámci pred-
metu biológia navštívili ZOO, kde pozoro-
vali cicavce, vtáky, ryby i plazy v teráriu.
Najviac ich zaujal pohľad na medvede
a opice. Dejepisné učivo o živote v prave-

ku mohli po-
chopiť ľahšie
v Múzeu pra-
veku, kde ich
pani sprievod-
kyňa pútavo
oboznámila so
spôsobom ži-
vota prave-
kých lovcov.
Žiakom sa naj-
viac páč i la
praktická časť
výučby – zho-
tovovanie pra-

vekých nástrojov, ozdôb a úprava šama-
na. Exkurzia sa všetkým páčila, o čom
svedčia slová Mareka Očkajáka (6.A): „Na
takúto exkurziu by som išiel aj každý deň.“
24. 9. – konalo sa účelové cvičenie v príro-
de pre žiakov 5.-9.ročníka aj didaktické
hry v prírode pre 1.-4.roč.

28. 9. – posledný deň na odovzdanie vzde-
lávacieho poukazu na činnosť v záujmo-
vom krúžku. Od 1. 10. začíname činnosť v
24 krúžkoch. Z 367 žiakov odovzdalo pou-
kaz 340. Tí budú mať bezplatný krúžok.
Môžu pracovať aj v druhom zvolenom. Žia-
ci navštevujúci ZUŠ môžu pracovať v jed-
nom ďalšom krúžku. Tí, čo VP neodovzda-
li, budú sa môcť zapojiť do krúžkovej čin-
nosti za úhradu.
Krúžky: dramatický, tvorivý, futbalový I.,II.,
III., stolnotenisový, športový, volejbalový,
florbalový, technický, internetový, ŠKD tu-
risticko-športový 2x, fitnes, hádzanársky,
pohybová príprava 1.roč., hudobno-dra-
matický, počítačový, z každého rožka
troška, folklórny, break dance, čitateľský,
slovenčina pre život I., II.
29. 9. - V rámci Propagačného a informač-
ného programu na podporu spotreby mlie-
ka a mliečnych výrobkov sa tretiaci zú-
častnili odbornej exkurzie „Deti za kravou.“

Navštívili AGROZOOFARMU na prvovýro-
bu mlieka v Novoti. Počas troch hodín sa
deti dozvedeli, v akom prostredí kravičky
žijú, ako vzniká mlieko a čím všetkým musí
prejsť, aby sa dostalo až na náš stôl. Okrem
kravičiek videli aj malé teliatka, prasiatka,
koníky, pštrosy, somárikov a iné zvieratká,
ktoré na farme žijú. Milým prekvapením
bolo posedenie v penzióne a ochutnávka
mliečnych výrobkov (čerstvého syra, mlie-
ka). Z exkurzie si deti okrem pekných doj-
mov doniesli domov aj malý darček s lo-
gom kampane.

30. 9. – pre 3 predškolákov a 29 žiakov ZŠ
z rodín v hmotnej núdzi sme objednávali
učebné pomôcky v hodnote 16,59 €.

Aj v tomto školskom roku sa objavili
u niektorých žiakov vši. Po kontrole
hláv v triedach budú rodičia zavšiva-
vených detí informovaní prostredníc-
tvom žiackej knižky o tejto skutoč-
nosti. Nestačí umyť hlavy príprav-
kom proti všiam (JACUTIN, DIFFU-
SIL H, DIFFUSIL H FORTE, PARASI-
DOSE, PARANIT, CAPISAN...), ale tre-
ba všetky vši a hnidy mechanicky
odstrániť a vyvariť aj posteľnú bieli-
zeň.
Žiak príde do školy s pečiatkou v ŽK
od detskej lekárky, že nemá vši ani
hnidy. Žiak môže prísť na detské od
7,oo hod každý deň, sestrička skon-
troluje hlavu a ak je všetko v poriad-
ku, dá do ŽK pečiatku s dátumom.
Nie je nevyhnutná prítomnosť rodiča.
Prosím zábudlivých cvičencov, resp.
stravníkov, aby si do riaditeľne prišli vy-
zdvihnúť zabudnuté veci z telocvične
a školskej jedálne. Máme tu už vyše
roka zlatý prsteň, náušnicu, zo dva
týždne hodinky (v chlapčenskej šatni ),
od včera retiazku... Komu tieto veci chý-
bajú, informujte sa u riaditeľa školy.
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. To-
kára: 0808 619 584.
Plenárne rodičovské združenie sa usku-
toční 25.októbra (pondelok) o 15,oo
v ZŠ Zamost. Všetci rodičia sú vítaní!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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„A ty mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom“

 Samo Chalupka
Vážení susedia, Hruštinci.
Volám sa Peter Laťák a som predstavi-

teľom občanov Babína, ktorí nesúhlasia
s výstavbou veterných turbín vedľa našich
domov. Spolu s niekoľkými stovkami Ba-

bincov, ktorí
svoj nesúhlas
vyjadrili podpi-
som petície proti
výstavbe veter-
ných turbín,
Vám chceme
predstaviť naše
pádne dôvody
proti. O veter-
ných turbínach
vieme všetci len
to, čo mocní
tohto sveta chcú
aby sme vedeli
– falošné polo-
pravdy. Zavá-
dzania, ktoré
nás majú uml-
čať, alebo ne-
prebudiť, dokiaľ
sa temer dve-

stometrové stožiare s osemdesiatmetro-
vými turbínami nebudú točiť nezastaviteľ-
nou rýchlosťou vedľa našich domovov.

Klamstvá o veterných turbínach: Veter-
né turbíny sú ekologické.

NIE! Veterné turbíny sú priemyselné
stavby vrazené priamo do neporušenej
prírody. Na ich výrobu spoločnosť musí
spotrebovať nenahraditeľné zdroje kovov,
plastu a stavebného materiálu s energia-
mi. Pokiaľ sa turbíny točia a vyrábajú „ako-
že čistú zelenú“ elektrinu, tak v tichosti
v ich úzadí bežia uhoľné a jadrové elek-
trárne minimálne na 40 percent a vypúšťa-
jú aj tak CO2 do vzduchu. Veterné elek-
trárne kvôli tomu, že my ľudia nevieme
ovládať vietor a nevieme zatiaľ spoľahlivo
predpovedať počasie na dlhšie obdobia,
nie sú spoľahlivým zdrojom energie. Pre
túto ich vlastnosť „prelietavosti vetra“ sú
pre zabezpečovanie elektriny pre čas, kedy
„nefúka vietor“ najvhodnejšie plynové elek-
trárne, nakoľko tie sa najrýchlejšie roz-
behnú. Spaľovanie zemného plynu však
vysiela do ovzdušia metán a omnoho hor-
šie splodiny ako je CO2. Práve kvôli tejto
vlastnosti nepredpovedateľnosti vetra ne-
dokázali za 20 rokov veterné turbíny vo
svete zatvoriť ani jednu uhoľnú, alebo jad-
rovú elektráreň. Dôkazom toho, že sú tieto
elektrárne klamlivo ekologické je aj sku-
točnosť, že krajina, ktorá vypúšťa do ovzdu-
šia najviac CO2 je práve Dánsko, ktoré má
najviac turbín na svete. Krajina, ktorá ma
najviac jadrových elektrární – Francúzsko,
má najmenšie príspevky CO2 do ovzdušia
na svete.

Druhé klamstvo je, že veterné turbíny

Orava bez vrtúľ!
neškodia. NIE! Turbíny zabíjajú vtáctvo,
odplašia lesnú zver z kraja a hlavne, ško-
dia zdraviu človeka a zvierat. Veterná tur-
bína funguje v prírode ako obrý ventilátor.
Svojím točením vo vzduchu vytvára nepo-
čuteľný infrazvuk. Vy ho nepočujete, rov-
nako ako nepočujete zvuky, ktoré je schop-
ný počuť Váš pes, ale tento zvuk predsa
pôsobí na Vaše telo škodlivo. Spôsobuje
Vám vibroakustickú chorobu a syndróm
veternej turbíny. Predstavte si lekno na
hladine stojatého jazierka. Ak hodíte do
vody kameň, vlny rozkývajú lekno a po
čase sa to upokojí, ale ak budete do vody
hádzať kameň po kameni čo minútu celý
rok, čo sa s leknom stane – skôrnatie,
stane sa tvrdším a miazga cezeň už nebu-
de dobre prúdiť, teda skôr odumrie. Rov-
nako aj človek, či domáce zviera, ktoré cíti
tento infrazvuk, ak je jeho tichému pôso-
beniu vystavený 30 rokov, nakoľko plánu-
jú v Babíne postaviť turbíny, tak časom
ochorie. Jeho vnútorné orgány sa rok čo
rok budú brániť síce jemnému ale neustá-
lemu pôsobeniu infrazvuku a skôrnatejú.
Následkom tohto skôrnatenia ciev, peče-
ne a mozgových buniek viac Babincov,
Hruštincov a Vaňovcov bude mať arytmiu,
zvýšený krvný tlak, epilepsiu, nespavosť,
vyčerpanosť, depresiu, nesústredenosť
a hučanie v ušiach. V Thaisku zdochlo
400 kôz od hluku veterných turbín, ako
dopadne statok v Hruštíne?

Tretie klamstvo – kvôli veterným turbí-
nam bude lacnejšia elektrika. NIE! Jediný
dôvod prečo sa bohatí investori hrnú do
budovania veterných turbín je ten, že na
tom neskutočne zarobia a my, jednoduchí
ľudia, to všetko zaplatíme. Je to staronová
pesnička. Najskôr niekto v Amerike vy-
myslel teóriu globálneho otepľovania, ne-
ustále nás straší v televízii hurikánmi, tor-
nádami a záplavami a účelovo ich spája
s tým, že človek svojim priemyslom na
Zemi spôsobuje tieto inak prirodzené javy
na planéte. Je to také isté strašenie verej-
nosti ako bola prasacia chrípka. Sloven-
ská vláda nakúpila milióny vakcín z Ma-
ďarska a nakoniec sa zistilo, že to všetko
bol len výmysel farmaceutických firiem,
ktoré na tom mastne zarobili. Kto to zapla-
til? My Slováci, cez naše dane. Klimatoló-
govia hovoria, že Zem prechádza aj bez
nášho pričinenia obdobiami tepla a ľado-
vých dôb, je to niečo ako ročné obdobia
jar, leto, jeseň, zima, ibaže vo väčšom.
Kvôli tomuto neopodstatnenému a nepre-
verenému strachu sa vlády USA a EU
rozhodli prikázať nám, aby sme zákonom
vykupovali elektriku z turbín drahšie než je
tá, ktorú nám vedia vyrobiť tepelné a jadro-
vé elektrárne. Za jednu megawatthodinu
zaplatíme 30 € ak je vyrobená z uhlia
alebo uránu, ale až 81 €, ak je z veternej
turbíny. Predraženie o 51 € nám dá po-
stupne štát k úhrade cez postupne zvyšo-
vané ceny za elektriku. A tie peniaze po-
putujú do vrecka investora, a on si ich
prevedie na Cyprus, kde nemusí platiť dane
Slovensku - a zasa budeme oklamaní

a podvedení. Stačí sa pozrieť do Čiech.
V novinách sa tam všade píše, že idú
zvyšovať ľudom cenu elektriny o 18 per-
cent a firmám až o 22. Ak firme zdražie
elektrika, zníži plácu ľuďom, a oni z tej
nižšej výplaty ešte doma budú musieť za-
platiť viac za elektrinu. A pán investor si
tieto peniaze prevezme od štátu, ktorý mu
to musí vyplatiť, lebo je taký zákon. Politici
pokývajú detinsky plecami a investori aro-
gantne mešcami.

Štvrté klamstvo – veterné turbíny nám
v Babíne, Hruštíne pomôžu zbohatnúť. NIE!
Práve naopak, turbíny nás okradnú o to,
čo už dnes máme – hodnotu našich do-
mov. Všade vo svete klesla cena domov
v blízkych dedinách pri veterných turbí-
nach o 20 až 40 percent. Poďme trochu
rátať. V Hruštíne a Vaňovke je vedno asi
680 rodinných domov. Priemerná cena
domu je milión starých slovenských korún.
30 % z 1 000 000 je 300 000 korún – alebo
10 000 €. 680 krát 300 000 je 204 000 000
korún, alebo 6 800 000 €. Teda o skoro
štvrť miliardy korún okradnú turbíny Hruš-
tín dokopy do piatich, desiatich rokov. Kto
to Hruštincom vynahradí? Nikto! V Babíne
táto suma činí 380 domov x 300 000
korún, čiže 114 000 000 korún, alebo
3 800 000 € straty na domoch. Prečo je
tomu tak? Lebo nikto na svete nechodí na
turistické túry k priemyselným stavbám zva-
ným turbíny, nakoľko ten mešťan zo zápa-
du ich má po krk doma. On tu príde práve
preto, že tu takéto opachy nemáme.

Piate klamstvo – turbíny prinesú za-
mestnanosť. NIE! Na výstavbu turbín si
investor vyberie najlacnejšiu stavebnú fir-
mu s ťažkými mechanizmami niekde zo
Záhoria či Bratislavy. Výstavba trvá reálne
menej než pol roka. Prebágrujú celú horu
a lúky a rozbijú cesty, tie len dajú do pô-
vodného stavu. Pre ovládanie turbín bude
investor potrebovať jeden notebook v Bra-
tislave a cez satelit, ako GPS-sko v aute,
bude schopný ovládať turbíny medzi Babí-
nom a Hruštínom. Raz za mesiac príde na
dodávke elektrotechnik zo Žiliny a cez no-
tebook skontroluje ako auto v servise tur-
bínu. Dá si kofolu v pizzerii a veselo odfrčí
domov. A čo nezamestnaní v Hruštíne?
Nič!

Pre tieto vážne dôvody, my, občiansky
aktivisti z Babína a Hruštína organizujeme
petíciu proti výstavbe veterných turbín
v Babíne. Ak Vám nie je jedno, že niekto
Vám zničí Vašu horu a lúky, že niekto Vám
ukrojí z Vášho zdravia a majetku a zarobí
na tom, že Vám nasilu a proti Vašej vôli
Vaša vláda zdražie elektrinu navštívte našu
webstránku www.oravabezvrtul.sk kde
nájdete petíciu. Rovnako Vás pozývam na
verejnú diskusiu s témou „Orava a vrtule,
áno či nie?“ v kaviarni Pohoda v Babíne
v sobotu 09. 10. 2010 o 18.00hod./
www.pohodavbabine.webnode.sk /. Tam sa
dozviete viac a môžete vyjadriť svoj názor.

Záujemcovia hláste sa SMSkou na
0907860944 alebo emailom: peterla-
tak@gmail.com
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Predám lacno (50,-EUR) stavebnú miešačku. Nutné men-
šie opravy. Tel. 0915 274349

Naše poistenie s.r.o, člen siete Insia a.s.
Ľubomír Jurovčík, budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo
tel.: 0918/894400, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@insia.com

Predajňa ,,U Džmuráňa,,
je od 1. októbra
presťahovaná
do budovy pošty

Nečakajte do Vianoc
Myslite teraz na štátnu
prémiu a v decembri na
darčeky

So stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.,
získate:

ročnú štátnu prémiu 66,39 € pre každého člena rodiny
a spoločenstvá vlastníkov bytov
2 % ročný úrok k vkladom a štátnej prémii garantovaný
počas celej doby sporenia
ochranu vašich vkladov v plnej výške
sporenie SENIOR EXTRA s možnosťou vyplatenia renty
sporenie JUNIOR EXTRA s extra istotou až do výšky
10 000 €
stavebný úver s ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 %,
až do 40 000 € bez skúmania príjmov a bez záložného
objektu

Podrobnejšie informácie na tel. čísle: 0915 813 232 –
Marta Drígľová, Pod Uhliskom 255, Hruštín

O Z N A M

Hruštínci sú majstri Slovenska
4. september sa do histórie hruštínskych strelcov zapíše výraz-

nými písmenami. V Príbelciach pri Veľkom Krtíši sa stali majstrami
Slovenska v streleckom viacboji družstiev. Družstvo v zložení Ing.
Marián Kompan, Jozef Jancek a Ľuboš Jancek sa o to pokúša už

dlhšie a po dvoch tre-
tích miestach v minu-
lých rokoch prišlo po
parádnom výkone ví-
ťazstvo. Viacboj sa
skladá z piatich dis-
ciplín a takmer vo
všetkých naši strelci
dominovali: 1- pištoľ,
očakávané dobré vý-
sledky, 2-samopal,
opäť všetci veľmi
dobre, dokonca vý-
sledok 142 bodov zo
150 znamenal u Ľu-
boša Janceka slo-

venský rekord, ktorý však bol potom ešte o jeden bod prekonaný,
3-granát, hod na cieľ, rekordný počet bodov pre našich, Marián Kom-
pan so 45 bodmi z 50, 4-bojová pištoľ, priemerné výsledky, 5-stre-
lecký súboj z malokalibrovky naši zvládli, i keď v daždivom počasí
stratili 3 terčíky z 30, víťazstvo si s prehľadom udržali.
Výsledky: 1. Hruštín 1635,51 bodov

2. Bratislava A 1618,64 bodov
3. Lučenec 1601,43 bodov

Minulý týždeň sa v sobotu konali majstrovstvá Slovenska v pišto-
ľovom trojboji jednotlivcov v Košiciach. Hruštínsky klub reprezento-
vali strelci Jozef Jancek, Ing. Marián Kompan a Mgr. Marián Slani-
čan a opäť predviedli výborné výkony. Najviac sa darilo obhajcovi
majstrovského titulu Jozefovi Jancekovi, keď v disciplíne revolver
skončil na druhom mieste.

Výsledky a umiestnenie našich strelcov:
Disciplína pištoľ: 6. Marián Slaničan 297 bodov

7. Jozef Jancek 297 bodov
24. Marián Kompan 280 bodov

Disciplína revolver: 2. Jozef Jancek 315 bodov
18. Marián Slaničan 270 bodov
20. Marián Kompan 263 bodov

Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť vo vitríne ZOTŠ Hruštín
umiestnenej pri vchode do Pizzerie MAGNUM, alebo na našich web
stránkach: www.zotsh.estranky.sk alebo www.svvz.sk

Výsledky streleckých súťaží
Dňa 12. 9. 2010 sa usku-

točnila medzinárodná súťaž
družstiev v trojboji na strelni-
ci Výškov – Luleč na Mora-
ve. Družstvo, ktorého členmi
boli Jozef Jancek a Marian
Slaničan skončilo na druhom
mieste.

Dňa 19. 9. 2010 sa usku-
točnilo posledné kolo Orav-
sko – Turčianskej streleckej
ligy v malokalibrových dis-
ciplínach, ktoré bolo zároveň
Majstrovstvami Oravy. Víťa-
zom OTSL v disciplíne Ľubo-
voľná pištoľ bol Jozef Jancek,
druhý bol Marian Slaničan
a tretí Jozef Jancek mladší.

Ďalšie umiestnenia:
OTSL v disciplíne štandardná
pištoľ prvý Marian Slaničan,
druhý Ján Bražina, tretí Miro-
slav Záň.

Majstrovstvá Oravy v dis-
ciplíne štandardná pištoľ prvý

Marian Slaničan, druhý Ján Bražina, tretí Jozef Jancek.
Majstrovstvá Oravy v disciplíne ľubovoľná pištoľ prvý Marian Sla-

ničan, druhý Jozef Jancek, tretí Jozef Jancek mladší.


