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Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín usporiadali

už 5.ROČNÍK ZIMNÉHO LYŽIARSKEHO PRECHODU

VAŇOVSKÝM CHOTÁROM, ktorý bol už tradične v po-

slednú januárovú sobotu. Zúčastnilo sa ho 330 účastní-

kov (či už na bežkách, alebo pešo). Najstarší účastník:

Vendelín Hojo (78 r.)
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Očami

starostu

Dážď, sneh, fujavica, mráz, či pluso-
vé teploty, to všetko obnášal január. Ne-
vyspytateľný, no zároveň abnormálny
na naše klimatické podmienky. Podľa
meteorológov nás takéto výkyvy poča-
sia budú čakať častejšie, a to nie len
v zime, ale aj v lete.

Po januárovom zhodnotení roku 2012
Vám chcem vo februári predstaviť plán
práce na rok 2013, schválený poslanca-
mi obce.
Plán práce na rok 2013
1. Bežná údržba MK a rigolov:
- cesta Kultúrna, Hrnčiarka – dofinan-

covanie
- oprava schodov a chodníka v starej

časti cintorína
- oprava dopravných značiek na MK
2. Vybudovanie vodovodu v časti Va-

ňovka – Hrady (po obdržaní dotácie
z environmentálneho fondu).

3. Vybudovanie vodovodu Hruštín – Pod
Uhliskom (po obdržaní dotácie z en-
vironmentálneho fondu).

4. Vypracovanie doplnku ÚP – Hruštín
m. č. Vaňovka – Klinok a Kúty – dofi-
nancovanie.

5. Realizácia schváleného projektu ČR

Dbaj vždy o to, aby si neobdivoval ani neschvaľoval nič, čo je od podstaty dobra odlúčené.
(EPIKTETOS)

–
SR (čistenie lesov, výsadba lesa ...).

6. Zateplenie a výmena okien na budo-
ve MŠ Hruštín (po obdržaní dotácie).

7. Zelená ZÓNA v centre obce Hruštín –
výsadba stromčekov, osadenie lavi-
čiek.

8. Údržba budovy bývalej ZŠ Vaňovka
(spoločenské priestory).
Vážení občania.
Realizácia plánu práce závisí od fi-

nančných prostriedkov, ktoré obec do-
stane v podielových daniach od štátu.
Tento rok pre obce nad 2000 obyvateľov
štát znížil podielové dane o 15%. Ak
bude hospodárenie štátu zlé, môže to
byť ešte viac. Dúfame, že sa nám podarí
získať finančné prostriedky do obce aj
z podaných žiadostí a grantov.

Upozornenie na potulovanie
psov po obci

Túlajúce sa psy sú problémom aj

Projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)

Na požiadanie Obecného úradu s úmys-
lom čo najlepšie, časovo najrýchlejšie
a finančne najvýhodnejšie usporiadať
vlastníctvo k pozemkov určeným na vý-
stavbu v lokalite „Dielnice“ , ktorá je
v územnom pláne navrhnutá k IBV, chcel
by som ako pracovník firmy, ktorá tieto
práce vykonáva, predstaviť najvhodnej-
ší spôsob vysporiadania vlastníckych
práv k nehnuteľnostiam k tomuto účelu.

Všetky činnosti spojené s vypracova-
ním projektu sú právne určené zákonom
č.330/1991.

Na vysvetlenie celej problematiky re-
álneho stavu držby a stavu nehnuteľ-
ností, aký je v tejto lokalite, v skratke
uvediem dôvody pre realizáciu tohto zá-
meru.

Vlastníctvo k nehnuteľnostiam z dl-
hodobého delenia podielov na základe
rôznych majetkoprávnych prevodov
a hlavne dedičských rozhodnutí, kde po
celé generácie sa podiel jedného vlast-
níka delil počtom zákonných dedičov, je
v takom rozdrobenom stave, že vyspo-
riadať nejaký pozemok do podielu 1/1
pre jedného vlastníka, je prakticky ne-
možné, príp. časovo zdĺhavé a finančne
náročné. Je to dané tým, že jeden vlast-
ník má v nehnuteľnosti malý vlastnícky
podiel, spoluvlastníci nemajú záujem
o odpredaj svojej účasti, príp. spoluvlast-
níkom je osoba, ktorá už nežije, vlast-
níctvo nebolo prejednané pri dedičskom
konaní, okruh dedičov je neznámy, ale-
bo o osobe nikto nič nevie, pretože po-
sledný zápis v titule nadobudnutia vlast-

níctva je datovaný na obdobie niekedy
i viac ako 100 rokov späť. Taktiež tvar
a hlavne šírky pozemkov (5-7metrov),
ich usporiadanie v teréne, kde vlastník
má nejaký malý podiel vo viacerých oko-
litých parcelách, nepridáva na vhodnos-
ti sa pustiť do vysporiadania nejakého
pozemku, pretože človek je donútený
jednať nielen so spoluvlastníkmi „svojej“
parcely, ale aj s vlastníkmi susedných
pozemkov, o odpredaji príp. „dohodovej
výmene“, aby mal pozemok rozmery
vhodné na zamýšľaný účel. Jednodu-
cho povedané – vlastník má nejaké par-
cely, nejaké účasti, ale v skutočnosti ani
sám nevie, kde, čo a koľko toho má.

Projekt jednoduchých pozemkových
úprav všetky tieto problémy rieši spôso-
bom, ktorý je spravodlivý k všetkým
účastníkom pozemkových úprav, je ča-
sovo rýchly, finančne nenáročný oproti
klasickému vysporiadaniu geometrický-
mi plánmi a následne vyhotovením zmlúv
s podmienkou vkladu, kde tieto služby
sú spoplatnené.

Jedná sa o to, že ak účastník JPÚ
vlastní v lokalite, ktorá je určená pre
projekt, nejaké nehnuteľnosti, rozdrobe-
né do viacerých parciel (podľa predbež-
nej analýzy územia 1 – 12 parciel na
jedného vlastníka) s rôznymi podielmi,
vypočíta sa jeho nárok v m2, vyčlení sa
jeho výmera na jedno miesto, kde po
zápise projektu bude pozemok vlastniť
len jedna osoba. V predbežne navrhnu-
tom obvode JPÚ je združených 485 zná-
mych a 65 neznámych vlastníkov. Účast-

níkov, ktorí sa neprihlásia do tohto pro-
jektu a neznámych vlastníkov vo
všetkých konaniach zastupuje Sloven-
ský pozemkový fond. Ich nároky na nové
pozemky však zostávajú. V prípade, že
výmera nároku je väčšia ako 400 m2,
vytvorí sa im samostatný pozemok,
v opačnom prípade sa zlúčia v jednom
pozemku do podielového spoluvlastníc-
tva s inými vlastníkmi malých nárokov.
Každý účastník JPÚ musí byť vyriešený
umiestnením nového pozemku podľa
svojho nároku.Výsledkom je lokalita
komplexne pripravená na výstavbu,
s pozemkami vo vlastníctve jednotlivých
vlastníkov, s navrhnutými cestami
a v následnej dobe aj s možnosťou vy-
budovania inžinierskych sietí.

Na celkové podrobnejšie vysvetlenie
všetkých praktických činností by bolo
vhodnejšie predstavenie spôsobu vyko-
nania JPÚ s vlastníkmi dotknutých ne-
hnuteľností na zhromaždení účastníkov
pozemkových úprav, ktoré Obecný úrad,
ako jeden z garantov projektu, zvolá po
požiadaní obvodného pozemkového úra-
du o povolenie vykonania JPÚ, príprav-
nom konaní a samotnom povolení.

Takéto projekty momentálne prebie-
hajú v katastroch obcí Vasiľov, Rabča,
Námestovo, Vavrečka, kde ľudia pocho-
pili, že pokiaľ sa chcú pohnúť ďalej, inej
cesty nemajú. A platí to aj pre našu
obec, pretože iná vhodnejšia možnosť
pre túto lokalitu neexistuje.

Zoznam vlastníkov nájdete na
www.hrustin.sk                 Jozef Kupčulák

v našej obci. Chcem upozorniť všetkých
majiteľov psov, že každý majiteľ je po-
vinný si zabezpečiť psa tak, aby neutie-
kol. Nakoľko, ak niekoho túlajúci pes
zraní, majiteľ psa hradí poškodenému
celú liečbu. Majiteľovi psa- ak sa doká-
že, že pes sa mu opakovane potuluje po
obci, môže dostať pokutu. Obec sa sna-
ží hneď prostredníctvom obecného roz-
hlasu občanov informovať o tom, kde sa
pes nachádza, poprípade mnohí obča-
nia ich zavrú do vlastného dvora a nám
nahlásia, že sa tam konkrétny pes, kon-
krétnej rasy, či farby nachádza. Takto si
ich majitelia prídu prevziať. To je ten
lepší prípad. Horšie prípady sú tie, keď
ľudia sa vedome chcú zbaviť psov, vy-
pustia ich von, a potom sa túlajú po
dedine a po poli.

 Na hovore s občanmi sa mi ľudia
sťažovali na voľný pohyb psov (aj bojo-
vých plemien) pohybujúcich sa bez ná-
hubku a vodítka v prírode. Každý majiteľ
psa je povinný aj v prírode mať psa za-
bezpečeného tak, aby neohrozoval ľudí,
ani zvieratá.

Mgr. František Škapec, starosta obce
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ROK VIERY – VERÍM V STVORITEĽA NEBA I ZEME
Z Katechizmu katolíckej Cirkvi promul-

govaného bl. Jánom Pavlom II. 11. októbra
1992:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“
(Gn 1,1). Týmito slávnostnými slovami sa
začína Sväté písmo. Vyznanie viery pre-
berá tieto slová, keď vyznáva Boha Otca
všemohúceho ako „Stvoriteľa neba i zeme“,
„sveta viditeľného i neviditeľného.“

Stvorenie je základom „všetkých spasi-
teľných Božích plánov“, „začiatkom dejín
spásy“, ktoré majú svoj vrchol v Kristovi.
A naopak, Kristovo tajomstvo je rozhodu-
júcim svetlom tajomstva stvorenia; zjavuje
cieľ, pre ktorý „na počiatku stvoril Boh nebo
a zem“ Stvorenie sveta Bohom je odpoveď
kresťanskej viery na základnú otázku, kto-
rú si kládli a kladú ľudia všetkých čias:
„Odkiaľ pochádzame?“ „Kam ideme?“ „Aký
je náš pôvod?“ „Aký je náš cieľ?“ „Odkiaľ
pochádza a kam smeruje všetko, čo jestvu-
je?“ Tieto dve otázky majú rozhodujúci
význam pre zmysel a orientáciu nášho ži-
vota a nášho konania. Otázka o pôvode
sveta a človeka je predmetom mnohých
vedeckých výskumov, ktoré veľmi obohati-
li naše poznatky o veku a rozmeroch vesmí-
ru, o vznikaní živých foriem, o prvom obja-
vení sa človeka. Tieto objavy nás nabáda-
jú väčšmi obdivovať veľkosť Stvoriteľa
a vzdávať mu vďaky za všetky jeho diela
a za inteligenciu a vedomosti, ktoré dáva
vedcom a bádateľom. Oni môžu povedať
so Šalamúnom: „On mi dal neklamnú zna-
losť vecí, takže poznám stavbu vesmíru
i silu živlov…, veď ma o tom poučila múd-
rosť, tvorkyňa všetkých vecí“ (Múd 7,
17-21). Nejde len o to, aby sa vedelo, kedy
a ako skutočne vznikol vesmír, ani kedy sa
objavil človek, ale skôr o to, aby sa zistilo,
aký je zmysel tohto vzniku: či ho riadi
náhoda, slepý osud, alebo transcendent-
ná, rozumová a dobrá Bytosť, ktorá sa volá
Boh. A ak svet pochádza z Božej múdrosti
a dobroty, prečo jestvuje zlo? Odkiaľ po-
chádza? Kto je zaň zodpovedný? Jestvuje
oslobodenie od neho? Ľudský rozum je
nepochybne schopný nájsť odpoveď na
otázku o pôvode. Veď jestvovanie Boha
Stvoriteľa možno s istotou poznať z jeho
diel svetlom ľudského rozumu, hoci toto
poznanie často zatemňuje a skresľuje
omyl. Preto viera posilňuje a osvecuje
rozum, aby túto pravdu správne pochopil.
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“.
V týchto prvých slovách Písma sa tvrdia tri
veci: Večný Boh dal pôvod všetkému, čo
jestvuje mimo neho. On jediný je Stvoriteľ.
Všetko, čo jestvuje, závisí od toho, ktorý
mu dáva bytie.

Písmo a Tradícia neprestajne učia
a zvelebujú túto základnú pravdu: „Svet
bol stvorený na Božiu slávu.“ Boh stvoril
všetko, vysvetľuje svätý Bonaventúra,
„nie… preto, aby svoju slávu zväčšil, ale
aby ju prejavil a udelil“. Veď Boh nemá
nijaký iný dôvod, aby niečo stvoril, iba
svoju lásku a dobrotu. Božia sláva je
v tom, že Boh prejavuje a udeľuje svoju
dobrotu. Veríme, že Boh stvoril svet podľa
svojej múdrosti. Svet nie je výtvorom ne-
vyhnutnosti ani slepého osudu či náhody.
Veríme, že pochádza zo slobodnej vôle
Boha, ktorý chcel dať stvoreniam účasť na

svojom bytí, na svojej múdrosti a na svojej
dobrote. Veríme, že Boh nepotrebuje nija-
kú vopred jestvujúcu vec ani nijakú po-
moc, aby niečo stvoril. Boh slobodne tvorí
„z ničoho“: „Veď čo by bolo na tom veľké,
keby bol Boh vytvoril svet z jestvujúceho
materiálu? Lebo keď u nás remeselník do-
stane od niekoho materiál, urobí z neho,
čo sa mu páči. Božia moc sa však prejavu-
je v tom, že Boh robí z ničoho, čokoľvek
chce.“ Keďže Boh tvorí s múdrosťou, stvo-
renie je usporiadané a dobré. Po stvorení
Boh nenecháva svoje stvorenie samo na
seba. Nielenže mu dáva bytie a jestvova-
nie, ale v každom okamihu ho udržiava
v „bytí“, dáva mu schopnosť konať a vedie
ho k jeho cieľu. Uznať túto úplnú závislosť
od Stvoriteľa je prameňom múdrosti a slo-
body, radosti a dôvery. Stvorenie má svoju
vlastnú dobrotu a dokonalosť, ale z rúk
Stvoriteľa nevyšlo úplne dokončené. Je
stvorené v stave napredovania ku koneč-
nej dokonalosti, ktorú mu určil Boh a ktorú
má ešte len dosiahnuť. Opatrenia, prostred-
níctvom ktorých Boh vedie svoje stvorenie
k tejto dokonalosti, voláme Božia prozre-
teľnosť. Božia prozreteľnosť sa stará o všet-
ko, od najmenších vecí až po veľké sveto-
vé a dejinné udalosti.

Boh je zvrchovaným Pánom svojho plá-
nu. Ale na jeho uskutočňovanie používa aj
spolupôsobenie stvorení. To nie je znak
slabosti, ale veľkosti a dobroty všemohú-
ceho Boha. Boh totiž nedáva svojim stvo-
reniam iba jestvovanie, ale aj dôstojnosť,
aby konali samy, aby jedny boli príčinou
a počiatkom druhých, a tak spolupracovali
na uskutočňovaní jeho plánu. Boh ľuďom
dáva aj schopnosť slobodne mať účasť na
jeho prozreteľnosti, keď im zveruje zodpo-
vednú úlohu „podmaniť si“ zem a ovládať
ju. Boh takto uschopňuje ľudí, aby boli
rozumnými a slobodnými príčinami, aby
dopĺňali dielo stvorenia a zdokonaľovali
jeho súlad pre svoje dobro a pre dobro
blížnych. Ľudia často nevedome spolupra-
cujú s Božou vôľou, no môžu sa aj vedo-
me zapojiť do Božieho plánu svojimi skut-
kami, svojimi modlitbami, ale aj svojím utr-
pením. Tak sa naplno stávajú spolupra-
covníkmi Boha a jeho kráľovstva.

Ak sa všemohúci Boh Otec, Stvoriteľ
usporiadaného a dobrého sveta stará
o všetky svoje stvorenia, prečo jestvuje
zlo? Prečo Boh nestvoril taký dokonalý
svet, aby v ňom nemohlo jestvovať nijaké
zlo? V Božom pláne vývin prináša so vzni-
kom určitých bytostí zánik iných, s doko-
nalejším aj menej dokonalé, so zveľaďo-
vaním prírody aj jej ničenie. A tak popri
fyzickom dobre jestvuje aj fyzické zlo, až
kým stvorenie nedosiahne svoju dokona-
losť. Anjeli a ľudia, rozumové a slobodné
tvory, majú smerovať k svojmu posledné-
mu cieľu slobodnou voľbou. Preto môžu
zísť zo správnej cesty. A v skutočnosti zhre-
šili. Tak vstúpilo do sveta morálne zlo,
neporovnateľne horšie ako zlo fyzické. Boh
nie je nijako, ani priamo, ani nepriamo,
príčinou morálneho zla. Dopúšťa ho však,
lebo rešpektuje slobodu svojho stvorenia.
S odstupom času možno zistiť, že Boh vo
svojej všemohúcej prozreteľnosti môže vy-
vodiť dobro z následkov zla, a to aj morál-

neho, ktoré zavinili jeho tvory. Pevne verí-
me, že Boh je Pán sveta a dejín. Ale cesty
jeho prozreteľnosti sú nám často nezná-
me. Iba na konci, keď sa skončí naše
čiastočné poznanie, keď budeme vidieť
Boha „z tváre do tváre“ budeme úplne
poznať cesty, po ktorých Boh priviedol svoje
stvorenie aj cez drámy zla a hriechu až
k odpočinku v Božom kráľovstve.

Vyznanie viery vyznáva, že Boh je
„Stvoriteľ neba i zeme“. Výraz „nebo i zem“
vo Svätom písme znamená: všetko, čo
jestvuje, celé stvorenie. „Zem“ je svet ľudí,
slovo „nebo“ označuje „miesto“ duchov-
ných stvorení – anjelov –, ktorí obklopujú
Boha.

Anjeli sú celou svojou bytosťou Boží
služobníci a poslovia. Keďže ustavične hľa-
dia na tvár… Otca, ktorý je na nebesiach“,
počúvajú jeho slová a plnia jeho príkazy.
Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú
rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné
stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky
viditeľné stvorenia. Dosviedča to jas ich
slávy. Anjeli sú prítomní už od stvorenia
a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka
i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu
plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú po-
zemský raj, chránia Lóta, zachraňujú Agar
a jej dieťa, zadŕžajú Abrahámovi ruku, svo-
jou službou sprostredkúvajú Zákon, vedú
Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania,
pomáhajú prorokom. Napokon anjel Ga-
briel zvestuje narodenie Predchodcu
a potom narodenie samého Ježiša. Anjeli
ochraňujú Ježišovo detstvo, posluhujú Je-
žišovi na púšti, posilňujú ho v smrteľnej
úzkosti, hoci by ho boli mohli vyslobodiť
z rúk nepriateľov, ako kedysi vyslobodili
Izrael. Anjeli aj „evanjelizujú“, keď ozna-
mujú dobrú zvesť o Kristovom vtelení
a zmŕtvychvstaní. Budú pri Kristovom ná-
vrate, ktorý oznamujú, a budú mu poslu-
hovať pri súde. Dovtedy, čiže do Kristovho
návratu, celý život Cirkvi má úžitok z ta-
jomnej a účinnej pomoci anjelov. Cirkev
sa vo svojej liturgii pripája k anjelom, aby
sa klaňala trojsvätému Bohu; vzýva ich
o pomoc – Do raja večného nech ťa spre-
vádzajú anjeli…“ Ľudský život je od det-
stva až po smrť obklopený ich ochranou a
orodovaním.

Sám Boh stvoril viditeľný svet v celej
jeho nádhere, mnohotvárnosti a poriadku.
Písmo symbolicky predstavuje dielo Stvo-
riteľa ako postupnú šesťdennú Božiu „prá-
cu“, ktorá sa končí „odpočinkom“ na sied-
my deň. Nejestvuje nič, čo by nevďačilo
za svoje jestvovanie Bohu Stvoriteľovi.
Každé stvorenie má svoju vlastnú dobrotu
a dokonalosť. O jednotlivých dielach „šies-
tich dní“ sa hovorí: „A Boh videl, že je to
dobré.“ Preto človek má rešpektovať dob-
rotu vlastnú každému stvoreniu, aby sa
vyhol nezriadenému používaniu vecí, kto-
ré opovrhuje Stvoriteľom a má neblahé
následky pre ľudí a ich prostredie. Vzá-
jomnú závislosť stvorení chcel Boh, ani
jedno stvorenie si samo nestačí. Stvore-
nia jestvujú iba v závislosti jedných od
druhých, aby sa navzájom dopĺňali v služ-
be jedných druhým. Krása vesmíru. Poria-
dok a súlad stvoreného sveta vyplýva
z rozmanitosti bytostí a vzťahov medzi nimi.



02/20134

Človek tieto vzťahy postupne objavuje ako
prírodné zákony. Budia obdiv vedcov. Krá-
sa stvorenia odzrkadľuje nekonečnú krá-
su Stvoriteľa. Má vzbudzovať úctu člove-
ka. Človek je vrcholom stvoriteľského die-
la. Boh pri stvorení položil základ a dal
zákony, ktoré ostávajú nezmenené, o kto-
ré sa bude môcť veriaci s dôverou oprieť
a ktoré mu budú znakom a zárukou ne-
ochvejnej vernosti, s akou Boh zachováva
zmluvu. Človek však tomuto základu musí
zostať verný a rešpektovať zákony, ktoré
doň vpísal Stvoriteľ.

Napokon po stvorení prišla sobota, kto-
ré je dňom vďaky za všetko, čo sme od
Stvoriteľa dostali. Preto siedmy deň týž-
dňa je určený na kult a adoráciu Boha.
„Ničomu nech sa nedáva prednosť pred
kultom Boha,“ - hovorí regula svätého Be-
nedikta

Z dokumentu pápeža Benedikta XVI.
Porta fidei, ktorým sa oznamuje Rok viery:

10. Tu by som chcel naznačiť cestu,
ktorá pomôže hlbšie pochopiť nielen ob-
sah viery, ale zároveň s ním aj akt, ktorým
sa rozhodujeme úplne a v plnej slobode
oddať sa Bohu. Existuje totiž hlboká jed-
nota medzi aktom viery a jej obsahom,
s ktorým súhlasíme. Apoštol Pavol nám
umožňuje pochopiť túto skutočnosť, keď
píše, že „srdcom veríme na spravodlivosť
a ústami vyznávame na spásu“ (Rim 10,
10). Srdce dosvedčuje, že prvý krok, kto-
rým človek prichádza k viere, je Boží dar
a pôsobenie milosti, ktorá koná a premie-
ňa človeka až do samého vnútra.

V tomto smere je viac ako výrečný prí-
klad Lýdie. Svätý Lukáš hovorí, že keď bol
Pavol vo Filipách, išiel v sobotu ohlasovať
evanjelium niekoľkým ženám; medzi nimi
bola aj Lýdia a „Pán jej otvoril srdce, aby
pozorne sledovala, čo Pavol hovorí“
(Sk 16, 14). Dôležitý je význam ukrytý
v tomto vyjadrení. Svätý Lukáš učí, že
poznanie obsahu viery nestačí, ak sa po-
tom srdce, skutočná „svätyňa“ človeka,
neotvorí milosti, ktorá dodáva duchovný
zrak umožňujúci vidieť do hĺbky a pocho-
piť, že to ohlasované je Božie slovo.

Vyznávanie ústami zasa značí, že viera
zahŕňa aj verejné svedectvo a angažova-
nie sa. Kresťan si nikdy nesmie myslieť, že
viera je len súkromnou záležitosťou. Viera
je rozhodnutím byť s Pánom a žiť s ním.
A toto „bytie s ním“ vedie k pochopeniu
dôvodov, pre ktoré veríme. Viera práve
preto, že je aktom slobodnej vôle, si vyža-
duje aj spoločenskú zodpovednosť za to,
čo veríme. Na Turíce Cirkev jasne ukázala
tento verejný rozmer viery a odvážneho
hlásania vlastnej viery všetkým ľuďom.
Práve dar Ducha Svätého jej dáva schop-
nosť plniť toto poslanie a posilňuje naše
svedectvo tým, že ho robí úprimným
a odvážnym.

Samotné vyznanie viery je osobným
a zároveň spoločným aktom. Prvým nosi-
teľom viery je totiž Cirkev. Vo viere kres-
ťanského spoločenstva každý prijíma krst
– ktorý je účinným znakom začlenenia do
ľudu veriacich –, aby mohol dosiahnuť spá-
su. To potvrdzuje aj Katechizmus Katolíc-
kej cirkvi: „,Verím‘: to je viera Cirkvi, ktorú
každý veriaci osobne vyznáva, najmä pri
krste. ,Veríme‘: to je viera Cirkvi, ktorú
vyznávajú biskupi zhromaždení na konci-
le, alebo všeobecnejšie, liturgické zhro-
maždenie veriacich. ,Verím‘: tak hovorí aj

naša matka Cirkev, ktorá svojou vierou
odpovedá Bohu a učí nás hovoriť: ,Verím‘,
,Veríme‘“ (17).

Možno konštatovať, že poznanie obsa-
hu viery je základom toho, aby sme s ním
mohli súhlasiť, teda si naplno svojím rozu-
mom i vôľou osvojiť, čo predkladá Cirkev.
Poznanie viery uvádza do celku Bohom
zjaveného tajomstva spásy. Daný súhlas
zahŕňa aj to, že keď veríme, slobodne
prijímame celé tajomstvo viery, pretože
garantom jeho pravdivosti je sám Boh,
ktorý sa zjavuje a umožňuje nám poznať
jeho tajomstvo lásky (18).

Na druhej strane nesmieme zabúdať
ani na to, že hoci mnohí ľudia v našom
kultúrnom prostredí sami v sebe nespo-
znávajú dar viery, predsa úprimne hľadajú
konečný zmysel a definitívnu pravdu
o svojej existencii a o svete. Toto hľadanie
je autentickou „predohrou“ k viere, preto-
že pobáda ľudí na cestu, ktorá vedie
k tajomstvu Boha. Sám rozum človeka má
prirodzenú potrebu „toho, čo stále platí
a trvá“ (19). Táto potreba predstavuje trva-
lé pozvanie, nezmazateľne vpísané do ľud-
ského srdca, vydať sa na cestu, aby sme
stretli toho, ktorého by sme nehľadali, ak
by nám prv on sám nešiel v ústrety (20).
Práve na toto stretnutie nás viera pozýva
a naplno nás preň otvára.

 spracoval pf

Ako zvládnuť dieťa v kostole

V rámci prebiehajúceho Roku vie-

ry Centrum pomoci pre rodinu v Trna-

ve 30. januára 2013 zorganizovalo

prednášku s diskusiou pod názvom

„ako zvládnuť dieťa v kostole“. Pred-

nášku mala psychologička Patrícia

Dobríková. Prítomným rodičom pred-

stavila rôzne vývinové štádiá detí

a v ich kontexte poukázala aj na oso-

bitosti psychiky, ako i správanie detí

v rôznych vekových kategóriách. Jed-

notlivé výchovné prístupy zo strany

rodičov voči deťom ilustrovala názor-

nými príkladmi. Poslucháčom ponúk-

la tiež praktické rady, ako viesť deti

k vhodnému správaniu v kostole. Zdô-

raznila, že výchova detí sa nedá za-

merať iba na správanie v kostole. Ale

to, ako rodičia vychovávajú dieťa

doma, tak sa potom bude správať aj

v kostole. Najdôležitejšou zásadou to-

tiž pri výchove je dôslednosť, ktorú

bohužiaľ veľa rodičov práve pri vý-

chove nedodržiava, čo najviac škodí

nielen samotným deťom, ale aj im sa-

motným. Už tradične nechýbala ani

diskusia na uvedenú tému. Tentokrát

bol na prednáške prítomný aj kňaz,

ktorý doplnil pohľad na správanie detí

v kostole. Rodičia mali využiť mož-

nosť počas prednášky dať svoje dieťa

postrážiť animátorom.

(Prevzaté z:

TK KBS Trnava 31. januára)

85 rokov Radzová Mária

80 rokov Krivenová Terézia

75 rokov Hrubošová Mária

70 rokov Maďarík Milan
Slivčáková Mária

65 rokov Kavecká Zuzana
Snovák Florián

60 rokov Slameník Milan
Žilinec Stanislav
Kravčík František, Ing.
Časo Jozef
Janovčíková Mária
Mišánik Ján
Sedlárová Agnesa

55 rokov Tomáň František

Martvoňová Margita

50 rokov Kupčuláková Emília

Prišli medzi nás:
Šárka Očkajáková � Simona

Špaglová � Václav Macák ��So-

fia Jurovčíková

Uzavreli manželstvo:
Vladimír Furgalák

a Dominika Plaváková

Ján Tégler a Ivana Oštadnická

Lukáš Garaj

a Mária Rabčanová

25. výročie sobáša:
Miroslav Vlžák a manž. Mária

Miroslav Zaťko a manž. Mária

Jozef Radzo a manž. Mária

JUBILANTI

v mesiaci február 2013

Podujatia v mesiaci

február 2013

MKS pri OcÚ

Hruštín

9.2. Prechod piatimi hoľami

 9.2. Pochovávanie basy

11.2. Maškarný ples MŠ

12.2. Maškarný ples ZŠ

13.2. Predaj BLAŽEK

16.2. Rodinná oslava

23.2. Rodinná oslava

24.2. Súťaž v streľbe

27.2. Predaj MITEX
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Najmladšia generácia v obci

11.1. a 15.1. – prvá zimná sánkovač-
ka priniesla deťom veľa radosti z pohy-
bu, dôkazom čoho boli mrázikom vyští-

pané líčka a úsmev v detských tvárič-
kách.

16.1. – do MŠ prijal pozvanie ujo

poľovník, ktorý deťom porozprával o prí-
rode, lesných zvieratách a starostlivosti
o ne. Deti zaujímalo, čo všetko sa poda-

rilo ujovi poľovníkovi uloviť. Naučili sa
rozpoznať parohy jeleňa od parohov srn-
čeka, vyskúšali si vábničku na diviaka

i srnca. Za besedu a darčeky ďakujeme
Ing. J. Rabčanovi.

30.1. – každoročne nás navštívi

p. Kratochvílová z RÚVZ v DK, ktorá
absolvuje s deťmi stomatologický
program správneho čistenia zúbkov. Ten-

to raz si pre deti pripravila peknú roz-
právku „Ako veveričku rozboleli zúbky“
a príbeh o medvedíkovi, ktorý ochorel.

- zapojili sme sa do projektu „Farebný
svet na papieri.“ Za spoluprácu zís-

kala MŠ sadu didaktických pomôcok.
- deti 1. a 2. triedy opäť prispeli svojimi

prácami do výtvarnej súťaže, ktorú

vyhlasuje redakcia časopisu Zvonček.

Prijímanie detí na predprimárne
vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti

na základe žiadosti zákonného zástup-
cu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami,

deti nadané, vo veku spravidla od 3-6

rokov, deti s odloženou po-
vinnou školskou dochádz-
kou a s dodatočne odlože-

nou šk. dochádzkou. Do
materskej školy sa prijíma-
jú deti priebežne, alebo na

nasledujúci školský rok.
Miesto a termín podá-

vania žiadostí pre nasledu-

júci šk. rok zverejní riadi-
teľka po dohode so zriaďo-
vateľom na budove MŠ

a inom verejne prístupnom
mieste spravidla od
15. februára do 15. marca.

Riaditeľka spolu s miestom
a termínom zverejní aj podmienky prijí-
mania detí do MŠ. Prednostne sa prijí-

majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou. Ostatné podmienky prijíma-

nia detí určí riaditeľka a po prerokovaní
s pedagogickou radou školy zverejní na
viditeľnom mieste. Deti sa do MŠ prijí-

majú na základe písomnej žiadosti zá-
konného zástupcu, ktorú predloží riadi-
teľke spolu s potvrdením o zdravotnom

stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
zákonný zástupca predloží okrem žia-

dosti a potvrdenia o zdravotnom stave
dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zaria-
denia výchovného poradenstva a pre-

vencie. O zaradení dieťaťa so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami
rozhodne riaditeľka na základe odporú-

čania všeobecného lekára pre deti
a dorast a školského zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie a infor-

movaného súhlasu zákonného zástup-
cu. Počet detí v triede môže byť znížený
najviac o dve za každé dieťa so špeciál-

nymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Maximálny počet zaradených detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-

trebami v jednej triede je dve. Výkonom
práv začleneného dieťaťa so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami

nemôžu byť obmedzené práva ostatných
detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzde-
lávania. V materskej škole môže pôsobiť

aj asistent učiteľa.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo

neprijatí dieťaťa do materskej školy

k začiatku školského roka vydá riaditeľ-
ka do 31. augusta. Rozhodnutie o od-
klade povinnej školskej dochádzky die-

ťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľ-
ke do 15. apríla.

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa

počas školského roka vydá riaditeľka do
30 dní odo dňa podania žiadosti.
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Zápis detí do materskej školy Hruš-

tín na školský rok 2013/2014 sa usku-

toční od 15.02.2013 do 15.03.2013

v čase od 7.00 do 15.30 hod. v MŠ.

Prijímanie detí do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma

na základe písomnej žiadosti zákonné-

ho zástupcu, ktorú predloží riaditeľke

spolu s potvrdením o zdravotnom stave

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti

a dorast.

Deti sa prijímajú do materskej školy

spravidla od troch do šiestich rokov. Ak

ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, zákonný zá-

stupca predloží aj vyjadrenie príslušné-

ho zariadenia výchovného poradenstva

a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia po-

vinnej školskej dochádzky dieťaťa pred-

loží zákonný zástupca riaditeľke MŠ

spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie

o dodatočnom odklade plnenia povinnej

školskej dochádzky dieťaťa predloží zá-

konný zástupca spolu so žiadosťou

o prijatie dieťaťa do materskej školy aj

s potvrdením o zdravotnom stave dieťa-

ťa.

Ďalšie podmienky prijatia:
1. Podanie písomnej prihlášky do ma-

terskej školy.
2. Zápis prebieha od 15. februára do

15. marca školského roka.
3. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umož-

ňujúci dochádzku do materskej školy
4. Základné sebaobslužné návyky die-

ťaťa (hygiena, stravovanie, obúva-
nie...).

5. Dovŕšenie vekovej podmienky prija-
tia.

Do materskej školy sa prednostne
prijímajú deti:

Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
Deti s odloženou povinnou školskou

dochádzkou.
Deti s dodatočne odloženou povin-

nou školskou dochádzkou.
Deti zamestnaných rodičov, ktorí majú

trvalý pobyt v Hruštíne.
Deti zamestnaných rodičov, ktoré

majú v MŠ staršieho súrodenca a v rodi-
ne nie je dieťa mladšie ako 3 roky.

Deti zamestnaných rodičov, ktorých
deti dovŕšia tri roky do 31. augusta ka-
lendárneho roka.

Deti, o ktoré sa stará osamelý zákon-
ný zástupca.

Deti mladšie ako tri roky - v prípade
nenaplnenej kapacity.

V priebehu školského roka sa prijí-
majú deti na predprimárne vzdelávanie
len v prípade, ak to bude kapacita zaria-
denia dovoľovať.

Tlačivo žiadosti si môžu rodičia pre-
vziať priamo v materskej škole, alebo ho
nájdu na našej stránke –
www.mshrustin.sk

Vážení rodičia, prihláška do MŠ ob-
sahuje 2 strany (žiadosť a informácie
o dieťati), je potrebné vyplniť obe a pri-
niesť do MŠ v čase zápisu.

Deti, ktoré MŠ už navštevujú, nepo-
trebujú novú žiadosť na predprimárne
vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ sú
zverejnené na webovej stránke MŠ Hruš-
tín i na nástenke v budove materskej
školy.

POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame na „MAŠ-
KARNÝ PLES“ dňa 11.2.2013
(pondelok) o 15.00 hod. v sále KD.
Pripravené budú tradičné šišky. Teší-
me sa na Vás!

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
JANUÁR 2013

Od 9.1. majú žiaci na Výhone mož-
nosť odberu ochuteného mlieka (rôzne
príchute) a jogurtov. Nainštalovaný au-
tomat BREJKY s pomocou pani upra-
tovačky obslúži počas prestávok celý
rad zákazníkov. Využívajú pritom dobí-
jateľné karty.

Od 14.1. sa v telocvični hrá turnaj vo
vybíjanej dievčat – MŽ a vo volejbale- SŽ.

17.1. – sa v Martine uskutočnilo kraj-
ské kolo v streľbe zo vzduchovky. Naše

družstvo v zložení Ján Makúch, Adrián
Socha, Adam Vyskoč obsadilo v súťaži
družstiev pekné 4. miesto (z 11 druž-
stiev), rovnako si počínal aj Ján Makúch
v súťaži jednotlivcov. Vedúci krúžku p.
Jozef Jancek bol s výkonom chlapcov
spokojný a vyjadril nádej, že na budúci
rok o stupienok poskočíme. Ďakujeme
za dobrú reprezentáciu.

18.1. – sedemnásť našich pedagógov
zakončilo pred skúšobnou komisiou
aktualizačné vzdelávanie prezentáciou
pripravenej hodiny s využitím interaktív-
nej tabule.

29.1. – okresné kolo v prednese po-
vesti – Šaliansky Maťko. Reprezentoval
nás Jarko Kaprál (4.A), ktorý síce ne-
skončil medzi 3 najlepšími, ale aj tak ďa-
kujeme za reprezentáciu školy. Pripra-
vovala p.uč. Holišíková.

24.1. – olympiáda NJ
– Matej Martvoň (8.B)
zvíťazil v okresnom kole
a postúpil na krajské.
Pripravovala Mgr. Šala-
tová. Blahoželáme
a ďakujeme za repre-
zentáciu!

28.1. – konala sa pol-
ročná pedagogická

rada. Výsledky klasifikácie: z 347 žia-
kov neprospelo – 5 žiakov. Prospelo 71
žiakov, prospelo veľmi dobre – 81 žia-
kov, prospelo s vyznamenaním – 190

žiakov. Mali sme 86 žiakov so samými
jednotkami, z toho 11 na II.stupni. Žiaľ,
vyskytlo sa 3x pokarhanie od RŠ, zní-
ženú známku zo správania na II. Stu-
peň mali 3 žiaci. V dochádzke boli naj-
lepší: I.stupeň – 2.B – 12,2 hod. na žia-
ka, 3.B – 12,8 hod., 2.A – 14,8 hod.

II.stupeň – najlepší 6.B – 15,8 hod;
9.A – 24,0 hod; 7.A – 25,9 hod.

25.1. – v ZŠ Lokca sa konalo okres-
né kolo matematickej olympiády (piata-
ci). Naši zástupcovia – Matúš Drígeľ
(7.-11. miesto) a Matúš Kopilec (12.-13.
miesto)sa síce nestali úspešnými rieši-
teľmi, ale aspoň nazbierali skúsenosti
tohto druhu súťaže. Pripravoval p.uč.
Halmeš.

31.1. – odovzdanie polročných vy-
svedčení ( výpisov známok) žiakom, pol-
ročné prázdniny 1.2.2013

Mgr. Július Kubáni, riad. školy
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Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem
o členstvo v Rodinnom centre Motýlik, že
členské na rok 2013 je 1,00 euro za 1 osobu.
Členom sa môže stať každý záujemca. Pre
bližšie informácie si pozrite našu stránku:
www.rcmotylik.orava.sk, kde nájdete naše
stanovy a prihlášku.
Výhody členstva:
- HERŇA ZDARMA !!! (každý pondelok, stre-

da, štvrtok)
- občerstvenie v herni zdarma (káva, čaj, ...)
- zľavy na výlety a kurzy organizované RCM

a iné výhody

Vďaka projektu Euro k euru od Slo-
venskej sporiteľne sa nám podarilo
sprístupniť telocvičňu pre všetkých
občanov obce Hruštín.

Každú sobotu od 16:00 do 17:00 vstup
ZDARMA!!

Príďte si zacvičiť, zahrať loptové hry,
stráviť čas inak so svojimi deťmi... (nutné
priniesť so sebou prezuvky ; deti do
18 rokov len v sprievode dospelej osoby
alebo s potvrdením od rodiča, že jeho
dieťa je v telocvični na zodpovednosť ro-
diča).

Svätý Valentín

14. február – deň sv. Valentína. Ako
súvisí tento tajomstvom opradený svätý
s pohľadnicami, kvetmi a drobnými dar-
čekmi ? Čo bolo na ňom také výnimoč-
né, že dodnes vzbudzuje živú spomien-
ku a jeho sviatok je aj u nás čoraz viac
rozšírenejší?

V súčasnosti katolícka cirkev pozná
najmenej troch rozdielnych svätých, ktorí
nesú meno Valentín, či Valentinus. Všetci
zahynuli mučeníckou smrťou. Ten, na
ktorého si spomíname 14. Februára, bol
kňazom v Ríme. Odsúdili ho na muče-
nie palicovaním, a keď sa ani po ňom
nevzdal svojej viery, sťali ho. Rímska
ríša v 3. stor. viac než inokedy musela
odolávať vpádom polobarbarských ger-
mánskych kmeňov. Skončila éra veľkých
dynastií, na cisárskom tróne sa v rých-
lom slede striedali generáli, ktorí si uzur-
povali vládu, opierajúc sa o vojenskú
moc légií. Jeden z nich – imperátor Clau-
dius II. Gótsky – v snahe vytvoriť mocnú
armádu vydal poľutovaniahodné naria-
denie. Keďže si všimol, že slobodní re-
grúti bojujú statočnejšie a s väčším na-
sadením ako vojaci, ktorých doma ča-
kajú manželky a deti, zakázal sobáše
mladých párov. Vstúpiť do manželského
stavu mohli len tí, ktorí neboli vhodní pre
vojenské remeslo resp. tí, ktorí si svoje
roky v armáde už odslúžili.

Kňaz Valentín však nerešpektoval na-
riadenie svojho cisára. Napriek upozor-
neniam zo strany úradov naďalej v taj-
nosti sobášil mladých ľudí, ktorí si chceli
vyslúžiť túto sviatosť. Jeho činnosť však
bola čoskoro odhalená, na čo ho vzali
do väzby. Napriek mučeniu odmietol
ponuku zachrániť si život zrieknutím sa
Krista. Cisár Claudius II. ho poslal pod
katovu sekeru 14. februára roku 269.

Od lístočkov k manželstvu

Francúzsky vojvoda Karol Orleánsky
patrí medzi zakladateľov tradície zaľú-
bených valentínskych lístočkov. Po pre-
hratej bitke pri Azincourte v r. 1415 sa
dostal do britského zajatia. Z londýn-
skeho Toweru poslal svojej žene do Fran-
cúzska prvú „valentínku“ – niekoľko ver-
šov pozornosti a horúcej lásky.

Komercionalizácia zasiahla deň sv.
Valentína až v 19. storočí. Sláva sviatku
zaľúbených sa prostredníctvom maso-
vokomunikačných prostriedkov rozšírila
do celého sveta. Vďaka tomu zaľúbení v
tento deň podpisujú svoje listy „Od Tvoj-
ho Valentína“ aj v tých krajoch, kde kres-
ťanstvo nestihlo zapustiť hlbšie korene.

Prvé predtlačené valentínske pozdra-
vy boli delikátne a pomerne jednodu-
ché. Dnešná ponuka pohľadníc, kvetov,
plyšových srdiečok je omnoho pestrej-
šia.

OZNAMY RCM

PRIPRAVUJEME:
- jar 2013 – dopravné ihrisko pre deti –

vďaka projektu SPP plánujeme aj
sprievodné akcie pre cyklistov i pe-
ších občanov našej obce

- máj 2013 – Deň rodiny
- máj 2013 – herci divadla Maškrta za-

hrajú predstavenie „Maškrtníček-stret-
nutie s Nany a Krištofom“ s pesnička-
mi pre deti od Mariána Čekovského.

Komercionalizácia sploštila pôvodné
posolstvo dňa sv. Valentína. Slová o ver-
nosti, trpezlivosti a odhodlaní vzájomne
sa poznávať sa nepredávajú tak dobre,
ako šteklivé, sladké narážky predtlače-
né na zmyselných pohľadniciach s ob-
naženými telami.

Cirkev, pochopiteľne, bojuje proti zľah-
čovaniu vzťahu medzi manželmi, či re-
dukcii spoznávania sa zaľúbených na
telesnú rovinu. Aj dnes nám pripomína,
že vzťah medzi mužom a ženou je po-
svätný, a preto nemôže patriť medzi „lac-
né“ jednodňové záležitosti.

Sv. Valentín vydáva svedectvo až do
dnešných dní, že sviatosť manželstva
naskrze nie je Popoluškou medzi ostat-
nými sviatosťami, a že kvôli nej – podob-
ne ako napr. kvôli eucharistii, či sv. spo-
vedi – hodno položiť aj život.

(Zdroj internet)
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NAJLEPŠÍ VÝBER,
NAJNIŽŠIE CENY!

Kúpim dom alebo stavebný
pozemok v Hruštíne. Súrne!

Tel.: 0902 316845

Predajne STAMAR, František

Martvoň, ďakujú svojim zákaz-

níkom za prejavenú dôveru

a do nového roka 2013 želajú

všetko len to najlepšie.

Opäť mám tú
česť písať do nášho
obecného časopi-
su. V mesiacoch
február a marec by
sme sa s deťmi radi

zapojili do kampane oŽIv ViERu! zame-
ranej na tréning dvoch životných zruč-
ností –dôvery a starostlivosti. Je to kam-
paň plná tvorivých aktivít , hier, či rozho-
vorov. Pre deti sú pripravené diplomy
i nálepky ,ktoré dostanú pri ukončení
kampane. ? Termín stretnutí je stále
v piatky o 16:00 v RC Motýlik, v zdravot-
nom stredisku. Tešíme sa aj na nové
deti, ktoré sa nechcú doma len nudiť, ale
majú chuť sa niečo nové naučiť a spo-
znať nových priateľov. Tento mesiac sa
mi podarilo spustiť webovú stránku, na
ktorej si môžete prečítať o našej činnos-
ti, príprave stretiek , informácie na naj-
bližšie týždne... Nachádza sa tam aj fo-
togaléria, kde sa nachádzajú naše fotky
z rôznych akcií. Na tejto stránke sa bude
aj písať keď sa eRko konať nebude, pre-
to bude táto stránka stále aktuálnou.
Naša stránke je:
www.erkohrustin.webnode.sk. Budeme
veľmi radi, ak sa aj zapojíte. Aj takýmto
spôsobom chceme byť bližšie k deťom,
no i k rodičom, aby vedeli, čo od eRka
môžu čakať. Tešíme sa na nových čle-
nov.

Kristína Michalčíková

Dňa 2. februára sa v športovej hale

mesta Martin uskutočnili majstrovstvá

Žilinského kraja v streľbe zo vzducho-

vých zbraní. Vo vzduchovej pištoli sa

majstrom kraja stal Juraj Remeň z ŠKP-

Martin - 566 b., druhý skončil Marian

Slaničan Hruštín - 564 b., tretí Jozef

Jancek Hruštín - 540 b. V kategórii Juni-

ori sa Majstrom kraja stal Jozef Jancek

mladší - 521 b, ktorý si zároveň vystrie-

ľal pekné tretie miesto vo Veľkej Cene

mesta Martin.

Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré

budú v Nitre už 16.februára, to budú mať

naši strelci v tejto kategórii medzi strel-

cami Strediska vrcholového športu

a Dukly Banská Bystrica ťažké, ale budú

sa chcieť presadiť.

Dňa 24.februára sa uskutoční ďalší

ročník Veľkej Ceny Hruštína v streľbe zo

vzduchovky. Kategórie : žiaci v ľahu, muži

a ženy v stoji. Všetci ste vítaní.

 ZOTŠ-Hruštín

Zo streleckého športu


