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V sobotu, 28. januára, sme
sa už 9. krát stretli vo Va-
ňovke na „Prechode Va-
ňovským chotárom“. Zú-
častnilo sa ho 385 priate-
ľov zimnej turistiky. Naj-
starším účastníkom bol
p. František Jancek
z Hruštína. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastne-
ným, Obci Hruštín, Pizze-
rii Magnum, Miroslavovi
Zemenčíkovi - Drevozruby
ZM a samozrejme každé-
mu, kto sa na tejto akcii
spolupodieľal. Tešíme sa
na spoločné stretnutie
opäť o rok vo Vaňovke.

V utorok, 24. januára, sa
v KD Hruštín konal fa-
šiangový koncert Súk-
romnej základnej ume-
leckej školy Jánoš. Na
koncerte bol odovzdaný
finančný dar 600 eur.
Maminke chorého chlap-
ca Tomáška Martvoňa ho
odovzdala pani riaditeľ-
ka školy Mgr. Anna Já-
nošová. Peniaze rodina
použije na ďalšiu liečbu
pre ťažko skúšaného
mladého chlapca.
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„Srdce ktoré miluje, nikdy a nikomu neubližuje.“
 (Matka Tereza)

Podľa doterajších meraní, sa
tohtoročný január zaradil svoji-
mi nízkymi teplotami medzi naj-
chladnejšie. Mesiac trvajúce
mrazy priali milovníkom zimných
športov, naopak nám poriadna zima dobre prevetrala záso-
by dreva na kúrenie.

Činnosť za mesiac január:
1/ Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na bez-

bariérový vchod a prístavbu šatní pre deti pri ZŠ Výhon.
2/ Obec zakúpila novú radlicu na prehŕňanie snehu.
3/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných

prácach počas mesiaca prehŕňali sneh po uliciach a chod-
níkoch.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi

pekne ďakujem.

Vážení občania.
Každý mesiac v obci odvážame na základe Vašej domá-

cej separácie plasty, tetrapaky, plechovky, sklo. Som rád, že
niektorí občania pristupujú k separácii veľmi zodpovedne,
z čoho vyplýva, že im záleží na životnom prostredí. Sú však
aj takí občania, ktorí neseparujú a namiesto separácie hodia
toto všetko do komunálneho odpadu – do smetných košov,
niektorí plasty aj do pece, alebo do kontajnerov na konci
ul. Radzovka, alebo pri PD. Separovaním odpadu a jeho dru-
hotným spracovaním chránime našu prírodu.

K ochrane životného prostredia nás vyzýva aj samotný
Svätý otec František, ktorý hovorí o povinnosti každého člo-
veka, chrániť prírodu a životné prostredie, ktoré má slúžiť aj
ďalším generáciám.

Vezmime si tieto slová k srdcu, aby pre nás neplatilo: „Po
mne nič, po mne potopa.“

Mgr. František Škapec, starosta obce

Vizualizácia multifunkčného ihriska pri ZŠ Zamost

Strelci
Dňa 14. januára sa v Nitre konalo ďalšie kolo Sloven-

ského pohára v streleckom trojboji v hale, zároveň to bola
aj Veľká cena Gamo (Španielsky výrobca vzduchových
zbraní). Zúčastnili sa jej Jozef Jancek, Marián Slaničan,
Jozef Očkaják a Jaroslav Jancek. Najlepšie skončil

Marián Slaničan, keď v pištoli obsadil tretie miesto. Keď-
že v decembri zvíťazil Jozef Jancek, v januári na stupni
víťazov bol Marián Slaničan, vo februári očakávame
triumf Jozefa Očkajáka.

ZOTŠ Hruštín

Očami
starostu
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Pôstne obdobie je novým začiatkom;
cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľ-
kej noci vzkriesenia, Kristovmu víťaz-
stvu nad smrťou. A táto doba nám za-
každým adresuje dôraznú výzvu na
obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu
„celým svojím srdcom“ (Joel 2), nesmie
sa uspokojiť len s priemerným životom,
ale má rásť v priateľstve s Pánom. Je-
žiš je verným priateľom, ktorý nás nikdy
neopustí, lebo i keď hrešíme, trpezlivo
čaká na náš návrat k nemu, a týmto
čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť
nám.

Pôstne obdobie je vhodným časom na
zintenzívnenie duchovného života
prostredníctvom posvätných prostried-
kov, ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu,
modlitby a almužny. Základom toho
všetkého je Božie slovo, ktoré sme
v tomto čase pozvaní horlivejšie počú-
vať a meditovať. Osobitne by som sa
tu chcel pristaviť pri podobenstve o bo-
háčovi a chudobnom Lazárovi (porov.
Lk 16). Nechajme sa inšpirovať týmto,
takým dôležitým textom, ktorý nám po-
núka kľúč k pochopeniu toho, ako tre-
ba konať, aby sme dosiahli skutočné
šťastie a večný život, a vyzýva nás
k pravému obráteniu.

1. Druhý je darom
Podobenstvo začína tým, že predsta-

vuje dve hlavné postavy, no detailnej-
šie opisuje iba chudobného. Ten sa
nachádza v beznádejnej situácii a nemá
silu pozviechať sa, leží pred dverami
bohatého a je omrvinky, ktoré padajú
z jeho stola; má vredy na celom tele a
psy prichádzajú, aby mu ich olizovali.
Je to temný obraz degradovaného a po-
koreného človeka.

Obraz sa stáva ešte tragickejším, ak
vezmeme do úvahy, že bedár sa volá
Lazár: meno plné prísľubov, ktoré do-
slovne značí „Boh pomáha“. Táto posta-
va teda nie je anonymná, má veľmi kon-
krétne črty – chudobný sa nám pred-
stavuje ako človek, ktorý má svoju vlast-
nú históriu. Pokým pre boháča je ako-
by neviditeľný, pre nás sa stáva blízkym,
akoby dôverne známym, stáva sa kon-
krétnou tvárou. Ako taký je darom, ne-
oceniteľným bohatstvom, chcenou by-
tosťou, ktorú Boh miluje a na ňu pamä-
tá, aj keď ju v konkrétnej situácii ľudia
odmietajú.

Lazár nás učí, že druhý je darom.
Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďač-
nom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani
chudobný pred dverami boháča nepred-
stavuje nepríjemnú prekážku, ale je vý-
zvou na obrátenie a zmenu života. Pr-
vým skutkom, ku ktorému nás toto po-
dobenstvo vyzýva, je otvoriť druhému
dvere nášho srdca, pretože každý člo-
vek je darom, či už je to náš blízky ale-

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2017
bo neznámy chudobný. Pôstne obdo-
bie je najvhodnejším časom, aby sme
otvorili dvere každému núdznemu
a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu
tvár. Každého z nás to postretne na jeho
vlastnej ceste. Každý život, ktorý nám
ide v ústrety, je darom a zaslúži si prija-
tie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám
pomáha otvoriť oči, aby sme prijali
a milovali život, najmä ten slabý. Avšak,
aby sme tak mohli urobiť, je nutné vziať
vážne, čo nám evanjelium odhaľuje
o bohatom človeku.

2. Hriech nás oslepuje
Podobenstvo neľútostne opisuje,

v akých protikladných podmienkach žije
bohatý človek. Táto postava, na rozdiel
od chudobného Lazára, nemá meno
a charakterizuje ju len prívlastok „boha-
tý“. Jej bohatstvo sa ukazuje na šatách,
ktoré nosí, a v prehnanom prepychu.
Purpur bol vskutku veľmi žiadaný – viac
ako striebro či zlato – a preto bol vyhra-
dený pre božstvá a pre kráľov. Kment
bola špeciálna tkanina, ktorá prispievala
k temer posvätnému charakteru nose-
nia. Bohatstvo tohto človeka je nadmer-
né, a to aj v tom, že ho už zo zvyku dáva
každý deň najavo: „...deň čo deň pre-
pychovo hodoval“. Tragicky sa u neho
prejavuje porušenosť hriechom, a to
v troch nasledujúcich momentoch: láske
k peniazom, márnivosti a pýche.

Apoštol Pavol hovorí, že „koreňom
všetkého zla je láska k peniazom“ (1 Tim
6). Tá je hlavným dôvodom skazenosti
a zdrojom nenávisti, hádok a podozrie-
vania. Peniaze nás môžu ovládnuť až
tak, že sa stanú tyranským idolom. Na-
miesto toho, aby sa stali nástrojom na-
šej služby na konanie dobra a uskutoč-
ňovanie solidarity s druhými, môžu pe-
niaze nám i celému svetu prispieť k ego-
istickému zmýšľaniu, ktoré nenecháva
miesto pre lásku a bráni pokoju.

Podobenstvo nám ďalej ukazuje, že
boháčova chamtivosť ho robí márnivým.
Jeho osobná hodnota sa zakladá na po-
vrchnom zdaní; na predvádzaní sa pred
druhými, čo si môže dovoliť. No zdanie
maskuje vnútorné prázdno. Jeho život
je väzňom vonkajškovosti, najpovrch-
nejšieho a najprchavejšieho rozmeru
jeho existencie.

Najnižším stupňom tohto morálneho
úpadku je pýcha. Bohatý človek sa ob-
lieka akoby bol kráľom, napodobňuje
vystupovanie Boha, pričom zabúda, že
je obyčajným smrteľníkom. Pre člove-
ka skazeného láskou k bohatstvu nee-
xistuje nič len vlastné „ja“, a preto ľu-
dia, ktorí ho obklopujú, sú mimo jeho
pohľadu. Ovocím pripútanosti k penia-
zom je teda istý druh slepoty: bohatý
nevidí hladného, ranami pokrytého a vo
svojom ponížení zahanbeného bedára.

Keď hľadíme na túto postavu, chápe-
me, prečo je evanjelium také prísne pri
odsudzovaní lásky k peniazom: „Nik
nemôže slúžiť dvom pánom; pretože
buď jedného bude nenávidieť a druhé-
ho milovať, alebo jedného sa bude pri-
dŕžať a druhým bude opovrhovať. Ne-
môžete slúžiť aj Bohu aj mamone“
(Mt 6, 24).

3. Božie slovo je darom
Evanjelium o boháčovi a chudobnom

Lazárovi nám pomáha dobre sa pripra-
viť na Veľkú noc, ktorá sa blíži. Liturgia
na Popolcovú stredu nás pozýva, aby
sme prežili podobnú skúsenosť, akú –
oveľa dramatickejšie – prežíval boháč.
Kňaz, sypúc nám popol na hlavu, opa-
kuje slová: „Pamätaj, že prach si a na
prach sa obrátiš“. Boháč a bedár, oba-
ja zomierajú a hlavná časť podobenstva
sa odohráva na druhom svete. Tieto dve
postavy náhle zisťujú, že „nič sme si na
svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme
odniesť“.

Aj náš pohľad sa upiera na tento dru-
hý svet, kde boháč vedie dlhý dialóg
s Abrahámom, ktorého volá „otec“, čím
demonštruje, že patrí k Božiemu ľudu.
To robí jeho život zvlášť protirečivým,
pretože dovtedy sa o jeho vzťahu s Bo-
hom nič nehovorilo. V skutočnosti niet
v jeho živote miesta pre Boha, jediným
jeho bohom je on sám.

Až v utrpení záhrobia spoznáva bo-
háč Lazára a chcel by, aby tento chu-
dobný zmiernil trochou vody jeho utr-
penie. Gestá, o ktoré prosí Lazára, sú
podobné ako tie, čo mohol sám urobiť,
no nikdy neurobil. Abrahám mu vysvet-
ľuje: „Synu, spomeň si, že si dostal všet-
ko dobré za svojho života a Lazár zasa
iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trá-
piš“. Na druhom svete je teda nastole-
ná istá spravodlivosť a zlá podstúpené
za života sú vyvážené dobrom.

Podobenstvo pokračuje, a tak sa
všetkým kresťanom predkladá jeho po-
solstvo. Boháč, ktorý má ešte na svete
bratov, prosí totiž Abraháma, aby k nim
poslal Lazára, ktorý ich bude varovať;
no Abrahám odpovedá: „Majú Mojžiša
a Prorokov, nech ich počúvajú“. A na
boháčovu námietku dodáva: „Ak nepo-
čúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani
keby niekto z mŕtvych vstal“.

Takto sa nám ukazuje, v čom spočíva
skutočný boháčov problém: koreňom
jeho zla je to, že nepočúval Božie slo-
vo; to ho doviedlo k tomu, že už nemi-
loval Boha, a preto pohŕdal svojím blíž-
nym.

Božie slovo je živou silou, schopnou
vzbudiť v ľudských srdciach obrátenie
a človeka znovu nasmerovať na Boha.
Uzatvorenie srdca pred darom, ktorým
je prihovárajúci sa Boh, má za násle-
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dok uzatvorenie srdca pred darom, kto-
rým je blížny.

Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie
je tým najvhodnejším časom na nové
stretnutie so živým Kristom v jeho slo-
ve, vo sviatostiach a v blížnom. Pán –
ktorý počas 40-tich dní na púšti zvíťazil
nad zvádzaním pokušiteľa – nám na-
značuje, akou cestou máme ísť. Duch

Svätý nech nás vedie, aby sme kráčali
po skutočnej ceste obrátenia, znovu
objavili dar Božieho slova, boli očistení
od hriechu, ktorý nás oslepuje, a slúžili
Kristovi prítomnému v núdznych bra-
toch. Všetkých veriacich povzbudzujem
k tomu, aby svoje duchovné obnovenie
vyjadrili aj účasťou na pôstnej kampa-
ni, ktorú mnohé cirkevné inštitúcie

Viac ako šesťstoročný neapolský zá-
zrak s krvou svätého Januára sa neodo-
hral. Veriaci sa boja, že to môže byť zlé
znamenie na rok 2017. Odborník na
Dogmatickú teológiu vyzýva na poká-
nie a na väčšiu úctu k eucharistii.

Taliansky denník La Stampa informo-
val pred Vianocami o tom, že vysušená
krv svätého Januára sa 16. decembra
počas ceremónie v Neapole nepreme-
nila na tekutú, ako sa to podľa tradície
deje už stovky rokov. Naposledy, keď
sa zázrak so svätcovou krvou neodo-
hral, hrozili Taliansku a svetu katastro-
fy. V roku 1939 sa začala druhá sveto-
vá vojna, v roku 1943 nacistická oku-
pácia a rok 1973 bol tragický pre mesto
Neapol, keď tam vypukla epidémia cho-
lery. Krv sa nepremenila ani v roku
1980, ktorý bol zároveň rokom hrozné-
ho zemetrasenia v Irpinii. Britský den-
ník Independent dáva absenciu zázra-
ku premenenia do kontextu udalostí,
ktorými momentálne žije svet – zmena
prezidenta v USA, vystúpenie Veľkej
Británie z Európskej únie a občianska
vojna v Aleppe, ktorá spustila nekon-
trolovateľné zabíjanie v Sýrii; a zamýš-
ľa sa nad tým, aké dôsledky môžu tieto
udalosti priniesť v roku 2017. V očaká-
vaní nepríjemností sú aj neapolskí ve-
riaci. Tých však počas decembrovej
ceremónie povzbudil opát kaplnky,
v ktorej sú uložené pozostatky svätca
spolu s jeho krvou, Vincenzo De Gre-
gorio slovami: „Nesmieme premýšľať o
pohromách a katastrofách. Sme ľudia
viery a musíme sa aj naďalej modliť.“

 Zázrak z roku 1389
Premenenie krvi svätého Januára je

zázrak, ktorý má pre Neapolčanov veľ-
ký význam. Svätec je totiž patrónom
mesta a premenenie jeho krvi je pred-
zvesťou dobrých vecí pre mesto a kraji-
nu. Zázrak sa opakuje trikrát do roka –
v sobotu pred prvou májovou nedeľou,
19. septembra na sviatok svätca
a 16. decembra, v deň výročia erupcie
sopky Vezuv z roku 1631. Kamil Mečiar
v knihe Životy víťazov premenenie re-
likvie krvi svätca opisuje takto: „Krv je
uložená v dvoch sklenených ampul-
kách. Väčšia ampulka má obsah asi
šesťdesiat kubických centimetrov a je
naplnená trochu viac ako do polovice.
Druhá má obsah o polovicu menší.

Svätý Január neroztopil svoju krv
V nej vidieť iba kvapky a niekoľko usa-
denín krvi. Liturgická konštitúcia neapol-
ského arcibiskupa Giovanniho Arsiniho
z roku 1337 podrobne opisuje obrady
sviatku svätého Januára v máji a spo-
mína procesiu s hlavou blahoslavené-
ho Januára, ale ani slovíčkom sa ne-
zmieňuje o krvi a o zázraku. Až doku-
ment z 31. decembra 1390, uchovaný
v kapitulskom archíve v Neapole, po
prvý raz dosvedčuje spolu s jestvova-
ním hlavy aj jestvovanie krvi mučeníka,
opatrovanej v starom Poklade. Prvú
správu o zázraku uvádza Chronicon in-
certi auctoris ab a. 1340 ad a. 1396.
Zázrak sa stal 17. augusta 1389 tak, že
,krv v ampulke sa stala takou tekutou,
ako keby v ten deň bola vytiekla z tela
blahoslaveného Januára‘.“

 Výzva na pokánie
Zázračný úkaz už niekoľko rokov skú-

majú aj vedci, no doteraz sa im nepo-
darilo prísť na to, prečo sa viac ako
1700 rokov stará krv svätca premieňa.
Chýbajú tiež jasné historické dôkazy
o tom, že naozaj ide o krv svätého bis-
kupa Januára, zabitého počas Diokle-
ciánovho prenasledovania. Odborník
v oblasti dogmatickej teológie Ľubomír
Hlad z Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre si myslí, že súčasná vedecká
exaktnosť nemôže byť určujúca v seg-
mente duchovných vecí: „Existuje nie-
čo ako nadprirodzené potvrdenie
niektorých vecí, teda potvrdenie zázra-
kom, čo spadá do oblasti viery. Keď sa
krv spája s menom svätého Januára
a pod týmto menom sa uctieva a vysky-
tuje sa pri nej zázrak, Pán Boh by ne-
dopustil, aby išlo o nejaký omyl a na-
šiel by cestu, aby sa bludná informácia
vyvrátila.“ Premenenie krvi svätého Ja-
nuára môžeme chápať ako Cirkvou
uznané privátne zjavenie a tie sú podľa
nemeckého teológa Karla Rahnera pre
nás záväzné, pretože rozvíjajú proroc-
kú charizmu – prorockého ducha Cirkvi.
„Absencia zázraku v Neapole nás za-
väzuje minimálne k akejsi obozretnosti
s ohľadom na minulosť a treba brať ta-
kéto znamenie vážne. Nie sa báť, ale
zobrať vážne ich posolstvo. Znamenie
nikdy neprichádza ako nejaký trest, ale
skôr ako varovanie. Neskvapalnenie
krvi je zrejme signálom na obrátenie,
pozvanie na pokánie,“ hovorí Ľubomír

Hlad. Tento rok si pripomíname aj sto
rokov od fatimských zjavení a oba tieto
úkazy vnútorne korešpondujú nielen vo
výzve na väčšie pokánie, ale aj na úctu
k Eucharistii a na modlitbu.

 Kto bol svätý Január
Svätý Január sa narodil v polovici

3. storočia v Neapole. Od svojej mla-
dosti sa vyznačoval bezúhonnými mrav-
mi, hlbokou znalosťou kresťanskej vie-
ry a neohrozenou horlivosťou v ohlaso-
vaní Božieho slova, píše sa v Legende
Jána, diakona, ktorá bola zostavená pri-
bližne v roku 920 na žiadosť neapolské-
ho biskupa Štefana II. Svätý Január sa
stal biskupom v Benevente. Napriek
prenasledovaniu kresťanov cisárom Di-
okleciánom vytrvalo hlásal vieru a po-
vzbudzoval svojich nasledovateľov zo-
trvať vo vernosti Ježišovi Kristovi. Keď
cisár Dioklecián vymenoval za miesto-
držiteľa Kampánie pohana Timotea,
uvrhnutý do väzenia bol spolu s ostat-
nými kresťanmi v meste aj biskup Ja-
nuár. No ani v žalári nezradili Kristovo
učenie a rozhodli sa stať mučeníkmi.
Timoteus v snahe demonštrovať svoju
moc zorganizoval krvavé hry v amfite-
átri pre miestnych pohanov. V aréne
zhromaždil väznených kresťanov na
čele s Januárom a vypustil na nich levy
a tigre. Kresťania sa však s pokojom
začali modliť a vzývať Boha a na veľké
prekvapenie účastníkov tohto zvrátené-
ho divadla sa rozzúrené zvieratá zrazu
premenili na krotkú zver. Vďaka tomuto
zázraku sa mnohí z pohanov obrátili
a podľa zachovaných historických pra-
meňov päťtisíc z nich neskôr prijalo krst.
Zahanbený Timoteus chcel dokončiť
svoje dielo, a preto prikázal katom, aby
Januára a ostatných sťali. Január a jeho
spoločníci zomreli 19. septembra 305.
Údajne istá zbožná kresťanka pri sťatí
hlavy zachytila Januárovu krv do nádo-
by a tú pochovali do hrobu spolu s po-
zostatkami svätca a ostatných mučení-
kov blízko Puteol. Keď v Neapole ne-
skôr postavili chrám zasvätený tomuto
svätcovi, preniesli tam jeho pozostatky
spolu s nádobou jeho krvi. Svätý Janu-
ár sa stal patrónom Neapola a dodnes
má v meste výnimočnú úctu.

(Zdroj: Katolícke noviny č.3. 2017)

v rôznych častiach sveta organizujú,
a tak prispeli ku kultúre stretania v rám-
ci jednej ľudskej rodiny. Modlime sa jed-
ni za druhých, aby sme dosiahli podiel
na Kristovom víťazstve a vedeli otvoriť
svoje dvere slabým a chudobným. Vte-
dy budeme môcť naplno zažiť veľkonoč-
nú radosť a svedčiť o nej.

 (Zdroj: www.kbs.sk)
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Najmladšia generácia v obci
Január nám nadelil zimu, aká má byť:

záveje snehu, teploty pod nulou a pod
nohami zamrznuté cesty. Hoci je to
krásne ročné obdobie, pri malej neopa-
trnosti aj v mnohých situáciách nebez-
pečné. Buďme preto navzájom tolerant-
ní a dávajme si pozor kam stúpame
a kadiaľ ideme.

My sme sa ale tejto zimnej nádielke
s deťmi potešili... zorganizovali sme si
sánkovačku, kde sa deti mohli do chuti
vyšantiť na kopci pri MŠ. Najmenší drob-
čekovia zo IV. triedy sa kvôli bezpeč-
nosti pospúšťali na zadočkoch a vytvo-
rili v okolí mnoho snehových anjelov.
Trochu premoknutý a najmä pekne vy-

hladovaný a unavený nemal nikto prob-
lém zjesť celý obed a v pokoji oddycho-
vať na lehátku...  .

Celý mesiac
január sme
prežívali s té-
mami zamera-
nými na zimu,
zimné športy,
starost l ivos ť
o seba a zvie-
ratká. Uč i l i
sme sa správ-
ne obliekať,
poznávali sme
prejavy zimné-
ho počasia

a rôzne reakcie snehu. Hovorili sme si
o zvieratkách v lese
a starali sme sa aspoň
o vtáčiky, ktoré pri MŠ
hľadajú potravu.

20. 01. 2017
K našim  najstarším
predškolákom prišli
kolegyne z CPPPaP
z NO (Centrum peda-
gogicko-psychologic-
kého poradenstva
a prevencie), ktoré re-

alizovali s deťmi testovanie školskej
spôsobilosti. Toto testovanie sa robí na
základe súhlasu rodičov určité obdobie
pred zápisom do ZŠ. Rodičia mali mož-
nosť byť informovaní o výsledkoch svoj-
ho dieťaťa. Na základe získaných infor-
mácií vedia tak rodičia aj učiteľky, v kto-
rej oblasti dieťa potrebuje ešte zapra-
covať.

26. 01. 2017 V tento deň sme
mali návštevu z RÚVZ (Regionálny úrad
verejného zdravotníctva). Ako každý
rok, tak aj teraz nám prišli skontrolovať
naše zúbky tety, ktoré sa zaoberajú den-
tálnou hygienou. Porozprávali deťom
o zúbkoch: ako im rastú, ako sa menia,
čo potrebujú a čomu sa radšej vyhnúť…

Predviedli im ako si správne čistiť zúb-
ky, aby mohli byť zdravé a krásne. Na
záver si deti pozreli aj rozprávku o bo-
ľavých zúbkoch.

INFO:
– na maškarný ples sa môžete chys-

tať 20.02.2017 (pondelok) o 15:30
hod. v KD Hruštín

– v MŠ vytvárame ,,Izbu starej ma-
tere“. V rámci projektu zamerané-
ho na kultúru a ľudové tradície bu-
deme zhromažďovať predmety na-
šich starých rodičov. Môžete nie-
čím do výstavky prispieť a prísť sa
pozrieť do pavilónu A na poscho-
dí.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

P O Z V Á N K Y

Obec Hruštín a OŠK
Hruštín Vás pozývajú na

38. ročník
PRECHODU PIATIMI

HOĽAMI
dňa 11. 2. 2017.

Prezentácia účastníkov
v KD Hruštín je od 7.30 h. do 8.00 h.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €
                   do 15 rokov – 1 €

Upozornenie: Podujatie nie je poiste-
né, každý účastník ho absolvuje na
vlastné riziko!!!

Obec Hruštín a ZOTŠ Hruštín

Vás pozývajú na

16. ročník
Veľkej ceny obce Hruštín
v streľbe zo vzduchových

zbraní
5. marca o 11.00 hod. v KD Hruštín.

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.

Podujatia v mesiaci
FEBRUÁR 2017

4.2. VS Poľovnícky spolok
8.2. Predaj LANTASTIK

11.2. Prechod piatimi hoľami
11.2. Tanečná zábava OŠK
17.2. Ples žiaci ZŠ
18.2. Rodinná oslava
20.2. Maškarný ples MŠ
21.2. Maškarný ples ZŠ
23.2. Predaj BLAŽEK
25.2. Pochovávanie basy

MKS pri OcÚ Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JANUÁR 2017

13. 1. – dostali prváci svoje portréto-
vé fotografie

11. 1. – uskutočnilo sa rodičovské
združenie žiakov 9.ročníka.

17. 1. – sa v CVČ Maják v Námesto-
ve uskutočnilo okresné kolo olympiády
anglického jazyka. V kategórii 1B
(8.-9.roč.) nás reprezentoval žiak Pavel
Šeliga (9.B), ktorý sa stal úspešným rie-
šiteľom. Pripravovala p.uč. Molnárová.
Ďakujeme za reprezentáciu školy.

– Oficiálne výsledky celoslovenské-
ho testovania žiakov 5. ročníka z mate-
matiky a zo slovenského jazyka a lite-
ratúry: z našej školy bolo testovaných
29 žiakov. Z matematiky dosiahli úspeš-
nosť 64,7 % (+ 2,4 % oproti priemeru
v SR), zo SJ mali úspešnosť 66,1 %
(+ 3,0 % oproti SR). Najúspešnejší
v teste boli:

 SJ – Rastislav Kupčulák – 90 %, Ga-
briela Vlžáková – 86,7 %, Ján Martvoň,
Samuel Šimák, Lenka Štajerová, Rebe-
ka Jagelková, Júlia Firicová – všetci
83,3 %

MAT – Ján Martvoň – 96,7 %, Rasti-
slav Kupčulák –
93,3 %, Barbo-
ra Vlžáková a
Gabriela Vlžá-
ková – 90 %,
Adriána Bohuc-
ká – 86,7 %

26. 1. – v CVČ Maják v Námestove
sa konalo okresné kolo v prednese po-
vesti – Šaliansky Maťko. Reprezento-
vala nás Anastázia Šeligová (4.A), kto-
rej ďakujeme za reprezentáciu školy.
Pripravovala p.uč. M. Šalatová.

26. 1. – konala sa polročná pedago-
gická rada.

Prospech: prospelo s vyznamenaním
– 193 žiakov, prospelo veľmi dobre –
67 žiakov, prospelo 52 žiakov, nepro-
speli 3 žiaci, 1 žiačka (v zahraničí) ne-
bola klasifikovaná.

Správanie:1 znížená známka zo
správania na II. stupeň, 2x PRŠ, 10x
PTU, 4x NTU

Dochádzka: I. stupeň – najlepšia 3.B
– 24,5 hod. na žiaka. Najviac – 2.B –
51,9 hod.

 II. stupeň – najlepšia 7.A – 38,2 hod.;
najviac – 6.A – 61,9 hod/ž.

 Žiaci bez vymeškanej hodiny: E. So-

chová, L. Škapcová, S. Šalatová, M.
Katreníková, E. Kurčinová, M. Revaj, S.
Hutirová, E. Ťasnochová, P. Melek

28. 1. – v sobotu 28. januára sa ko-
nal ďalší ročník školského plesu. Viac
ako 180 „plesajúcich“ malo možnosť
dobre sa zabaviť na stand-up vystúpe-
ní, zatancovať si, byť odfotografovaní
p. kaplánom, vyhrať bohatú tombolu....
Touto cestou by sme sa chceli poďako-
vať všetkým sponzorom, aktívnym rodi-
čom, učiteľom, ale hlavne predsedníč-
ke Rodičovského združenia Kataríne
Snovákovej, ktorá všetky prípravy na
ples brilantne koordinovala. Ak sa Vám
akcia páčila, povedzte to ďalším, ak sa
Vám niečo nepozdávalo, povedzte to
nám. Veríme, že sa prídete zabaviť aj
v r. 2018. Zisk z tejto vydarenej akcie
smeruje na účet Rodičovského združe-
nia.

V decembri 2016 sa 29 žiakov prvé-
ho stupňa zapojilo do celoslovenskej
vedomostnej súťaže s názvom Všetko-
vedko. V úlohách z bežného života si
mohli preveriť svoje vedomosti z rôz-
nych oblastí, čítanie s porozumením
a logické myslenie. Úspešnými riešiteľ-
mi sa napokon stali Matej Žilinec z 2.A,
Marek Kompan a Nikola Martvoňová
z 2.B, Marcela Martvoňová, Klára Teťá-
ková a Matúš Slaničan z 3.A, Vanesa
Ľubeková z 3.B a Samuel Teťák zo
4. B. Všetkovedkom školy sa stal Ma-
túš Slaničan z 3.A.

98 rokov
Ťasnochová Terézia

85 rokov
Zemenčík Silvester
Kupčuláková Margita
Hojo Matej

80 rokov
Bieľová Mária

75 rokov
Šmiheľ Milan

70 rokov
Snováková Vlasta

65 rokov
Žilincová Mária

60 rokov
Paľová Ľudmila
Jurovčíková Emília
Snovák František

55 rokov
Gočalová Marta
Kapráliková Elena
Žilincová Daniela
Halaštík Milan
Jurovčíková Eva
Vyskoč Jozef
Pašková Mária

50 rokov
Martvoň Ľudovít
Hojo Ján
Kľuska Jozef
Hojová Margita

 Prišli medzi nás:
Ján Škombár Ján Jurina 

Matej Haluška Lukáš Vlžák

Uzavreli manželstvo:
Jaroslav Jancek

a Jana Drígľová

25. výročie sobáša:
Miloš Matis

a manželka Agneša

 Odišli od nás:
Zuzana Kompanová, 74 rokov
Terézia Bronerská, 80 rokov
Emília Plalváková, 81 rokov
Ján Maďarík, 57 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci FEBRUÁR 2017

Všetkým úspešným riešiteľom gratu-
lujeme! Všetci zapojení žiaci získali pek-
né diplomy, úspešní riešitelia aj milé dar-
čeky.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najlepší výber, najnižšie ceny!

Píla Ing.Miroslav Jaššo, Hruštín príjme do zamestnania
pracovníka na obsluhu gátra. Nástup ihneď. Viac info na
tel.č.: 0907 525 921
Predám mahagónové dvere, 60, 70, 80 cm. Cena doho-
dou. Viac info: Hruštín 34

Sviatky pokoja, oddychu, darčekov a bi-
lancovania uplynulého roka sú za nami.
Aj novoročné predsavzatie sme si stihli
dať. Je len na nás, čo s nich skutočne do-

siahneme a čo si splníme. Ale, ak chceme mať niečo, čo
sme ešte nemali, budeme musieť urobiť to, čo sme ešte
nikdy neurobili.

 Chceme sa poďakovať členom a zákazníkom za nákupy
a prejavenú priazeň v roku 2016, a zároveň vysloviť pre-
svedčenie, že to tak bude aj v roku 2017. Preto neplačme,
že sa starý rok skončil, ale tešme sa z toho, že sme sa
nového dožili. Aj preto chceme blahoželať našim členom,
ktorí sa v I.Q. 2017 dožívajú okrúhleho životného jubilea,
a sú to: E. Jaššová, Š. Ťasnocha, H. Slameníková, Z. Mart-
voňová, C. Žilincová, M. Žilincová, V. Snováková, A. Gen-
šorová, D. Žilincová, M. Halaštík, M. Pašková, E. Martvo-
ňová, M. Kotúľová, H. Ďaďová a M. Hojová. K blahožela-
niu sa pripája členská základňa celá, ktorá Vám zo srdca
želá šťastia, zdravia, veľa sily, aby sa Vám všetky priania
vyplnili.

Za VČZ J. Kravčíková


