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� V sobotu,
9. februára, sa
konal 34. roč-
ník „Zimného
l y ž i a r skeho
prechodu pia-
timi hoľami“.
Po privítaní
s t a r o s t o m
obce a predse-
dom OŠK sa
na trať vydalo

� V nedeľu, 24. februára, sa v Kultúrnom dome uskutočnil už „XII. ročník

Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchových zbraní“. Tejto súťa-

že, ktorú usporiadali Obec Hruštín a Základná organizácia technic-

kých športov Hruštín, sa zúčastnilo 43 strelcov. Súťažilo sa v štyroch

kategóriách:

� V pondelok, 25. februára, bol na

Obecnom úrade v Hruštíne podpísa-

ný „Plán spolupráce medzi Obcou

Hruštín a Gminou Zabierzów na rok

2013“, ktorý podpísali Mgr. František

Škapec, starosta obce Hruštín,

a p. Elżbietą Burtan, wójt gminy Za-

bierzów.

280 lyžiarov. Po príchode do kultúrne-
ho domu dostali účastníci vlajku a ná-
lepku a mohli si posedieť pri guľáši
a káve. Keďže zlyhala organizácia v ku-
chyni, 15-ti účastníci dostali namiesto
guľášu domácu klobásu. Za to sa
všetkým ospravedlňujeme. Najstarším
účastníkom prechodu bol p. Vendelín
Hojo, Hruštín (1935) a najmladším Ma-
rek Janiga, Veličná (2004).

Dievčatá, kat. do 15 rokov

Júlia Gáborová, 172 b.

Mária Remeňová, 145 b.

Zuzana Remeňová, 142 b.

Chlapci, kat. do 15 rokov

Ján Makúch, 194 b.

Jaroslav Zajac, 177 b.

Adam Vyskoč, 177 b.

Ženy

Monika Martvoňová, 94 b.

Marcela Matisová, 74 b.

Margita Hutirová, 54 b.

Muži

Kalamár Martin, 153 b.

Cyril Slaničan, 127 b.

Ľudovít Vlžák st., 122 b.
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Očami

starostu

„Boh neodoberá bremeno kríža, ale podopiera plecia.“
(Franz Grillparzer)

Pomaly, ale isto sa kon-
čí zimné obdobie. Celá
príroda čaká na čas,
kedy sa zima zriekne
svojej vlády a nastáva-
júca jar dá povel na novú
silu a impulz do života.

Činnosť za mesiac február:
V tomto mesiaci sme na obecnom

úrade urobili rekonštrukciu kancelárií
a zasadačky. V spomínaných miestnos-
tiach bol znížený strop sadrokartónom.
Na sadrokartón bola natiahnutá sieťka,

lepidlo a jemná malta. Stará popukaná
podlaha (iate PVC) bola vytrhaná a na-
hradená novou dlažbou. Odborné mu-
rárske práce nám urobili p. Ľudvik
Zajac a p. Milan Martvoň. Pracovníci
obce a nezamestnaní zamestnaní na
aktivačných prácach p. Miroslav Mart-

voň a p. Ján Kompan, nám
všetky kancelárie a zasa-
dačku vymaľovali.
Všetkým, ktorí sa podie-

ľali na spomínaných prá-
cach - aj ďalším nezamest-
naným a pracovníkom obce,

veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
 V minulom bulletíne sme Vás infor-

movali o projekte jednoduchých pozem-
kových úprav (JPÚ). Musím konštato-
vať, že v dedinách, kde sa projekt už
realizuje, má výbornú odozvu. Som rád,
že taký pozitívny ohlas má aj v Hruští-
ne. Dúfam, že konečne sa pohnú ľady
aj v našej obci a začne sa viac stavať.
Je to skutočne najvhodnejšia cesta, ako
si vysporiadať stavebný pozemok. Tie-
to pozemkové úpravy umožňuje nový
zákon. Mnohí ľudia ma oslovili, aby sme
v podobnom projekte pokračovali aj
v inej lokalite, ale najskôr musíme ukon-
čiť jedno, až potom začať druhé.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Tak, ako v každej oblas-
ti nášho života dochá-
dza k bilancovaniu do-

siahnutých výsledkov, tak aj VČZ Hruš-
tín pri COOP Jednota SD Námestovo,
hodnotil svoju činnosť dňa 19.02.2013
za uplynulý rok.

 V hodnotiacej správe sa zameral na
sumarizáciu výsledkov v oblasti brigád-
nickej činnosti, kultúrno – spoločenskej
oblasti, vyhodnoteniu schôdzkovej
a kontrolnej činnosti, sponzoringu,
a tým aj hospodáreniu so združenými
prostriedkami členov za rok 2012.

 Na výročnom rokovaní boli schvále-
né nasledovné dokumenty:
– plán hlavných úloh na tento rok
– programový plán VČZ
– rozpočet na rok 2013

 COOP Jednota SD Námestovo v sú-
časnej dobe pripravuje výstavbu novej
predajne potravín pri kostole.

 V spolupráci s OcÚ Hruštín bola do-
hodnutá realizácia oddychovej zóny pri
PJ Supermarket, a cez SSC oprava
cesty pred PJ 3- 56 v Črchli.

 Členom COOP Jednota a zákazní-
kom – držiteľom nákupných kariet ozna-
mujeme, že vyplácanie zliav z nákupu
za II. polrok 2012 sa začne v druhej de-
káde apríla. O spôsobe vyplácania (šek,
terminál) a presnom termíne začiatku
a ukončenia vyplácania budete informo-
vaní v nasledujúcom čísle týchto novín.

 Po skončenom rokovaní nasledova-
lo posedenie s malým občerstvením pre
zúčastnených zástupcov COOP Jedno-
ta SD Námestovo, OcÚ Hruštín, pracov-
níčky všetkých troch PJ v našej obci
a členov VČZ. Zároveň sme zaželali
veľa pracovných aj osobných úspechov
z príležitosti životného jubilea 60. rokov
členovi našej organizácie a aktivistovi
VČZ Ing. F. Kravčíkovi.

J. Kravčíková

75 rokov Ľubek Štefan
70 rokov Očkajáková Anna

Snovák Ondrej
Zemenčíková Anna

65 rokov Kavecký Dominik
Ľubek Milan, Mgr.

60 rokov Kľubis Štefan, Ing.
55 rokov Kampošová Anna

Snováková Elena
Vlžáková Bernadeta
Červeň Miroslav

50 rokov Kupčulák Jozef
Žilincová Helena
Škapcová Elena, Mgr.

Prišli medzi nás:

Matej Polák � Kristína Tomulcová
Nela Kompanová � Patrik Furgalák
� Dávid Gabaj

Uzavreli manželstvo:

Milan Hurtala a Denisa Čechová

JUBILANTI
v mesiaci marec 2013
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ROK VIERY – VERÍM V STVORENIE ČLOVEKA A JEHO PÁD DO HRIECHU

Z Katechizmu kato-
líckej Cirkvi pro-
mulgovaného bl.
Jánom Pavlom II.
11. októbra 1992:

Zo všetkých vidi-
teľných stvorení jedi-
ne človek je schop-

ný „poznať a milovať svojho Stvoriteľa“;
je „jediný tvor na zemi, ktorého Boh
chcel pre neho samého“; on jediný je
povolaný, aby mal poznaním a láskou
účasť na Božom živote. Keďže je člo-
vek stvorený na Boží obraz, má dôstoj-
nosť osoby: nie je len niečím, ale nie-
kým. Boh všetko stvoril pre človeka; ale
človek bol stvorený, aby slúžil Bohu
a miloval ho a aby mu obetoval celé
stvorenie. Vďaka spoločnému pôvodu
ľudské pokolenie tvorí jednotu. Boh to-
tiž „z jedného urobil celé ľudské poko-
lenie, aby obývalo celý povrch zeme“
„Tento spoločný pôvod nás uisťuje, že
všetci ľudia sú si aj pri bohatej rozma-
nitosti osôb, kultúr a národov naozaj
bratmi a sestrami.

Ľudská osoba, stvorená na Boží ob-
raz, je bytosť zároveň telesná i duchov-
ná. Biblický opis vyjadruje túto skutoč-
nosť symbolickou rečou, keď tvrdí: „Pán,
Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdý-
chol do jeho nozdier dych života. Tak
sa stal človek živou bytosťou“. Teda Boh
chcel celého človeka. Telo človeka má
účasť na dôstojnosti „Božieho obrazu“.
Človek teda nesmie pohŕdať telesným
životom, ale naopak, musí považovať
svoje telo za dobré a hodné úcty, lebo
ho stvoril Boh a má byť vzkriesené
v posledný deň.“Jednota duše a tela je
taká hlboká, že dušu treba považovať
za „formu“ tela; to znamená, že vďaka
duchovnej duši je telo, zložené z hmo-
ty, ľudským a živým telom. Cirkev učí,
že každú duchovnú dušu stvoril bez-
prostredne Boh – „nevytvorili“ ju rodičia
– a že je nesmrteľná; nezaniká, keď sa
pri smrti odlúči od tela, a znova sa spojí
s telom pri konečnom vzkriesení. Muž
a žena sú stvorení, to znamená, že ich
Boh chcel: na jednej strane v dokonalej
rovnosti ako ľudské osoby, na druhej
strane v ich špecifickom bytí muža
a ženy. „Byť mužom“, „byť ženou“ je dob-
rá a Bohom chcená skutočnosť. Muž
a žena sú utvorení s rovnakou dôstoj-
nosťou „na Boží obraz“. Boh nie je „na
obraz“ človeka. Nie je ani muž, ani žena.
Boh je čistý duch, v ktorom niet miesta
pre rozdielnosť pohlaví. Ale „dokonalos-
ti“ muža a ženy odzrkadľujú niečo z ne-
konečnej dokonalosti Boha: sú to „do-
konalosti“ matky a „dokonalosti“ otca
a manžela. Muž a žena sú stvorení spo-
lu a Boh chce, aby boli jeden pre druhé-
ho. „Nie je dobre byť človeku samému.
Urobím mu pomoc, ktorá mu bude po-
dobná.“ Ani jedno zviera nemôže byť

takýmto „spoločníkom“ človeka. Žena,
ktorú Boh „utvára“ z rebra vyňatého
z muža, a ktorú k nemu privádza, vyvo-
láva v mužovi výkrik údivu, zvolanie lá-
sky a spoločenstva: „Toto je teraz kosť
z mojich kostí a mäso z môjho mäsa!“
Muž a žena sú stvorení „jeden pre
druhého“: V manželstve ich Boh spája
tak, že tvoria „jedno telo“ a môžu odo-
vzdávať ľudský život:. Keď muž a žena
ako manželia a rodičia odovzdávajú
svojim potomkom ľudský život, jedineč-
ným spôsobom spolupracujú na diele
Stvoriteľa.

Prvý človek nielenže bol stvorený
dobrý, ale bol aj ustanovený v priateľ-
stve so svojím Stvoriteľom, v súlade so
sebou samým a so stvorením, ktoré ho
obklopuje. Pokiaľ by bol človek zotrvá-
val v dôvernom spoločenstve s Bohom,
nemal ani umrieť, ani trpieť. Vnútorný
súlad ľudskej osoby, súlad medzi mu-
žom a ženou a napokon súlad medzi
prvou ľudskou dvojicou a celým stvore-
ním vytváral stav, ktorý sa volá „prvot-
ná spravodlivosť“. Celá bytosť človeka
bola neporušená a usporiadaná, preto-
že bol bez trojitej žiadostivosti, ktorá ho
podrobuje zmyselným rozkošiam, dych-
tivosti po pozemských dobrách a túžbe
presadzovať sa proti príkazom rozumu.
Znakom dôverného priateľstva človeka
s Bohom je to, že ho Boh umiestňuje
do záhrady. Človek tam žije, aby ju „ob-
rábal a strážil,“ práca nie je trestom, ale
spoluprácou muža a ženy s Bohom na
zdokonaľovaní viditeľného stvorenia.
Celý tento súlad prvotnej spravodlivos-
ti, ktorý Boh vo svojom pláne predvídal
pre človeka, stratí sa hriechom našich
prarodičov.

Boh je nekonečne dobrý a všetky jeho
diela sú dobré. Nikto však neunikne
skúsenosti utrpenia a najmä problému
morálneho zla. Odkiaľ pochádza zlo?
„Hľadal som, odkiaľ je zlo, a nebolo rie-
šenia,“ hovorí svätý Augustín. Hriech je
prítomný v dejinách človeka. Bolo by
márne pokúšať sa ignorovať ho. Kto sa
chce pokúsiť pochopiť, čo je hriech, musí
najprv uznať hlbokú spätosť človeka
s Bohom, lebo mimo tohto vzťahu ne-
možno odhaliť zlo hriechu. Bez Božie-
ho zjavenia nemôžeme hriech jasne po-
znať a sme pokúšaní vysvetľovať ho len
ako psychickú slabosť, omyl, nevyhnut-
ný následok neprimeraného spoločen-
ského zriadenia atď. Za rozhodnutím
našich prarodičov neposlúchnuť je hlas
zvodcu, ktorý odporuje Bohu a zo zá-
visti spôsobuje ich pád do smrti. Písmo
a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti pad-
lého anjela, ktorý sa volá satan alebo
diabol. Spočiatku to bol dobrý anjel,
stvorený Bohom. „Boh síce stvoril diab-
la a ostatných zlých duchov podľa pri-
rodzenosti dobrých, ale oni sami sa stali
zlými.“ „Pád“ padlých anjelov spočíva

v slobodnej voľbe týchto stvorených du-
chov, ktorí zásadne a neodvolateľne
odmietli Boha a jeho kráľovstvo. Anje-
lom nemôže byť ich hriech odpustený.
„Po páde nejestvuje pre nich možnosť
pokánia podobne ako ani pre ľudí po
smrti.“ Satanova moc však nie je neko-
nečná. On je iba tvor, ktorý je síce moc-
ný, pretože je čistý duch, ale vždy je iba
tvor: nemôže prekaziť budovanie Božie-
ho kráľovstva. To, že Boh dopúšťa diab-
lovo pôsobenie, je veľké tajomstvo, ale
my „vieme, že tým, čo milujú Boha, všet-
ko slúži na dobré“. Človek pokúšaný
diablom, nechal vo svojom srdci vyhas-
núť dôveru k svojmu Stvoriteľovi, zne-
užil svoju slobodu a neposlúchol Boží
príkaz. V tom spočíval prvý hriech člo-
veka. Týmto hriechom človek dáva
prednosť sebe samému pred Bohom
a tým pohŕda Bohom, zvolil si seba proti
Bohu. Písmo ukazuje tragické násled-
ky tejto prvej neposlušnosti. Adam
a Eva okamžite strácajú milosť prvotnej
svätosti. Majú strach z Boha, o ktorom
si urobili falošnú predstavu ako o Bohu,
ktorý je žiarlivý. Súlad, v ktorom žili vďa-
ka prvotnej spravodlivosti, je zničený:
spoločenstvo muža a ženy podlieha
napätiam; viditeľné stvorenie sa člove-
kovi odcudzilo a stalo sa mu nepriateľ-
ským, človek sa vráti do prachu, z kto-
rého bol utvorený. Do dejín ľudstva vstu-
puje smrť. Do Adamovho hriechu sú
zatiahnutí všetci ľudia. „Neposlušnosťou
jedného človeka sa všetci stali hriešnik-
mi“. Nesmiernu biedu, ktorá dolieha na
ľudí, ich náklonnosť na zlé a ich podro-
benosť smrti nemožno pochopiť bez ich
spojitosti s Adamovým hriechom a so
skutočnosťou, že Adam na nás prenie-
sol hriech, ktorým sme postihnutí. Všetci
sa rodíme s hriechom, ktorý je „smrťou
duše“. Na základe tejto istoty viery Cir-
kev udeľuje krst na odpustenie hriechov
aj malým deťom, ktoré sa nedopustili
osobného hriechu. Ako sa Adamov
hriech stal hriechom všetkých jeho po-
tomkov? Vo chvíli, keď Adam a Eva
podliehajú Pokušiteľovi, páchajú osob-
ný hriech, ale tento hriech zasahuje ľud-
skú prirodzenosť, ktorú budú prenášať
v padlom stave. Proti univerzálnosti
hriechu a smrti Apoštol stavia univer-
zálnosť spásy v Kristovi: „Ako previne-
nie jedného prinieslo odsúdenie
všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jed-
ného [Krista] priniesla všetkým ľuďom
ospravodlivenie a život. Boh človeka po
jeho páde neopustil. Naopak, volá ho
a tajomným spôsobom mu predpovedá
víťazstvo nad zlom a pozdvihnutie
z pádu. Úryvok Knihy Genezis nazvaný
„protoevanjelium je prvou zvesťou o Me-
siášovi Vykupiteľovi, zvesťou o zápase
medzi hadom a ženou a o konečnom
víťazstve jedného z jej potomkov. Kres-
ťanská tradícia vidí v tomto úryvku zvesť



03/20134

o „novom Adamovi“, ktorý svojou po-
slušnosťou „až na smrť na kríži na-
práva Adamovu neposlušnosť. a Učite-
lia Cirkvi vidia v žene zvestovanej v „pro-
toevanjeliu“ Kristovu matku Máriu ako
„novú Evu“. Ona bola uchránená od
akejkoľvek škvrny dedičného hriechu
a počas celého svojho pozemského ži-
vota sa vďaka osobitnej Božej milosti
nedopustila nijakého hriechu. Ale pre-
čo Boh nezabránil prvému človekovi
zhrešiť? Svätý Lev Veľký odpovedá:
„Nevýslovnou Kristovou milosťou sme
dostali väčšie dobrá, ako sme stratili
diablovou závisťou.“Boh totiž dopúšťa,
aby sa stalo zlo, aby z neho vyvodil nie-
čo lepšie. Preto sa v Rim 5, 20 hovorí:
,Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte
väčšmi rozhojnila milosť.‘ A preto aj pri
požehnaní veľkonočnej sviece sa hovo-
rí: ,Ó šťastná vina, ktorá sa stala hodná
mať takého vznešeného Vykupiteľa!‘

Z dokumentu pápeža Benedikta
XVI. Porta fidei, ktorým sa oznamu-
je Rok viery:

11. Všetci, ktorí chcú systematicky
spoznávať obsah našej viery, môžu nájsť
cennú pomôcku v Katechizme Katolíc-
kej cirkvi. Katechizmus je jedným z naj-
dôležitejších plodov Druhého vatikán-
skeho koncilu. V apoštolskej konštitúcii
Fideidepositum, ktorá nebola len náho-
dou podpísaná na 30. výročie otvore-
nie Druhého vatikánskeho koncilu, Ján
Pavol II. píše: „Tento katechizmus zais-
te napomôže obnovu celého cirkevné-
ho života. […] Vyhlasujem ho za bez-
pečnú normu pre učenie viery, a teda
za platný a legitímny nástroj v službe
cirkevného spoločenstva” (21).

Práve v tejto perspektíve má Rok vie-
ry vyjadrovať jednomyseľné úsilie o zno-
vu objavovanie a štúdium základných
obsahov viery, ktoré sú systematicky
a organicky zhrnuté v Katechizme Ka-
tolíckej cirkvi. Tu sa totiž objavuje bo-
hatstvo učenia, ktoré Cirkev vo svojej
dvetisícročnej histórii prijíma, spravuje
a odovzdáva. Katechizmus ponúka tr-
valú pripomienku mnohých spôsobov –
od Svätého písma po cirkevných otcov,
od učiteľov teológie po svätých v jed-
notlivých storočiach, ako Cirkev uvažo-
vala o viere a rozvíjala svoje učenie, aby
poskytla veriacim istotu v ich živote viery.

Samotnou svojou štruktúrou predsta-
vuje Katechizmus Katolíckej cirkvi vý-
voj viery až po dotýkanie sa dôležitých
tém každodenného života. Stránku za
stránkou objavujeme, že to, čo sa v ňom
predstavuje, nie je len teória, ale je to
stretnutie s Osobou, ktorá žije v Cirkvi.
Po vyznaní viery nasleduje objasnenie
sviatostného života, v ktorom je prítom-
ný sám Kristus, ktorý koná a naďalej
buduje svoju Cirkev. Bez liturgie a svia-
tostí by vyznanie viery nemalo svoju
účinnosť, lebo by mu chýbala milosť,
ktorá podporuje svedectvo veriacich.

spracoval p. f.

Na vŕšku stál nádherný kostol. Far-
níci ho však nikdy nezapĺňali. Prišla
nedeľa, prišli Vianoce i Veľká noc, ale
farníci do kostola nechodili. Pán farár
bol z toho smutný.

Raz však niečo vymyslel.
Priviazal sa k lanu najväčšieho zvo-

na a začal doň udierať kladivom, ako
keď niekde horí, vypukne mor, alebo
vojna. Tentoraz sa zbehli všetci farní-
ci: všetko zanechali, vzali vidly, kosá-
ky, či motyky a hrable a bežali ku kos-
tolu.

Čo to bolo? Čo sa deje? – pýtali sa
pána farára.

Deje sa toto: odpovedal pán farár -

Zvony a kladivo

keď ide o dobro, nikto sa ani nehne,
ale keď ide o zlo, hneď všetci pribeh-
nete.

Aj dnes sa to stáva. Zvonia zvony -
príde nedeľa, prídu Vianoce, Veľká
noc, prídu sviatky, sviatosti detí, no
mnohí sa ani nepohnú.

No keď sa začne zvoniť kladivom,
čiže keď prídu na nás ťažké skúšky,
choroba, smrť blízkeho človeka …zra-
zu sa objavia farníci so sviečkou, kto-
rú chcú obetovať Panne Márii, alebo
svätému Antonovi, prídu do kostola,
pristúpia k svätému prijímaniu…

(Ján Pavol I.:

Veľké pravdy v malých príbehoch)

POZVÁNKY
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Najmladšia generácia v obci

4. 2. – sa konal zápis detí do 1. ročníka
ZŠ. Zapísaných bolo 41predškolákov.

11. 2. – v sále KD sa uskutočnil maš-
karný ples detí MŠ. Na náš karneval
prišli dve veselé čarodejnice a fašian-
gové popoludnie nám spríjemnili rôzny-
mi aktivitami. Tanečný parket sa zaplnil
princeznami, čarodejnicami, rytiermi,
rozprávkovými bytosťami a rôznymi

zvieratkami, ktoré pozvali do tanca
i svoje mamičky, babičky, ockov, ded-
kov, tety. Neúnavní tanečníci sa mohli
občerstviť fašiangovými šiškami a ča-
jom. Ďakujem zamestnancom MŠ za
prípravu karnevalu, p. J. Šalatovi za
ozvučenie a hudbu.

4. 2. – 8. 2. – v MŠ absolvovala súvislú
pedagogickú prax študentka Pedago-
gickej fakulty UKF v Nitre E. Jurčigová.
Aj tento rok sa chce zapojiť MŠ do pro-
jektu „Veselé zúbky“ ktorý organizuje
spoločnosť dm. Cieľom projektu je vzbu-
diť u detí záujem o čistenie zúbkov
a vzdelať v tomto smere aj rodičov, aby
svojim deťom vedeli pomôcť pri vytvá-
raní správnych návykov.
20. 2. – 1. 3. na základe odporúčania
RÚVZ so sídlom v DK bola prevádzka
MŠ prerušená z dôvodu akútneho res-
piračného ochorenia u detí MŠ.

Školská zrelosť
Dostatočná zrelosť umožňuje lepšie

využitie detských schopností vďaka kva-

litnejšej koncentrácii pozornosti. Zrelšie
dieťa sa dokáže lepšie sústrediť na ur-
čitú činnosť.
Ukazovatele zrelosti detského orga-
nizmu na školu:
� pomer výšky a hmotnosti,
� tzv. „filipínska miera“: dieťa si dočiah-

ne pravou rukou cez hlavu na ľavý
ušný lalôčik,

� premena postavy, postava sa preťa-
huje, predlžujú sa končatiny zužuje
sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy
v pomere k telu

� vývin zubov, dieťa má kompletný
mliečny chrup, začína sa výmena
mliečnych zubov za trvalé,

� koordinácia pohybov, lepšie šetrenie
silami, schopnosť vykonávať drobnej-
šie a presnejšie pohyby,

� realistickejšie chápanie sveta,
� menšia závislosť od okamžitých po-

trieb,
� rozlišovanie častí a detailov celku,
� väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť.

Školská pripravenosť
Pri nástupe do školy musí dieťa do-

siahnuť určitú socializačnú úroveň, aby
mohlo zvládnuť rolu školáka. Vstup do
školy si teda vyžaduje istú sociálnu pri-
pravenosť.

Čo by mal budúci prvák vedieť:
� správne vyslovovať všetky hlásky, vy-

jadrovať sa plynule aj v zložitejších
vetách,

� vysloviť krátke slovo samostatne po
hláskach,

� rozprávať obsah krátkej rozprávky
a rozumieť jej obsahu,

� naučiť sa naspamäť detskú pesničku
alebo básničku,

� samostatne sa obliecť a obuť, poza-
pínať si gombíky a zaviazať šnúrky,

� samostatne sa najesť (používať prí-
bor),

� mať automatizované hygienické ná-
vyky,

� správne držať písacie potreby (sklon
papiera, tlak písacieho materiálu),

� napodobiť tvary písma, geometrické
tvary,

� kresliť tak, že línie sú pevné a neroz-
trasené,

� nakresliť ľudskú postavu so všetkými
základnými znakmi,

� rozlišovať čo je viac, menej, veľa,
málo, trochu,

� poznať základné farby, geometrické
tvary,

� počítať do 10, poznať číslice 1 – 10,
� poznať celé svoje meno, adresu,

mená členov rodiny,
� poznať dni v týždni, ročné obdobia,
� behať, preliezať, chytať a hádzať loptu,

Ako by sa mal budúci prvák správať:
� vydržať pri hre alebo inej činnosti

15 – 20 minút,
� dokončiť začatú prácu alebo hru, ne-

odbiehať od činnosti,
� adaptovať sa novému prostrediu bez

väčších problémov (neplakať, neskrý-
vať sa za rodičov, neutekať z novej
situácie preč),

� pozdraviť, poprosiť, poďakovať,
� vyjadriť svoje požiadavky,
� vedieť sa hrať spoločne s deťmi, ne-

vyhýbať sa ich spoločnosti, medzi
deťmi nebyť bojazlivý a plačlivý,

� správať sa spoločensky prijateľným
spôsobom, prijať názorovú odlišnosť,
nenásilným spôsobom riešiť konflikt,

� neprejavovať zlozvyky (cmúľanie prs-
tov, ohrýzanie nechtov).

Školská nezrelosť a nepripravenosť
na školu

Nie všetky šesťročné deti sú schopné
v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy
bez vážnejších problémov. Fyzickú zre-
losť posúdi detský lekár pri predškolskej
zdravotnej prehliadke. Psychickú zrelosť
a pripravenosť posudzuje bezplatne na
žiadosť rodičov psychológ zariadenia
pedagogicko-psychologického pora-
denstva a prevencie.

Medzi typické prejavy nezrelosti
a nepripravenosti patrí:
� oneskorený vývin reči,
� citová labilita,
� hravosť,
� nadmerná pohyblivosť,
� rýchla únava pozornosti – nízka

schopnosť koncentrácie,
� zábudlivosť,
� neschopnosť vyčleniť podstatné zo

získaných informácií,
� znížená práceschopnosť,
� nepozornosť, časté vyrušovanie, ne-

schopnosť dokončiť prácu,
� zvýšená únava,
� strach zo školy,
� ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu.

Ak je dieťa nezrelé, neznamená to, že
je „hlúpe“, iba potrebuje čas.

Oznamy:
Dňa 11.3.2013 (pondelok) sa v priesto-
roch MŠ bude konať prednáška pre ro-
dičov budúcich prvákov na tému „Škol-
ská spôsobilosť“ so začiatkom o 15.00
hod., ktorú odprednáša odborný za-
mestnanec CPPPaP Námestovo.
Milí rodičia, pozývame Vás na „Deň ve-
selých zúbkov“, ktorý sa uskutoční dňa
13. 3. 2013 (streda) o 15.00 hod.
v 2. triede MŠ.
Vážení rodičia, ak máte záujem zapí-
sať svoje dieťa do MŠ na budúci šk.
rok, urobte tak čím skôr. Zápis trvá do
15.3.2013. Tlačivo žiadosti a dotazník
o dieťati dostanete priamo v materskej
škole, alebo si ho môžete stiahnuť na
web. stránke MŠ. www.mshrustin.sk
Vyplnenú žiadosť je potrebné odo-
vzdať do 15.3.2013 v MŠ.

Silvia Škapcová,  riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
FEBRUÁR 2013

1. 2. – najskôr v ZŠ Zamost a potom
v pizzerii Magnum sa konalo stretnutie
spolužiakov po 25 rokoch. Zúčastnilo sa
ho 56 žiakov a tr. učitelia G. Medzihrad-
ská (Czikrayová) a J. Kubáni.

4. 2. – Zápis detí do 1.ročníka pre
školský rok 2013/2014 sa uskutočnil
v budove ZŠ Výhon. Zúčastnilo sa ho
41 detí (vrátane odloženej a dodatočne
odloženej PŠD). 1 žiak bol zapísaný do-
datočne, pretože v termíne zá-
pisu bol chorý. Zatiaľ prejavil žia-
dosť o odklad PŠD jeden rodič.
Zo 40 budúcich prvákov je
17 dievčat, všetci boli zaškolení
v MŠ. V škol. roku 2013–14 teda
otvoríme dve prvé triedy, tak ako
je za ostatné roky zvykom.

7. 2. – sa v Námestove kona-
lo okresné kolo geografickej
olympiády. Tradične početné za-
stúpenie z našej školy bolo opäť
úspešné a žalo úspechy – Júlia
Gáborová (5.A) a Juraj Jurovčík
(6.B) zvíťazili, Marek Kaprálik (8.A)
a Lucia Maďaríková (9.A) obsadili
2.miesta a Matúš Kopilec (5.B) skončil
vo svojej kategórii tretí. Navyše Lujza
Gáborová (7.A) a Michal Jagelka (8.B)
sa stali úspešnými riešiteľmi. Pripravo-
vali ich p.uč. Martvoňová a Kopilcová.
Blahoželáme!

4. 2 – 8. 2. sa na svahu SKI Zábava
Hruštín (Vasiľovská hoľa) konal lyžiar-
sky a snoubordový kurz pre žiakov
7.ročníka. Zúčastnilo sa ho 29 lyžiarov
(z toho 6 snoubordistov), o ktorých sa
starali 3 inštruktorky. Súčasne s nami
absolvovali výcvik aj žiaci zo ZŠ Babín.
Spoločnú dopravu zabezpečoval p. Lo-
kaj z Lokce. Deťom dobre padla každý
deň v mizernom počasí desiatová po-

lievka. Poďakovanie patrí inštruktorkám
p.uč. Stančekovej, Kopilcovej, Korma-
ňákovej a Vlžákovej, takisto p. Virličovi
a zamestnancom SKI Zábava Hruštín
za vytvorenie parádnych podmienok na

lyžovanie. V sú-
ťaži o naj lyžiarov
boli najlepší M.
Kompan a M. Re-
meňová, medzi
snoubordistami
zvíťazil M. Jurký.

12. 2. sa v kul-
túrnom dome ko-
nal školský kar-
neval. Pani uči-
teľky z 1.-4. roč.
pripravili pre vyše
100 masiek pek-

ný program a súťaže. Poďakovanie patrí
aj p. vychovávateľkám, p. Šalatovi za
fajn hudbu. Všetky masky boli odmene-
né sladkosťou (ďakujeme Združeniu ro-
dičov).

12.2. – v NO sa konal volejbalový tur-
naj st. žiačok – kvalifikácia na okr. kolo.
Naše dievčatá podľahli ZŠ NO-Brehy
i Lokci a skončili tretie.

14. 2. – naša škola organizovala kva-
lifikáciu vo florbale SŽ – naši sa držali
dobre, podľahli CZŠ Námestovo a zví-
ťazili nad Lokcou a skončili na 2. mies-
te.

14. 2. – v Žiline sa konalo krajské kolo
olympiády NJ, kde náš Matej Martvoň
(8.B) obsadil pekné 4.miesto. Pripravo-
vala p.uč. S. Šalatová. Blahoželáme!

14. 2. – piataci a šiestaci sa dozve-
deli nové informácie a zaujímavosti
o USA, ktoré im prostredníctvom video-
projekcie a sprievodného slova
sprostredkoval p. František Martvoň
(Lán). Ďakujeme za príjemné a nezvy-
čajné prežitie popoludnia.

19. 2. – ôsmaci a deviataci absolvo-
vali besedu o závislostiach, ktorú
sprostredkoval správca Oravského cen-
tra mládeže v Ústí nad Priehradou
Mgr. Branislav Kožuch. Zúčastnili sa jej
aj náš pán kaplán Mgr. P. Randják a via-
cerí vyučujúci. Žiaci sa z rozprávania
našich hostí Mira a Ivana dozvedeli
o živote ľudí, ktorí z rôznych dôvodov
padli „na dno“ i o ich snahe vrátiť sa opäť
do normálneho života

21. 2. sa v našej telocvični konala kva-
lifikácia vo vybíjanej ml. žiačok. Naše
dievčatá sa držali dobre, avšak obom
súperom tesne podľahli (ZŠ NO Slneč-
ná 13:14, ZŠ Lokca 8:10. Do okresné-
ho kola postúpila Lokca.

22. 2. – v Námestove sa konalo okres-
né kolo recitačnej súťaže Rozprávkové
vretienko. Naša zástupkyňa bola Roma-
na Kubicová (5.B). Ďakujeme za repre-
zentáciu.

* Aj v tomto roku majú občania mož-
nosť venovať 2 % už zaplatených svo-
jich daní za uplynulý rok. Po deťoch
posielame pre rodičov tlačivá. Ak sa
rozhodnete 2% venovať škole, odo-
vzdajte tlačivá svojmu zamestnáva-
teľovi (sú k dispozícii aj na našej we-
bovej stránke
www.zshrustin.edupage.org. V mene
našich žiakov ďakujeme!

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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POZVÁNKY

Konečná tabuľka:

1. Ridaj sa 12 12 0 0 162:54 36
2. Jancek team 12 8 1 3 145:71 29
3. Chrumkáči 12 7 2 3 132:84 28
4. Sokoli 12 4 1 7 104:112 21
5. Lata 12 3 2 7 82:134 20
6. Hugo 12 3 0 9 71:145 18
7. Prečo 12 2 0 10 60:156 16

Bodové hodnotenie mužstiev:

Ridaj sa (162): Ján Jur-
čiga ml. 37, J. Kotúľ 35,5,5,
I. Bulvas 29,5, M. Kotúľ 28,
Joz. Jurčiga 13, M. Jašica
ml. 12, Ján Jurčiga st. 5,5

Jancek team (145): Jaro
Jancek 30,5, Mil. Jancek
25,5, J. Mišánik 24,5, Š. Kľu-
bis 24, Joz. Jancek ml. 18,
Ľ. Jancek 17, J. Kupčulák 0,5 (+ 5 bodov kontumačne)

Chrumkáči (132): Š. Očkaják 25,5, Ľ. Jurovčík 21,5, M. Halaštík st.
20, J. Šeliga st. 18,5, F. Martvoň 15,5, F. Snovák 15, Š. Škapec ml. 13,
F. Macák 3 (+ 5 bodov kontumačne)

Sokoli (104): Mil. Snovák st. 28, Mar. Snovák 26,5, J. Teťák st. 25,5,
J. Snovák 15,5, J. Firic 5, T. Hojo 3,5

Lata (82): Ľ. Slaničan 23,5, Š. Škapec st. 19,5, J. Slaničan 13,5,
K. Kubolek 9,5, J. Jurký 6 (+ 5 bodov kontumačne)

Hugo (71): T. Troják 19,5, J. Kupčulák 18,5, M. Očkaják 13, M. Slani-
čan 11, J. Očkaják 6,5, A. Kompan 1, J. Časo 0,5

Prečo (60): L. Snovák 21, M. Radzo 19, T. Tomáň 6,5, F. Tomáň 5,
P. Jagelka 4,5, R. Tomáň 3, M. Šimák 1

XV. ročník Hruštínskej stolnotenisovej

miniligy 2012-2013
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Predám VW Golf, `96, 5-dverový, 1,6 benzín, 74 kw,

190 tis. km, šedá metalíza, 2x airback, ABS, posilovač ria-
denia, manuálna klimatizácia, palubný počítač, 4x el. okná,
rádio s CD, TK a EK do 04/14, športová úprava, po výme-
ne brzdových kotúčov 4x, katalyzátora a sviečok. Cena
1.600 € + dohoda možná. Tel.: 0907 362175.

� Zoberiem do prenájmu poľnohospodársku pôdu v katastri
Hruštín a Vaňovka. Peter Socha, Hruštín 205/37,
tel.: 0915 883333

� Kúpim drevo na pni, povolenie na výrub vybavím. Peter
Socha, Hruštín 205/37, tel.: 0915 883333

� Predám zimné pneumatiky na diskoch + puklice č. 175/65
R-14 Pirelli. Cena 100 €. Tel.: 0907 606112

� Predám Škoda Felícia, r.v. 96, 1,3 benzín, 130 tis. km,
červená, STK a EK, nová spojka, brzdy, ťažné, cd s mp3.
Cena 700 EUR + dohoda možná. Tel.: 0918 346554

� Potrebujete upraviť odev? Nesedí Vám veľkosť? Skraco-
vanie, predlžovanie, úprava veľkosti, prešitie podšívky, zip-
sov... Šitie podľa obrázkovej predlohy.
Kontakt: 0918322811

� Výhodne predám pracovnú obuv, gumené čižmy, filcáky
monterky rôzne velkosti a rôzne pracovné pomôcky. (zru-
šenie obchodu) Tel.: 0915 210 398

NAJLEPŠÍ VÝBER,

NAJNIŽŠIE CENY!

Uzatvorte zmluvu o stavebnom spo-
rení alebo úrazové poistenie bez

VYHRAJ ZÁJAZD NA MS V HOKEJI 2013!

Ponúkame prepis, prihlásenie alebo odhlásenie

Vášho motorového vozidla.

Využite naše služby:
- životné poistenia

- rizikové poistenie (smrť akákoľvek)

- úrazové pripoistenia

- detské poistenie FARBIČKA

- poistenie stavby, domácnosti

- zákonné a havarijné poistenie

- cestovné poistenie

- poistenie pre podnikateľov

Vybavíme pre Vás tiež:

- ukončenie poistnej zmluvy (pri dožití)

- prepracovanie poistnej zmluvy

- zmeny na poistných zmluvách

- prehodnotenie starých poistných zmlúv

Agentúrna kancelária
v Hruštíne

(zdravotné stredisko – 3. poschodie)

Obchodný zástupca – Marta Piňáková

(tel.: 0908 250 940; 0911 991 549)

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 uvedených telefónnych číslach – dohodneme si

termín a miesto stretnutia, ktoré Vám budú vyhovovať.

skúmania zdravotného stavu (denné odškodné do
30 €/deň) a zúčastnite sa žrebovania o 20 zájazdov na
MS v Hokeji 2013.

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

Podujatia v mesiaci marec 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

9. 3. Výročná schôdza PZ

10. 3. Valné zhromaždenie Pozemkového

spoločenstva urbarialistov Hruštín

13. 3. Zber plastov

20. 3. Predaj ALADIN

23. 3. Rodinná oslava

24. 3. Pašiové hry

27. 3. Predaj LANTASTIK

31. 3. Rodinná oslava


