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Príbeh o čestnosti
Jeden úspešný podnikateľ zostarol. Vedel, že nastal čas
vybrať jeho nástupcu. Namiesto toho, aby vybral niekoho z
jeho riaditeľov, alebo detí, urobil niečo iné. Zvolal všetkých
mladých vedúcich a povedal: „Nastal, čas, aby
som odovzdal moju funkciu jednému z vás.“
Všetci mladí vedúci zostali veľmi prekvapení.
„Každému jednému z vás dám jedno semienko. Jedno veľmi dôležité semienko. Chcem, aby ste ho nasadili a starali sa o neho po
celý nasledujúci rok. Po roku porovnám všetky
vaše rastlinky, ktoré z neho vzišli a rozhodnem,
ktorý z vás bude mojím nasledovníkom.“
Tak ako ostatní, aj muž menom Jim dostal
takéto semienko. Prišiel domov, a celý nadšený
porozprával svojej žene príbeh o jeho šéfovi a
úlohe, ktorú dostal. Ihneď semienko zasadili a
urobili všetko potrebné, aby rastlinka vzišla.
Jim polieval semienko každý jeden deň a čakal, na jeho
prebudenie. Asi po troch týždňoch Jimovi kolegovia začali s
nadšením rozprávať o malých rastlinkách, ktoré im začali
rásť.
Jim stále kontroloval jeho semienko, ale zatiaľ sa nič, čo
by sa podobalo na rastlinku neukázalo. Prešlo 5 týždňov a
stále nič. Zatiaľ, čo iný sa z rastliniek tešili, Jim cítil, že
zlyhal.
Po 6 mesiacoch Jim vedel, že semienko zničil. Všetci už
mali väčšie stromčeky. On nemal nič. Svojím kolegom nič
nehovoril a naďalej polieval a hnojil svoje semienko. Tak
veľmi túžil, aby sa prebudilo.
Konečne prešiel rok. Šéf firmy, si dal zvolať všetkých
vedúcich pracovníkov. Jim proste nechcel prísť s prázdnym
kvetináčom, ale jeho žena ho presvedčila, aby šiel a bol
úprimný.
Jimovi bolo veľmi ťažko. Bolo to pre neho veľmi zahanbujúce, ale vedel, že jeho žena má pravdu.

Jim zobral prázdny kvetináč k šéfovi. Bol udivený, aké
krásne rastliny dopestovali jeho kolegovia. Boli prekrásne.
Rôznych tvarov a veľkostí. Jim položil svoj prázdny kvetináč
na dlážku. Väčšina jeho kolegov sa mu smiala a
niektorým ho bolo ľúto.
Šéf prišiel do miestnosti a pozdravil všetkých.
Jim sa snažil byť nenápadný a zostal vzadu.
Šéf povedal: „Krása. Dopestovali ste nádherné rastlinky. Teraz z Vás vyberiem jedného,
ktorý sa stane mojím nástupcom.“
Šéf si všimol Jima, ktorý splašene stál s
prázdnym kvetináčom. Nechal si ho zavolať.
Jim zostal zhrozený. „Bože, teraz zistí, že
som zlyhal. Asi prídem o prácu.“ Pomyslel si.
Šéf nechal všetkých posadiť, okrem Jima a
zvolal: „Predstavujem Vám vášho nového šéfa.
Jeho meno je Jim!“
Jim tomu nemohol uveriť. Veď semienko nedokázal ani
naklíčiť.
„Ako môže byť on nový šéf?“ Pýtali sa ostatní.
Šéf povedal: „Pred rokom, v tento deň som vám dal
všetkým semienka, ktoré ste mali zasiať, polievať ich a dnes
ste mi ich mali priniesť. Lenže všetkým som dal uvarené
semienka. Boli mŕtve. Nebolo možné, aby sa ujali. Všetci ste
mi doniesli zdravé a krásne rastlinky. Keď ste zistili, že sa
vám semienko neujalo, vymenili ste ho za dobré. Všetci,
okrem Jima. Jim ukázal svoju čestnosť a odvahu a práve
preto ho menujem za nového šéfa mojej firmy.“
– Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru
– Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov
– Ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť a silu
– Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, zožnete úspech
Tak buďte veľmi pozorný, čo dnes sejete vy, pretože to
určí, čo v budúcnosti zožnete.
Zdroj: internet
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Miluj bez predstierania. Hovor bez urážok. Počúvaj bez súdenia.
(Svätý Ján Pavol II.)

JUBILANTI

Činnosť za mesiac júl
1/ Pracovníci stavebnej firmy Žibek pokračovali v prácach na dennom stacionári
pre seniorov. Počas mesiaca júl bol urobený
krov strechy s rohmi a
latením s parozábrannou.
2/ Pracovníci firmy Vatt s.r.o.
zo Žiliny nám
pri ZŠ Zamost na tenisovom ihrisku
urobili nový
podklad (gumoasfalt) a
položili nový
umelý trávnik.
3/ P r a c o v n í c i
obce pripravili „Deň obce“
a všetci aj s
rodinnými príslušníkmi sa
zapojili do
úspešnej rea-

menená hlavná opona a opravená mechanická časť hlavnej opony.
6/ Niektorí naši občania sa
zapojili do dobročinnej materiálnej pomoci pre obce
na Morave, ktoré postihlo
ničivé tornádo. Podnikatelia

Očami
starostu

v mesiaci august
2021
sa dožívajú
životných jubileí
Kazimierová Rozália
Dirgová Margita
Snovák Tomáš
Piňáková Mária
Snováková Alžbeta
Kazimierová Elena
Šeligová Daniela
Radzo František
Šeliga Miroslav
Haluška Miroslav
Snovák Ján
Maďaríková Agneša
Maďarík František
Záhora Ľubomír
Macák Ján
Tomulcová Janka
Hojová Marta
Maďaríková Margita
Šeligová Mária
Prišli medzi nás
Lucia Blahútová

lizácie tejto akcie, ktorú počas dňa navštívilo vyše 1000 návštevníkov. Na deň
obce nás navštívila aj pani europoslankyňa Miriam Lexman a pán poslanec a
podpredseda VUC Žilina Igor Janckulík.
Deň obce vyvrcholil vystúpením skupiny - Hex.
4/ Pracovníci obce (pán J. Kupčulák, pán
Š. Maťašák, pán F. Očkaják a pani kultúrna referentka S. Zajacová) pripravili
púť ku Kaplnke svätej Anny vo Vaňovke. Poľovníci z Vaňovky nám pripravili
opäť chutný, výborný guľáš.
5/ Maliar p. Ľudovít Šeliga nám vymaľoval
sálu a javisko KD. Na javisku bola vy-

pán Ing. M. Martvoň a pán F. Martvoň
prispeli na túto pomoc pracovným náradím a stavebným materiálom, ktoré títo
ľudia potrebovali pri opravách svojich
domovov.
7/ Firma ALTYS nám namontovala v centre ďalšiu bezpečnostnú kameru, ktorá
monitoruje chodník pri kostole od hlavnej cesty. Ďalej boli namontované v areáli ZŠ Zamost 2 kamery, ktoré monitorujú multifunkčné a tenisové ihrisko.
Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach veľmi pekne ĎAKUJEM.
starosta obce

Uzavreli manželstvo
Patrik Zboroň
a Kristína Mišániková
Jakub Glonek
a Milada Mišániková
Filip Ondrek
a Silvia Katrenčíková
Patrik Bayer
a Helena Mišániková
Lukáš Krivačka
a Barbora Štiblárová
Matúš Brenkus
a Magdaléna Šmihelová
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Sv. Jozef bol obyčajný muž, ktorému Boh zveril veľké
veci. Urobil presne to, čo od neho Pán chcel, v každom
jednom z okamihov, ktoré tvorili jeho život.“ – Sv. Josemaria
Escriva
V poslednej dobe vzrastá moja oddanosť sv. Jozefovi,
Máriinmu manželovi a Ježišovmu pestúnovi. Sv. Jozef je
vzorom pre každého muža. Ale, môžete povedať, vieme o
ňom tak málo! Ako môžeme napodobňovať muža, ktorého
sotva poznáme? V skutočnosti vieme o sv. Jozefovi viac než
by sa mohlo zdať. Tu sú tri vlastnosti sv. Jozefa, ktoré
môžeme napodobňovať.
1. Svätý Jozef bol spravodlivým mužom: Písmo hovorí o
Jozefovi ako o „spravodlivom“ človeku (Mt 1,19). Inými slovami, bol svätým a zbožným Židom, ktorý napĺňal dve najväčšie prikázania – miloval Pána svojho Boha celým svojim
srdcom a silou a miloval blížneho ako seba samého. Bol tiež
mužom modlitby, ktorý poznal Žalmy a Mojžišov zákon odpredu i odzadu a modlil sa, ako všetci zbožní Židia, aspoň
trikrát za deň. Spĺňal všetko, čo bolo od neho požadované s
pokorným srdcom plným uctievania, nie legalizmu. Na rozdiel od farizejov rozumel aj duchu, nie len litere zákona.
Ako katolíci môžeme napodobňovať sv. Jozefa tým, že
dáme Bohu prvé miesto v našich životoch a budeme nezištne milovať svojich blížnych. Môžeme napĺňať prikázania
svätej Matky Cirkvi bez šomrania a sťažovania sa. Koniec
koncov, zákon Cirkvi je neuveriteľne ľahké dodržiavať, hlavne v porovnaní s Mojžišovým zákonom. Mali by sme byť
mužmi modlitby, čítať Písmo a posväcovať každý deň modlitbou.
2. Svätý Jozef miloval Ježiša: Jozefovi bola zverená
starostlivosť o Ježiša, Božieho Syna. Hoci táto myšlienka
vzbudzuje bázeň, jeho zážitky s Ježišom boli zážitkami
bežného otca. Držal Ježiša s láskou v náručí v Betleheme.
Pomáhal mu učiť sa chodiť. Keď sa Ježiš poranil (ako sa to
malým chlapcom stáva), utešoval ho. Modlili sa spolu, roz-

Púť ku Kaplnke sv. Anny
V nedeľu 25.
júla 2021 sa konala púť ku Kaplnke
sv. Anny. O dvanástej hodine sa
účastníci pri kostolíku vo Vaňovke pomodlili Anjel Pána.
Krížovou cestou,
ktorá vedie ku kaplnke sprevádzal
pútnikov pán kaplán a pri kaplnke odslúžil aj svätú omšu.
Všetci veriaci boli srdečne pozvaní na guláš, ktorý s podporou
obce pripravili poľovníci z Vaňovky.

právali sa spolu, trávili
spolu mnoho hodín v dielni pracujúc vlastnými rukami. V skratke, sv. Jozef
miloval Ježiša hlbokou otcovskou láskou. Ak ste
niekedy mali deti, viete, o
akej láske rozprávam. A ?
hádajte čo. Ježiš miloval
sv. Jozefa a miluje teba a
mňa s celou planúcou intenzitou Božej lásky. Môžeme napodobňovať sv.
Jozefa tým, že budeme
Ježiša vrúcne milovať a odovzdáme mu svoje životy.
3. Svätý Jozef miloval Máriu: Predstavte si, že ste zosobášení s dokonalou ženou. Mohli by ste povedať: „Moja
manželka je Kráľovná vesmíru“ s úplne vážnou tvárou. V
jednom smere to musela byť tá najpokorujúcejšia úloha, akú
kedy muž dostal. Avšak z iného uhla, Jozef miloval Máriu
oddane ako svoju manželku – pretože to je presne, kým
bola. Umrel by, aby uchránil jej česť. Keď bola rozrušená,
upokojoval ju. Keď bola unavená, oprela sa oňho. Trpezlivo
ju počúval a ťažko pracoval, aby sa o ňu postaral. Bol tým
najlepším manželom tej najúžasnejšej ženy, aká kedy žila.
Sv. Jozef bol mimoriadnym mužom, svätou hlavou Svätej
rodiny. Ježiš a Mária boli bez hriechu, a obaja sa podriaďovali sv. Jozefovi. Mal tú najťažšiu úlohu na zemi a zvládol ju
na výbornú. Má v nebi zvláštne miesto a má zvláštne miesto
v srdciach Ježiša a Márie… Čoskoro ku nám príde Svätý
otec František, mottom jeho apoštolskej cesty je S Máriou a
Jozefom na ceste za Ježišom. Nech teda svätý Jozef i nám
ukáže tú správnu cestu za Kristom i Jeho Matkou v týchto
ťažkých časoch.
Peter kaplán +
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Bezpečné ihrisko vždy nezaručí bezpečnosť detí
Žijeme v dobe, kedy je rozhodnutie
detí ísť na multifunkčné ihrisko za školou
sprevádzané potešením rodičov, že si
ich potomkovia v čase všakovakých lákadiel v oblasti informačných technológií
zvolili možnosť športového vyžitia v kruhu svojich kamarátov.
Predstava rodičov, že sa deti stretnú
na ihrisku za školou, ponaháňajú loptu a
napokon sa v dobrej nálade vrátia domov, však nemusí byť správna. To, že je
ihrisko za školou, môže evokovať domnienku, že tam zároveň je aj pedagogický dozor – a to je omyl.
Dianie na ihrisku v areáli školy je mimo
vyučovania a krúžkov v réžii detí, ktoré
sa tam aktuálne stretnú. Raz môže byť
bezproblémové – kamaráti sa zídu, ihrisko je voľné a tak si spolu zahrajú... inokedy sa tam stretne viac skupiniek - rôzne kombinácie detí starších i mladších,
pokojných aj temperamentnejších... a
spokojnosť všetkých zúčastnených závisí len a len od miery ich rešpektu voči
ostatným, ich ohľaduplnosti, zmyslu pre
Dňa 20.7.2021 sa v
zmysle Stanov COOP
Jednota SD Námestovo konala schôdza
členskej základne COOP Jednota v
Hruštíne, ktorá zhodnotila činnosť výboru za predchádzajúce obdobie.
Okrem členov sa členskej schôdze zúčastnili pracovníčky- nečlenky z PJ našej obce, starosta obce Mgr. František
Škapec, ktorý je zároveň členom našej
organizácie a predseda predstavenstva
COOP Jednota SD Námestovo Igor Jagelek. Ďalej v programe rokovania bola
informácia o výsledkoch družstva za
rok 2020 a zámeroch pre rok 2021,
ktorú predniesol predseda predstavenstva Igor Jagelek. Hlavným bodom
programu boli voľby členov a náhradníka do výboru a delegátov a náhradníka zhromaždenia delegátov COOP J
SD Námestovo na nasledujúcich 5 rokov. Za členov výboru boli znova zvolení: J. Kravčíková ako predseda, M.
Martvoňová a Ľ. Žilinec ako členovia a

spravodlivosť, aj ich ochoty počkať v „poradovníku“. Pri takom množstve premenných oprávnene vznikne obava, že spory rôznej intenzity tu môžu byť na dennom poriadku.
Konflikty pri ihrisku nemusia byť len
hádkami o to, kto bude hrať teraz a ako
dlho... Chodia tam aj deti, čo nemajú v
úmysle športovať. Prídu na bicykloch,
skateboardoch, či peši, sedia pod prístreškom nad bočným vchodom do školy, na lavičkách a zabávajú sa. Ich zábavky nemusia byť vždy neškodné. Šikanovanie jednotlivcov nie je vylúčené!
Z tohto dôvodu Vás, milí rodičia, vyzývame k ostražitosti. Ak máte podozrenie,
že niekto Vášmu dieťaťu opakovane ubližuje, teraz máte možnosť si to aj overiť.
Ihriská v areáli základnej školy sú už
monitorované kamerovým systémom.
V prípade potvrdenia šikanovania treba
podať na agresora trestné oznámenie, lebo šikanovanie je kvalifikované
ako trestný čin! Záznam z týchto ka-

mier Vám zároveň môže poslúžiť ako
dôkazový materiál.
Aj my kamerový systém vítame ako
veľkú pomoc. Budeme mať možnosť zistiť:
• kto sa počas hry vešia na sieť na
bránkach,
• kto zbytočne kope loptou do mantinelov,
• kto vchádza na ihrisko s bicyklom,
• kto autom neparkuje tam, kde treba,
• kto má tú drzosť v areáli školy fajčiť –
aj pred mladšími deťmi,
• kto nevie, že smeti patria do koša,
• kto sa v areáli škôl zdržiava v lete po
21:00...
Materiálne škody na ihrisku sú viditeľné a o ich odstránenie sa postarajú dospelí. Jazvy na duši šikanovaného dieťaťa sú však nám cez prázdniny neviditeľné. Môže ich odhaliť len citlivý prístup
starostlivého rodiča. Buďte preto ostražití a pýtajte sa detí, ako bolo na ihrisku,
lebo bezpečné ihrisko vždy nezaručí skutočnú bezpečnosť detí...
ZŠ Hruštín

H Jurovčíková ako náhradníčka. Za delegátov boli zvolení: J. Kravčíková, Ľ.
Žilinec a Ing.F. Kravčík a ako náhradníčka M. Časová. V rámci diskusie vystúpili niektoré pracovníčky z predajní s
dotazmi na mzdové nároky, čerpanie
náhradného voľna, oslava jubilea
COOP J SD Námestovo a pod. Starosta obce zhodnotil činnosť a spoluprácu
s Jednotou z pohľadu obce. Všetkým
diskutujúcim odpovedal na pripomienky a dotazy predseda predstavenstva I.
Jagelek.
V III. Q 2021 sa okrúhleho životného jubilea dožívajú títo naši členovia: R.
Kazimierová, J. Mesík, M. Gombalová,
M. Krivačková, Z. Vošková, M. Piňáková, E. Kazimierová, M. Šalatová, E.
Genšorová, Ľ. Bražinová, M. Martvoňová, H. Teťáková, O. Jaššová, Z. Očkajáková, M. Šeligová, Š. Matašák a
Ing. F Teťák. Jubilujúcim členov výbor
členskej základne želá hlavne zdravie,
rodinnú pohodu a spokojnosť pri nákupoch v našich predajniach.
J. Kravčíková

Načítajte QR kód
a zahrajte si hru
o našej obci
Hru je možné zahrať si
aj na stránke našej obce
www.hrustin.sk

Upozornenie !!!
Poľovnícky spolok Hruštín upozorňuje našich občanov, hlavne
návštevníkov prírody, na častý
pohyb medveďov v katastri
obce, najmä v lokalitách Zábava, Vasiľovská a Hruštinská hoľa.
Týmto vyzývame občanov, aby
v záujme vlastnej bezpečnosti
dbali na zvýšenú pozornosť pri
pohybe v lese.

5

8/2021

6

z podujatí

8/2021

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

DEŇ OBCE Hruštín
V sobotu 17. júla sa v našej obci po
dvojročnej pauze konalo podujatie Deň
obce Hruštín. Na hlavnom pódiu sa počas podujatia vystriedalo 6 hudobných a
tanečných zoskupení.
Starosta obce Mgr. František Škapec
oficiálne zahájil Deň obce Hruštín 2021.
Na pódiu privítal hostí europoslankyňu p.
M. Lexmann a podpredsedu ŽSK Bc.
Igora Jackulíka a všetkých návštevníkov.
Kultúrnym programom nás sprevádza-

ná skupina HEX.
Vystúpenie malo
veľký úspech, o ktorom svedčalo zaplnené hľadisko pred
pódiom aj neutíchajúci potlesk. Zábava pokračovala diskotékou v prírode s
DJ ADAMS SOUL.
Z pohľadu orga-

la Lenka Drígľová. Program začal vystúpením detí zo ZUŠ Jánoš. Po milom vystúpení žiakov pokračoval program
folklórnym pásmom FS Hruštín, Rodinka
Martvoňovie, Živou ľudovou hudbou Trnka a tiež vystúpila hudobná skupina Razdva-try.
Počas sobotného popoludnia boli pre
deti pripravené súťaže, atrakcie, zmrzlina, cukrová vata a popcorn. Samozrejme nechýbal ani chutný guláš.
Zlatým klincom programu bola hudob-

nizátorov vnímame tohtoročný Deň obce
ako veľmi vydarený. Prialo nám počasie,
návštevnosť bola vysoká a program splnil všetky očakávania. Dodať treba aj to,
že vďaka všetkým dobrovoľníkom a hlavne zamestnancom obecného úradu, ich
rodinám sme pripravili dobrú akciu. Srdečne ďakujem za pomoc starostovi
obce, DHZ Vaňovka, DHZ Hruštín a
všetkým ktorí nám pomohli. V neposlednom rade ďakujem sponzorom, ktorí vecne aj finančne podporili túto akciu.

Finančný príspevok od sponzorov
4210 € a výťažok s občerstvenia 1531 €
bol použitý na náklady skupiny HEX a
atrakcií.
Ak sa vám podujatie páčilo, tešíme sa
na vás o rok!
SZ
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Sponzori podujatia:
Stanislav Žibek - stavebná firma
Spoločnosť VAAT, spol. s r.o.
RT STAV s.r.o., Anton Radzo
PROX, s.r.o., Ing. JÁN BOBÁK
Ing. Jozef Snovák, s.r.o.
Predajňa textilu NATALY
YOVOX obchod s potravinami
Pizzéria POHODA Babín
F. Lantastik
Agroservis Stred, s.r.o.
Kubasová Oľga
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HRTN daj 2021
V kultúrnom dome v Hruštíne sa 19. júna uskutočnil už 13.
ročník HRTN daj. Počas popoludnia sa predstavili: Divadlo
Babadlo z Prešova, domáci raz-dvatry a Vrbovskí Víťazi. Na podujatí
bolo nutné dodržiavať protipandemické opatrenia ale aj napriek tomu
bola atmosféra skvelá.
Ďakujem obci Hruštín, DHZ Hruštín za pomoc pri organizácii, partnerom Škapec Servis, STAMAR,
Maže-to, Zvar-metal, Knabytok –
Marián Kompan, Bobka – ručne robené šperky, Trajekt, Kreslenô za
podporu. Ďakujem aj všetkým dob-

rovoľníkom a návštevníkom
a tešíme sa na budúci rok!
Pri vstupe na HRTN daj
2021 bola možnosť prispieť
dobrovoľným vstupným. Z
vyzbieraných peňazí sa
nám podarilo kúpiť „Srdce
na uzávery z PET fliaš“. Finančne prispelo aj rodinné
centrum Motýlik. Srdce
skrášli našu obec, pomôže
pri triedení odpadu a z predaja plastu pomôže pekným projektom.
Martin Haluška, predseda HRTN oz.

Pochod poľovníckym chodníkom
V sobotu 3.júla sa uskutočnil už 3.ročník
tohto pochodu, ktorý každoročne organizuje
Jozef Hojo v spolupráci s Poľovníckym spolkom Hruštín. Trasa viedla cez Poldržatín, Klapačkuľu k Rabatínovej chate, kde bolo malé
občerstvenie. Pokračovalo sa cez Krátku na
Príslopec a Priehybou sa zišlo na poľovnícku
chatku na Držatíne, kde členovia Poľovníckeho spolku Hruštín pre všetkých zúčastnených
navarili chutný poľovnícky guľáš.
Cieľom pochodu nie je len osviežiť a posilniť telo, ale aj ducha. Zúčastnení sa oboznamujú s hruštínskym chotárom, miestnymi katastrálnymi popisnými názvami, históriou a
zvykmi tunajšieho obyvateľstva. Pre deti je
pripravené množstvo súťaží a vecných cien.
Vždy po skončení pochodu sa koná nejaká
tematická prednáška. Tento rok bola zameraná na život našich hruštínskych predkov, ako
svojou prácou pretvárali okolitý chotár a ovplyvňovali a boli ovplyvnení prírodou a lesom.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za disciplínu a pozývame na ďalší ročník pochodu
Poľovníckym chodníkom. Lesu zdar!
Ľ. Martvoň

9

8/2021

Deň detí na strelnici
Tento rok už nebránilo nič, aby sa strelnica
začiatkom júla otvorila pre najmladších občanov
obce Hruštín. Podujatie nazvané Deň detí na
strelnici sa teší veľkému záujmu. Za príjemného
počasia bola aj hojná účasť. Členovia KVZ 050
Hruštín, za spolupráci so ZOTŠ Hruštín a finančnou podporou obce Hruštín pripravili pre deti rôzne disciplíny, pre rôzne vekové kategórie, ktoré si
deti vyskúšali a v niektorých si aj medzi sebou
zasúťažili. Deti a aj ich sprievod mali pripravené
občerstvenie. Každý dostal medailu a tí najlepší v
troch kategóriach dostali víťazné poháre. Organizátori si všímali talenty, ktoré by časom rozšírili
ich rady a boli platnými členmi streleckého klubu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, že boli disciplinovaní a prispeli k dobrej nálade celej akcie.
KVZ 050 Hruštín

Strelci
V Martine sa 3. júla uskutočnili Majstrovstvá Žilinského kraja
v streľbe z malokalibrových zbraní. V disciplíne športová pištoľ
30+30 získal Jozef Jancek bronzovú medailu.
Dňa 10. a 11. júla sa v Príbelciach pri Veľkom Krtíši konali
Kvalifikačné preteky v streleckom viacboji o postup na Majstrovstvá Slovenska. Naše družstvo v zložení Jozef Jancek, Marián Slaničan a Jozef Očkaják si v prvý súťažný deň vybojovalo
výborné druhé miesto. Na druhý deň v horších podmienkach sa im
príliš nedarilo, ale aj slabším výsledkom si zabezpečili účasť na
Majstrovstvách Slovenska, kde postupuje 14. najlepších družstiev.
O týždeň neskôr 17. júla sa znova v Príbelciach uskutočnila
Extraliga z malokalibrových zbraní. Zúčastnil sa jej Jozef Jancek, ktorý strieľal dve disciplíny. V štandardnej pištoli 3x20 obsadil
tretie miesto a v športovej pištoli 30+30 dokonca zvíťazil.
ZOTŠ Hruštín
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Plagát cyklotúra
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PONÚKAM
PREVOZ
MATERIÁLU
AKÉHOKOĽVEK
(DREVO, ŠTRKY, PIESKY)

NÁKLADNÉ
AUTO - SKLOPKA
S HYDRAULICKOU RUKOU

0903 809 693

Terézia, n.o.,
Zariadenie pre seniorov
a Špecializované zariadenie
Lokca

PRIJME
do pracovného pomeru

opatrovateľku
a zdravotnú sestru
Svoje životopisy nám zašlite na

ekonom@terezia-lokca.sk
Viac informácií na
tel. č. 0948 370 342
Q Predám hrebene na zbieranie
čučoriedok. Cena dohodou.
Bližšie info na t .č. 0915 557 155
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