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Dňa 15. septembra 2012 sa konal 2.ročník HCPPH (Hruš-

tínsky Cyklistický Prechod Piatimi Hoľami ), ktorého sa cel-

kovo zúčastnilo 26 účastníkov (23 mužov a 3 ženy), z toho

18 domácich, 1 z Vasiľova, 1 z Námestova, 4 zo Zákamen-

ného a 2 z Českej republiky. Začiatok trasy spôsobil trošku

problémy, nakoľko terén bol mokrý, ale od Lomnianskej kap-

ličky sa to zlepšovalo. V niektorých úsekoch pre náročnosť

terénu a svahovú dostupnosť (Minčol 1 363,9 m n.m.) bolo

nutné zosadnúť z bicyklov a tlačiť. Ale všetko sa to zvládlo

hravo a bez vážnejších zranení. Týmto chceme vzdať hold

hlavne ženám, ktoré sa odhodlali s nami prekonať  37 km

úsek horského terénu, poľných a lesných ciest a dúfame, že

o rok sa ich pridá viac. Taktiež sa chceme poďakovať rodine

Očkajákovej, ktorá nám v priestoroch svojej záhrady pripra-

vila príjemné posedenie. Pani Očkajákovej za výborné mo-

ravské koláče a Matúšovi Očkajákovi za výborný guľáš a ča-

povanie piva.
Jozef Ťasnocha
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Očami

starostu

90 rokov Štiťáková Cecília
85 rokov Kľubisová Terézia

Krivačková Rozália
80 rokov Hutira Ján
75 rokov Martvoňová Hermína
70 rokov Bieľová Terézia

Radzová Helena
Martvoň Ján
Tomulcová Terézia

65 rokov Kytašová Albína
Hojová Mária
Kytaš Jozef

60 rokov Žilincová Elena
Pidík Ladislav
Sochová Eva

55 rokov Piňáková Terézia
Očkajáková Helena
Pašková Marta

50 rokov Slaničanová Ľudmila

Prišli medzi nás:

Simona Jandeková

Uzavreli manželstvo:

Matúš Kršák

a Marta Hrubošová

Miroslav Gábor

a Gabriela Kompanová

Ing. Peter Luka

a Mgr. Lenka Sekulová

Pavol Polák

a Soňa Kazimierová

Odišli od nás:

Jozef Kompan, 57 rokov

JUBILANTI
v mesiaci október 2012

V septembrovom kalen-
dári vystriedala jeseň
leto. I keď teploty sú
stále priaznivé, príroda
sa oklamať nedá. Svoj
čas na odchod vystihli už aj
sťahovaví operenci, ktorých už niet
a mieria si to do teplých krajín.

Činnosť za mesiac september
1/ V areáli MŠ bolo opravené oplote-

nie a pozvárané bránky.
2/ Pracovníci obce a nezamestnaní

vybielili priestory bývalej lekárne.
3/ V rámci Česko-slovenského projek-

tu boli urobené a postavené 2 altánky.
Pri prvom altánku na Zábave bola od-
vodnená a spevnená plocha. Druhý al-
tánok bol postavený pri Vaňovskej ka-
plnke.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pokosili cintorín a verejné priestranstvá.

Za všetky hore uvedené práce
všetkým, ktorí sa na nich podieľali, veľ-
mi pekne ďakujem.

Vážení občania.
V poslednom čase sa v našej obci

vyskytli viaceré krádeže. Išlo o krádeže
súkromného majetku našich občanov,
ale i obecného majetku, ktorý patrí nám
všetkým. Obecné krádeže boli objasne-
né. Páchatelia, žiaľ, mladíci z našej
obce aj obvinení. (krádež rín a zvodov
na ZŠ Výhon a krádež svetiel a káblov
na vleku Príslop)

Čo sa týka súkromného majetku, tam
je tá objasnenosť malá. Prostredníctvom
bulletínu a v spolupráci s políciou upo-
zorňujem všetkých občanov:

1/ Aby ste zvýšili pozornosť voči oso-

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu

človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu“.
(Milan Rúfus)

bám, ktoré sa zdržiavajú
v blízkosti Vášho domu.
Všímať si cudzích ľudí,
ale nepodceňovať ani
prítomnosť ľudí z obce,

ktorí tam nebývajú, a pred-
sa sa tam potulujú a obkukávajú okolie.

2/ V prípade podomových predajcov
– kontaktujte políciu na číslo 158, aby
preverila ich totožnosť. Zvlášť si treba
dávať pozor na otvorené okná na príze-
mí, kde zvyknú títo predajcovia vyvolá-
vať. Keď nemajú odozvu z domu, sú si
istí, že majiteľ nie je doma, alebo je
vzdialený napr: v záhrade. Na krádež
potom stačí len pár minút.

3/ Upozorňujem hlavne starších ob-
čanov, aby neotvárali dvere, keď sú
doma sami, ale radšej sa presvedčili,
kto je pred dverami napr. vyklonením
z okna a overili si, kto stojí pred dvera-
mi.

V prípade cudzích ľudí neotvárať!
Mnohí idú k starším ľuďom s ponukou,
že majú finančné preplatky od poisťov-
ne. Podvodníci ponúkajú aj svoje lacné
služby napr.: opravu strechy, rín a chcú
ihneď aj peniaze na zálohu. Potom niet
ani peňazí, ani opravy.

4/ Pri odchode z domu - aj na krátko,
treba dom zamykať. Kľúče od dverí ne-
schovávajte pod rohož pri dverách, ale-
bo do skrinky, kde je elektromer - veľmi
častý úkryt starých ľudí. Kľúče si zober-
te so sebou, alebo im nájdite bezpeč-
nejšie miesto.

5/ Pri parkovaní nemať v aute cenné
veci. Už sa stalo, že zlodej miesto poh-
rebu v našej obci si najskôr poprezeral
všetky autá, a keď zistil, že v jednom je
kabelka, už chcel vykopnúť sklo na aute.
Len vďaka rýchlemu zásahu nášho ob-
čana mu tento skutok nevyšiel a utie-
kol.

6/ V prípade, že ste zistili podozrivé-
ho cudzieho človeka a je aj na aute,
skúste si zapamätať evidenčné číslo
auta. Vďaka všímavosti občana, ktorý
si zapamätal evidenčné číslo auta, sa
vlani objasnila krádež v ulici Črchľa.

Dostatočné zabezpečenie si svojho
majetku a samozrejme všímavosť nás
všetkých, bude dobrou prevenciou voči
tým, ktorí chcú dobre žiť a nepracovať.

Vážení občania
Mesiac október je mesiacom úcty

k starším ľuďom. Všetkým našim rodi-
čom a starým rodičom prajem veľa Bo-
žieho požehnania, zdravia, radosť zo
svojich detí, vnúčat a pravnúčat. Pokoj-
ná staroba v kruhu svojich najbližších
je najväčšou odmenou detí pre svojich
rodičov.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Informácie OcÚ

Obec Hruštín ponúka do prenáj-

mu lyžiarsky vlek EPV 300 na Prí-

slope. Bližšie informácie získate na

Obecnom úrade v Hruštíne.

�������������������

Obecná knižnica
Ako už všetci viete, lekáreň sa

presťahovala z kultúrneho domu na
zdravotné stredisko. Uvoľnili sa
nám priestory, v ktorých chceme
znovu otvoriť obecnú knižnicu.
Možno viacerí máte doma knihy,
ktoré zapadajú prachom niekde na
pôjde, alebo sú odložené na inom
mieste. Preto Vám ponúkame mož-
nosť darovať takéto knihy do obec-
nej knižnice, aby mohli poslúžiť

všetkým.
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Rok viery
V poslednom čísle obecného časopi-

su sme ukončili naše zamyslenia nad

prikázaniami Desatora a Pätora. Ako-

by sa tu natískala otázka: v čom pokra-

čovať ďalej? A nad odpoveďou ani ne-

treba dlho rozmýšľať, lebo v týchto

dňoch nám v celej Cirkvi začne prebie-

hať ROK VIERY.

Čo je to Rok viery? Minulý rok

16. októbra 2011 na stretnutí o novej

evanjelizácii pri slávnostnej sv. omši vo

Vatikáne Sv. otec Benedikt XVI. ohlásil

Rok viery. Ten začne 11. októbra 2012

(na 50. výročie otvorenia II. Vatikánske-

ho koncilu) a skončí 24. novembra 2013

(na slávnosť Krista Kráľa). Kongregácia

pre náuky viery pripomína, že vyhláse-

ním tohto roku Svätý Otec chce dať do

centra pozornosti Cirkvi to, čo mal na

srdci od začiatku svojho pontifikátu:

stretnutie s Ježišom Kristom a krásu vie-

ry v neho. Na druhej strane Cirkev si je

dobre vedomá problémov, s ktorými je

dnes viera konfrontovaná, a otázku, kto-

rú položil sám Ježiš, či «nájde Syn člo-

veka vieru na zemi, keď príde»,(porov.

Lk 18,8) považuje za aktuálnejšiu ako

kedykoľvek predtým. Posledný Rok vie-

ry bol v roku 1968 a bol pripomienkou

mučeníckej smrti sv. apoštola Petra pod-

ľa tradície roku 68 po Kristovi. Začiatok

terajšieho Roku viery bude súvisieť

s dvoma veľkými výročiami, ktoré po-

značili tvár Cirkvi našich čias: 50. výro-

čím otvorenia Druhého vatikánskeho

koncilu z vôle blahoslaveného Jána

XXIII. (11. októbra 1962) a 20. výročím

promulgácie Katechizmu Katolíckej

cirkvi, ktorý Cirkvi daroval blahoslave-

ný Ján Pavol II (11. októbra 1992).

Sv. otec pozýva všetkých členov Cirkvi.

aby sa zaangažovali do iniciatív Roku

viery a «delili sa tak o to, čo má kres-

ťanstvo najcennejšie: Ježiša Krista,

Spasiteľa človeka, Kráľa vesmíru, pô-

vodcu a zavŕšiteľa viery» (Hebr. 12, 2).

Rok viery sa má prežívať na štyroch

úrovniach: 1. Cirkev univerzálna, 2. Bis-

kupské konferencie, 3. Diecézy, 4. Far-

nosti, komunity, združenia, hnutia. Na

úrovni univerzálnej Cirkvi Rok viery za-

čne v októbri svätorečením šiestich mu-

čeníkov a vyznávačov, medzi ktorými

bude aj indiánske dievča Kateri Teka-

kwitha, ktorá konvertovala na katolícku

vieru v roku 1680. V strede novembra

sa vo Vatikáne uskutoční medzinárod-

ná konferencia na tému „Nemocnica,

miesto evanjelizácie. Potom na prelo-

me rokov sa uskutoční Európske stret-

nutie mladých, organizované komunitou

Taizé, ktoré sa bude konať v Ríme od

28. decembra do 2. januára 2013. No

a aktivity k Roku viery na úrovni univer-

zálnej Cirkvi budú pokračovať aj v no-

vom kalendárnom roku 2013. Najväč-

šou z nich budú určite Svetové dni mlá-

deže v Riu de Janeiro v Brazílii od

23. do 28. júla 2013.

Pre nás sú však aktuálnejšie aktivity

v Roku viery na úrovni farnosti. Podľa

Sv. Otca: „Na úrovni farností ústredným

návrhom ostáva prežívanie viery v litur-

gii a najmä Eucharistii, pretože «v Eu-

charistii, tajomstve viery a zdroji novej

evanjelizácie je viera Cirkvi ohlasova-

ná, prežívaná a posilňovaná». So Sv.

otcom môžeme len súhlasiť, že sv. omša

a Eucharistia najviac prehlbujú našu vie-

ru a to nielen na úrovni vedomosti, ale

aj na úrovni vzťahu s Ježišom. Kde

môžem, Ježišovi viac dokázať, že mi na

ňom záleží, ak nie na sv. omši, kde sa

s ním prídem stretnúť? Preto v Roku vie-

ry mohli by sme si dať predsavzatie, že

sa budem snažiť oslobodiť od domácich

povinnosti, že prekonám svoju pohodl-

nosť, aby som sa častejšie aj v týždni

zúčastnil bohoslužby. Pri sv. omši po-

čúvame o svätých, aj o svätých z nášho

územia, koľko toho dokázali pre vieru

obetovať, niektorí celý svoj život. Ďal-

šou aktivitou v Roku viery na úrovni far-

nosti sú zamyslenia otca biskupa Šte-

fana práve o viere každú druhú nedeľu

v mesiaci, ktoré si zas čítame v rámci

Jubilejného cyrilo-metodského roku.

Boli to Cyril a Metod, ktorí našim pred-

kom zvestovali vieru a našou úlohou by

malo byť ju živiť rozvíjať a vo svojich ro-

dinách odovzdávať ďalšej generácii.

A ďalšou našou aktivitou v Roku viery

na úrovni farnosti môžu byť aj zamysle-

nia na stránkach tohto časopisu o prav-

dách viery z nového katechizmu, ktorý

slávi dvadsiate výročie od promulgova-

nia Jánom Pavlom II. Preto naše úvahy

v najbližších číslach obecného časopi-

su budú mať vždy dve časti: prvá - bu-

deme si citovať po častiach cirkevný do-

kument „Porta fidei“, ktorý Sv. otec Be-

nedikt XVI. napísal k roku viery, a dru-

há – úvahy o pravdách viery podľa ka-

techizmu.

Podľa Sv. otca: „Rok viery – bohatý

na veľké podujatia – má za cieľ posilniť

vieru veriacich, aby uprostred denných

starostí neprestali zverovať svoju exis-

tenciu Pánovi.“

Apoštolský list
Benedikta XVI. Porta fidei

1. „Dvere viery” (Sk 14,27), ktoré vedú

do života spoločenstva s Bohom

a umožňujú vstúpiť do jeho Cirkvi, sú

pre nás stále otvorené. Ich prah je mož-

né prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slo-

vo a srdce sa nechá formovať premie-

ňajúcou milosťou. Prejsť týmito dvera-

mi značí vydať sa na cestu, ktorá trvá

po celý život. Začína sa krstom (porov.

Rim 6, 4), vďaka ktorému smieme Boha

nazývať Otcom, a končí prechodom cez

smrť do večného života, ktorý je ovo-

cím vzkriesenia Pána Ježiša, lebo da-

rom Ducha Svätého chcel priviesť do

svojej slávy tých, čo v neho uveria (po-

rov. Jn 17, 22). Vyznávať vieru v Trojicu

– Otca, Syna a Ducha Svätého – je to

isté, ako veriť v jedného jediného Boha,

ktorý je Láska (porov. 1 Jn 4, 8): Otca,

ktorý v plnosti času poslal svojho Syna

pre našu spásu; Ježiša Krista, ktorý ta-

jomstvom svojej smrti a zmŕtvychvsta-

nia vykúpil svet; Ducha Svätého, ktorý

vedie Cirkev po stáročia v očakávaní

slávneho druhého príchodu Pána.

2. Už od začiatku svojej služby vo

funkcii Petrovho nástupcu som pripomí-

nal potrebu znovu objaviť cestu viery,

aby čoraz viac vychádzala najavo ra-

dosť a nové nadšenie zo stretnutia

s Kristom. V homílii pri svätej omši na

začiatku svojho pontifikátu som pove-

dal: „Cirkev ako celok a v nej pastieri

sa musia ako Kristus vydať na cestu,

aby vyviedli ľudí z púšte na miesto ži-

vota – k priateľstvu s Božím Synom, kto-

rý nám dáva život, život v plnosti” (1).

Nezriedka sa stáva, že sa kresťania

veľmi znepokojujú pre spoločenské,

kultúrne a politické dôsledky svojho úsi-

lia, a pritom stále považujú vieru za sa-

mozrejmý predpoklad spoločného živo-

ta. V skutočnosti však tento predpoklad

už nezodpovedá realite, ba často je

dokonca popieraný (2). Zatiaľ čo v mi-

nulosti bolo možné považovať kultúrny

kontext za jednoliaty a naďalej odkazu-

júci na obsahy viery a ňou inšpirované
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hodnoty, dnes sa vo veľkých oblastiach

spoločnosti zdá, že z dôvodu hlbokej

krízy viery, ktorá postihla mnohých ľudí,

to už tak nie je.

Zamyslenia o pravdách viery

podľa katechizmu Jána Pavla II.
Apoštolská Cirkev už od začiatku vyjad-

rovala a odovzdávala svoju vieru v krát-

kych formulách a súhrnoch, ktoré boli

normatívne pre všetkých. „Súhrn viery

nebol zostavený tak, aby sa páčil ľu-

ďom, ale z celého Písma boli vybraté

najhlavnejšie prvky, ktoré tvoria jediné

a úplné učenie viery. A tak ako horčičné

semeno skrýva v malom zrnku veľa ko-

nárov, aj tento súhrn viery obsahuje

v niekoľkých slovách všetko nábožen-

ské poznanie, ktoré sa nachádza tak

v Starom, ako aj v Novom zákone.“ Tie-

to súhrny viery sa volajú „vyznania vie-

ry“, lebo zhŕňajú vieru, ktorú vyznávajú

kresťania. Volajú sa aj „Krédo“, lebo

v latinčine sa zvyčajne začínajú slovom

Credo („Verím“). A volajú sa aj „symbo-

ly viery“. Symbol viery sa delí na tri čas-

ti „tak, že sa v prvej časti hovorí o prvej

božskej osobe a o obdivuhodnom diele

stvorenia; v druhej časti o druhej osobe

a o tajomstve vykúpenia človeka; v tre-

tej časti o tretej osobe, pôvodcovi a pra-

meni nášho posvätenia“ Zo všetkých

vyznaní viery dve majú v živote Cirkvi

celkom osobitné miesto: 1. Apoštolské

vyznanie viery (Symbol apoštolov) na-

zvané tak preto, že sa právom považu-

je za verné zhrnutie viery apoštolov.

Jeho veľká autorita vyplýva zo skutoč-

nosti, že „toto je symbol, ktorého sa drží

rímska cirkev, kde sídlil Peter, prvý

z apoštolov, a kam priniesol spoločné

učenie viery“ 2. nicejsko-carihradské

vyznanie viery má veľkú autoritu preto,

že pochádza z prvých dvoch ekumenic-

kých koncilov (r. 325 a r. 381). Ešte aj

dnes je spoločné všetkým veľkým cirk-

vám Východu i Západu.

Vyslovovať s vierou Vyznanie viery

znamená vstúpiť do spoločenstva s Bo-

hom Otcom, Synom a Duchom Svätým,

ako aj do spoločenstva s celou Cirkvou,

ktorá nám odovzdáva vieru. Viera je

predovšetkým osobným primknutím sa

človeka k Bohu; súčasne a neoddeliteľ-

ne je slobodným súhlasom s celou prav-

dou, ktorú Boh zjavil. Keď svätý Peter

vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živé-

ho Boha, Ježiš mu hovorí, že toto zja-

venie mu neprišlo z tela a krvi, ale od

jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ Vie-

ra je Boží dar, nadprirodzená čnosť, kto-

rú vlieva Boh. „Aby sa takáto viera moh-

la vzbudiť, je potrebná predchádzajúca

a pomáhajúca Božia milosť a vnútorná

pomoc Ducha Svätého, ktorý by pohol

srdce a obrátil ho k Bohu, otvoril oči

mysle a dal ,všetkým pocit šťastia zo

súhlasu s pravdou a z viery v pravdu.

Dôvodom viery nie je to, že sa zjavené

pravdy javia ako pravdivé a pochopiteľ-

né svetlu nášho prirodzeného rozumu.

Veríme „pre autoritu samého Boha, kto-

rý zjavuje a ktorý sa nemôže mýliť ani

nemôže klamať“. Viera je istá, istejšia

než akékoľvek ľudské poznanie, lebo sa

zakladá na samom slove Boha, ktorý

nemôže klamať: Hoci viera presahuje

rozum, medzi vierou a rozumom nikdy

nemôže byť skutočný rozpor: lebo ten

istý Boh, ktorý zjavuje tajomstvá a vlie-

va vieru, vložil do ľudského ducha svetlo

rozumu. A Boh nemôže poprieť seba

samého ani pravda nikdy nemôže pro-

tirečiť pravde. Aby bola odpoveď viery

ľudská, „človek má dobrovoľne odpove-

dať Bohu vierou; preto nikto nemá byť

nútený prijať vieru proti svojej vôli.

Kristus síce pozýval k viere a k obráte-

niu, ale nijakým spôsobom k tomu ne-

nútil. „Vydal svedectvo pravde, ale ne-

chcel ju nasilu nanútiť tým, ktorí jej od-

porovali. Lebo jeho kráľovstvo... sa

vzmáha... láskou, ktorou Kristus vy-

zdvihnutý na kríži priťahuje ľudí k sebe.

Veriť v Ježiša Krista a v toho, ktorý ho

poslal na našu spásu, je nevyhnutne

potrebné na dosiahnutie spásy. Viera

môže byť vystavená skúške. Svet, v kto-

rom žijeme, sa často zdá veľmi ďaleko

od toho, o čom nás uisťuje viera. Zlo

a bolesť, nespravodlivosti a smrť, ktoré

zakusujeme, akoby protirečili dobrej

zvesti; môžu otriasť vierou a stať sa pre

ňu pokušením. Ale viera nie je úkon

osamotený. Nik nemôže veriť sám, tak,

ako nik nemôže sám žiť. Nik si nedal

vieru sám, tak, ako si nik sám nedal ži-

vot. Veriaci prijal vieru od iných a má ju

zasa odovzdať iným. Naša láska k Je-

žišovi a k ľuďom nás pobáda hovoriť

o našej viere iným. Každý veriaci je ako-

by ohnivkom vo veľkej reťazi veriacich.

Nemohol by som veriť, keby ma nepo-

dopierala viera iných. Ja zasa svojou

vierou pomáham udržiavať vieru iných.

Cirkev, ktorá je „stĺp a opora pravdy“,

verne opatruje „vieru, raz navždy odo-

vzdanú svätým“. Uchováva v pamäti

Kristove slová a z pokolenia na pokole-

nie odovzdáva vyznanie viery apošto-

lov. Podobne, ako matka učí svoje deti

hovoriť a tým aj chápať iných a komuni-

kovať s nimi, tak nás naša matka Cir-

kev učí reč viery, aby nás uviedla do

chápania a života viery.

spracoval pf

Mesiac október, je mesiacom úcty

k starším. V Hruštíne je najstarším mu-

žom František Paško, ktorý má 93 ro-

kov a najstaršou ženou je Johana Ši-

nálová, ktorá má 102 rokov. Vo Vaňov-

ke je to Jozef Katrenčík, ktorý má

89 rokov a Mária Slaničanová, ktorá

má 87 rokov.

Všetkým Vám chceme pripomenúť,

že na Vás nezabúdame, že si vážime

Vašu prácu, ktorú ste vykonali. Mnohí

z Vás s hlbokou úctou a citom pomá-

hate vychovávať vnúčatá, či pravnú-

čatá. Vštepujete im cit a úctu ku

všetkým hodnotám života. Koľko po-

koja, úsmevu a dobrého slova šíri Vaša

prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý

človek potrebuje. Za všetko Vám ďa-

kujeme.

OKTÓBER – mesiac úcty k starším
Obec Hruštín a Farský úrad pre Vás

pripravili „Posedenie s dôchodcami“,

ktoré sa uskutoční 16. októbra 2012,

tj. v utorok, s nasledovným progra-

mom: 10.00 hod. - sv.omša v kostole

a o 11.30 hod. - spoločenské posede-

nie v kultúrnom dome.

Na spoločenské posedenie boli po-

zvaní Tí, ktorí v tomto roku oslavujú

okrúhle životné jubileá a všetci, ktorí

dovŕšili 80 a viac rokov (každý pozva-

ný dostal pozvánku).

Chceme Vám popriať, aby Váš život

bol naplnený zdravím a spokojnosťou.

Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadrovať

iba slovami je málo, preto sa pokúsme

dokazovať to našim starším spoluob-

čanom aj skutkami.

Podujatia v mesiaci
október 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

6.10. Rodinná oslava

 7.10. Divadlo

10.10. Predaj MASNICA

13.10. Svadobná veselica

16.10. Posedenie s dôchodcami

17.10. Predaj BLAŽEK

20.10. Október KVASTFEST

24.10. Predaj JUMATEX

27.10. Svadobná veselica

31.10. Predaj ALADIN
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Najmladšia generácia v obci

06.09. – Mgr. K. Fašungová vykona-

la odbornú logopedickú depistáž u detí

predškolského veku (5-6 ročné deti). Na

základe písomného súhlasu rodiča

bude realizovať pravidelnú logopedic-

kú intervenciu. Termíny ďalších logope-

dických cvičení získate u triednych p.

učiteliek. Ak máte záujem o osobné

konzultácie, volajte na t.č. Mgr. K. Fa-

šungová 0908 895 560.

17.09. –  Mgr. A. Baláková z CVČ

„Maják“ prevzala prihlášky na krúžok

anglického jazyka „Angličtina hrou,“ na

ktorý sa v tomto šk. roku prihlásilo

19 detí z 1. triedy a 11 detí z 2. triedy.

Angličtina bude prebiehať každý utorok.

Začíname úvodnou hodinou 2.10.2012.

- naša MŠ sa opäť zapojila do projek-

tu „Školské ovocie“, ktorý je zamera-

ný na podporu spotreby ovocia a zele-

niny pre deti a žiakov v školách.

- deti MŠ sa zapojili do výtvarnej sú-

ťaže pod názvom „Svet budúcnosti“,

ktorej vyhlasovateľom je firma IBM.

- v areáli MŠ bola uskutočnená opra-

va pieskoviska. Za poskytnutie materi-

álu, výmenu a spracovanie dosiek ďa-

kujem p. Ing. M.Jaššovi a p. Ing. J. Sno-

vákovi.

- do ŠJ boli zakúpené nové stoly

a stoličky.

- deti sa pomerne rýchlo a bez väč-

ších ťažkostí adaptovali na nové prostre-

die materskej školy, v ktorom spozná-

vajú zamestnancov MŠ, nových kama-

rátov a absolvujú poznávacie vychádz-

ky do blízkeho okolia MŠ.

Silvia Škapcová

 riaditeľka MŠ

Blíži sa druhý november - deň Spo-

mienky na všetkých verných zosnulých,

ľudovo Dušičky. Začiatkom tohto roka

v Trnave zomrela a tam bola aj pocho-

vaná naša rodáčka, z duchovného hľa-

diska vzácna osoba, členka salezián-

skej rehole - ctihodná sestra Irena Škap-

cová. Zaiste si zaslúži aspoň malú našu

spomienku.

 Do rehole bola prijatá krátko po ukon-

čení základnej školy. Onedlho však, keď

u nás celospoločenského riadenia sa

zmocnil protináboženský politický re-

žim, prišla aj „barbarská noc“- kedy

ozbrojení milicionári a zložky Štátnej

bezpečnosti hrubým drastickým spôso-

bom prepadli všetky kláštory a tie v nich

žijúce mierumilovné osoby ako neja-

kých zločincov sústredili a potom nako-

mandovali na rôzne ťažké práce, s uby-

tovaním v schátralých a zdraviu škodli-

vých barakoch. Svoj vek dožila vo vlast-

nom domčeku rehole na ulici Olympij-

ská č.16, kde obstarným chorľavým

sestričkám vypomáha nový mladý re-

hoľný dorast.

 Irenka zostala verná svojmu rehoľ-

nému sľubu. Celý svoj život niesla ako

obetu v tvrdej práci a zasvätila modlit-

be za lepšiu spoločnosť a za národnú

obrodu. Napriek neľudským životným

podmienkam nezanevrela, nezatrpkla…

Dušičkové spomienky

Jej prítomnosť vždy a všade do okolia

(aj keď navštívila príbuzných v rodisku)

vyžarovala príklady dobrých osobných

vlastností: vzácny vnútorný pokoj, opre-

tý o trvalé duchovné hodnoty; šľachet-

ný jemnocit duše, prívetivej ku všetkým;

skromnosť, ktorá je podmienkou racio-

nálneho využitia času, ... Jej preduchov-

nelo rozvinutá osobnosť - svojimi slo-

vami, postojmi a počinmi umožnila sprí-

stupniť i sprítomniť i skonkrétniť ten vše-

ľudský duchovný svet, i podnietiť aj

iných k jeho nasledovaniu.

 Bez najmenších pochýb ju Ten, kto-

rého prikázania i odporúčania i výzvy

ochotne prijímala i dodržiavala, čosko-

ro prijal do večného pokoja i radosti.

Preto iste môžem nielen v mojom mene,

ale aj v mene všetkých spolurodákov

Irenku poprosiť, aby sa prihovárala

v nebesiach za celý Hruštín, osobitne

za jej i našich blízkych, nedávno zosnu-

lých - Jána Katreníka, tiež Helenku Ľu-

bekovú i ďalších … Menovaný Ján sa

vo veľkej miere zaslúžil najmä v stolár-

skych a v stavebných prácach. Umož-

niť celej rodine i ďalším dobré bývanie -

je dobrá vec. Podľa zachovanej tradí-

cie, aj tesár Jozef pre Svätú rodinu sa

snažil v prvom rade zabezpečiť dobrý

príbytok. Menovaná Helenka - milá, pra-

covitá, úctivá, ...; aj svoju ťažkú choro-

bu trpezlivo znášala. Bez väčšieho sto-

nania, ba len jednoducho a s úsmevom

pri mojej návšteve mi povedala: „Strý-

ku, prepáčte mi, musím si zmeniť polo-

hu, ...“ Ale aj pri tom všetkom - obaja

menovaní i ďalší nemenovaní, popri ur-

čitých dobrých úsiliach, všetci asi kade-

čo i zanedbali, a tu je veľmi žiadúca aj

naša modlitbová dušičková podpora.

 Existujú aj písomne zachované živo-

topisy mnohých mučeníkov, nazývané

martyrológium. A keď napr. v duchovne

zameraných spoločenstvách pri spoloč-

nej večernej modlitbe, kvôli získaniu

vyššej duchovnej úrovne i opory, si

z toho martyrológia nejakú časť prečíta-

jú - dodajú si na záver: „Et alibi aliorum

multorum martyrum.“ V našom prekla-

de je to: „A inde iných mnohých bolo

martýrov.“ A tak podobne, v súvislosti

s našimi hruštínskymi spoluobčanmi,

môžeme na záver našich dušičkových

spomienok dodať: „A myslíme aj na ďal-

ších zosnulých, najmä na naše čnostné

ženy, starostlivé matky, i na kvalitných

pracovitých a spravodlivých mužov roľ-

níkov, remeselníkov, na obetavých uči-

teľov, horlivých kňazov a na všetkých

ďalších pracovníkov.“

Bratislava 23.9.2012

Dr. František Kľuska
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
SEPTEMBER 2012

3.9. – sa slávnostne začal nový škol-

ský rok 2012/2013.

16.9. – konalo sa účelové cvičenie

v prírode pre žiakov 5.-9.ročníka.

20.9. – v MKS sa konal výchovný kon-

cert pre žiakov celej školy – TERRA

MAGICA FANTASTICA.

19.9. – v Námestove sa konala Burza

stredných škôl, kde sa zúčastnili naši

deviataci s vých. poradkyňou Mgr. Ko-

umbovou.

28.9. – sa šiestaci zúčastnili exkurzie

do Bojníc. V rámci predmetu biológia

navštívili ZOO, dejepisné učivo o živote

pravekých ľudí mohli pochopiť ľahšie

v Múzeu praveku.

25.9. – v Breze sa konalo okresné kolo

v cezpoľnom behu, spomedzi našich

žiakov si najlepšie počínala Majka Re-

meňová (7.B), ktorá bola v konkurencii

starších žiačok na peknom 4.mieste.

Lukáš Kupčulák (9.A) bol šiesty.

26.9. – bol ukončený zber papiera,

spolu žiaci nazbierali cca 3,5 tony. Naj-

lepší jednotlivci: Lukáš Šeliga – 303 kg,

Darinka Očkajáková – 291 kg, Natália

Kupčuláková – 220 kg, Aďo Socha –

164 kg, Dominik Šmiheľ – 117 kg, Ter-

ka Hojová – 78 kg, Barbora Kopilcová

– 75 kg, Miňo Kľuska – 73 kg, Adam

Vyskoč – 61 kg, Roman Fendek –

58 kg, Jakub Radzo – 53 kg, Lucia Oč-

kajáková – 50 kg. Najlepším zberačom

zabezpečíme ceny, na všetkých zapo-

jených čaká odmena.

27.9. – v ZŠ bola vykonaná komplex-

ná protipožiarna kontrola (Mjr. B. Tar-

čáková)

28.9. – posledný deň na odovzdanie

vzdelávacieho poukazu na činnosť v zá-

ujmovom krúžku. Od 1.10. sme začali

činnosť v 21 krúžkoch. Z 349 žiakov

odovzdalo poukaz 306. Tí budú mať

bezplatný krúžok. Môžu pracovať aj

v druhom zvolenom. Žiaci navštevujúci

ZUŠ môžu pracovať v jednom ďalšom

krúžku. Tí, čo VP neodovzdali, budú sa

môcť zapojiť do krúžkovej činnosti za

úhradu.

Krúžky: futbalový I.,II.,III. volejbalový,

vybíjaná, florbalový, pohybová príprava

3.- 4.roč., čitateľský, strelecký, hasičský,

vedenie domácnosti, výtvarný, folklór-

ny, turistický I., II, pohybový, spoločen-

ské hry, cukrársky, divadelný, hravá

matematika, stolnotenisový.

30.9. – pre 23 žiakov ZŠ z rodín

v hmotnej núdzi sme objednávali učeb-

né pomôcky v hodnote 16,60 €.

Oznamujeme verejnosti, že je

možné využívať priestory te-

locvične a fitnes v pracovné

dni od 17.-21. hod, cez víkend

od 8,00 do 21,00.

Poplatok:

telocvičňa 5 €/hod

– cezpoľní 7 €/hod.

Fitnes: 1 €/hod/os

Kontakt na správcu telocvične

Mgr. Tokára: 0808 619 584.

Plenárne rodičovské združenie

sa uskutoční 22. októbra (pon-

delok) o 15,oo v ZŠ Zamost.

Všetci rodičia sú vítaní!

 Mgr.Július Kubáni

 riaditeľ školy

Dobrý spánok a pokojná noc

Užitočné návyky, ktoré Vám

zabezpečia zdravý spánok

� Snažte sa každý deň cvičiť alebo si do-
prajte aspoň rýchlejší pohyb po vonku –
hoci len obyčajnú prechádzku.

� Nepite kávu po 19.00!
� 1 hodinu pred spaním sa vyhnite všetké-

mu, čo si vyžaduje mimoriadnu sústrede-
nosť a pozornosť. Písať adresy na obálky
je ok, ale analyzovať nejaké pracovné veci
alebo príliš riešiť svoje vzťahové problé-
my, to si nechajte na ráno.

� Prispôsobte teplotu v spálni tak, aby bola
trochu nižšia ako v ostatných miestnos-
tiach Vášho bytu.

� Dbajte na to, aby ste mali v spálni čo naj-
väčšiu tmu. Prieskumy dokázali, že aké-
koľvek svetlo, aj keď len slabé svetielko
z digitálnych hodín, môže spôsobiť naru-
šenie spánkového cyklu.

� Taktiež sa neodporúča mať v spálni zrka-
dlá, v ktorých sa odráža nábytok alebo aj
Vy, ležiaci v posteli. Ak máte v spálni zr-
kadlá a nechcete ich odstrániť, pred spa-
ním ich zakryte dekou alebo osuškou.

� Snažte sa vždy udržiavať spálňu čistú
a upratanú. Ak bude okolo Vás kopa vecí,
nikdy sa dostatočne neuvoľníte a neod-
dýchnete si.

Ak spánok neprichádza

� Snažte sa dýchať čo najpomalšie a naj-
hlbšie ako viete.

� Ak Vám stále behajú po rozume myšlien-
ky a starosti (plánovanie dovolenky, ná-
kupy, práca, ktorá Vás na druhý deň čaká
a podobne) – napíšte si všetko, čo máte
na rozume na papier. Papier znesie všet-
ko a keď sa Vaša myseľ zbaví toho, čo ju
znepokojuje a zamestnáva, rýchlo a ľah-
ko zaspíte.

� Natrite sa telovým mliekom. Nielen že vy-
živí Vašu pokožku, ale zároveň Vás ľahko
osvieži, dodá príjemnú vôňu a pomôže
uvoľniť sa.

� Ak Vám je v posteli zima, dajte si na nohy
ponožky.

� Pomaly, ale dôsledne sa v posteli ponaťa-
hujte, doprajte svojmu telu strečing.

� Pred spaním sa odporúča vypiť niečo tep-
lé. Navodí Vám to pokoj, teplo a relaxáciu.

� Ponaťahujte si prsty na nohách – môžete
tak uvoľniť reflexné body, vďaka ktorým sa
Vaše stuhnuté a napäté svaly upokoja
a Vaše telo pocíti potrebnú úľavu.

� Povedzte sám sebe: “Och, teraz musím
vstať!”. Predstavte si, že je ráno, práve ste
vypli budík a musíte sa začať chystať do
nového dňa. Táto predstava mnohým po-
máha, lebo si uvedomia, ako dobre im je
v posteli a aký je to skvelý pocit, že ešte
môžu leňošiť. Navodí nášmu telu pocit
únavy a spánok sa dostaví o pár minút.

� Využite čas, kedy nemôžete spať: Vaša
dočasná nespavosť môže byť príležitosťou
na to, aby ste urobili niečo, na čo ste do-
teraz nemali čas (zaplaťte účty cez inter-
net, upracte si knihy na poličke alebo roz-
trieďte oblečenie v skrini a vyhoďte to, čo
už nenosíte). Unaví Vás to a navyše na
druhý deň sa zobudíte s úžasným pocitom,
že ste večer stihli urobiť niečo, čo možno
odkladáte už celé týždne!
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z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

Po trojmesačných prázdninách sa

Vám opäť prihováram v mene nášho

eRka. Tento rok už budeme fungovať

rok, ale stále vidíme medzery v na-

šom fungovaní, čo by sme tento rok

chceli napraviť. Našim cieľom je deti zábavnou formou nau-

čiť niečo nové, napríklad, že svet okolo nich má viacero podôb,

nie iba počítačovú.

V sobotu, 6.10.2012, pôjdeme s deťmi do kina na roz-

právku Madagaskar 3.

No touto akciou október pre nás nekončí, ba naopak, na-

kopne nás do celého roku 2012/2013. V októbri sa zapojíme

do kampane „Detský čin pomoci“ - je to celoslovenská

kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezišt-

nej pomoci. Deti sa samostatne so svojim stretkom usilujú

pomáhať vo svojom okolí. Heslom tohto ročníka je „POMÁ-

HAŤ JE DOBRÉ !“. Táto kampaň bude spočívať v troch

stretkách, a bude zakončená ďalšou akciou „72 hodín“ od

19. - 21.10. Cieľom tejto kampane je zapojiť a aktivizovať čo

najviac mladých ľudí. Ukázať im, že stačí málo, aby dokázali

veľa. Presvedčiť ich, že sú sami schopní zmeniť veci, ktoré

sa im nepáčia. Naučiť ich spolupracovať a viac vnímať verej-

ný priestor a svet okolo seba. Pravidelné stretká budú bývať

každú stredu o 16:00-17:00 v spevárni, veková hranica je

neobmedzená. Tešíme sa na všetky deti, ktoré prídu zahrá-

me sa niečo, niečo nové vytvoríme, a samozrejme, že sa aj

niečo nové dozvieme.

Kristína Michalčíková

Počas letných prázdnin sa na tenisovom kurte pri ZŠ Hruš-
tín uskutočnil už XI.ročník tenisového turnaja Hruštín Cup.
Sedem dvojčlenných družstiev si zmeralo sily vo vzájomných
zápasoch, ktoré sa hrali systémom štvorhra a dve dvojhry.
Vyhodnotenie turnaja sa aj vďaka počasiu a chutnému gulá-
šu vydarilo, víťazi boli dekorovaní pohárom, medailami a slad-
kosťami od firmy Wawel.

Víťazmi sa stali po roku Marek Jancek - Fero Radzo, na
druhom mieste skončili obhajcovia vlaňajšieho prvenstva
Jožko Mišánik – Julo Kubáni a na treťom mieste sa umiestni-
li Miro Jancek – Jaro Líška.

Mgr. Július Kubáni

pozvánka � pozvánka � pozvánka

V nedeľu, 30.septembra, sa v Kultúrnom dome Hruštín

konala členská schôdza Konfederácie politických väzňov

Slovenska, oblastná organizácia Trstená. Na nej bolo zvo-

lené aj nové vedenie, kde predsedom sa stal Mgr.František

Škapec. Ako delegát sa schôdze zúčastnil Peter Sandtner

z Bratislavy.
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Potrebujete Stavebný dozor?
Poskytujem služby stavebného dozora pre fy-

zické aj právnické osoby. Tel.: 0908 900013.

– hypoték (SLSP, VÚB, ČSOB, Tatrabanka,..)
– Zákonného a Havarijného poistenia (Kooperativa,

Komunálna, AXA, Allianzsp, ČSOB, Union,..)
– stavebného sporenia (PSS, Wustenrot, ČSOB)
– doplnkového dôchodkového sporenia (ING, AXA, Sta-

bilita,..)
– úrazového poistenia (bez skúmania zdravotného sta-

vu)

Využite možnosť vstupu do II. piliera dôchodkového
sporenia od 1. septembra.

Všetko na jednom mieste v Námestove.

Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia
Mláky 7 (budova polície)
029 01 Námestovo
Tel. č.: 0911623039,0917984645
www.nasepoistenie.sk          info@nasepoistenie.sk

Novinka: PZP on-line na www.nasepoistenie.sk

Porovnajte si s nami ceny:

Najlepší výber, najnižšie ceny!

��PREDÁM autosedačku vajíčko modrej farby.

Cena 20 €. Tel.: 0907 829031

Muž a žena sa zobrali v pokročilom veku a na veľkú radosť
a prekvapenie sa im narodilo dieťa. Vychovávali ho starostli-
vo a s veľkou láskou, a hoci boli veľmi chudobní, poslali ho do
školy k múdremu človekovi, aby rástol aj na duchu. Keď sa
chlapec vrátil domov, túžil len po tom, aby splatil rodičom svoj
veľký dlh.

„Čo by som mohol pre vás urobiť, aby som vám spravil ra-
dosť, a tak sa vám odvďačil?“

„Najdrahšia vec, čo máme, si ty synku,“ povedali zostarnutí
rodičia. „Ale keď pre nás chceš naozaj niečo urobiť, zožeň
nám trochu vína. Tak by sme si na ňom pochutili. Celé roky
sme nemali ani kvapku.“

Chlapec nemal ani haliera. Keď šiel jedného dňa do hory
na drevo, pil z dlaní vodu z obrovského vodopádu. Zdalo sa
mu, že sa napil najlepšieho vína. Naplnil si ním krčiažtek čo
mal so sebou a ponáhľal sa domov.

Hruštínska stolnotenisová miniliga

Dňa 27.10.2012 o 19.00 hod. sa v Pizérii Magnum uskutoční schôdza XV. ročníka

Hruštínskej stolnotenisovej miniligy. Poprosíme vedúcich mužstiev o účasť.

Najlepšie víno
„Tu je môj darček,“ povedal rodičom a podal im krčiažtek.

Rodičia si trochu upili, a hoci necítili nijaké víno, usmiali sa
a srdečne sa synovi zaň poďakovali.

„Na druhý týždeň vám znova prinesiem krčiažtek,“ povedal
syn. A tak aj robil týždeň, čo týždeň. Starí rodičia pristúpili na
hru, s chuťou si upíjali vodu a boli šťastní, keď videli, ako syno-
vi žiari tvár šťastím.

A tu sa stalo čosi podivuhodné. Ich choroby zmizli a vrásky
sa im vyrovnali.

To je zázrak poďakovania. Niekto perie, žehlí, varí pre iných
desať, dvadsať, tridsať rokov. Žije s nimi, stará sa o nich, miluje
ich vo dne v noci.

A predsa nikdy nepočul slovo „ĎAKUJEM.“
Povedať ďakujem, nie je len otázkou slušnosti. Znamená to

povedať niekomu: Všimol som si, že existuješ.
(Bruno Ferrero)


