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QV sobotu, 16. januára, sme sa zasa
po roku stretli v kultúrnom dome, kde
sa konal Maškarný ples, ktorý usporiadali Obec Hruštín, SONDA a Volejbal team. V tanci a v súťažiach sa predstavilo 19 masiek, z toho 5 dvojitých.
Víťazstvo si odniesla maska Posed spod
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Prdaliek – Daniel Ďaďo ml., druhý skončil Snehuliak – Veronika Kupčuláková
a ako tretí bol Komín – Marcela Matisová. Po vyhodnotení masiek nasledovalo vystúpenie Martina Jakubca. Po jeho
vystúpení bola tombola, kde prvou cenou bol LED TV, a po nej sa konala tanečná zábava až do rána. O zábavu sa
starala hudobná skupina SONDA a DJ
Jozef Krivačka.
Ďakujeme všetkým sponzorom: Obec
Hruštín, SONDA, Usporiadatelia, Oravská horáreň***, COOP Jednota Námestovo, Penzión u nás Miro Macek
Or. Podzámok, ELEKTRO Škapec, Základná škola Hruštín, Farský úrad Hruštín, STAMAR Martvoň František, Pizzeria Magnum, RETIC Námestovo, Textil
NATALY, Poľská mäsna, Lekáreň Hruš-
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tín, Urbár Hruštín, Naše poistenie s.r.o
Jurovčík Ľubomír, Šeliga Miroslav – výroba syrových výrobkov, KUMA Kupčo
Matej, Píla Ing. Jaššo Miroslav,
Ing. Kompan Marian, Katreník Štefan,
Očkaják Šimon, Pidíková Mária, Kupčuláková Mária, Kupčulák Jozef, Vigoda Peter, Zajac Jaroslav, Zajac Ľudvík,
Smidžár Jaroslav, Smidžár Ľubo, Gábor Miroslav, SHR Peter Socha,
Ing. Ignác Macík – projekty rodinných
domov, YATO, Peter Turňa, Trajekt
shop, Píla Vasiľov – Peter Šimulčík, Lekáreň Tableta, SNS – JUDr.Tibor Bernaťák, SIEŤ – Igor Janckulík, Alko shop
Hruštín, STROJSROS, Kvetinárstvo
Lailyne kvety, Mažeto, PD Hruštín, Kaderníctvo Alžbeta Rončáková Zákamenné, Karol Glejtek Zákamenné.

QV nedeľu 31.1. 2016 sa uskutočnilo posledné kolo
5. ročníka Zimnej halovej miniligy vo futbale, ktorá trvala od novembra 2015.V prvom stretnutí si Hromotĺci poradili s Chrumkáčmi 6:4 a potvrdili si prvé
miesto, keď počas turnaja prehrali len jediný raz.
V druhom zápase sa stretli Sexi Gym team s Veď Je
Leto. Zápas sa skončil v pomere 7:5 pre Sexi Gym
Team, ktorý obsadil konečnú 5. priečku. Veď Je Leto
skončilo na poslednej 6. priečke.V poslednom dueli
si zmerali sily Ľadničkári a Zamost. Ľadničkári mali
už isté 2. miesto, ale Zamost potreboval víťazstvo na
to, aby v tabuľke preskočil Chrumkáčov a obsadil
konečnú 3. priečku. Ľadničkári dosiahli úvodný gól,
ale Zamost tromi gólmi rýchlo otočil skóre a kontroloval priebeh zápasu do záverečného hvizdu. Zápas
nakoniec skončil 10:7 pre Zamost. Najlepším strelcom sa stal Ivan Vigoda (Zamost) s 27 gólmi a najlepším brankárom sa stal po hlasovaní vedúcich mužstiev Patrik Osadský (Hromotĺci). Ďakujem všetkým
zúčastneným a Obci Hruštín.
Matúš Očkaják
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„Mojím povolaním je láska.“

Očami
starostu
Činnosť za mesiac január:
1/ Pracovníci elektromontážnej firmy
dokončili rekonštrukciu verejného
osvetlenia vo Vaňovke. Boli zdemontované staré svietidlá, natiahnuté nové
elektrické vedenie a nové LED svieti-

(Sv. Terézia z Lisieux)

dlá na každý stĺp. Celkovo vo Vaňovke
bolo namontovaných 55 nových svietidiel. Peniaze na rekonštrukciu sme získali prostredníctvom vypracovaného
projektu – z eurofondov.
2/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach počas
mesiaca čistili chodníky a verejné
priestranstvá.
3/ Oravská vodárenská spoločnosť
a.s. pokračovala na prácach kanalizácie.
V ulici Črchľa bola predĺžená kanalizácia až k Poľnohopodárskemu družstvu. Na ulici Lán boli urobené 2 kanalizačné prípojky.
Všetkým, ktorí sa podieľali na spomínaných prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania.
V centre obce v obecnej budove
nám Poštová banka namontovala
bankomat. Obec už niekoľkokrát podávala žiadosti iným bankovým subjektom, ktorí nám odpísali, že bankomat
v obci bude nerentabilný, to znamená,
že bude málo využívaný. Oceňujem
ústretovosť Poštovej banky nielen voči

svojim klientom v obci, ale aj voči nám
ostatným a ľuďom prechádzajúcim našou obcou. Bankomat je zabezpečený
kamerovým systémom banky.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Stretli ste už Zdravú spoločnosť?
Čo je hlavnou myšlienkou iniciatívy Zdravá spoločnosť?
Zdravá spoločnosť prináša návrhy na
zlepšenie fungovania nášho zdravotníctva tak, aby v centre pozornosti bol pacient. Na toho sa totiž v súčasnosti často zabúda. Aby tieto návrhy neboli vytrhnuté z reality, absolvovali sme za posledný rok mnohé stretnutia s občanmi, ale aj s odborníkmi. Zhromažďovali
sme informácie a hľadali riešenia, ktoré sa stali základom nášho programu.

Počas uplynulých mesiacov ste na
viacerých podujatiach v našom regióne, mali možnosť stretnúť tím Zdravej
spoločnosti. Určite ste viacerí využili
možnosť zmerať si svoj krvný tlak, cukor či cholesterol a porozprávať sa
o svojich zdravotných problémoch.
Autora iniciatívy Zdravá spoločnosť
MUDr. Mariana Faktora sme sa opýtali:

Ktoré sú kľúčové problémy, ktoré
ľudí trápia?
Z informácií, ktoré mám, ľudí dnes
najviac trápia platby u lekárov, nízke
štandardy v nemocniciach, ale, žiaľ,
často aj nedostatok pozornosti a rešpektu zo strany lekárov a sestričiek.
Keď je pacient chorý alebo potrebuje
pomôcť so svojím zdravotným problémom je oveľa citlivejší a zraniteľnejší.
Rozhodne mu v takých situáciách neprospieva, keď má chodiť od dverí
k dverám, čakať na termíny u lekára, riešiť, či treba niečo platiť a komu a začo.
Naši pacienti, a najmä tí starší, ktorí toho
v živote už toľko prežili, si zaslúžia viac
úcty a rešpektu pri riešení svojich zdravotných problémov.

Aké sú kľúčové zmeny, ktoré by
mali nastať v zdravotníctve?
Tých opatrení je určite viac a sú systémové. Ale ak by som mal vymenovať
aspoň pár tých kľúčových, bola by to napríklad definícia toho, na čo má pacient
nárok zo svojho zdravotného poistenia.
Aby sme dokázali zaručiť každému pacientovi minimálne jednu diagnostickú
či liečebnú alternatívu bez akýchkoľvek
poplatkov alebo doplatkov. Je tiež potrebné zaviesť ochranný limit na prípadné poplatky v zdravotníctve tak, aby aj
dôchodcovia a sociálne slabšie skupiny mohli čerpať plnohodnotné zdravotnícke služby na úrovni 21. storočia.
Aj problematika dlhých čakacích dôb
má svoje riešenia.
Napríklad zavedenie bezplatného
objednávkového systému do ambulancií alebo maximálnych dôb čakania na
vybrané vyšetrenia a zákroky.
V neposlednom rade je potrebné zaviesť do ambulancií a nemocníc systém
spravodlivého odmeňovania a motivácie zdravotníkov na základe kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti, výsledkov liečby a spokojnosti pacientov.
Len tak sa nám podarí naplniť víziu
Zdravej spoločnosti – vrátiť rešpekt
a úctu do zdravotníctva.
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Strelci
QV Martine sa dňa 2. januára konala súťaž z veľkorážnej
pištole, ktorej sa zúčastnili aj piati strelci z Hruštína. Ľudovít
Vlžák, Jaroslav Jancek, Jozef Očkaják, Marián Slaničan
a Jozef Jancek. Zvíťazil Jozef Jancek, druhý skončil Marián
Slaničan a tretí Jozef Očkaják. Zdá sa, že ostatní strelci sú
slabí, ale opak je pravdou. Naši strelci sú výborní.

QV utorok, 26. januára, sa v KD Hruštín konal fiašangový
koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš.

QPriatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín usporiadali už
8. ročník zimného lyžiarskeho prechodu Vaňovským chotárom, ktorý bol už tradične v poslednú januárovú sobotu. Keďže tento rok absentoval sneh, prechod sa išiel pešo. Po prejdení trasy už čakal na 175 účastníkov guľáš.
Najstarší účastník: František Jancek (70 r.)
Najmladší účastník: Patrik Paško (4 r.)

Dňa 9. a 31. januára pokračovala v Žaškove Oravsko-Turčianska liga v streľbe zo vzduchových zbraní. V disciplíne
pištoľ je zatiaľ prvý Marián Slaničan, druhý Pavel Motyčka
z Tvrdošína a tretí Jozef Jancek.
V Nitre sa 16. januára uskutočnilo tretie kolo Slovenského
pohára v streleckom trojboji, zároveň to bola Veľká cena SigSauer. Pravidelne sa jej zúčastňujú Marián Kompan, Jozef
Očkaják, Marián Slaničan a Jozef Jancek. V disciplíne pištoľ
zvíťazil Juraj Oravec z Bratislavy druhý skočil Marián Slaničan a tretí Jozef Jancek. V diciplíne revolver zvíťazil Jozef
Jancek, druhý skončil Milan Daňo z Bratislavy a tretí Marián
Slaničan.
ZOTŠ Hruštín

Aj Vám sa zdá, že rok 2015 ubehol akosi rýchlo? Určite všetkým, a mne tiež. Ten sled udalostí,
ktoré sme v uplynulom roku prežili, nám teraz treba zhodnotiť. Vždy začiatkom roka je čas, aby
sme udalosti, činnosť a všetky aktivity vyhodnotili. Takéto vyhodnotenie urobí VČZ pri COOP
Jednota v našej obci dňa 18.2.2016 na výročnom rokovaní členskej základne. Zhodnotená bude
činnosť brigádnická, schôdzková, kontrolná a sponzoring. Zároveň budú prijaté nové úlohy na rok
2016. Dúfajme, že tento rok bude aspoň tak úspešný, ako bol ten predchádzajúci. Musíme si ale uvedomiť, že úspech
neprichádza sám, ale sa treba oň pričiniť.
V I. štvrťroku 2016 sa okrúhleho životného jubilea dožívajú títo naši členovia: E. Kupčová, M. Hojová, A. Slameníková,
H. Macáková, V. Snovák, M. Smidžárová, Ing. M. Kompan, J. Kompan, J. Kupčuľáková, F. Ľubek, Ing. J. Martvoňová,
M. Mazáčková, L. Kupčuľák, M. Martvoňová, E. Hutirová, T. Kupčuľáková a J. Vlžák.
Pre všetkých len jednoduché prianie: *Pevné zdravie.*
J. Kravčíková
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Rok milosrdenstva – Hnevom sa nič nedosiahne
Náš ľudský život má protipóly ako sú
napr: svetlo a tma, teplo a zima, radosť
a smútok... Silným protipólom nášho
ľudského života je aj láska a hnev.
Zvlášť si to môžeme uvedomiť, keď sa
to prejaví aj v praxi, ako to vyzerá, keď
sme láskaví a naopak, keď sa necháme ovládať hnevom.
Aj evanjelium na istom mieste porovnáva Ježišovo láskavé správanie
s hnevlivým správaním jeho rodákov.
O Ježišovi tam čítame, že z jeho úst vychádzali také milé slová až sa tomu
Ježišovi rodáci divili. Napriek Ježišovým
milým slovám, o jeho rodákoch, ktorí ho
počúvali, v závere evanjelia zas čítame:
všetkých v synagóge zachvátil hnev.
Uvažovať nad tým a uvedomiť si, že
láska je 1000-krát lepšia, krajšia a účinnejšia ako hnev, k tomu nás vedie aj to,
čo apoštol Pavol vo svojom známom
Hymne na lásku tvrdí o láske, že láska
je najväčšia vec zo všetkého a že nikdy
nezanikne. Všetko, čo urobíme s láskou a z lásky, zostane navždy zapísané v mysliach i srdciach tých, ktorým
sme lásku prejavili a ako najkrajší dobrý skutok prenesie sa nám to aj do večnosti ku Bohu. Naopak, hnev katechizmová náuka zaraďuje medzi sedem
hlavných hriechov, medzi sedem vecí,
ktoré nás najviac poškodzujú v živote
pozemskom i večnom. A tak v súvislosti s láskou a hnevom položme si niekoľko otázok:
1. Čo sa chce hnevom dosiahnuť?
Po hneve obyčajne zatúžime a prejavíme ho vtedy, keď druhému chceme
dať najavo, že sa nám niečo nepáči, že
podľa nás robí nejaké zlo. Myslíme si,
že svojím hnevom ho vystrašíme a on
to zlo už nebude robiť. Lenže veľakrát
opak je pravdou, keď niekto zbadá, čo
nás hnevá, on to bude robiť zámerne.
A my, keď budeme vo svojom hneve pokračovať, budeme vlastne len napodobňovať jeho samého. Hnev je zrkadlom
každého iného zla. – Grécky mudrc
Euklides, keď sa raz prechádzal so svojimi žiakmi, uvidel bohatého Gréka, ktorý v hneve zúrivo bil svojho otroka. Úder
za úderom dopadal na úbožiaka, ktorý
napokon bezvládne klesol na zem. Euklides vtedy ukázal na toho bohatého
Gréka a nahlas povedal: „Hľa, otrok bije
otroka!“ Povedal pravdu, lebo nezriadený hnev robí z človeka ozajstného otroka, ktorý sa nedokáže oslobodiť.
Niekedy sa hneváme aj preto, lebo sa
nám zdá, že hnevom problémy vyriešime skôr a rýchlejšie ako láskou. Láska
a prosíkanie je pre nás zdĺhavé, ale keď
sa nahnevám, veci sa urýchlia. Urýchlia sa, ale ktorým smerom? Ak by sme
dokázali hnev v sebe zadržať, aj zlé veci
by sami za hodinu, za deň samovoľne

zanikli, splynuli by v čase. Ale rýchly
hnev dokáže niektoré aj malicherné
problémy natiahnuť na dlhé roky. A tak
je tu ďalšia otázka:
2. Ku čomu v skutočnosti hnev
vedie a čo sa ním naozaj dosahuje?
V evanjeliu sa píše, že keď Ježišových
rodákov zachvátil hnev, oni vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz
vrchu a odtiaľ ho chceli zhodiť. Hnev
vedie k ubližovaniu, až k zabíjaniu.
Hnev je hriechom proti 5. Božiemu prikázaniu – nezabiješ. A proti každému
prikázaniu sa dá prehrešiť myšlienkami, slovami, skutkami. Keď sa človek
hnevá, to je myšlienková vražda. Potvrdzuje to aj Ježiš, keď v Reči na vrchu povedal: „Počuli ste, že otcom bolo
povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím:
Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho
brata hnevá.“
V jednom starobylom kostole nad
spovednicami je na obrazoch na stene
namaľovaných sedem hlavných hriechov. Hriechy tam majú podobu zvierat. Volá sa to biblia pauperum = biblia
chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak
podľa namaľovaných zvierat si mali
pred spoveďou spytovať svedomie.
Hnev tam má podobu medveďa, lebo
vieme, že medveď ak sa nahnevá, dokáže zabíjať a ničiť a necháva po sebe
veľkú spúšť.
Ak si máme ešte úplnejšie zodpovedať k čomu v skutočnosti vedie hnev,
tak okrem toho, že je to jeden z hlavných hriechov, prejavuje sa znetvorením tváre, krikom, nadávkami, urážkami, spôsobovaním škody a násilnými
skutkami. Okráda človeka o čas na rozhovor, ktorý sa už nikdy nevráti. Hnev
zatvára človeku oči, aby nevidel dobro.
Škodí nielen duši, ale i na telesnom
zdraví, nie jedno ľudské srdce zlyhalo
práve pri rozčúlení.
3. Rovnako sa nám treba aj zamyslieť, k čomu vedie láska?
O Ježišovi ako reagoval na hnev rodákov evanjelium hovorí: On prešiel
pomedzi nich a odišiel. Láska sa snaží
nereagovať na hnev, ako by obchádzala to, na čo sa zameriava hnev. Hnev
má vlastne šťastie, ak narazí na lásku.
Ale aj láska pri hneve nevydrží donekonečna, odíde od neho. A po odchode
lásky, vnikne otázka: a čo ak jeden hnev
už narazí len na druhý hnev, čo bude
nasledovať potom? Tam, kde sa na jeden hnev reaguje druhým hnevom, vieme, že tam sa to výstižne volá peklo na
zemi.
4. Ďalšia otázka je, či okrem hriešneho hnevu neexistuje aj spravodlivý hnev?

Pod spravodlivým hnevom máme namysli situácie, keď sa hneváme na niekoho, kto upadá do morálnych slabosti:
alkohol, lenivosť, chamtivosť... alebo
keď niekto odpadol od viery, nechodí na
omšu, nemodlí sa. Ak sa na to hneváme, možno náš hnev je vtedy oprávnený a spravodlivý, ale otázka je, čo sa
ním dosiahne? Vidíme, že aj Pán Ježiš
svojim rodákom, keď si mysleli, že je
len Jozefov syn a nie Mesiáš vytkol, že
ich viera je malá a slabá, oni toto napomenutie neprijali ani od neho. Nemyslíme si, že my svojim hnevom niekoho
prinútime k viere alebo odučíme od slabosti, keď to nedokázal ani Pán Ježiš.
Aj apoštol Pavol preto píše: Keby som
mal takú silnú vieru, že by som vrchy
prenášal, a lásky by som nemal, ničím
by som nebol. S hnevom nikoho neprivedieme bližšie k viere, ani nepolepšíme v mravoch. Dá sa to urobiť len s láskou, ktorá je väčšia a silnejšia ako viera.
Niekedy zas priestupky iných používame ako ospravedlnenku svojho hnevu. Povieme, keby ten nerobil to a tamten nebol taký, tak ja sa ani nemám prečo hnevať. Lenže skutočnou príčinou
nášho hnevu nikdy nie sú druhí, je to
naša vlastná slabosť, ktorú keď si nepriznáme nikdy ju neodstránime. Iní
majú väčšiu zodpovednosť a nevedia sa
hnevať. Pápež vyzýva ku pokoju vo svete, niekedy ho nepočúvajú nielen politici, ale ani vlastní podriadení a nikdy sa
na nikoho nenahnevá. – Aj jeden mladý mních žil v spoločenstve s ostatnými mníchmi. Veľmi skoro sa rozčúlil pre
akúkoľvek maličkosť. Raz si povedal:
„Chcem byť sám. Keď nebudem mať
okolo seba nijakých spolubratov, nebudem mať ani príčiny nahnevať sa. Predstavený mu preto dovolil žiť v ústraní
v opustenej cele. Mnohé veci si vtedy
musel urobiť sám a keď to nevedel, hoci
bol sám, opäť sa rozčuľoval. Raz od
zlosti rozbil svoj hrnček a v chudobnom
kláštore mu nemali do čoho dať stravu.
Vtedy si uvedomil: Žil som tu sám a aj
tak som bol premožený pokušením hnevu. Nie moji bratia, ale ja sám som príčinou svojho hnevu. Vrátim sa radšej do
spoločenstva mníchov, ich láska ma
skôr naučí ovládať môj hnev.
5. Vie sa hnevať aj Boh, ktorý je
láska? Boha by zo všetkého najviac
mali hnevať naše hriechy. Keby na
miesto kňaza sedel v spovednici Pán
Boh a my by sme mu povedali svoje
hriechy, čo by urobil Boh? Rozkričal by
sa na nás, alebo by ostal ticho? Ostal
by určite ticho, lebo on vie, že v tichu
by nás naše previnenia trápili viac, ako
keby sa na nás hlučne rozkričal. Nie
Boží hnev, ale láska Božia nás vyzlieka
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z hriechu. A tak je tu už posledná otázka:
6. Ako premôcť svoj hnev?
Láska, ktorá premáha hnev, sa volá
trpezlivosť. Hlavnou vlastnosťou hnevu
je, že sa chce šíriť do éteru a zamorovať atmosféru medziľudských vzťahov.
A trpezlivosť je toho opakom. Trpezlivosť, to znamená pretrpieť zlosť v sebe.
A preto, ak sme na niektorom mieste
pokúšaný nechať sa uniesť hnevom, čím
prv by sme z toho miesta mali odísť do
ticha, do samoty. V tom tichu pozrieť na

trpiaceho Krista na kríži, či obraze, potom si dať tvár do dlaní a v duchu sa
pomodliť: Pane, keď si ty na hnev druhých dokázal reagovať svojou láskou,
pomôž aj mne ovládať sa, prosím.
Láska a hnev sú jeden z najsilnejších
protipólov nášho života. Ak si o nich
hovoríme ako o protipóloch, to znamená, že oni sa neznesú na jednom mieste, v jednom srdci. Je na nás, čo si vyberieme, či radšej väčšiu časť života
prežijeme v hneve alebo v láske. No ako
kresťanom – nasledovníkom Ježiša, ktorého ústa hovorili milé slová, viac nám

pristane láska. Poznávacím znamením
aj prvých kresťanov nebol krížik na krku,
ani účasť na omši, ktoré boli kvôli prenasledovaniu tajné. Ale pohania ich rozpoznali podľa lásky, keď o nich hovorili:
Pozrite, ako sa milujú. Preto aj my spolu so sv. Pavlom si povedzme, keby som
mal všetko a nemal by som lásku, bol
by som ničím. Ale keď mám lásku, vtedy som všetkým: aj kresťanom, aj dobrým človekom, aj dobrým členom rodiny, dobrým kolegom v práci, dobrým
susedom, dobrým spoluobčanom, dobrým....
pf

Svätá Terézia z Lisieux
– patrónka misií, učiteľka Cirkvi, divotvorkyňa
Narodila sa vo Francúzku. Pochádzala z deviatich
detí. Najmladšej z detí – Terezke – zomrela mama
keď mala 4 roky. V 15 rokoch vstúpila do karmelitánskej rehole, v ktorej sa počas 9 rokov hlboko
zapísala svojím životom a myšlienkami do dejín
Cirkvi. Zomiera 24 ročná na tuberkulózu.
Relikvie tejto výnimočnej svätice boli už na piatich
kontinentoch a v čase od 10.1– 24.1.2016 navštívili
aj Slovensko. Tisíce veriacich mohli pri jej ostatkoch prosiť o mnohé veci telesné či duchovné. Terezka sľubovala, že po svojej smrti nechá pršať ruže
z neba. „Áno, svoje nebo chcem stráviť tým, že budem robiť na zemi dobro. Vrátim sa... Aká nešťastná
by som bola v nebi, keby som nesmela robiť malé radosti na zemi tým,
ktorých milujem!“
Mnohé svedectvá tých, ktorých Terezka vypočula cez svoje relikvie, alebo
iným príhovorom, nájdeme v knihe Guy Gaucher: „Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta...“ Jeden z nich je aj tento.

„Opitý som sa rútil
na bicykli po ceste“
( Skutočný príbeh)
V roku 1991 som bol darebák, alkoholik, ateista, antiklerikál. Bojoval som
proti Cirkvi všetkými prostriedkami, čo
som mal k dispozícii, pretože som považoval náboženstvo za obrovský podvod...Zvláštnu nenávisť som cítil voči
Katolíckej cirkvi, lebo náš kraj bol hlboko katolícky. Môj boj proti tomuto ópiu
ľudu som považoval za správny.
Istého dňa koncom decembra 1991
som vkročil opitý do baru bretónskeho
typu v Morlaix. Tesne predtým som vyšiel z jedného kostola , kde som si vzal
, neviem prečo, časopis Therése de Lisieux, ktorý som tam našiel. V bare bolo
tucet klientov, z ktorých jeden bol
moslim, vlastník baru a jeho žena. Bol
podvečer. V kozube horel veľmi živý
oheň.
Keď ma vlastník baru zbadal, odmietol ma obslúžiť, vyšiel hore a odpratával stoly: hádžem časopis do ohňa
a dávam sa do debaty s hosťami. Asi
po štvrťhodine všetci obrátia zrak ku kozubu. Celý časopis zhorel, no fotografia Terézie tancovala nad plameňmi (išlo
o fotografiu Terézie s krížom z roku

1896). Obrázok bol nedotknutý: ani Terézia, ani kríž nezhoreli. Z celého časopisu bol popol. Tucet svedkov to videlo. Tak som sa vyľakal, že som okamžite vytriezvel. Všetci stŕpli. Ktosi vraví:
„Tu teda nezostaneme!“ Načiahol som
ruku k obrázku, vytiahol ho z plameňa
a položil na pult. Celú polhodinu tento
obrázok Terézie plával nad modrobielymi jazykmi ohňa čo šľahali zo všetkých
strán. Nevysvetliteľné!
Vhodil som obrázok znova do ohňa –
tentoraz na spodok kozuba – a on
okamžite zhorel. Vyhľadal som profesorov fyziky a chémie. Opýtal som sa
ich, či má tento úkaz vysvetlenie. Odpovedali: „ Žiadne.“ Obrázok mal zhorieť spolu so zvyškom časopisu.
Ďalej som sa opíjal a vystrájal.
O sedem mesiacov neskôr, 5. júla
1992 o druhej v noci, som sa opitý rútil
na bicykli bez svetla po ceste asi 7 km
od Morlaix. Nová 205GTI ma v plnej
rýchlosti zrazila a úplne „prilepila na stenu“. Nikto v aute sa nezranil a ja som
mal iba zlomeninu nohy. Druhý zázrak!
V nemocnici ma operovali 3x za pol
roka. Kosť sa nechcela zrásť, lebo bola
odvápnená. (Alkohol nie je potrava)
Chirurg mi hovoril: „Prídeš o nohu.
Kosti máš dekalcifikované.“ Opýtal som
sa ho, čo chce robiť. „Nič, ostáva sa ti

modliť k tvojmu Bohu.“ No ja som bol
ateista. Neveril som v Boha. Prešlo pár
dní. Začal som sa obávať, že stratím
nohu. Mal som len 46 rokov. Urobil som
2 sľuby bez toho, aby som ich mienil
vážne, že ak sa mi noha uzdraví, prestanem piť a pôjdem do Lisieux. Napriek
všetkým očakávaniam, zlomená kosť sa
začala zrastať, až sa uzdravila úplne.
Samozrejme, že to nebolo za 2 týždne,
ale za niekoľko mesiacov. Teraz chodím veľmi dobre, krívam len trošku.
Vďaka, Terezka. Tretí zázrak!
Teraz bolo na mne plniť sľuby. Prvé
bolo prestať piť: požiadal som o prijatie
do centra Modrého kríža v Lorient. Do
telefónu mi povedali: „Vyplňte prihlášku, prídete, keď sa uvoľní miesto“. Čakal som.
Okolo 15. mája 1993 mi zavolali, že
18. mája bude voľné miesto. Pretože
v centre neprijímali opitých, prestal som
piť. 17. mája 1993. Aký je to dátum? Výročie svätorečenia Terezky! Pritom som
bol ateista. Nevedel som ani Otče náš.
Náhoda? Viac ako náhoda. Štvrtý zázrak!
Odvtedy som navštívil Lisieux 6x!
Našiel som vieru. Štyri zázraky pre chlapíka ako ja! Bol som odpadlíkom, spodinou, prašivcom, kým mi Terezka nepodala ruku. Už 4 roky totálne abstinujem. Už nie som darebák. Snažím sa
čo najlepšie rešpektovať Božie i ľudské
zákony.
V Lisieux som tesne pred svojím obrátením zistil, že Boh je láska. Stvoril
človeka na svoj obraz a všetkých nás
miluje, ako malé dietky.
Terezka mi podala pomocnú ruku.
Bola to vlastne ruka, ktorá ma zachránila, keď som sa už videl v pekelných
plameňoch. Kapitánom lode, na ktorej
sa nachádzala „námorníčka“ Terézia bol
prirodzene Boh – náš Otec spolu so
svojím synom Ježišom.
Ja omilostený Georges, môžem dosvedčiť: Terezkino učenie otvorí 21. storočie láske!
(Georges Guégen - ĽÉveil de Lisieux,
29. mája 1997)
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ZACHOVAJ PORIADOK a PORIADOK TI BUDE SLÚŽIŤ
Nebudem tu moc teoretizovať. Hneď
Uvedený nadpis je voľným prekladom vého a uvedomelého človeka. Uvažujstarodávneho, vekmi osvedčeného, la- me štyri, napríklad: Človek telesne cho- prakticky uvediem – pre naše knižnice
tinského hesla „Serva ordinem et ordo rý a práceneschopný, ktorý už pozerá na v Hruštíne a ich čitateľov – z existujúceservabit te“. Začnem príbehom, ktorý sa „tú druhú stranu“ tuzemským okom ne- ho detailného MDT vybranú časť podľa
stal pred cca 60 rokmi, keď otec hrával obsiahnuteľnú i zamýšľa sa nad svojím súčasnej i perspektívne očakávanej pona organe v našom kostole. Mať hovorí vzťahom k Stvoriteľovi a poväčšine be- treby. Jednotlivé vybrané skupiny či trieotcovi: „Tomo, už svitá, stávaj, aby si rie do rúk len modlitebné knižky…
dy (a ich „podskupiny“ …) uvádzam maneprišiel neskoro do kostola!“ Otec skoJednoducho žijúci človek, ktorý prak- ximalisticky, aby nebolo treba nič dopĺčil do nohavíc a hľadá obradnú knižku tizuje známe heslo „Modli sa a pracuj!“ ňať, naopak - podľa vášho uváženia
so slovami „A dnes je zádušná sv.omša Jeho čítanie je zamerané najmä na pod- a vašej vôle len vynechať. Pretože moža tuto som mal potrebnú knižku; prečo mienky udržania dobrého duševného no pripustiť postupné pribúdanie ďalších
nie je tu, niekto tu asi utieral prach a po- stavu a zmysluplnej činnosti.
sponzorov kníh … Popri tom tu v mojom
prekladal moje veci – čo je to za
Všestrannejší čitateľ, ktorý žije naprí- článku som vynechal číselné označenie
„ordnung“!!“ Tri poznatky sú obzvlášť klad podľa štyroch pravidiel významné- tej poslednej podskupiny, ktorú tvorí môj
dôležité: Čo mám, kde to mám a ako ho ľudovýchovného spisovateľa Juraja praktický doplnok, vystihujúci duchovný
postupovať. Veci sú uložené na určitom Fándlyho (1750–1811), ktorý v jednom život našej obce. Rozpísané prvky MDT
mieste. Čím viac kníh mám, tým viac zo svojich početných diel napísal (citu- poskytujú akoby prehľadnú mapu exisčasu potrebujem, aby som našiel knihu, jem v trocha upravenej podobe): „K dob- tujúcich profesií, tiež možných či potrebktorú práve chcem. Ten čas môžem rému žitiu sú potrebné: čisté svedomie, ných činností a ich súvislosti. Číselné
zmenšiť, ak uloženie kníh je usporiada- jasné myslenie; mierne jedla a trúnku označenia jednotlivých tried sú len prakné podľa náležitého systému.
požívanie a primerané tela pohybova- tickou systémovou pomôckou tvorby preV nadväznosti na prvý môj dar 117 kníh nie“. Je tu stručne definovaná a rozpí- hľadu. Podstatný je obsah (platný pre
do Obecnej knižnice v Hruštíne, proto- saná starosť o dušu i telo.
knihy aj pre časopisy). Ako sa to všetko
kolárne odovzdaných dňa 12.8.1993
Človek pracujúci v určitej odbornej pro- detailne zatrieďuje, možno prakticky vipodľa darovacej listiny, v ktorej sú uve- fesii a očakávajúci úspešné výsledky – dieť z uvedených vytvorených ukážok,
dené i pohnútky a pokyny pre ich využí- nutne potrebuje sledovať svetový vývoj osobitne napríklad v častiach 31, 33, alevanie; tiež v nadväznosti na moje člán- v jeho odbore a spolu s ním odborne rásť. bo v častiach 61, 62, 63.
ky v mesačníku obce v januári a v no- Rozmanitej literatúry, aj odbornej, veľmi
Toto stručné „uvedenie“ do systému
vembri 2014 a vzhľadom aj na ďalšie rýchlo pribúda. Dobre byť zorientovaný, „knihovedy“ zaiste môže všetkým záupočetné darované knihy – postupne som vyznať sa v nej – to je celospoločenský jemcom prispieť aj k určitému zvýšeniu
dospel k naliehavej potrebe uvažovať svetový problém, pre zvládnutie ktoré- „poriadku“ v ich spôsobe myslenia
o komplexnej a perspektívnej evidencii ho bol zavedený systém tzv. MDT (me- a následne aj úspešnejšieho konania.
kníh a časopisov.
V súlade s normalizovaným MDT –
dzinárodné desatinné triedenie), ktoré
Namieste je základná otázka: Pre koho zatrieďuje ľudské poznanie podľa po- upravený odporúčaný návrh pre účely
sú vhodné aké knihy či časopisy. Možno stupne pridávaných číslic 0 až 9. Je to evidencie knižníc v Hruštíne a pre ich
uvažovať určité varianty duševne vníma- dômyselný výborný racionálny systém.
čitateľov
0 VŠEOBECNOSTI
1 FILOZOFIA
2 NÁBOŽENSTVO
00 Základy vedomostí a kultúry
159.9 Psychológia
211 Boh. Najvyššie bytie
004 Počítačové vedy a technológie
17 Filozofia morálky. Etika
22 Biblia. Sväté písmo
01 Bibliografie. Katalógy. Zoznamy kníh
23 Dogmatická teológia
02 Knihovníctvo. Knihoveda
Katechizmy.
030 Všeobecné príručky. Encyklopédie
Svedectvá
050 Seriálové publikácie. Periodiká
25 Pastorálna teológia
070 Noviny. Novinárstvo
Životopisy svätých. Príbehy
070.42 Dopisovatelia 070.485 Inzercia Homílie (Kázne)
3 SPOLOČENSKÉ VEDY Meditácie
30 Metodológia a metódy spoloč.vied. Sociografia Pútnické miesta
31 Demografia 282 Rímskokatolícka cirkev
311 Štatistika 32 Politika Gréckokatolícka cirkev
316 Sociológia 316.774 Médiá 35 Verejná správa 29 Nekresťanské náboženstvá
33 Ekonomika 34 Právo 355.58 Civilná obrana Neveriaci ...
331 Organizácia práce 348 Cirkevné právo 364 Sociálna verejná starostlivosť
331.47 Ochrana zdravia 37 Vzdelávanie. Výchova. Výchova detí, výchova mládeže.
338.48 Ekonomika cest.ruchu 379.8 Voľný čas. Púte 379.82 Záľuby 39 Etnografia. Folklór
6 APLIKOVANÉ VEDY. MEDICÍNA. TECHNIKA
61 Lekárske vedy
63 Poľnohospodárstvo
614 Verejné zdravie a hygiena
633 Poľné plodiny
614.84Ochrana proti ohňu. Hasiči
634 Ovocinárstvo
615 Liečivé rastliny
635 Záhradkárstvo
618 Ošetrovateľstvo
636 Chov zvierat
62 Technika
638.1 Včelárstvo
620 Energetické hospodárstvo
639 Poľovníctvo. Strelci
621 Strojárstvo
639.3 Rybárstvo
621.3 Elektrotechnika
64 Domáce hospodárstvo
624 Stavebné inžinierstvo
640.4 Pohostinstvo
641 Potraviny. Varenie. Riady
630 Lesníctvo
65 Riadenie a organizácia priemyslu, obchodu, dopravy a spojov
66 Chemická technológia
67 Rôzne odvetvia priemyslu a remesiel. Remeslá
674 Drevo a drevosprac. priemysel
677 Textilný priemysel
68 Finálne alebo montované výrobky
69 Stavebné materiály. Stavebné práce. Stavebná výroba.

4 TRIEDA NIE JE OBSADENÁ

5 MATEMATIKA a PRÍRODNÉ VEDY
502 Životné prostredie a jeho ochrana
51 Matematika. Informatika
52 Astronómia. Kozmológia. Geodézia
53 Fyzika
54 Chémia. Mineralógia
55 Geológia
551 Meteorológia
556 Vodné hospodárstvo
57 Biológia 628.4 Odpadové hospodárstvo
574 Všeobecná ekológia
58 Botanika
59 Zoológia
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9 GEOGRAFIA.BIOGRAFIA.DEJINY
91 Geografia. Cestovanie
92 Biografia
93 Dejiny. História

7UMENIE.REKREÁCIA.ZÁBAVA.ŠPORT
71 Územné plánovanie
78 Hudba
72 Architektúra. Rodinné domy
79 Rekreácia. Zábava. Hry.Šport
73 Sochárstvo
794.1Šach
74 Umelecké remeslá
796 Telesné cvičenia
746.4 Šitie. Háčkovanie
75 Maliarstvo
76 Grafické umenie. Grafika
77 Fotografia

Uvediem niekoľko aktuálnych poznámok:
Niektoré publikácie možno tematicky
zaradiť do viacerých tried, napr. „Životopisy svätých“ do triedy 2 (25:Pastorálna
teológia), alebo do 93: História. Možno
sa rozhodnúť podľa toho, čo v knihe prevažuje (úvahy…, alebo konkrétne údaje). Existujú aj také, kde je dostatok z obidvoch tried. Asi najlepšie bude dať vhodnú poznámku o knihe aj na príslušnú tvrdú „záložku“ v triede, kde nie je zaradená…
Žiada sa zdôrazniť, že mnohé články
v časopisoch alebo state v knihách majú
význam pre človeka aj vtedy, ak nie je
v danej problematike (napr. v náboženstve, v medicíne,…) profesne vzdelaný,
ale sa dozvie o záverečných poznatkoch,
pre neho aspoň „vnímateľných“ a primerane pochopiteľných, ako nových a užitočných …
Uvedený môj návrh (zoznam aktuálnych skupín, podskupín, … v normalizovaných informačných publikačných triedach) – umožňuje systémovo prehľadné
uloženie publikácií do vhodných pripravených regálov; tiež využitie pri postupnom systémovom pridelení čísla (tzv. „sig-

natúry“) publikácií; a napokon chce byť
aj pozitívnou odpoveďou na tak veľmi potrebnú a naliehavo zdôrazňovanú „vedomostnú spoločnosť“.
Čo najbližšie treba pre knižnicu vykonať? Realizovať zoznam kníh spôsobom:
Autor, názov knihy, rok vydania, vydavateľ (kto, kde); pre časopisy spôsobom:
Názov časopisu, rok vydania/číslo v danom roku, vydavateľ. Ak by som to ja robil, nemal by som čas na koncepčnú
a inú, ťažko či sotva nahraditeľnú, prácu.
Potešilo ma, že za poslancov našej obce
boli zvolení aj profesionáli, ktorí majú ku
knihám a knižniciam veľmi blízko (možno sú im aj „srdcovou záležitosťou“), ale
možno aj iní by sa azda našli, ktorí by
podľa určitej dohody radi spolupracovali
na tvorbe uvedených zoznamov.
V záujme komplexného vedomia o postojoch… – tvrdím, že rodinným blízkym
a ich potomkom (aj pre ich budúcnosť)
som venoval knihy najmä z tu uvedených
najpotrebnejších oblastí 2 (náboženstvo)
a 37 (výchova).
Vychádzam zo skúseností, že ďalšie
publikácie možno optimálne využiť aj
z knižníc. Všetkým pracovníkom, osobitne pánovi starostovi a príslušnému re-

8 JAZYK.LINGVISTIKA.LITERATÚRA
80 Filológia
81 Lingvistika. Jazyky
82 Literatúra

daktorovi mesačníka obce vopred ďakujem za starostlivosť pri optimálnom usporiadaní obzvlášť náročného uvedeného
textu MDT.
Záverom vyslovujem veľké potešenie,
že (popri vzácnych článkoch a informáciách duchovného zamerania) som vyčítal v mesačníku našej obce mnohé faktografické údaje o zaujímavých aktivitách
a úspešných súťažiach mládeže i dospelých a najmä ma zaujali školáci, ktorí
okrem „Talentária“ napríklad majú heslo
„z ulice do knižnice“, kde existuje aj sponzorsky vyrobený nábytok; že prijali návštevu knihovníčky z Dolného Kubína; že
vdp.farár ich prijal vo farskej knižnici, atď.
Súťaž „Hľadáme najstaršiu knihu“ predstavuje úspešný unikátny výkon!
Potešil ma aj relatívne dobrý výsledok
Hruštína na nedávnom referende, len mi
bolo ľúto, že trocha chýbalo do prekročenia 50 %. Dúfam, že účasť na marcových voľbách a ich výsledok ma ešte viac
poteší…
S poďakovaniami a srdečnými pozdravmi, v duchu stále s vami, váš spolurodák. V Bratislave 25.1.2016
Dr. František Kľuska

Odstúpenie od zmluvy pri tovare zakúpenom formou zásielkového predaja 2/2
Nákup výrobkov na diaľku, najčastejšie cez internet či formou rôznych katalógov, je v súčasnosti bežným a obľúbeným spôsobom nákupu. Spotrebitelia radi
využívajú výhody takejto formy nákupu
výrobkov, pričom za jednu z hlavných
výhod považujú možnosť odstúpenia od
zmluvy a ich vrátenia. V minulom čísle
sme sa zaoberali právom na odstúpenie
od zmluvy ako takým. Ako však toto
správne zrealizovať v praxi?
Právo na odstúpenie od zmluvy môžeme uplatniť u predávajúceho buď v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na
inom trvanlivom nosiči, teda v prípade
kúpy cez e-shop napríklad aj e-mailom.
Aby sa predišlo improvizácii, je vhodné
použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nám mal poskytnúť predávajúci.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy je
potrebné predávajúcemu odoslať najneskôr v posledný deň lehoty a to tak, aby
jeho odoslanie bolo preukázateľné, nakoľko dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. Pokiaľ posielame odstúpenie od
zmluvy poštou, je vhodné priamo na obálku zásielky uviesť, že ide o odstúpenie
od zmluvy. Pokiaľ vieme odoslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy preukázať,
ale nevieme, či bolo skutočne doručené,
pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstú-

pení od zmluvy považuje za doručené
uplynutím času primeraného použitému
spôsobu doručovania, ak vieme preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú
spotrebiteľovi predávajúcim. Ak poštovú
zásielku, ktorej obsahom je oznámenie
o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať
predávajúcemu, oznámenie o odstúpení
od zmluvy sa považuje za doručené
dňom jeho odoslania predávajúcemu na
jeho adresu.
Pokiaľ odstupujeme od zmluvy, vzniká
nám povinnosť najneskôr do 14 dní odo
dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
späť alebo ho odovzdať predávajúcemu
alebo ním poverenej osobe. To však neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom
ním poverenej osoby, avšak v prípade
takéhoto návrhu zo strany predávajúceho by sme si ho mali žiadať v písomnej
podobe. Pri vracaní tovaru je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa nepoškodil
a pokiaľ ho zasielame poštou, je vhodné
priamo na zásielku uviesť, že ide o vrátenie tovaru. Pokiaľ tovar odovzdávame
predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, je potrebné vyžiadať si o tomto potvrdenie. Vracaný tovar je musíme predávajúcemu odoslať najneskôr v posledný
deň lehoty.
V zásade platí, že uplatnenie práva
odstúpiť od zmluvy nesmie mať pre spotrebiteľa za následok vznik ďalších nákla-

dov ani iných povinností pre, okrem nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru však nemusíme znášať v prípade, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť ešte pred
uzavretím zmluvy informovať o tom, že
ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude
znášať náklady na vrátenie tovaru.
V praxi sa často stáva, že predávajúci
odmietajú akceptovať odstúpenie od
zmluvy v prípade, ak konaním spotrebiteľa dôjde k akémukoľvek zníženiu hodnoty tovaru. V tejto súvislosti je potrebné
zdôrazniť, že spotrebiteľ zodpovedá len
za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania
s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
a funkčnosti tovaru (používanie výrobku
namiesto jeho odskúšania). Nie je preto
možné zo strany predávajúceho v takomto prípade neakceptovať odstúpenie
od zmluvy, avšak na druhej strane spotrebiteľ musí počítať s tým, že pokiaľ výrobok nielen odskúšal ale ho aj používal
a v dôsledku toho výrobok stratil na hodnote alebo sa poškodil, predávajúcemu
bude musieť nahradiť takto vzniknutú škodu. Toto však neplatí v prípade, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť
o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
a teda spotrebiteľ v takomto prípade nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru.
JUDr. Ján Macík

8

02/2016

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Pred vianočnými prázdninami dostali starší žiaci našej školy
zadanie vytvoriť čokoľvek z papierových obalov na vajíčka.
Ich výtvory boli naozaj zaujímavé. Zostrojili veci praktické –
ihelníček, ale boli medzi nimi aj zvieratká, venčeky a kvety.
Na fotografii sú s p. učiteľkou Janolkovou odmenené autorky víťazného výtvoru.

13.1. – dostali deviataci svoje fotoalbumy (12 € vrátane
4 ks malých fotografií), aby mali po rokoch na koho spomínať.
– uskutočnilo sa rodičovské združenie žiakov 9.ročníka. Rodičia (niektorí aj so svojimi deťmi) si mohli vypočuť
zástupcov Obchodnej akadémie z D.Kubína a SOŠ polytechnickej z Kňažej, SOŠ lesníckej z Tvrdošína, SŠ z Tvrdošína,
SZŠ z DK, Strednej OŠ Námestovo a Spojenej školy Slanická Osada. Okrem nich sa združenia zúčastnil aj zástupca
závodu MIBA z Mokrade.
– sa v CVČ Maják v Námestove uskutočnilo okresné
kolo olympiády anglického jazyka. V kategórii 1B (8.-9.roč.)
nás reprezentoval žiak Juraj Jurovčík (9.B), ktorý sa stal
úspešným riešiteľom. Pripravovala p.uč. Janolková. Ďakujeme za reprezentáciu školy.
20.1. – sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili literárneho kvízu s názvom „Popletené rozprávky“. Oprášili svoje
vedomosti týkajúce sa najznámejších ľudových i autorských
rozprávok, pri pesničkách si zaspomínali na obľúbené rozprávky pred spaním, hľadali slovenských autorov pre deti
a okrem toho sa učili i spolupracovať v skupine.
– Oficiálne výsledky celoslovenského testovania žiakov
5.ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry:
z našej školy bolo testovaných 35 žiakov. Z matematiky dosiahli úspešnosť 62,1% (+ 0,11 oproti priemeru v SR), zo SJ
mali úspešnosť 64,0% (- 2,62 oproti SR). Najúspešnejší
v teste boli:
SJ – Mária Kľusková a Kristína Veselovská – 86,7 %, Erik
Hojo a Lukáš Kompan – 83,3 %
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MAT – Samuel Haluška a Lukáš Kaprálik – 90,0 %, Adrián
Očkaják 83,3 %
26.1. – v CVČ Maják v Námestove sa konalo okresné kolo
v prednese povesti – Šaliansky Maťko. Reprezentovali nás
Vaneska Ľubeková (2.B) a Gabika Vlžáková (4.B) ktorým ďakujeme za reprezentáciu školy. Pripravovali p.uč. Poljaková
a p.uč. Pidíková.
25.1. – konala sa polročná pedagogická rada.
Prospech: prospelo s vyznamenaním – 198 žiakov, prospelo veľmi dobre – 62 žiakov, prospelo 61 žiakov, neprospeli 7 žiaci, 1 žiačka bola neklasifikovaná.
Správanie:1 znížená známka zo správania na II. stupeň.
Dochádzka: I. stupeň – najlepšia 2.B – 18,1 hod. na žiaka; najviac – 4.A – 33,6 hod.
II. stupeň – najlepšia 7.A – 16,4 hod. a 7.B – 19,5 hod;
najviac – 9.A – 41,9 hod/ž.
28. a 29.1. – pedagogickí zamestnanci našej školy podporili štrajk vyhlásený Iniciatívou slovenských učiteľov (ISU).
V tieto dni sa nevyučovalo, mimo prevádzky bol aj školský
klub detí.
30.1. – v kultúrnom dome sa konal školský ples,
ktorý zorganizovalo
Rodičovské
združenie pri ZŠ
Hruštín v spolupráci so zamestnancami ZŠ. Vyše 150
hostí sa do skorého rána dobre zabávalo, na tých
šťastnejších sa
usmialo šťastie pri
tombole. Za vyše
90 cien ďakujeme
všetkým darcom,
rovnako aj pani kuchárkam z MŠ za
výborné menu.
Ples spestrili vystúpenia folkloristov Murinovcov
z Podbiela, barmanská
show,
program tanečníčok zo ZUŠ Jánoš.
Do tanca hral DJ
Jožko Krivačka,
záujemcov odfotografoval Juraj Kupčulák. Ďakujeme
p. Kataríne Snovákovej za jej iniciatívu pri organizovaní tradičného plesu, ktorý sa pre nedostatočný počet
záujemcov vlani
a predvlani neuskutočnil. Dúfame, že sa o rok znova stretneme.
Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
„Na Nový rok o slepačí krok, na
Tri krále o krok dále...“
S otvorením nového kalendára prajem všetkým otvorenie dverí do nových
pekných oblastí poznania...
20.01.2016 – Keďže je stále potrebné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, aby si rozšírili svoj obzor v inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu,
sa niektoré naše učiteľky zúčastnili na
školení „EDULAB“ – Program podpory
digitalizácie škôl pre materské školy.
Z návštevy MŠ v Trstenej a zo stretnutia s inými kolegyňami prišli plné nadšenia a inšpirácii ako vhodne využívať
interaktívne tabule pri výchovno-vzdelávacom procese.
25.01.2016 – Naša MŠ sa zapojila do
štrajku, ktorého hlavným cieľom je najmä morálne hľadisko, tzn. protest za
kvalitnejšie školstvo, teda za lepšiu budúcnosť, a protest proti hodnotovému
smerovaniu štátu. Štrajk má dva body,
ale vždy podsúvajú iba ten prvý – platy
pedagogických zamestnancov. Druhým
bodom je vybavenosť škôl, kvalitné
vzdelanie učiteľov,... Pre lepšiu informovanosť je dobré sledovať aj niektoré
stránky, v ktorých sa dozviete hlbšie
a pravdivejšie o danej problematike:
www.isu.sk (Iniciatíva slovenských učiteľov).

26.01.2016 – Konečne nám pekne
nasnežilo a deti sa mohli z chuti vyšantiť. Počas celého mesiaca sme sa zaoberali témami o zime, zimnom športe,
zvieratkách a vtáčikoch, ktoré deti
s nadšením kŕmia a sledujú ich z tried.

Deti predškolského veku mali možnosť vyskúšať si turecké umenie
„EBRU“. Hoci vznikol aj nejaký neporiadok z farieb, ale prekryl to pekný pocit z výsledných krásnych obrázkov.

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ A PRIPRAVENOSŤ
DIEŤAŤA NA ŠKOLU

Téma školskej zrelosti a školskej spôsobilosti aktuálne rezonuje práve v tomto období. Do prvého ročníka základnej
školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo fyzický vek 6 rokov (určenie fyzického
veku nie je náhodné) a dosiahlo školskú spôsobilosť – školskú zrelosť. Ide
o kľúčové východiská pre úspešné zvládanie požiadaviek školy. Vo veku 6 – 7
rokov dochádza u dieťaťa k významným
vývinovým zmenám, ktoré sú podmienené zrením aj učením.
Školská pripravenosť (spôsobilosť)
postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností dieťaťa získaných vplyvom prostredia a výchovy.
Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného,
rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa musí byť
odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability.
Budúci prvák by mal vedieť:
– samostatne sa obliecť
a obuť,
– zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
– samostatne sa najesť
a obslúžiť na WC,
– správne vyslovovať všetky hlásky,
– vyjadrovať sa plynulo aj
v zložitejších vetách,
– kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec,
kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky
podľa predlohy (body na

hracích kockách,
štvorlístok atď.),
– nakresliť postavu
so všetkými základnými znakmi (musí mať
hlavu, trup, končatiny),
– vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
– poznať a rozlíšiť základné farby,
– spočítať predmety
do 5-10
– rozprávať obsah
krátkej rozprávky
a rozumieť jej obsahu,
schopnosť reprodukčnej schopnosti
(zopakuje vetu, čísla),
– naučiť sa naspamäť detskú pesničku
alebo básničku,
– vysloviť krátke slovo samostatne po
hláskach,
– orientovať sa v priestore, vie, kde je
vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo,
vľavo,
Orientačné a rozlišovacie schopnosti:
Y orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
orientácia v prírode (pozná niektoré
zvieratá);
Y orientácia v priestore;
Y orientácia v čase; orientácia v prvej
desiatke čísel (vie, koľko prstov má
na ruke).
Ako by sa budúci prvák mal správať:
– vydrží pri hre alebo inej činnosti
15-20 minút,
– začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
– na nové prostredie a osoby si zvyká
bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
– väčšinou sa hráva spoločne s deťmi,
nestráni sa ich spoločnosti, nie je
medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
– nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky,
vzdorovitosti,
– v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie
prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
– nezajakáva sa pri reči,
– nepomočuje sa.
Treba sa zamerať na: celkový zdravotný a psychický stav, vyspelosť reči
(poruchy vývinu reči, slabozrakosť, poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené
deti), pozornosť a hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí,
citovú pripútanosť (zväčša k matke),
(ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august).
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Na Orave nám záleží
Igor Janckulík má 47 rokov, býva v Krušetnici, 25 rokov sa venuje podnikateľskej činnosti, je ženatý, má dve deti.
Kandidát na poslanca do NR SR za stranu Sieť, kandiduje pod číslom 8.
Je poslancom VÚC Žilina, členom predsedníctva strany Sieť a predsedom Oblastného centra Orava – Liptov.
Je podpredsedom a iniciátorom vzniku Oravského záchranného systému
(ORS).

niky v Námestove a za využitie skeletu
rozostavanej námestovskej nemocnice
na zdravotnícke či sociálne účely. Pod
tú prvú petíciu sa podpísalo 20 tisíc ľudí,
pod tú druhú 8 tisíc občanov Námestova a hornej Oravy, žiaľ, hlas ľudu nebol
vypočutý. Ďalším dôvodom zastávať sa
ľudí z Oravy v najvyššom zákonodar-

Je asi prirodzené, že keď človek prejde nemalou etapou života a vytvorí nejaké hodnoty, začne sa zamýšľať aj nad
tým, ako ten život okolo seba zmeniť
k lepšiemu.
Tak to bolo aj v mojom prípade –
v roku 2008 sa na stretnutí s kamarátmi zrodila myšlienka založiť Oravský záchranný systém, aby sme mohli pomôcť
ľuďom v ich ťažkých životných situáciách. Keď sme zakladali toto dobrovoľné združenie, (svoju činnosť robí bezplatne), povedali sme si, že ak sa nám
podarí zachrániť aspoň jeden ľudský
život, bude to mať význam. Začali sme
spolupracovať s viacerými dobrovoľnými záchranárskymi zložkami. Za osem
rokov našej činnosti sa nám podarilo
zachrániť životy vyše 30-tim ľuďom.
Viac ako 30 ľudí sme našli, žiaľ, mŕtvych, pre pozostalých však má ich
nájdenie veľký význam, pretože ich drahí aj oni sami tak našli pokoj. Po troch,
žiaľ, dlhodobejšie nezvestných osobách
naďalej pátrame.
Pri mojej podnikateľskej a záchranárskej činnosti sa stretávam s rôznymi
osudmi ľudí. S ľuďmi, o ktorých sa nedokáže postarať štát, či ľuďmi, s ktorými sa pre „necitlivé“ zákony vo vzťahu
k ich sociálnym a zdravotným problémom život nemazná a z toho dôvodu
často dochádza ku tragédiám. Bolo mi
jasné, že ako radový občan či záchranár život ľudí v týchto a iných problémových situáciách nedokážem ovplyvniť, že nedokážem zmeniť to, čo nie je
v poriadku a komplikuje život ľudí na

nom zbore je priam provokačná ignorácia budovania rýchlostnej cesty R3,
či rozdávanie sociálnych balíčkov, ktoré diskriminujú niektoré regióny a ich
obyvateľov...
Mojou prioritou je zlepšiť zdravotné
a sociálne služby, katastrofálny stav
ciest v regióne a pomôcť rozbehnúť cestovný ruch na Orave s dôrazom na budovanie cyklotrás.
Určite je toho viac, v čom potrebuje
Orava aj pre svoje špecifiká viac pozornosti zo strany štátu: nutne to potrebuje oravské poľnohospodárstvo, školstvo, zamestnanosť ľudí – aby živitelia
rodín nemuseli cestovať za prácou niekoľko sto až tisíc kilometrov, veď odlúčenie sa často podpisuje pod rozpad
rodiny... Oravci žijú v klimatických podmienkach, kde treba prakticky 8 mesiacov z roka kúriť... A je toho oveľa, oveľa
viac, než tu uvádzam.
Ak nebudú na Orave kvalitné cesty,
investori tu neprídu, aj napriek podpore, ktorú im prisľúbil v prípade podnikania v znevýhodnených regiónoch štát.
Ale v prvom rade musíme vytvoriť podmienky pre domácich podnikateľov!
Pretože tí z Oravy neodídu ako zahraničné firmy, keď si naplnia vrecká, či keď
nebudú dosahovať plánované zisky.
Sieti na Orave záleží a preto, ako jediná zo všetkých strán nominovala až
7 kandidátov za poslancov do NR SR.
Oravci, ak pôjdete voliť, budem rád
a ak dáte svoj hlas strane Sieť, moja
radosť bude dvojnásobná.
Igor Janckulík

Orave. Uvedomil som si, že o konkrétnych problémoch treba hovoriť tam, kde
je situáciu možné zmeniť.
Preto som sa pred dvoma rokmi rozhodol kandidovať na poslanca do VÚC
Žilina ako nezávislý kandidát. Začiatky
neboli ľahké, nezávislému poslancovi
sa pri ostrieľaných poslancoch-straníkoch prebíjalo ťažko. Aj napriek tomu
som pomohol výraznou mierou v Námestove pri otvorení novej kardiologickej ambulancie, dvoch chirurgických
ambulancií, zubnej ambulancie, podarilo sa mi vybaviť v zdravotnej poisťovni
navýšenie limitov pre viaceré ambulancie. Čo umožnilo, aby sa skrátili neúmerné dlhé čakacie doby na vyšetrenie.
Ako poslanec VÚC som mal dôvod častejšie navštevovať obce, školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia... Pri týchto
stretnutiach som získal informácie
o problémoch ľudí v našom regióne
v zdravotníctve, doprave, sociálnej oblasti, školstve, kultúre...
Potom prišla ponuka od predsedu
strany Sieť Radoslava Procházku. Sieť
je stranou regiónov a keďže chcem pomáhať nášmu regiónu, no ako radový
občan či nezávislý poslanec VÚC veľa
možností na zmenu podmienok života
ľudí nemám, čo som si otestoval na
vlastnej koži, prijal som ponuku pána
Procházku.
Dôvodom ísť do veľkej politiky bolo
pre mňa aj to, že na hornej Orave sme
organizovali dve veľké petičné akcie za
navrátenie dialýzy do Oravskej polikli-
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JUBILANTI
v mesiaci február 2016
85 rokov
Kazimier Vendelín
75 rokov
Rabčanová Margita
65 rokov
Drígľová Mária
Žilincová Emília
Vajzerová Elena
60 rokov
Kupčulák Ladislav
Kompanová Terézia
55 rokov
Ťasnocha Ján
Martvoňová Margita
Gočalová Margita
Mazáček Peter
Hojová Eva
50 rokov
Vlžáková Mária
Zemenčíková Anna
Vlžák Miroslav
Krivačka František, Ing.
Tomulec Ladislav

Prišli medzi nás:
Alex Bereň

Odišli od nás:
Zuzana Kupčová, 79 rokov

25. výročie sobáša:
Stanislav Zemenčík
a manž. Alena

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci
február 2016
2.
3.
5.
6.
9.
13.
14.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

18. 2.
20. 2.
21. 2.
24. 2.
27. 2.
28. 2.

Maškarný ples MŠ
Maškarný ples ZŠ
Žiacky ples
Pochovávanie basy
Predaj BLAŽEK
Prechod piatimi hoľami
Súťaž v streľbe
zo vzduchových zbraní
Výročná schôdza Jednota
Rodinná oslava
Verejné zhromaždenie
občanov
Predaj RUCEK
Rodinná oslava
Valné zhromaždenie
PSU Hruštín
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02/2016
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Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne príjme
do TPP hlavného kuchára/kuchárku.
Bližšie informácie na Tel. č.: 0911 631 992
Predaj bytu: Obec HRUŠTÍN, ulica Dielnice,
3-Izbový byt na prízemí, 98 m2, po kompletnej
rekonštrukcii Interiér + Exteriér. Kúrenie: Teplovzdušný krb, el. konvektory. Spol. priestor:
strecha, chodník, vstup do pivnice. Pivnica sa
nachádza v suteréne. Cena dohodou.
Tel.: 0903 563 995,0915 871 874.

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

Kadernícky salón – Dana Vošková
Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok – Piatok: 10.00 h – 17.00 h
Sobota: objednávky
Tel.: 0908 658 524, 0915 371 856

P O Z VÁ N K Y
Obec Hruštín a OŠK Hruštín
Vás pozývajú na

37. ročník prechodu piatimi hoľami
dňa 13.2.2016.
Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je
od 7.30 hod. do 8.00 hod.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 €
do 15 rokov a ženy – 1 €
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník
ho absolvuje na vlastné riziko!!!

Poslanci OZ Vás pozývajú na
Verejné zhromaždenie občanov,
ktoré bude 21. februára
v Hruštíne o 14.30 hod. v sále KD
a vo Vaňovke o 17.00 hod. v obecnej budove.
Vo Vaňovke sa budú taktiež prerokúvať
malé pozemkové úpravy.

Obec Hruštín a ZOTŠ Hruštín
Vás pozývajú na

15. ročník
Veľkej ceny obce Hruštín
v streľbe zo vzduchových zbraní
14. februára o 11.00 hod. v KD Hruštín.
Štartovné: Chlapci a dievčatá (ZŠ) zadarmo
Muži a ženy 0,50 eur
Disciplíny:
Chlapci a dievčatá – puška v ľahu, nástrel + 20
Muži a ženy – puška v stoji, nástrel + 20
Prví traja v každej disciplíne budú odmenení
pohárom a diplomom.
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