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V nedeľu, 25. októbra, oslávili hasiči z Hruštína a Va-
ňovky 90. výročie založenia hasičských zborov. Sláv-
nosť začala sv. omšou v kostole v Hruštíne, ktorá bola
slúžená za zomrelých a súčasných hasičov. Po sv. omši
bola posvätená zrekonštruovaná hasičská zbrojnica
v Hruštíne a taktiež hasičské auto. Potom sa hasiči pre-
sunuli do kultúrneho domu, kde bol pre nich priprave-
ný slávnostný obed a odmeňovanie najstarších a aktív-
nych členov. Tejto oslavy sa zúčastnili aj hostia z dru-
žobnej OSP v Poľsku.
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Očami
starostu

„Boh kresťanov je Bohom metamorfóz, keď mu vhodíte do lona svoju bolesť, získate pokoj, dáte
mu svoje zúfalstvo a dostanete nádej.“                                                               (Páter PIO)

Súčasná jesenná príroda očaruje svojím
nádherným sfarbením nejedného z nás. At-
mosféru krásy umocňuje aj slniečko, ktoré
po upršaných dňoch, opäť vyšlo na oblohu.

Činnosť za mesiac október:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných

prácach urobili nové oplotenie v časti areálu MŠ.
2/ Obec zakúpila certifikované ihrisko pre deti, ktoré pracov-

níci obce zmontovali v areáli MŠ.

3/ Na základe opakovaných žiadostí, ktoré obec podávala
5 rokov, obec dostala od Ministerstva vnútra cisternovú
automobilovú striekačku, ktorú nám v sobotu 24.10.2015
odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra pán
JUDr. Róbert Kaliňák. Veľmi pekne ďakujeme!

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných
prácach čistili počas mesiaca verejné priestranstvá, cin-
toríny a divoké skládky od odpadu.

5/ Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín ukonči-
la kanalizáciu a vodovod v ulici Dedina a pokračovala
v prácach na kanalizácii v uliciach Radzovka a Hrnčiarka.

Vážení občania
V týchto dňoch Dobrovoľné hasičské zbory v Hruštíne a vo

Vaňovke si pripomínajú 90 rokov od svojho vzniku.
Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou záujmovou a hu-

mánnou organizáciou v našej obci. Od svojho vzniku v roku

1925, ktorú v Hruštíne založil učiteľ Just,
neustále vyvíja svoju činnosť, ktorá našej
obci prináša úžitok. Za 90 rokov trvania ha-
sičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré

generácie obetavých ľudí, ktorí mali k dispozí-
cii pri hasení len jednoduchú techniku. Príkladom toho je ruč-
ná hasičská striekačka ťahaná koňmi, ktorú máme zachova-
nú z roku 1906.

Doba techniky pokročila dopredu a dnes pri hasení ohňa
sa používa vyspelejšia technika, ktorá nám v tejto obci chý-
bala. Tešíme sa, že naši dobrovoľní hasiči z Hruštína dostali
zásahovú cisternovú automobilovú striekačku na podvozku
TATRA 148, ktorá umožní našim dobrovoľným hasičom rýchly
a profesionálny zásah v prípade živelnej pohromy. Dostali
sme prísľub, že aj hasiči vo Vaňovke dostanú techniku, ktorá
je bezpodmienečne potrebná na zásah.
Členskú základňu v Hruštíne a vo Vaňovke, tvorí spolu

okolo 100 členov a to družstvo mužov, žien a žiakov. Všetkým
dobrovoľným členom za doterajšiu prácu veľmi pekne ďaku-
jem a všetkým prajem, aby ich nadšenie pre obetavú prácu
naďalej rástlo v duchu hasičského hesla: „Bohu na slávu
a blížnemu na pomoc.“

 Svätý Florián, ochraňuj našu dedinu od živelnej pohromy
– požiaru.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Možno si myslíte, že triedenie odpadov (papier, plasty,
sklo a kovy) a kompostovanie biologických odpadov (napr.
tráva, zelený odpad z kuchyne...) nemá pre Vás žiadne
výhody, ale to sa veľmi mýlite. Triedenie a kompostovanie
má environmentálne, ekonomické a aj sociálne výhody.

Výhody separovania odpadu a kompostovanie:
Triedením druhotných surovín ich vraciame späť do vý-
robného procesu a preto sa následne ťaží a získava
menej prvotných surovín. Tým menej ničíme nové úze-
mia kvôli ťažbe surovín.
Triedenie prináša významné úspory prírodných zdrojov
a znižuje znečisťovanie životného prostredia.
Spracovaním vytriedených druhotných surovín sa spot-
rebúva menšie množstvo energie.
Domácim kompostovaním získavame kvalitné a ekolo-
gické hnojivo, čím neznečisťujeme pôdu chemickými
hnojivami.
Keď budete triediť a kompostovať odpad, tak sa bude
ukladať na skládkach menšie množstvo odpadov – to
znamená ušetrenie finančných prostriedkov, pretože za
odpad, ktorý skončí na skládke, sa platia nemalé finanč-
né prostriedky. Čím viac budeme triediť a kompostovať,
tým viac obec ušetrí.
Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napr. ľudia
pracujúci na zbernom dvore, na dotrieďovacích linkách
odpadov, v kompostárňach...).

Spracovala: Ing. Ďurišová
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Rok rodiny: Vybrať si život
Minulý rok bola na návšteve Sloven-

ska skupina kňazov z Anglicka. Nav-
štívili najkrajšie miesta a pamätihodnosti
na Slovensku. Návštevu zorganizoval
ich známy kňaz, ktorý mal zhodou okol-
ností práve vtedy narodeniny, a tak túto
skupinu pozval na malú oslavu svojich
narodenín do jeho rodičovského domu.
Keďže už dlhšie nebol doma, v rodine
sa rýchlo rozšírilo, že prišiel. Za krátky
čas sa rodičovský dom zaplnil súroden-
cami, ďalšími príbuznými a známymi,
každý prišiel so svojou rodinou. Každý
mu chcel zagratulovať a chvíľu s ním
porozprávať. Deti sa hrali v detskej izbe,
veselo pobehovali po dome, dospelí
družne debatovali v obývačke. Po čase
sa všetci rozišli a hostia z Anglicka
s veľkým dojatím hovoria svojmu hosti-
teľovi: „Toto bolo to najkrajšie, čo sme
na Slovensku zažili. Až teraz vidíme, čo
sme my už stratili.“

Bratia a sestry, normálna, fungujúca
rodina je poklad, ktorého hodnotu si,
mnohí uvedomia žiaľ až vtedy, keď oň
prídu. Obyčajný úsmev detí, láskavá
ruka manželky, bezpečné objatie man-
žela. Schopnosť podporovať toho druhé-
ho aj keď ja sám nevládzem. To nie je
len rozhodnutie dvoch zaľúbených ľudí,
to je povolanie, ku ktorému povoláva
Boh a On dáva aj silu. Jedine On je
zdrojom a garantom lásky, ktorá doká-
že obstáť v nepochopiteľných a bezvý-
chodiskových chvíľach života. Miesto,
kde táto láska žije, voláme rodina.
A hoci sa „múdry“ človek modernej doby
pokúša vymyslieť iné formy spolužitia,
po rozvratoch a zraneniach si každý
bude musieť uvedomiť, že netúži po ni-
čom inom, ako po tom, čo už na počiat-
ku stvorenia ustanovil Boh – po rodine,
do ktorej ako do spoločenstva lásky
a života Boh neskôr poslal aj svojho
vlastného Syna, aby zachránil človeka.
Práve v tejto dobe, viac ako inokedy,
sme my kresťania povolaní k svedec-
tvu o tejto pravde: že Boh žije v rodine.
Sv. otec Benedikt XVI povedal: „Najkrat-
šia a najkrajšia cesta k Bohu je láska.“
A rodina je spoločenstvom lásky, preto
ju treba všemožne chrániť, podporovať,
bojovať za ňu, pretože ak zahynie rodi-
na, láska stratí svoje miesto. Ale ak lás-
ka stratí svoje miesto, život prestane
mať zmysel.

Sv. Ján Pavol II v roku 1996 Slová-
kom odkázal: „Slovensko má veľkú úlo-
hu pri budovaní Európy tretieho tisícro-
čia. Dobre si to uvedomte! Je povolané
ponúknuť svoj veľmi významný príspe-
vok k pravému pokroku európskeho
kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou,
svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako

aj živými silami svojich nových generá-
cií.“

Je zaujímavé, že aj americký protes-
tantský kazateľ David Wilkerson v roku
2003 pri návšteve Slovenska povedal,
že Boh sa snaží hovoriť k príslušníkom
slovenského národa. A že hoci je Slo-
vensko malá krajina, z Božieho pohľa-
du je pre budúcnosť Európy kľúčová.

Minulý víkend Sv. otec František čle-
nom hispánskej komunity vo Filadelfii
povedal: „Nezabúdajte na to, čo ste sa
naučili, zvlášť od vašich starých ľudí,
lebo tým môžete obohatiť život tejto
americkej zeme. Opakujem, nehanbite
sa za to, čo tvorí súčasť vás samých,
za vašu krv. Zároveň ste tiež povolaní
stať sa zodpovednými občanmi a plod-
ne prispievať k životu spoločenstiev,
v ktorých žijete. Zvlášť tým myslím pul-
zujúcu vieru mnohých z vás, hlboký
zmysel pre rodinný život a všetky ostat-
né hodnoty, ktoré ste zdedili.“

V ďalšom príhovore pápež pokračo-
val vyrozprávaním skúsenosti, keď mu
raz jedno dieťa položilo túto otázku:
‚Otče, čo robil Boh pred tým, než stvoril
svet?‘ Deti vedia dávať ťažké otázky,
s úsmevom dodal obrátiac sa na prítom-
ných rodičov a pokračoval: „Uisťujem
vás, že mi dalo zabrať, aby som odpo-
vedal. A povedal som mu to, čo teraz
poviem vám: Pred stvorením sveta Boh
miloval, pretože Boh je láska. Ale bola
to taká láska, ktorú mal v sebe, láska
medzi Otcom a Synom, v Duchu Svä-
tom. Bola taká veľká, tak pretekajúca -
neviem, či je to veľmi teologické, ale dá
sa to pochopiť – bola taká veľká, že ne-
mohol byť egoistom, musel vyjsť zo
seba, aby mal niekoho, koho by milo-
val mimo seba. A tak Boh stvoril svet.
Tak Boh stvoril túto úžasnú nádheru,
v ktorej žijeme; a ktorú preto, že sme
trochu hlúpi, ničíme. Ale tá najkrajšia
vec, ktorú urobil Boh – ako hovorí Bib-
lia – je rodina. On stvoril muža a ženu.
Im všetko zveril. Odovzdal im svet:
‚Ploďte sa, množte sa a obrábajte zem,
aby priniesla plody, pomôžte jej rozví-
jať sa.‘ Všetku lásku, ktorú zrealizoval
v tomto úžasnom stvorení, zveril rodi-
ne. Všetku lásku, ktorú má Boh v sebe,
všetku krásu, ktorú má Boh v sebe, celú
pravdu, ktorú má Boh v sebe, odovzdal
rodine. A rodina je naozaj rodinou, keď
je schopná otvoriť náruč a prijať všetku
túto lásku. Iste rajská záhrada tu už nie
je, život má svoje problémy, ľudia sa pre
ľstivosť diabla naučili stavať proti sebe.
A všetka tá láska, ktorú nám Boh dal,
sa takmer stráca. Je na nás, aby sme
si vybrali, ktorou cestou budeme pokra-
čovať.“ Toľko sv. otec František.

Drahí otcovia a mamy, manželia
a manželky, prežite preto tento deň spo-
lu. Choďte spolu na návštevu, pre-
chádzku, či kávu, darujte si čas dnešné-
ho popoludnia. A ďakujte Bohu, že Vám
daroval jedného druhému, že ste spo-
lu.

A celkom na koniec záverečné slová
sv. otca Františka vo Filadelfii: „Každý,
kto túži v tomto svete vytvoriť rodinu,
ktorá naučí deti tešiť sa z každého činu,
ktorého úmyslom je zvíťaziť nad zlom,
rodinu, ktorá ukazuje, že Duch je živý,
stretne sa s vďačnosťou a úctou, pri-
čom nezáleží na tom, k akému národu,
náboženstvu, regiónu patrí. Nech nám
Boh všetkým dá, aby sme boli prorok-
mi evanjelia rodiny a rodinnej lásky.
Nech je tak.“

 FÚ prevzaté z BÚ Sp. Podhradie

85 rokov
Snováková Mária
Plaváková Žofia

80 rokov
Ťasnochová Mária

75 rokov
Červeňová Mária
Snovák Ján

65 rokov
Halušková Helena
Šeliga Pavol
Kotúľ Július

60 rokov
Slameníková Margita

55 rokov
Slaničan Ľudovít
Kupčulák Ján
Michalčík Milan
Očkajáková Terézia

50 rokov
Časo Štefan
Ľubeková Margita

Prišli medzi nás:
Adam Valečík
Dávid Dopater
Barbora Martvoňová
Alžbeta Kupčová
Matúš Martvoň

Uzavreli manželstvo:
Roman Hruboš a Lenka Vranová
Milan Brisuda

a Mgr. Jana Serdelová

  Odišli od nás:
Ján Genšor,75 rokov
Mária Zemenčíková, 62 rokov
Margita Kľusková, 89 rokov
Jozef Bieľ, 74 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci november 2015



11/20154

ZO ŽIVOTA ŠKOLY OKTÓBER 2015

3. 10. sa usku-
točnila exkurzia
deviatakov do Bra-
tislavy. Žiaci po-
stupne navštívili
starobylý Devín,
parlament, Hrad,
Staré Mesto. Dúfa-
me, že pri ďalšej
návšteve hlavného
mesta budú spomí-
nať na školskú ex-
kurziu.

6. 10. sa v Liptovskom Mikuláši konali preteky v cezpoľnom
behu. Naši chlapci si v konkurencii 9 družstiev základných

škôl zo Žilinského
kraja vybojovali
pekné 4. miesto,
keď ku stupňu víťa-
zov im chýbal
jediný bod. Repre-
zentovali D. Šmi-
heľ, J. Jurovč ík
a I. Snovák.

13. 10. zavítala
k nám do školy
(II.stupeň) delegá-
cia z družobnej
gminy Zabierzow.
Poslanci (radní)
vedení pani wojt-
kou Elžbietou Bur-
ton si pozreli re-

konštruované priestory školskej budovy, pozreli sa na hodi-
nu fyziky v 6.AB i na hodinu telesnej výchovy v telocvični.
Pre našich žiakov venovali podarúnok – sladkosti. Ďakuje-
me.

13. 10. žiaci na Výhone sa na vyučovaní pohrali s jeseňou.
Premenili sa na pestrofarebné jesenné lístie. Prváci boli žltí,
druháci oranžoví, tretiaci zelení a štvrtáci červení. S témou
JESEŇ každý ročník ďalej pracoval rôznym spôsobom. Na
výtvarnej výchove, čítaní či prírodovede. Zaujímavý spôsob
vyučovania deti potešil.

14. 10. sa na umelej tráve štadióna MŠK Námestovo ko-
nalo okresné kolo v malom futbale starších žiakov. Hralo sa
na dvoch ihriskách súčasne systémom každý s každým. Naši
chlapci postupne zdolali Sihelné 3:1, Zákamenné 8:3, remi-
zovali s NO Komenského 3:3 a podľahli iba Or. Jasenici 2:3.
Najlepším hráčom i strelcom bol Dominik Šmiheľ so 6 gólmi,

Juro Jurovčík a Roman Fendek dali po 4 góly a Jožko Kytaš
2. Pri troche šťastia v posledných dvoch zápasoch (nepre-
menený pokutový kop, vlastný gól) sme mohli dosiahnuť na
vyššie priečky.

Poradie: 1. Námestovo – Komenského ul.; 2. Or. Jaseni-
ca; 3. Hruštín; 4. Sihelné; 5. Zákamenné

od 5. do 9.októbra bola v ZŠ Hruštín – Zamost inštalova-
ná výstavka plodov z našich záhrad. Jednotlivé triedy si pri-
pravili svoje dekorácie, všetky boli vkusné, pekné, vtipné.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, čo sa do akcie zapojili
i pani učiteľkám Smidžárovej, Žilincovej a Lipničanovej za
aranžovanie pripravených exponátov.

20. 10. naši
žiaci prispeli
do kultúrneho
programu na
tradičnom Po-
sedení s dô-
c h o d c a m i
v kultúrnom
dome. Ďaku-
jeme vystupu-
júcim i pani
učiteľkám za
p r í p r a v u
programu.

18.-23. 10.
súťaž Hľadáme najstaršiu knihu, pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa školských knižníc. Do súťaže sa zapojilo 41 žiakov
I. stupňa. Hľadali doma, u babky, prababky i u susedov. Do
knižnice priniesli veľa vzácnych kníh, 17 z nich starších ako
100 rokov. K historickým unikátom sa dopátrali M. Slaničan
z 2.A, B. Vlžáková zo 4.A a L. Ťasnochová z 1.B. Skvostom
medzi knihami sa stal HAND ATLAS – veľký starý atlas
(A. Ptačin, 4.B).

– Naši žiaci majú možnosť od októbra 1x do týždňa dostá-
vať jablkovo-broskyňovú šťavu (0,2 l) a jabĺčko (1ks). Toto
všetko zadarmo v rámci projektu Školské ovocie.

29.-30. 11. – jesenné prázdniny

Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priesto-
ry telocvične a fitnes v pracovné dni od 17. – 21. hod,
cez víkend od 8.oo do 21.oo. Cvičenia žien v ZŠ Za-
most v pondelok a štvrtok v čase 19.oo – 20.oo hod.
Poplatok: 0,50 €/os.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
V mesiaci október sa výchovno-vzdelávací proces detí za-

meriaval predovšetkým na zdravú životosprávu, úctu k živo-
tu, k sebe samému a k iným ľuďom.

Preto sme si naplánovali dni zdravej stravy, kedy deti
prostredníctvom zážitkového učenia poznávali rôzne potra-
viny, preverovali svoje zmysly (chuť, čuch, hmat,..) a piekli
dokonca výborné jablkové koláče.

13. 10. 2015 – nás svojou návštevou poctili hostia z poľ-
skej Gminy Zabierzow, ktorým sa MŠ páčila a boli nadšení
z množstva detí, ktoré navštevujú MŠ.

20. 10. 2015 „Ja mám pre vás básničku,
aj keď iba maličkú.
Ľúbim vás, len to poviem,
za všetko vám ďakujem..“

Takto poďakovali deti z MŠ v KD starým rodičom za ich
lásku a starostlivosť. Program detí predškolského veku pod
vedením p.uč. Sedlárovej H. a Kupčulákovej V., obohatený
tancom a spevom ľudových piesní rozjaril nejedno srdce.

28. 10. 2015 – keďže k nám zavítalo babie leto, využili
sme pekné počasie na turistickú vychádzku do prírody spo-
jenú s púšťaním šarkanov. Po spievaní pekných piesní nám
napokon prišiel na pomoc aj slabý vetrík...

Každoročne
sa v OC Klinec
Námestovo rea-
lizuje výstava
šarkanov „Šar-
kaniáda“, ktorej
sa aj naša MŠ
z ú č a s t ň u j e .
Máte možnosť
vidieť tam rôzne
šarkany a medzi
nimi aj toho
nášho.

30. 10. 2015 – po dokončení otepľo-
vacích prác prednej budovy nám bola pri
MŠ namontovaná aj nová zostava pre-
liezok a hojdačiek. Ďakujeme veľmi pek-
ne pánu starostovi Mgr. Škapcovi F.
a pracovníkom obce.

Najväčšia vďaka je však od detí, ktoré
sa s úsmevom a veľkým nadšením reali-
zujú vo svojich pohybových schopnos-
tiach.

Takto chcem zároveň poprosiť žiakov
a iných, ktorí sa v okolí MŠ pohybujú, aby
nám túto krásu a detskú potechu nekazi-
li. Nie je nič horšie ako vidieť smutné oči
detí, a ešte im aj prijateľným spôsobom
vysvetliť prečo sa to stalo.... Ďakujem za
pochopenie.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

V dňoch 12. a 13.
októbra navštívili
našu obec po-
slanci z družob-
nej gminy Zabier-
zów, vedení pani
wójt Elzbietou
Burtan. V prvý
deň pobytu si
prezreli zrekon-
štruované hasič-
ské zbrojnice
v Hruštíne a vo
Vaňovke a večer
sa pri spoločnej
večeri stretli
s našimi poslan-
cami, s ktorými
si vymenili svoje
skúsenosti so
samosprávou.

V piatok 23. októbra vystúpili v našom kultúrnom dome František a Vojtech Nedvědovci s kapelou.

Na druhý deň navštívili základnú a mater-
skú školu, kde si pozreli triedy a stretli sa
s vedením. Potom sa presunuli do Orav-
ského Podzámku na prehliadku hradu
a po obede sa vrátili domov.
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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

Sobota 24. októbra bola pre hasičov z Hruštína slávnostná. V tento deň im minister vnútra Robert Kaliňák
odovzdal repasované hasičské auto Tatra 148. Taktiež dal prísľub, že by sa začiatkom budúceho roku „našlo
nejaké to auto” aj pre hasičov z Vaňovky.

Obec Hruštín a Farský úrad Hruštín pripravili v utorok, 20. októb-
ra, už tradičné „Posedenie s dôchodcami“. O 10. hod. bola v kos-
tole sv. omša a po nej sa pozvaní dôchodcovia presunuli do kultúr-
neho domu, kde ich privítal starosta obce. Potom nasledoval
program, v ktorom sa im predstavili deti z materskej školy, žiaci
základnej školy a folkloristi. Po kultúrnom programe nasledoval
obed.
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Do tváre mi svojimi neviditeľnými
päsťami udiera chladný novembrový
vietor. Práve prechádzam popri zná-
mej kaplnke, ktorú donedávna použí-
vali ako svoje dočasné útočisko mŕtvi,
kým sa nevydali na poslednú cestu
priamo do vnútra zeme. Premýšľam
nad množstvom ľudí, ktorých tu roky,
desaťročia, stáročia ukrýva zem.

Kedysi to boli ľudia plní života. Usi-
lovali sa zháňať živobytie pre seba
a pre svoju rodinu, radovali sa a pla-
kali so svojimi blízkymi, prežívali krás-
ne chvíle porozumenia a lásky, ale aj
tie ťažké chvíle nedorozumení a chýb,
ktoré ich možno škreli až do smrti
a nestihli sa za ne ospravedlniť.

Koľko ľudí prešlo touto poslednou
cestou od kaplnky by sa dalo ľahko
spočítať podľa počtu hrobov a nápisov
na náhrobných kameňoch. Pohľadom
ich síce všetky preletím, ale dnes na
počítanie čas nemám. Ponáhľam sa,
a koniec koncov je už tma, neskoro
večer, ľahko by som sa pomýlil. Idem
akurát z kostola pomodliť sa za svo-
jich blízkych modlitbu, ktorou im mô-
žem vyprosiť priamu vstupenku do
neba, samozrejme, ak v ňom už dáv-
no nie sú.

Už len jedna ulička a som tam – pár
krokov od kríža, ktorý sa vyníma nad
všetky ostatné kríže zomrelých. Pri po-
hľade na kríž zrazu zamrznú moje kro-
ky. „Tak nádhernú maľbu svetla a tie-
ňov som ešte nevidel. To by nenama-
ľoval ani slávny Leonardo...“ – pomys-
lím si a pokračujem pomaly smerom
ku krížu. Vychutnávam si to množstvo
sviec, sviečok, kahancov a kahanče-
kov od výmyslu sveta, učupených pod
krížom.

Tisíce svetiel mihotajúcich sa v tme
ožaruje tváre ľudí, prichádzajúcich
úpenlivo prosiť za svojich drahých.
Niektorí sa modlia s obrovskou náde-
jou v očiach a s túžbou vrátiť ich blíz-
kemu človeku život, znova ho uvidieť,
čo i len na chvíľku, povedať mu pár
slov, usmiať sa, objať ho – urobiť to, čo
za života nestihli alebo nechceli stih-
núť.

Niektorým však v očiach nič nevidím.
Prichádzajú naponáhlo a tak aj odchá-
dzajú. Hm, asi si ešte stále neuvedo-
mili, ako málo stačí, aby sa ich nahá-
ňanie skončilo a prepadlo sa v prázd-
notu tmy smrti. A v tej tme im zasvietia
iba chvíle, ktoré iným darovali v láske.

Početný zástup ľudí sa pomaly rie-
di, až zostávam pred krížom v modlit-
be stáť už iba ja a jedna zhrbená sta-
renka, čo práve ledva docupitala. V mi-
hotajúcom svetle vidím jej krásnu

Vrásky z lásky
zvráskavenú tvár. Hrbí sa nad svojím
malým kahancom a snaží sa zapáliť ho
od horiacej sviece zasadenej do zeme.
Nedarí sa jej, a tak ma napadne po-
môcť. Zohnem sa a s úsmevom sa jej
snažím naznačiť, že jej kahanec zapá-
lim. Výborne, dostal som dovolenie.
Spolu s rozsvieteným kahancom sa
rozžiari nádherným úsmevom aj tvár
starenky. Bože môj, takýto krásne starý
a zvráskavený, by som chcel byť raz
aj ja – byť posiaty vráskami dobroty
a nie zatrpknutosti, vráskami láskavej
prítomnosti a nie výčitiek. Viem však,
že vrásky na mojej tvári maľujú už te-
raz moje postoje k svetu, k Bohu
a k ľuďom okolo. Mám ešte čas, ho-
vorím si... a čo ak nie? Čo ak už zajtra
niekto príde takto prosiť za mňa, pre-
tože ma budú odnášať známou ulič-
kou do zeme? Brrr, zamrazí ma, keď
na to pomyslím. Nie, nie, ja mám urči-
te ešte veľa času, veľa...

„Bol to pre mňa ten najdrahší a naj-
milovanejší človek, akého som mohla
v živote stretnúť“ – preťali slová sta-
renky niť mojich myšlienok. „Nikto mi
ho už nenahradí, nik. A chýba, veľmi
chýba. Je to už päť rokov, čo odišiel,
a stále mi chýba. Stále... Odišiel bez
rozlúčky – zaspal raz večer vedľa mňa
a ráno ma už nezobudil ako po iné dni
svojím úsmevom a slovami: ‚Vstávaj,
žienka moja, Boh nám daroval ďalší
krásny deň.’“ Pri jej posledných slo-
vách som zazrel zažiariť na starenki-
nom líci malú hviezdu – slzu stekajú-
cu dolu hrboľatými vráskami. Nebolo
treba veľa slov, aj ticho hovorilo samo
za seba.

Zrazu mnou ako zimnica zatriasla
obava, či budem mať aj ja niekoho, kto
by s takou láskou po mojej smrti pri-
chádzal verne ku krížu každý deň a aj
po piatich rokoch vylial z očí slzu lá-
sky... Premietam si v mysli tváre mo-
jich blízkych a hľadám v nich tvár po-
dobnú tvári starenky predo mnou. Na-
chádzam však iba tváre skrivené bo-
lesťou, sklamaním, rozčarovaním, po-
horšením a skrytým hnevom. Bože
môj, čo to len robím so svojou večnos-
ťou? Zrazu mi v mysli celkom jasne,
jasnejšie ako predtým v kostole, za-
zvoní myšlienka, ktorú dnes povedal
kňaz pri sv. omši: „To, čo si odnesie-
me na druhý svet, bude iba to, čo si
odložíme do sŕdc ľudí okolo seba.“

Otočím sa a v chvate nechávam za
sebou nechápajúcu starenku. Ach,
Bože, musím začať inak žiť. V hre je
totiž príliš veľa – šťastie mojej večnos-
ti......

 (Zdroj: internet)

Ide babka do obchodu a spomenie si,
že zabudla vypnúť sporák. Tak sa aspoň
pomodlí: „Anjeličku, môj strážničku, ochra-
ňuj moju dvojplatničku a prepni zo šestky
na jedničku.“

Ide babka na WC a namiesto do žen-
ského vojde do mužského. Tam ju zastaví
muž a hovorí:

„Babka, sem nemôžete ísť, to je iba pre
pánov.”

„No a čo, a chudoba sa má posrať!?”

Starší gentleman opúšťa hotel a vraví
recepčnej:

„Poslal som vám posteľ.“
Recepčná je z toho trochu zmätená, ale

je zvyknutá na rôzne rozmary hostí a tak
odpovie:

„To nebolo treba, náš hotel má postelí
dosť, ale aj tak vám ďakujeme, pane!“

„Plosím, plosím.“

Babke ukradli bicykel. Okoloidúci sa
pýta:

– A volali ste políciu?
– Áno.
– A čo vám povedali?
– Že oni to neboli.

Príde babka z kostola a hovorí vnučke:
– Dnešná omša bola blbá. Čítanie

z evanjelia o ničom, kázeň o ničom, spo-
veď o ničom...

– Za dva centy, čo si dala do zvončeka,
čo by si chcela? – povie vnučka.

Dve babky v parku kŕmia holuby a jed-
na hovorí:

– Tie holuby sú ako politici.
– Prečo?
– No, pokiaľ sú tu na zemi, zobú nám

z rúk, ale keď sú už hore, serú nám na
hlavu.

Dvaja starí páni sedia na lavičke a pre-
jde okolo nich dobre tvarovaná slečna.
Jeden zrazu hovorí:

„Pamätáš, ako sme sa kedysi naháňali
za takými dievčatami?“

Druhý niekoľko minút hlboko premýšľa
a potom povie:

„Jasné, že si pamätám. Ale nejako si
nemôžem spomenúť, prečo.“

Príde babka k doktorovi a vraví mu:
„Pán doktor, mne tmavnú nohy.“
„A umývate ich?“
„A to pomáha?“

Babička ide k lekárovi na vyšetrenie. Ten
ju prehliadne, vyšetrí a povie:

„Babička, vy sa mi nepáčite.“
„Pán doktor, veď ani vy nie ste veľký

fešák!“ odvetí babka.

S humorom
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POZVÁNKY
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Jesenná časť futbalovej sezóny 2015/2016 sa skončila
11. kolom, ktoré sa odohralo 11. októbra. Našim družstvám
sa darilo.

Najväčším prekvapením bolo vy-
stupovanie družstva dospelých, kto-
ré vedie tabuľku s náskokom troch
bodov pred Zázrivou a Hruštínci tak
budú zimovať na výslní 7. ligy. Jedi-
ného premožiteľa našli až v posled-
nom kole, keď prehrali v Medzibro-
dí. Celú jesennú časť sa mužstvo

prezentovalo spoľahlivou obrannou
hrou, keď dostalo najmenej gólov spo-

medzi všetkých tímov. Taktiež sa doká-
zalo vyrovnať s tým, že zostava sa často,

hlavne kvôli dochádzaniu hráčov za prácou,
menila. Ani to však nič nezmenilo na fakte, že hráčska účasť
na tréningoch i na zápasoch bola početná. Rovnako poteši-
la skutočnosť, že s počtom bodov na konte narastal aj počet
fanúšikov na zápasoch.

Dorastenecké družstvo vystupovalo veľmi sympaticky.
Hráči hrali veľmi húževnato a v každom zápase sa snažili
dostať zo seba maximum. Potešiteľná je vysoká účasť hrá-
čov na tréningoch a zápasoch. Žiaľ, súťaž naši dorastenci
nezačali dobre, za čo môže aj fakt, že niektorí hráči boli na
letných brigádach. S pribúdajúcim počtom zápasov pribú-
dala aj kvalita v hre dorastencov Hruštína. Zimovať budú na
4. mieste, čo ich radí do stredu tabuľky. Je potrebné spome-
núť, že medzi dorastencami sa našli hráči, ktorí už stihli na-
stúpiť aj za družstvo dospelých, čo je do budúcna sľubné
konštatovanie.

V aktuálnej sezóne sa v žiackych súťažiach objavili dve
naše družstvá. Starší žiaci zatiaľ zaostávajú za minulou se-
zónou. Viacerí hráči pre vekový limit museli prejsť do kate-
górie dorastu a noví hráči ich zatiaľ kvalitou nedokázali na-
hradiť. Napriek tomu na tréningoch tvrdo pracujú. Chuť do
hry a zápal im nechýba, musia však ešte nabrať skúsenosti,
veď väčšinu zápasov prehrali len o gól. Mladší žiaci pracujú
na tréningoch rovnako ako starší žiaci 2x do týždňa. Tréner
je rovnako spokojný s účasťou na tréningoch i vystupova-
ním na zápasoch. Naši hráči zažívajú premiéru v tejto súťa-
ži, sú veľmi nadšení z možnosti reprezentovať Hruštín a tiež
z toho, že môžu v konfrontácii s inými družstvami ukázať,
ako vedia hrať futbal.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým fanúšikom
a podporovateľom. Máme naozaj radosť, že na Kutinu (ale
aj na zápasy v iných obciach) chodí stále viac fanúšikov,
ktorí dokážu vytvoriť vynikajúcu atmosféru, povzbudzujú celé
zápasy a pomáhajú tak hráčom k lepším výkonom. Tiež ďa-
kujeme rodičom žiakov za ústretovosť a pomoc.

Mgr.Peter Teťák

FUTBAL

Strelci
Dňa 5.septembra sa na strelnici v Turanoch uskutočnili

Majstrovstvá Slovenska v streleckom viacboji družstiev.
Súťažilo 14 najlepších družstiev, medzi ktorými nechýba-
lo družstvo z Hruštína v zložení Jozef Jancek, Marián Kom-
pan a Marián Slaničan. Výsledky boli vyrovnané a našim
sa príliš nedarilo, skončili napokon na desiatom mieste.

Na strelnici VTSÚ Záhorie sa 27. septembra konala Me-
dzinárodná súťaž v streleckom trojboji, kde strieľalo
12 najlepších strelcov zo Slovenska, medzi ktorými ne-
chýbal Jozef Jancek a Marián Slaničan. V súťaži druž-
stiev Slovensko zvíťazilo. V súťaži jednotlivcov zaslúže-
ne zvíťazil Pakosta Karel z Týnu nad Vltavou maximál-
nym možným výsledkom 350 bodov, za ním skončili traja
strelci s výsledkom 336 bodov, nakoniec druhý skončil
Libor Dubčák zo Vsetína, tretí Dávid Duchoslav z Prešo-
va a nepopulárne štvrté miesto sa ušlo Jozefovi Jance-
kovi, ktorý päť rokov nechýbal na stupni víťazov.

V Hruštíne sa 19. októbra ukončila letná sezóna. Súťa-
žilo sa o pohár ZOTŠ Hruštín v streleckom viacboji.
V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo z Hruštína v zložení
Jozef Jancek, Marián Kompan a Marián Slaničan. Druhé
bolo družstvo z Bratislavy a tretie družstvo z Dolného
Kubína. V súťaži jednotlivcov zvíťazil Jozef Jancek, druhý
skončil Marián Slaničan a tretí Marián Kompan.

ZOTŠ Hruštín

VČZ Hruštín pri COOP Jednota
SD Námestovo oznamuje svojim čle-
nom a zákazníkom, ktorí nakupujú to-
var v predajniach Jednoty – nie len

v predajniach v našej obci, ale v rámci celého Slovenska,
že najbližšie vyplácanie zliav z nákupu sa začne jednot-
ne na území celého Slovenska dňa 26. novembra 2015.

J. Kravčíková
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Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Predám 250 kg domáce prasa na zabitie. Cena dohodou.
Tel.: 0902 896 657

Predám vlečku za malotraktor.
Info Hruštín 99, tel. 0907 364 618

Predám Fiat Ulysse, 2,1, 80 kw, r.v.99, 8 miestne, ťažné,
STK a EK do 2016, cena 1700,- € príp. dohoda. Info Hruš-
tín 697, tel. 0918 346 554.

pripravujeme          pripravujeme          pripravujeme

VIANOČNÉ TRHY
9. ročník

11. december 2015 v KD Hruštín

Kto má záujem predávať svoje výrobky,
môže sa prihlásiť na

tel. čísle ZŠ: 043/ 55 24 542

Podujatia v mesiaci november 2015
7.11. Svadobná veselica

11.11. Predaj RUCEK
12.11. Predaj LANTASTIK
21.11. Katarínska zábava DHZ
25.11. Predaj ALADIN
27.11. Smejko a Tanculienka
28.11. Rodinná oslava

MKS pri OcÚ Hruštín

nové aj použité
všetky druhy
veľmi výhodné ceny
0903 809 693

PREDAJ PNEUMATÍK

Obec Hruštín ponúka na predaj

lyžiarsky vlek OEV 300
+ ďalší na náhradné diely

Cena dohodou.
Bližšie info na tel.: 0905 213 503

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

sudové vína biele a červené

 stolové vína biele a červené

sýtené vína biele a červené

akostné vína biele a červené

značkové vína od slovenského výrobcu

kŕmnu múku pšeničnú a otruby pšeničné

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Rozličný tovar Šimon Očkaják
Hruštín 391

PONÚKA


