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Kráľ a jeho štyri ženy
Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri
manželky.
Najviac miloval štvrtú ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral sa
o ňu ako najlepšie vedel.
Vždy dostávala to najlepšie.

Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil
a vždy sa ňou chválil pred inými kráľmi, hoci sa bál, že ho jedného dňa
opustí a uprednostní niekoho iného.
Rád mal aj svoju druhú ženu. Jej
sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože vždy k nemu bola milá, pozorná,
trpezlivá. Zakaždým keď mal problémy, sa jej zveril a ona bola jeho oporou v ťažkých chvíľach.
Prvá kráľova žena bola verná partnerka a významne prispela k zveľadeniu kráľovho bohatstva. Kráľ ju
však nemal veľmi rád, málokedy si ju
všimol, hoci ona mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku.
Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to
nevyliečiteľná choroba. Kráľ pochopil, že na zemi mu neostáva veľa
času. Premýšľal o svojom živote a
keďže na druhej strane nechcel byť

sám, rozhodol sa, že so sebou zoberie aj svoje ženy.
Mám štyri ženy, rozmýšľal, keď zomriem, určite nebudem sám.
No potreboval, aby ženy s jeho
plánom súhlasili.
Zavolal svoju štvrtú ženu a povedal jej: „Teba som miloval najviac zo
všetkých. Obliekal som ťa do najkrajších šiat a staral sa o teba celý život.
Teraz odchádzam. Chceš ísť so
mnou?“ Žena odvrkla: „Nikdy! Čo ti
to zišlo na um?“ Otočila sa mu chrbtom a bez rozlúčky odišla. Jej odpoveď sa ako ostrý nôž zaryla do kráľovho srdca. Ale ešte mal nádej.
Pozval svoju tretiu ženu a povedal
jej: „Miloval som ťa celý život. Teraz
zomieram, chceš ísť so mnou?“ Ale
aj ona ho odbila: „Nechcem! Život je
príliš krásny. Keď zomrieš, znovu sa
vydám.“ Kráľovo srdce sa zachvelo,
ale všetko ešte nebolo stratené, veď
mal aj druhú ženu, ktorá vždy bola
pri ňom, keď potreboval pomoc
a útechu. Povedal jej: „Keď som potreboval pomoc, zakaždým som sa
obrátil na teba a ty si v ťažkých chvíľach vždy stála pri mne. Teraz umieram, pôjdeš aspoň ty so mnou?“
No ani ona nevyplnila jeho želanie. „Ľutujem“, povedala, „ale tentoraz ti nemôžem pomôcť. Jediné, čo
pre teba môžem urobiť, je to, že ťa
pochovám.“

Kráľ zbledol od veľkej bolesti, ktorú v ňom vyvolalo sklamanie. No skôr
ako vydýchol, začul hlas: „Ja ťa budem nasledovať všade, kamkoľvek pôjdeš.“ Kráľ z posledných síl
zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju
prvú ženu. Bola veľmi chudá, v roztrhaných handrách, pretože sa o ňu
nestaral. Kráľ s ľútosťou a plačom
povedal: „Mal som sa o teba viac
starať a chrániť ťa, pretože ty jediná
si mi dala šancu.“
Každý z nás má vo svojom živote
štyri manželky:
Štvrtá žena je naše telo, ktoré nás
opustí, keď zomrieme, hoci sme sa
oň toľko starali a skrášľovali ho.
Tretia žena je všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské postavenie
a materiálne hodnoty. Keď zomrieme, všetko zostane iným.
Druhá žena je naša rodina a naši
priatelia. Nech boli s nami akokoľvek
dlho, môžu pre nás urobiť len to, že
nás odprevadia do hrobu.
Prvá žena je naša duša, ktorá je
často zanedbaná pre posadnutosť za
bohatstvom, výhody a slávu tohto
sveta. Jedine duša nám bude robiť
spoločnosť, kamkoľvek pôjdeme. Od
našej starostlivosti o ňu závisí, či to
bude odchod do radosti, či do večného zatratenia.
/Zdroj: internet/

Starí rodičia a seniori
musia mať v spoločnosti miesto
Prežívame mesiac október, ktorý je
mesiacom úcty k starším. Je dobre
zamyslieť sa, aké miesto im dávame
v našej spoločnosti, farnosti, v rodine...a nie len tento mesiac im prejavovať viac úcty, lásky a vďačnosti, ktorú
si zasluhujú. Sv. otec František pred
dvomi rokmi venoval jednu svoju stredajšiu katechézu práve seniorom a ich

nenahraditeľnému miestu v spoločnosti. Ponúkam vám tieto jeho trefné
a aktuálne slová:
„Vďaka pokrokom medicíny sa život predĺžil, avšak spoločnosť sa širšie neotvorila pre život! Počet seniorov sa znásobil, ale naše spoločnosti
sa dostatočne nezorganizovali, aby im
(pokračovanie na 3. strane)
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„Kto si ctí matku, počína si tak, ako keby si zhromažďoval poklady.
Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.“
(Kniha Sir.3,5-7)

Činnosť za mesiac september: pod svoju vládu a nepovolí ani jeden
1/ Firma Combin a.s. pokračova- opravný termín, ani jeden maličký
la v stavebných prácach na zber- návrat. Pre prírodu v našich zemeOčami
pisných šírkach žiadna jeseň nie je
nom dvore (foto dolu). Boli položené na dvor betónové padefinitívnou a po zime
nám znova zázračne ponely a pokračovalo sa
Očami
v stavebných prácach
núkne novú jar. Aj ľudstarostu
na hale a sociálnej
ská jeseň života môže
nájsť svoju novú jar už len
budove.
2/ Nezamestnaní pracujúci na v deťoch a vnúčatkách.
V októbri si pripomíname mesiac
drobných obecných prácach astarostu
pracovníci obce nám počas mesiaca úcty k starším, kedy si viac spomínaseptember urobili zber železného me na svojich rodičov, starých rodiodpadu a elektroodpadu.
čov a ďakujeme im za ich lásku
3/ Vo Vaňovke nám nezamest- a výchovu. Pri tejto príležitosti chcem
naní pokosili cintorín.
všetkým starým rodičom poďakovať
4/ OVS a.s. Dolný Kubín pokra- za ich starostlivú výchovu detí, vnúčovala v rozširovaní vodovodu čat a prajem im veľa Božieho požeha kanalizácie v časti Kutina – Diel- nania, zdravia a radosť z detí, vnúčat, a to nielen v októbri, ale aj po
nice.
celý rok.
Vážení občania
Čas plynie a pripisuje nám dni,
Vládny audit v obci
mesiace a roky bez toho, aby sa
V mesiacoch júl, august a sepnás pýtal na náš názor. Od okami- tember prebiehal na našej obci audit
hu nášho zrodenia nás čas vezme z Úradu vlády SR. Tento audit vyko-

návali štyria audítori. Audit bol zameraný na kontrolu všetkých prijatých financií do rozpočtu obce od
roku 2011 do roku 2017 vrátane.
Jednalo sa o kontrolu štátnych dotácií získaných mimo podielových
daní. Kontrolovali nám podané žiadosti, verejné obstarávania, fakturácie, vyúčtovanie žiadostí so záverečnými správami. Všetky tieto
doklady pre audítorov predkladali
pracovníčky obce a ja ako starosta
obce. Vládny audit nezistil žiadne
pochybenia v hospodárení s finančnými prostriedkami na obci. Touto
cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať týmto pracovníčkam, ktoré
museli okrem svojej každodennej
práce zvládať aj túto administratívnu prácu naviac. Pozitívny záver
auditu je výsledkom dlhoročnej kvalitnej a zodpovednej práce všetkých
pracovníkov obce, za čo im veľmi
pekne ďakujem.
Mgr. František Škapec
starosta obce
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Starí rodičia a seniori musia mať v spoločnosti miesto
(dokončenie z 1. strany)
pripravili miesto s náležitou úctou
a konkrétnym prihliadnutím na ich krehkosť a dôstojnosť. Kým sme mladí,
máme sklon prehliadať starobu, akoby
bola nejakou chorobou, od ktorej si
treba držať odstup. Keď neskôr
zostarneme, a zvlášť ak sme chudobní, ak sme chorí, ak sme osamelí, zakúšame nedostatky spoločnosti orientovanej na výkonnosť, ktorá v dôsledku toho ignoruje starých ľudí. A seniori sú bohatstvom, nemožno ich ignorovať.
Benedikt XVI. pri návšteve jedného domova dôchodcov použil
jasné a prorocké slová, keď povedal: «Kvalita každej spoločnosti, povedal by som každej civilizácie, sa
posudzuje aj podľa toho, ako sa správa k seniorom a podľa miesta, aké im
vyhradzuje v spoločenskom živote»
(12. novembra 2012). Je to pravda,
pozornosť voči starým ľuďom v danej
spoločnosti je jej rozlišovacím znakom.
Je tá spoločnosť pozorná voči starému človeku? Je v nej preňho miesto?
Táto spoločnosť bude napredovať, pretože si vie ctiť múdrosť a životné skúsenosti starých ľudí. Spoločnosť, v ktorej pre seniorov nieto miesta, z ktorej
sú vyraďovaní, pretože vytvárajú problémy, táto spoločnosť nesie v sebe
smrtiaci vírus.
Na západe výskumníci hovoria
o aktuálnom storočí ako o storočí starnutia: počet detí klesá, počet seniorov
sa zvyšuje. Táto nerovnováha sa nás
dotýka, ba je veľkou výzvou pre dnešnú
spoločnosť. A predsa, istá kultúra zisku núti k tomu, aby sa na seniorov
hľadelo ako na ťarchu, ako na príťaž.
Nielen že sú neproduktívni, ale sú bremenom, myslia si o nich. Skrátka, aký
je výsledok takéhoto zmýšľania? Treba ich vyradiť. Je strašné vidieť vyradených starých ľudí, je to ohavná vec,
je to hriech! Netrúfame si povedať to
otvorene, ale robí sa to! V tomto navyknutí si na kultúru skartovania je
niečo podlé. My sme však na vyraďovanie ľudí zvyknutí. Chceme sa zbaviť
nášho nadmerného strachu zo slabosti
a zraniteľnosti; no ak takto konáme,
rozmnožujeme v senioroch úzkosť
z toho, že budú len trpení a opustení.
Už počas môjho pôsobenia v Buenos Aires som sa osobne dotkol tejto
reality aj s jej problémami: «Starí ľudia
sú opustení, a to nie iba z materiálnej
núdze. Sú opustení z egoistickej ne-

schopnosti akceptovať ich limity, ktoré
odrážajú naše limity, z dôvodu nespočetných ťažkostí, ktoré dnes musia prekonávať, aby mohli prežiť v civilizácii,
ktorá im neumožňuje podieľať sa na
nej, hlásiť sa k nej, ani byť pre ňu

smerodajnými, v zmysle konzumného
modelu, podľa ktorého „iba mladí môžu
byť užitoční a môžu si užívať“. Títo
seniori by naopak mali byť pre celú
spoločnosť zásobárňou múdrosti
nášho ľudu. Starí ľudia sú zásobárňou
múdrosti nášho ľudu! Ako ľahko sa
uspí svedomie, keď chýba láska!»
(Solo l’amore ci puo salvare, Citta del
Vaticano 2013, s. 83). Takto sa to stáva. Spomínam si, keď som navštevoval domovy dôchodcov, s každým som
sa porozprával a mnohokrát som si
vypočul toto: «Ako sa máte? A vaše
deti?» «Dobre.» «A koľko ich máte?»
«Veľa.» «A chodia vás navštevovať?»
«Áno, áno, vždy prichádzajú.» «A kedy
boli naposledy?» A táto staršia pani,
osobitne si na ňu spomínam, povedala: «No, na Vianoce.» A bol august!
Osem mesiacov bez toho, aby ju deti
navštívili, osem mesiacov opustená!
Toto sa volá smrteľný hriech, rozumieme tomu?
Raz, keď som bol dieťa, nám stará
mama rozprávala príbeh o jednom dedkovi, ktorý sa počas jedenia ušpinil,
pretože si nedokázal dobre vložiť do
úst lyžicu s polievkou. A jeho syn, ktorý bol otcom rodiny, rozhodol, že ho
presunie od spoločného stola, a urobil
preňho malý stôl v kuchyni, kde nebol
na očiach, aby tam jedával sám, aby
neurobil hanbu, keď prichádzajú priatelia na obed či večeru. O niekoľko dní
po príchode z práce našiel svojho najmladšieho syna, ako sa hrá s kusom
dreva, kladivom a klincami a niečo
majstruje, nuž sa ho opýtal: «Čo to
robíš?» «Robím stôl, oci.» «Stôl,
a načo?» «Aby bol nachystaný pre
teba, aby si mal kde jedávať, keď budeš starý.» Deti majú viac svedomia
ako my!

V cirkevnej tradícii máme bohatý
zdroj múdrosti, ktorá vždy podporovala kultúru blízkosti k seniorom, ochotu
k prívetivému a solidárnemu sprevádzaniu v tejto finálnej časti života. Táto
tradícia je zakorenená vo Svätom písme, ako to potvrdzujú napríklad
tieto slová Knihy Sirachovho syna:
«Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú
múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi, lebo od
nich sa naučíš rozlišovaniu aj ako
sa zachovať v núdzi» (porov. Sir
8,9-10).
Cirkev sa nemôže a nechce pripodobňovať mentalite necitlivosti,
a ešte menej ľahostajnosti a opovrhovania vo vzťahu k starobe. Musíme opäť prebudiť kolektívny zmysel
vďačnosti, uznania, pohostinnosti, ktoré umožnia seniorovi, aby sa cítil ako
živá súčasť svojho spoločenstva.
Seniori sú muži a ženy, otcovia
a matky, ktorí boli pred nami na tej
istej našej ceste, v tom istom našom
dome, v našom každodennom zápase
o dôstojný život. Sú mužmi a ženami,
od ktorých sme mnoho dostali. Starý
človek nie je cudzinec. Starý človek,
to sme my: skôr či neskôr, ale nevyhnutne, i keď sa tým nezaoberáme.
A ak sa my nenaučíme dobre zaobchádzať so seniormi, tak isto sa bude
zaobchádzať s nami.
Všetci seniori sme trochu krehkí.
Niektorí sú však osobitne slabí, mnohí
sú sami a poznačení chorobou. Niektorí sú závislí na nevyhnutnej starostlivosti a na pozornosti iných. Urobíme
z tohto dôvodu krok späť? Ponecháme ich napospas ich osudu? Spoločnosť bez blízkosti, z ktorej sa vytráca
veľkodušnosť a nezištná láskavosť, a
to aj k cudzím ľuďom, je spoločnosťou
zvrátenou. Cirkev vo vernosti Božiemu slovu nemôže tolerovať tieto degenerácie. Také kresťanské spoločenstvo, v ktorom by blízkosť a nezištnosť
už neboli považované za nevyhnutné,
by spolu s nimi stratilo svoju dušu.
Kde niet úcty k starým ľuďom, tam niet
budúcnosti pre mladých“-hovorí pápež
František
Majme vďačné srdce k našim starším okolo nás, majme k nim úctu, lebo
tak, ako sa k starším teraz správame
my, tak sa budú o pár rokov správať
k nám budúce generácie, dnešní mladí...
Požehnané dni Vám praje
Váš kaplán Roman
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PARK: Srdce Priateľom a Prírode

Tak sme to dokázali! Počasie sa
síce postaralo o to, že práce v parku
stagnovali a naša nervozita vzhľadom na blížiaci sa termín splnenia
podmienok prideleného grantu od

včas pomáha, pomáha dvakrát. Toto
bol ten prípad. Posledný deň sme
niektoré práce dokončovali potme.
30. 9. 2017 sme upravili okolie na
dokumentačné fotografovanie, napísali sme záverečnú správu a priložili požadované dokumenty. Správa
pre Nadáciu SPP bola prijatá bez
výhrad.
Niektoré časti parku sa doposiaľ
kvôli počasiu nepodarilo dotiahnuť
do detailov, čo plánujeme urobiť
v najbližšom možnom termíne. Dosadíme trvalky, osadíme obruby zá-

Nadácie SPP priamoúmerne stúpala, no ako vždy sa ukázalo, že tam
hore nás niekto má rád. Posledný
septembrový týždeň prišlo vytúžené
slnko a pracovné prostredie všetkých
brigádnikov hneď vyzeralo prívetivejšie. Mobilizovali sme všetkých
v našom okolí a kto mohol a chcel,
prišiel. Ukázalo sa, že opäť treba
upraviť terén a zarovnať ho ornou
pôdou. Veľmi promptne nám ju zohnal a priviezol Ing. Ján Uhrík – a
zasa sme boli bližšie k cieľu. Postupne na túto plochu pribúdali lavičky, odpadkové koše, stromy a kríky od záhradníctva Vaňo. Tiež sme
osadili techniku a rastlinky v jazierku pod odborným vedením firmy RW
Orava. Vážnosť situácie a akútnu
potrebu pomoci pochopili učitelia
našej základnej školy, žiaci aj niektorí rodičia, poslanci obecného zastupiteľstva, príbuzní , aj iní dobrovoľníci z obce. Hovorí sa, že kto

honov, vysadené záhony nastelieme mulčovacou kôrou, vysejeme trávu, niektoré časti bude treba oddrenážovať, keďže tam v čase dažďov
stojí voda, tiež sa snažíme pre deti
zabezpečiť hojdačky a preliezky...
Tieto práce sa budú vykonávať priebežne. Ak vtedy pôjdete okolo a budete mať chuť a čas nám pomôcť,
môžete sa pridať.
Park je už teraz voľne prístupný. Vstupná brána je síce zatvorená, no nie zamknutá. Môžete vstúpiť. Hoci doposiaľ slúžil ako školský
pozemok a mnohí to stále považujete za „školské územie“, navštíviť ho
môže hocikto. To, že park má byť
učebňou prírodovedných predmetov
znamená, že ho v prípade potreby
môžu navštíviť učitelia s triedou. Majú
tu možnosť pozorovať hmyz, vtáky,
biotop v okolí jazierka, ovoňať a poprezerať si liečivé bylinky... Tí, čo si
tam prídu oddýchnuť, sa však vôbec

nemusia cítiť ako „votrelci“, lebo park
má slúžiť aj ako zóna oddychu
a vzájomných stretnutí pre všetkých
ľudí dobrej vôle.
Týmto Vás teda pozývame do
parku! Užívajte si všetko, čo už teraz poteší Váš zrak a buďte zhovievaví k detailom, na ktorých ešte zapracujeme, prípadne vyzrejú časom.
Fotografie z realizácie parku
nájdete na internetovej stránke obce
Hruštín.
S. Šalatová,
koordinátorka projektu

MKS pri OcÚ
Hruštín
Podujatia
v mesiaci
OKTÓBER 2017
7.10. Rodinná oslava
11.10.
14.10.
18.10.
21.10.
24.10.
25.10.

Predaj RUCEK
Svadobná veselica
Predaj LANTASTIK
Akcia MAZÁČEK
Výchovný koncert ZŠ
Posedenie
s dôchodcami

28.10. Rodinná akcia
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Q 4.9. – sa slávnostne začal nový školský rok 2017/
2018.

SEPTEMBER 2017

Q20.9. – sa v ZŠ Hruštín konali preteky vo vytrvalostnom behu. Výsledky:
mladšie žiačky: 1. Bibiana Snováková 2. Anastázia
Šeligová 3. Stela Šalatová
staršie žiačky: 1. Tamara Radzová 2. Tatiana Sedlárová
mladší žiaci: 1. Jakub Šubjak 2. Lukáš Drígeľ 3. Matúš
Štajer
starší žiaci: 1. Jakub Drígeľ 2. Štefan Slameník 3. Jakub
Mikuláš

Q 9.9. – vo vysielaní RTVS sme videli v akcii našich
žiakov Zuzanu Šubjakovú, Tamaru Radzovú, Jakuba Snováka a Mareka Kampoša – v relácii DAJ SI ČAS zdolali
rovesníkov zo ZŠ s MŠ Zákamenné (viď archív RTVS)
Q 10.9. – sa členovia turistického krúžku už tradične
zúčastnili výstupu na Babiu horu (1725 m.n.m.). Tohto
roku výstup začal na Slanej vode a pokračoval alejou
P.O. Hviezdoslava. Počasie bolo veľmi príjemné, ale na
vrchole Babej hory silný vietor znemožnil turistom dlhšie
pobudnúť a kochať sa výhľadmi. Čučoriedky a brusnice
nesklamali, boli sladučké a bolo ich dosť pre všetkých.

Q 13.9. – žiaci 6. A triedy sa zúčastnili netradičnej
hodiny biológie. Vo Vaňovke na lúčnom spoločenstve
vyhľadávali rastliny, kry a určovali ich. Podľa farby kvetu
dopĺňali tajničku a podľa pomôcok určovali a charakterizovali liečivé druhy.
Netradičná hodina vo voľnej prírode pod vedením našej
bývalej žiačky, teraz študentky biológie Bc. Jany Zemenčíkovej, v spolupráci s pani učiteľkou Ing. Martou Lipničanovou, sa žiakom veľmi páčila.

Q 21.- 22.9. – sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov
5.–9.ročníka. Žiaci si na piatich hlavných stanovištiach
(zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, riešenie
mimoriadnych situácií, dopravná výchova a telesná zdatnosť) v praxi preverili svoje teoretické znalosti z daných
oblastí. Medzi týmito stanovišťami boli pripravené pre
spestrenie aj štyri zábavné.
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Q 26.9. – navštívili siedmaci Oravský hrad. V prírodovednej expozícii na hodine biológie si zopakovali svoje
vedomosti o faune a flóre Oravy. Na hodine dejepisu sa
oboznámili s funkciami hradu, so životom na hrade
a s obrannými prvkami hradu. Poďakovanie za sprostredkovanie cenných informácií patrí PhDr. Chmelíkovi.
Q26.9. – v Breze sa konalo okresné kolo v cezpoľnom
behu. Spomedzi našich žiakov si najlepšie počínala Bibka Snováková (5.B), ktorá bola v konkurencii 41 starších žiakov na krásnom 2. mieste, Nina Martvoňová (9.B)
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obsadila 20. miesto. Chlapcom sa darilo menej (J. Drígeľ
obsadil 33. miesto a Š. Škombár 36. miesto spomedzi 46
štartujúcich).
Q 27.9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho
poukazu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1.10. začala činnosť v 16 krúžkoch. Z 318 žiakov odovzdalo
poukaz 277, čo je o 20 menej ako vlani.
Krúžky: futbalový I.,II.,, florbalový, škola hrou I a II,
informatický, strelecký, turisticko-počítačový, hravá matematika, slovenčina pre život, športový, tvorivý, čarovná
vareška, šikovný prvák, z každého rožka troška, tanečný
POĎAKOVANIE – ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou
aktívnou účasťou na brigádach podieľali na tom, že projekt PARK: Srdce Priateľom a Prírode speje k finišu.
Zanietenosťou ľudí ochotných pomôcť v dobrej veci vzniklo
veľmi pekné dielo. Ako dlho nám bude slúžiť, prinášať
radosť a relax, záleží od každého z nás. Koordinátorka
projektu Mgr. Stanka Šalatová sa presvedčila o platnosti výroku „Kde je vôľa, tam je cesta“. Ďakujeme!

OZNAM
Dňa 23. októbra o 15.00 sa uskutoční
plenárne združenie rodičov, všetci ste vítaní.
Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať
priestory telocvične a fitnes v pracovné dni od
17.00 do 21.00 hod., cez víkend od 8.00 do 21.00
hod..
Poplatok: telocvičňa 5€ /hod; cezpoľní 7€ /hod. Fitnes: 1€ /hod/os.
Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0908
619 584.
Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
4.09.2017 sa opäť po letných
prázdninách otvorili dvere našej MŠ,
v ktorej sme privítali mnoho novoprijatých detí a tiež mnoho detí, ktoré už
MŠ navštevovali. Zo začiatku boli príchody spestrené aj plačom, ale naši
škôlkari si napokon pomerne rýchlo
zvykli a slzičky je vidieť už len zriedka.
Mesiac september bol zameraný
predovšetkým na oboznamovanie sa
s novým prostredím, s novými kamarátmi a novými spôsobmi prežívania
dňa. Učíme sa žiť podľa určitých pravidiel, ktoré sú potrebné pre dobré
včlenenie sa do sociálneho kolektívu.
Navštívila nás naša logopedička
pani Mgr. Fašungová, ktorá
14.09.2017 s deťmi realizovala úvodnú logopedickú depistáž. Pravidelne
nás bude navštevovať a trénovať
správnu výslovnosť a komunikačnú
schopnosť s deťmi strednej a najstaršej vekovej skupiny.
Deti predškolského veku (1. a 2.
trieda) majú možnosť navštevovať
krúžok anglického jazyka, ktorý bude
opäť viesť pani učiteľka Mgr. Vajdiarová z centra voľného času Maják
NO. Krúžok bude bývať v utorok
a štvrtok.
Okrem toho budú pre najstaršie
deti MŠ našimi učiteľkami realizované krúžky:
- pohybovo-tanečný a
- krúžok šikovných ručičiek
a spoločne tráviť čas s deťmi bude
aj náš vdp. farár Roland Gerát.
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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z podujatí

O

z podujatí

Q V nedeľu 11.septembra už po
14. krát putovali veriaci z Lomnej, Hruštína, Vaňovky a Krušetnice ku kaplnke na Kaňovu
jamu, kde si uctili Pannu Máriu
ako kráľovnú, ktorej je kaplnka
zasvätená. Tento rok pobožnosť

O

z podujatí

O

z podujatí

viedol náš duchovný otec Roland Gerát, ktorý aj zrekonštruovanú kaplnku vysvätil.
Po pobožnosti nasledovalo
tradičné občerstvenie a zotrvanie v priateľských rozhovoroch
zúčastnených.

O

z podujatí

O

z podujatí
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Jozef Jancek strelil maximum
Dňa 2. septembra sa v Turanoch konali Majstrovstvá Slovenska v streleckom viacboji. Nominovaných bolo 14. trojčlenných družstiev. Družstvo z Hruštína v zložení
Jozef Jancek, Marián Slaničan
a Jozef Očkaják postúpilo zo
šiesteho miesta a pozíciu si na Majstrovstvách vylepšili, keď obsadili
5. miesto. Z čiastkových výsledkov
treba spomenúť, že v pištoli Jozef
Jancek a Marián Slaničan ako jediný strelili všetky desiatky, lepší
bol Marián Slaničan s lepším sústrelom.
V Domaniži sa dňa 9. septembra konali Majstrovstvá Slovenska
v streľbe z malokalibrových zbraní.
Malú ráž strieľa už len Marián Slaničan a výborným výkonom obsadil tretie miesto.
Medzinárodnú súťaž v streleckom trojboji organizoval Klub Liberec na strelnici Semily. Slovensko
reprezentovalo 12 najlepších strelcov, medzi nimi traja z Hruštína.
V náročných podmienkach nepodali všetci dobré výsledky, ale nakoniec Slovensko vyhralo súťaž
družstiev a v jednotlivcoch vyhral
Matej Dolník z Nitry, druhý bol Karel Pakos z Prahy a tretí Jozef Jancek z Hruštína.
Majstrovstvá Slovenska v streleckom trojboji sa konali 30. septembra na strelnici v Príbelciach
pri Veľkom Krtíši. Výborné podmienky predurčovali dobré výsledky a tak sa aj stalo - Jozef Jancek
strelil to, čo sa ešte nikomu nepodarilo. Vylepšil slovenský rekord,
ktorý tiež patril jemu, na maximálny možný výsledok vo veľkorážnej
pištoli 350 bodov a už ho nikto
neprekoná, môže ho len vyrovnať.
Na druhom mieste skončil Stanislav Hutár z Trnavy a tretí Daniel
Denci z Poruby pod Vihorlatom.
V disciplíne revolver Jozef Jancek
tiež nenašiel premožiteľa a získal
ďalší titul Majstra Slovenska, druhý skončil Matej Dolník z Nitry
a tretí Miroslav Kollárik z Bratislavy. Marián Slaničan a Jozef Očkaják výsledkami v prvej desiatke ukázali, že patria medzi najlepších.
ZOTŠ Hruštín
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DHZ Hruštín
Tohtoročné leto môžeme pre družstvá žien
a mužov DHZ Hruštín zhodnotiť ako úspešné. Aj
keď v hasičskej lige to ženám nevyšlo a muži
skončili štvrtí, v „pohárovkách“ sa im darilo. Získali
32 pohárov a tiež pár putovných pohárov. Poďakovanie patrí nielen trénerovi a vedúcemu Františkovi Žilincovi, ale aj ostatným členom družstiev,
ktorí nás reprezentovali. Dúfame, že v takýchto
výsledkoch budú pokračovať aj ďalej.
/jš/

Dňa 20.10.2017 (piatok) o 19.00 hod.
sa v pizzerii Magnum uskutoční stretnutie vedúcich mužstiev
XX. ročníka Hruštínskej stolnotenisovej miniligy.

11

10/2017

P O Z V Á N K Y
OKTÓBER – mesiac úcty k starším
Mesiac október je mesiacom úcty
k starším. V Hruštíne je najstarším
mužom Ján Macák, ktorý má 87 rokov a najstaršou ženou je Mária Firicová, ktorá má 90 rokov. Vo Vaňovke je to Silvester Zemenčík, ktorý
má 85 rokov a Margita Zemenčíková, 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 pomáhate vychovávať vnúčatá či pravnúčatá. Vštepujete im cit
a úctu ku všetkým hodnotám života.
Koľko pokoja, úsmevu a dobrého slova šíri Vaša prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý človek potrebuje. Za
všetko Vám ďakujeme.

Obec Hruštín a farský úrad pre
Vás pripravili „Posedenie s dôchodcami“, ktoré sa uskutoční 25.októbra 2017, tj. v stredu, s nasledovným
programom: 10.00 hod. - sv.omša
v kostole a o 11.30 hod. - spoločenské posedenie v kultúrnom dome.
Na spoločenské posedenie sú
pozvaní Tí, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileá a všetci,
ktorí dovŕšili 80 a viac rokov (každý
pozvaný dostane 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 spoluobčanom aj skutkami.

'P R I P R A V U J E M E '

VIANOČNÉ TRHY
11.ročník

15. december 2017
v KD Hruštín
Kto má záujem predávať svoje výrobky,
môže sa prihlásiť na
tel. čísle ZŠ: 043/ 55 24 542

JUBILANTI
v mesiaci
september 2017
90 rokov:
Krivačková Rozália
85 rokov:
Hutira Ján
80 rokov:
Martvoňová Hermína
75 rokov:
Martvoň Ján
Radzová Helena
Tomulcová Terézia
70 rokov:
Kytaš Jozef
Kytašová Albína
Hojová Mária
65 rokov:
Pidík Ladislav
Žilincová Elena
Sochová Eva
60 rokov:
Piňáková Terézia
Očkajáková Helena
Pašková Marta
55 rokov:
Slaničanová Ľudmila
50 rokov:
Hojo Jozef
Jurovčík Ján
Gombala Ján
Michalčíková Terézia
Hojová Margita
Hurtalová Jolana
Prišli medzi nás:
Miriama Maliterná
Adrián Hutira
Simona Bandíková
Klára Bruníková
Naďa Kompanová
Laura Hysenajová
Uzavreli manželstvo:
Martin Olšina
a Ivana Škombárová
Peter Kazimier
a Karina Rošťáková
Marián Dopater
a Nikoleta Koreňová
Dušan Šimurda
a Ivana Očkajáková
Ján Gombala
a Mária Kľusková
Ján Paško
a Marta Martvoňová
Ľubomír Lukačik
a Milada Pidíková
František Šeliga
a Patrícia Fábiková
25. výročie sobáša:
Jozef Adamica
a manželka Ľubomíra
Odišli od nás:
Mária Jaššová, 82 rokov
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

Q Predám VW Golf III., 1.9TDi, r.v.1997, STK/EK
11/2017, cena dohodou. Tel.: 0907 304684
Q Predám pec VIADRUS U22 + zápecník. Zachovalý
stav, cena dohodou. Tel.: 043 5577 186

Agentúrna kancelária
Allianz Slovenská poisťovňa v Hruštíne
(zdravotné stredisko – 3. poschodie)
Obchodný zástupca – Marta Piňáková
(tel.: 0908 250 940)

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Využite naše služby:
- životné poistenie
- úrazové pripoistenie
- detské poistenie MOJA FARBIČKA
- poistenie bytu, domu, domácnosti
- zákonné a havarijné poistenie
- cestovné poistenie
- poistenie pre podnikateľov
Vybavíme pre Vás tiež:
- komplexný servis vrátane zmien existujúcich
poistných zmlúv
- hlásenie poistných udalostí
- bezplatný servis Vašich financií
- profesionálne poradenstvo v oblasti úverov a
hypoték
Otváracie hodiny:
PONDELOK: 8.00 h. – 11.30 h./ 12.00 h. – 14.00 h.
STREDA:
8.00 h. – 11.30 h./ 12.00 h. – 15.00 h.
PIATOK:
8.00 h. – 11.30 h./ 12.00 h. – 15.00 h.
alebo na uvedenom telefónnom čísle – dohodneme
si termín a miesto stretnutia, ktoré Vám budú
vyhovovať.
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