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Keď prejdeme z pozemského života a teda zomrieme,
Boh nám predtým, ako nás bude súdiť, dá šancu vidieť a po-
chopiť, čo skutočne je hriech.

Každý, kto pozná Pátra Pia, vie, že tento svätec mal
priamy vzťah s posmrtným životom. Keď ho príbuzný mŕtve-
ho človeka požiadal o odpoveď k nebožtíkovi, bolo fascinujú-
ce, že Pio mal vždy odpoveď.
Z výrokov Pátra Pia o nebi a očistci:
• Nebo je úplná radosť, nepretržitá radosť, budeme neustále
ďakovať Bohu. Je úplne zbytočné pokúšať sa zistiť, ako
nebo vyzerá, pretože to nemôžeme pochopiť. Život bude
odstránený, budeme chápať veci úplne iným spôsobom.

• V noci, keď zatváram oči, otvára sa opona a vidím, ako sa
predo mnou vynorí raj. Vďaka tejto vízii som spával s bla-
ženým úsmevom na mojich perách a úplne pokojnou tvá-
rou.

• Z očistca vystupuje k omši viac duší mŕtvych, než živých.

Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli
a počuli.“ (Sk 4,20)

To bolo motto tohtoročnej Misijnej nedele, ktorá pozýva-
la všetkých kresťanov, aby sa navzájom učili vzájomne
zdieľať bohatstvo viery.

Mesiac október okrem toho, že je mariánsky mesiac, je
zároveň aj misijný mesiac, v ktorom sa slávi aj Misijná
nedeľa, ktorú sme vo všetkých kostoloch sveta slávili
24.10.2021. Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého
pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové spoločenstvo.
Misijnú nedeľu slávili farnosti celého sveta, aj tie najchu-
dobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na
celom svete.

Newyorský pomocný biskup Mons. Fulton Sheena túžil
po tom, aby sa každý kresťan modlil na úmysly celej cirkvi,
za ľudí veriacich aj neveriacich, misionárov a misionárky
jedného z piatich kontinentov sveta. Od neho pochádza aj
misijný ruženec.

Tak ako sú tieto kontinenty na zemeguli a ako nám ich
predstavil aj glóbus pred oltárom vo farskom kostole, tak aj
farebné desiatky misijného ruženca predstavujú jednotlivé
kontinenty.

Aj ruža sv. Rity v sobotu pred misijnou nedeľou októbro-
vú pobožnosť radostného sv. ruženca venovala misiám
a svätý ruženec obetovala za:
• šírenie viery na všetkých kontinentoch či štátoch, aby

mnohí neveriaci našli Krista, spoznali ho či už v láske
a živote veriacich kresťanov, alebo prostredníctvom rôz-
nych médií, alebo inými cestami, ktoré určí Božia prozre-
teľnosť,

• za duchovných otcov
• a za každého jedného z nás, aby sme vedeli ohlasovať

Krista a jeho radostnú zvesť nielen svojim príkladným
životom, ale aj slovom, kdekoľvek sa nachádzame –
v našich rodinách, v práci, v školách, na ulici, či na inter-
nete...
V misijnom duchu sa niesol svätý ruženec práve na

misijnú nedeľu 24.10.2021 pri októbrovej pobožnosti, kde
sa pán kaplán Peter spolu s veriacimi modlil misijný sv.
ruženec za jednotlivé kontinenty. Misijný ruženec je päťfa-
rebný. Na každý desiatok pripadá jeden kontinent podľa
farieb: zelená – Afrika, červená – Amerika, Biela – Európa,
žltá – Ázia a modrá – Austrália a Oceánia. Sv. ruženec
podľa farieb desiatkov bol obetovaný za tieto kontinenty,
za zmiernenie biedy, hladu, chorôb, skutočnú radosť, nao-
zajstnú lásku a skutočnú vieru, za ľudí, ktorí nepoznajú
Ježiša, za mier a pokoj.

PaedDr. Jana Kampošová

Misijná nedeľa

Príbehy Pátra Pia s dušami v očistci

(Pokračovanie na 4. str.)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac október
1/ Pracovníci stavebnej firmy Ing. J. Sno-

váka pokračovali s opra-
vou domu smútku.
Boli opravené a vy-
maľované sociálne
zariadenia, miestnosť
pre pozostalých a hrobárska
miestnosť.

2/ Pracovníci Firmy
MSJ GROUP, s.r.o.
so svojou techni-
kou začali upravo-
vať miestne komu-
nikácie v časti Hre-
dy a Klinok vo Va-
ňovke. Bola stiah-
nutá ornica a ces-
ty boli zrovnané do
nivelity.

3/ Do cintorína vo Va-
ňovke bola nave-
zená prebytočná
zemina z ciest
a technikou boli
zrovnané nerov-
nosti.

4/ Po opakovaných
niekoľkoročných
žiadostiach dobro-
voľní hasiči vo Va-
ňovke dostali nové
IVECO DAYLI - od
ministerstva vnút-
ra. Auto bude slú-
žiť na prevoz hasi-
čov a techniky na
požiarny zásah.

5/ Pracovníci obce
a nezamestnaní
pracujúci na obec-
ných prácach po-
kosili centrum obce

v mesiaci
november 2021

sa dožívajú
životných jubileí

J U B I L A N T I

Bieľ Ján
Očkajáková Margita
Slameník František
Drígeľ Jozef
Brašeňová Mária
Genšor Milan
Slaničan Ján
Hojo Peter
Martvoň Zdenko
Snováková Alena
Martvoňová Alena

Odišli od nás
Emília Slaničanová
Miroslav Revaj

Prišli medzi nás
Hana Kupčuláková
Oliver Laco
Eva Žilincová
Hugo Škapec

Uzavreli manželstvo

Ján Dupkala
   a Terézia Šeligová

Daniel Orolim
   a Anna Ľubeková

Martin Hojo
   a Nikoleta Hojová

Marek Martvoň
   a Lucia Kováčiková

Martin Kompan
   a Beáta Habľáková

Miroslav Zaťko
   a Jaroslava Suchá

Martin Bugaj
   a Miroslava Kľusková

„Najlepšou a najsilnejšou zbraňou na dobytie neba je trpezlivosť
v skúškach. Komu Boh nedá telesné sily, ten ich nepotrebuje. Pán je
spokojný, keď každý dá to, čo má.“

Terézia z Avily

a mechanizmami bola rozhrnutá
a upravená hlina v dolnej
časti starého cintorína.

Všetkým, ktorí sa
podieľali na uvede-

ných prácach, veľmi
pekne ďakujem.

 starosta obce
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Náuka Cirkvi o posmrtnom živote
hovorí, že po smrti má duša tri možnos-
ti: buď odchádza do neba, do pekla
alebo do očistca – z ktorého sa neskôr
dostane do neba. Dňa 2. novembra si
pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte
v očistci. Tam si totiž nemôžu sami po-
môcť. Pomáhať im môžeme svojimi mod-
litbami a odpustkami, ktoré môžeme
v dňoch 1. – 8. novembra pre nich
získať. Tieto duše síce majú odpustené
hriechy, no v očistci si musia odpykať
následky za hriechy, teda tresty. Očis-
tec je podobný pekelným mukám, no
existuje v ňom na rozdiel od pekla ra-
dostná nádej, že po odtrpení všetkých
trestov s istotou nasledujú nebeské ra-
dosti. Duše trpiace v očistci označuje-
me ako Cirkev trpiacu. Modliť sa za zo-
snulých je prastará obyčaj, ktorá existo-
vala dokonca aj u pohanov. Tí vo výroč-
ný deň smrti spomínali na svojich zo-
snulých a prinášali za nich obety. Židia
takisto konali modlitby a obety za zo-
snulých, napr. Júda Machabejský po-
slal do Jeruzalema dvetisíc drachiem
striebra, aby sa v chráme konali modlit-
by a obety za odpustenie hriechov tých,
ktorí padli v bitkách s pohanmi (Mach 2,
43-46). Aj Pán Ježiš sa počas svojho
života na zemi vyjadril v podobnom du-
chu – zmieriť sa už počas cesty pred
súd, aby nás sudca neuvrhol do väze-
nia odpykať si celú dlžobu (Mt 5, 25-26;
Lk 12,58-59). Sv. Pavol vo svojom Pr-
vom liste Korinťanom zase píše: dielo
každého vyjde najavo. Ten deň to uká-
že, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša
dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré
naň postavil, zostane, ten dostane od-
menu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu,
on sa však zachráni, ale tak ako cez
oheň. (1 Kor 3,13-15). Podľa výkladu
sv. Ambróza treba chápať tieto slová
v tom zmysle, že po smrti bude ešte
možnosť očistenia od trestov za zlé činy
človeka. Očistec je miesto alebo stav
očisťovania. V očistci sú tie duše, ktoré
zomreli v stave milosti posväcujúcej,
teda bez ťažkého hriechu. Každý spá-
chaný hriech má totiž následok – trest,
ktorý si musíme odtrpieť. Podľa sv. To-
máša Akvinského aj ten najmenší trest
v očistci je väčší ako najväčšie utrpenie
tu na zemi. Znášaním týchto trestov sa
duša očisťuje. Každá duša po smrti ne-
smierne túži po Bohu. Aj hlavný trest
v očistci spočíva v tom, že Ho nemôže
uvidieť, hoci by veľmi chcela. Ďalší trest
je v tom, že má výčitky voči sebe samej,
pretože tento stav si privodila sama svo-

jimi pokleskami. Časť trestov si môže-
me odtrpieť už tu na zemi trpezlivým
znášaním ťažkostí. Okrem toho existujú
tzv. plnomocné odpustky, ktorými mô-
žeme dosiahnuť úplné odpustenie tres-
tov. V čase od 1.- 8. novembra môžeme
tieto odpustky získať výlučne pre duše
v očistci. Ak ich niektorá duša na náš
príhovor získa, ide rovno do neba. Pô-
vod spomienky na zosnulých siaha do
roku 998, keď opát benediktínskeho
kláštora v Cluny sv. Odilo nariadil, aby
sa pre dobro všetkých v Pánu zosnu-
lých kresťanov dňa 1. novembra v kláš-
toroch jeho rádu rozdávali hojné almuž-
ny, aby sa po vešperách vyzváňalo
všetkými zvonmi a spievali žalmy za
mŕtvych. Takisto 2. novembra ráno po
ranných chválach sa vyzváňalo na zvo-
noch a modlilo sa za mŕtvych. Potom sa
slúžila veľká zádušná sv. omša. Toto sa
rozšírilo do Lotrinska, Burgundska, Ta-
lianska, Španielska a do ďalších krajín.
Pápež Urban VI. v 2. polovici 14. storo-
čia nariadil, aby sa pamiatka verných
dušičiek slávila ako sviatok. Neskôr sa
však na synode v Trevíri roku 1549 do-
hodlo, že sa bude sláviť ako spomien-
ka. To platí dodnes.

Počas týchto dní môžeme získať
úplné odpustky v prospech zosnu-
lých. Čo musíme splniť?

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na
všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a po-
modlí sa Modlitbu Pána a urobí vy-
znanie viery (Verím v Boha), môže
získať úplné odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem
tohto odpustkového úkonu sa žiada

splniť tri podmienky: * svätá spoveď
(krátko predtým alebo potom),  * svä-
té prijímanie (najlepšie v ten istý deň),
* modlitba na úmysel Svätého Otca
(Otčenáš,  Zdravas, Sláva).  Je po-
trebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu aj k všednému. Tieto od-
pustky možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa až do polnoci
určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cinto-
rín a aspoň mysľou sa pomodlí za zo-
snulých, môže získať odpustky, ktoré
sa môžu privlastniť iba dušiam v očist-
ci, raz denne od 1. novembra do
8. novembra. Treba splniť aj ďalšie
podmienky. Jedna svätá spoveď však
stačí na všetky odpustky.  Využime
možnosť pomôcť dušiam v očistci
k plnému spoločenstvu s Bohom
v nebi.

Kdes moje spasenie?

Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všet-
kých veriacich. Ty si povedal, že
svätá a spasiteľná je myšlienka
modliť sa za zomrelých, aby boli
zbavení svojich hriechov. Vyslyš
milostivo naše vrúcne modlitby
za rodičov, bratov, sestry a ostat-
ných našich príbuzných, ktorí už
z tohto sveta odišli. Oni verili a
dúfali v Teba. Daj, aby boli oslo-
bodení od všetkých trestov a stali
sa účastní nebeských radostí.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Za zomrelých rodičov
a príbuzných

Peter kaplán
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• Duše v očistci sa modlia za nás a ich modlitby sú ešte
efektívnejšie ako naše, pretože sú sprevádzané ich utrpe-
ním. Takže sa za nich modlime a modlime sa, aby sa ony
modlili za nás.

• Budete prekvapení, že v raji nájdete duše od ktorých, by
ste to nikdy nečakali.

• Väčšina zachránených prechádza očistcom pred tým, než
príde k plnosti blaženosti.

• Duše v očistci nám oplatia modlitby, ktoré sa za nich mod-
líme. Keď sa modlíme za duše v očistci, vždy dostaneme
niečo späť. Duše v očistci sa modlia za nás.
Gerardo De Caro viedol dlhé rozhovory s Piom v roku

1943. Vo svojich písomných poznámkach svedčí: „Páter Pio
mal presnú znalosť stavu duše po smrti vrátane trvania
bolesti, až kým nedosiahne úplné očistenie.“

Pápež Pius XII. zomrel v Castelgandolfo 9. októbra 1958.
V ten deň Pio povedal mníchovi: „Pius XII. je v nebi, videl
som ho tam počas svätej omše.“

Jednu noc Pio sedel sám, modlil sa, keď vtom prišiel istý
starý muž a sadol si vedľa neho. Pio spomína: „Pozrel som
sa na neho, ale nevedel som vôbec, ako sa mu v tej hodine
podarilo dostať do kláštora. Spýtal som sa ho: Kto ste? Čo
chcete?“ Muž odpovedal: „Páter Pio, ja som Pietro di Mauro,
zomrel som v tomto kláštore 18. septembra 1908 v cele číslo
4. Som v očistci a potrebujem omšou oslobodiť moju dušu.
Boh mi dovolil prísť k vám a požiadať vás o vaše modlitby.“
Keď páter počúval jeho príbeh, povedal: „Môžete si byť istí,
že zajtra budem sláviť omšu za vaše vyslobodenie.“ Páter
Pio bol rozrušený, povedal nadriadenému otcovi Paolinovi
všetko o tom, čo sa stalo a požiadal ho, aby mohol sláviť
omšu za otca Pietra. Otec Paolino dal povolenie. Neskôr šiel
na matriku overiť údaje o danom mŕtvom mužovi – všetko
sedelo.

Pio raz povedal otcovi Anastasiovi di Roio: „Jednu noc
som bol sám na chóre a videl som, že niekto v neskorých
hodinách čistil oltár. Požiadal som ho, aby šiel spať, lebo
bolo neskoro. On mi odpovedal: „Som kňazom ako vy. Tu
som prežíval svoj noviciát a keď mi prikázali starať sa o oltár,
často som prešiel okolo bohostánku bez toho, aby som si ho
správnu uctil. Pre tento hriech som v očistci a Pán ma poslal
k Vám. Od vás závisí, koľko dlho budem musieť trpieť v týchto
plameňoch.“ Pio mu povedal, aby čakal až do rannej omše,
načo mŕtvy povedal: „Krutý!“ a zmizol. Pio hovorí o rane
v jeho srdci, lebo ho mohol ihneď poslať do raja, no namiesto
toho musel mŕtvy zostať ešte jednu noc v plameňoch očistca.

Otec Florencie Ehrmanovej bojoval v roku 1965 s ťažkú
formou amyotrofickej laterálnej sklerózy. Požiadal o modlitby
Pátra Pia. Otec však zomrel v januári 1966. V októbri 1967
Florence prišla k Piovi a pýtala sa, či jej otec, zbožný Žid, bol
spasený. Páter odpovedal: „Tvoj otec je zachránený, ale
musíme sa zaňho veľmi veľa modliť.“

V jednu noc v roku 1944 počuli bratia hlučné hlasy prichá-
dzajúce zo schodov a hovorili „Viva Padre Pio“. (Nech žije
otec Pio.) Opát Raffaele povedal dozorcovi Gerardovi, aby
krčiace osoby nechal von pred dverami a tie poriadne zam-
kol. Gerardo šiel dole, no nenašiel nikoho, dvere boli za-
mknuté ako vždy. Vrátil sa, aby situáciu ohlásil. Raffaele bol
zmätený a rozhodol sa ísť priamo k Piovi. Spýtal sa ho či
niečo o tom nevie. Páter Pio odpovedal: „Ach, to boli vojaci,
čo zomreli na bojisku a prišli mi poďakovať za ich spásu.“

V roku 1945 požiadal otec Modestino Pátra Pia o porov-
nanie medzi ohňom na ohnisku a plameňmi v očistci. Pio
odpovedal: „Je to ako rozdiel medzi čerstvou a vriacou vo-

dou.“ Modestino pochádzal z toho istého mesta ako Pio.
Jeho rodina bola susedmi a jeho matka pásla ovce na Piana
Romana, podobne ako on. Bol to vrátnik kláštora a robil
súpis majetku v cele po smrti Pia. S Piom prežíval zvláštny
duchovný vzťah.

Jedného dňa Pio povedal svojmu lekárovi: „Modlím sa za
dobrú smrť môjho starého otca.“ Lekár sa začudoval a pove-
dal: „Ale zomrel už pred sto rokmi!“ Pio odpovedal: „Pamätaj
na to, že pre Boha neexistuje žiadna minulosť a žiadna
budúcnosť, ale všetko je prítomné. Vtedy v minulosti Boh
vypočul modlitby, ktoré sa modlím až teraz.“

V roku 1922 sa biskup Alberto Costa pýtal Pia, či vôbec
videl v očistci dušu. „Videl som toľko z nich, že ma už nič
nemôže vydesiť viac než toto.“

Istý mládenec svedčil: „Všetci sme boli v jedálni, keď sa
Pio náhle postavil a stále chodil k dverám kláštora, otváral
ich ho a rozprával sa s niekým.“ Dvaja bratia, ktorí s ním šli,
však nevideli nikoho, a začali si myslieť, že sa s Piom niečo
deje. Na ceste do jedálne však Pio vysvetlil: „Neboj sa,
hovoril som s dušami na ceste z očistca do raja. Ďakovali, že
som si na ne spomenul dnes na omši.“

Raz sa niekto spýtal Pia, ako sa dá vyhnúť očistcu. On
odpovedal: „Ak všetko prijmete z rúk Božích, ponúknete
všetko s láskou a vďakyvzdaním, prejdete z vášho smrteľné-
ho lôžka do raja.“

Brat Niny Campanile, Pasqualino, zomrel v boji 26. sep-
tembra 1916. Jeho matka poslala Ninu s učiteľkou Vittorinou
Ventrellou, aby sa spýtali Pia, či bol zachránený. „Áno, on je
spasený, ale potrebuje vaše modlitby.“ Keď sa pýtala znova
na Vianoce 1918, Pio odpovedal: „Je tam hore!“

Brat Carmely Marocchinoovej, Vittore da Canosa náhle
zomrel 29. januára 1958. Carmela sa pýtala Pia, prečo tá
náhla smrť. „Vieš, čo urobil Ježiš tvojmu bratovi? Videl som
Ježiša ísť do záhrady, bolo tam veľa kvetov a jeden z nich bol
krajší ako ostatné, naklonil sa k nemu a odtrhol si ho. Carme-
la sa opýtala: „Je zachránený?“ Páter odpovedal: „Áno, ale
musíme sa modliť.“ Keď sa ho znova pýtala 29. júla toho
roku, či je spasený, páter odpovedal: „Dcéra moja dcéra, my
kňazi sme viac zodpovední pred Bohom. Pokračujme v mod-
litbách.“ Opäť sa ho pýtali 29. decembra 1958, čo je s jej
bratom. Páter odpovedal: „Je v raji.“

Carmela Marocchino však pýtala Pia aj na rodičov, či sú
v bezpečí. „Aj keď sú tvoji rodičia v raji, musíme sa aj naďalej
modliť. Ak nepotrebujú modlitby, budú vypočuté a použité na
pomoc iným dušiam.“

Otec Giuseppe Antonio v Lamise raz ochorel v kláštore
Foggia. 30. decembra 1936 bol Pio vyzvaný, aby sa za neho
modlil, pretože jeho vredy sa zväčšovali. Ten večer niekto
zaklopal na dvere Pia. Otec Giuseppe vstúpil do izby. Pio sa
pýtal: „Ako sa máte? Povedali mi, že ste boli vážne chorý
a teraz vás vidím tu.“ Otec Giuseppe odpovedal: „Som v po-
riadku. Všetko moje utrpenie sa skončilo a ja som vám prišiel
poďakovať za vaše modlitby.“ Potom zmizol. Pio povedal
ostatným bratom, čo sa stalo. Nikto nevedel, že Giuseppe
zomrel. Neskôr zistili, že zomrel v tom istom čase, keď
navštívil Pia.

Maria Pompilio požiadala Pia, keď zomrel jej brat, aby sa
prihovoril zaňho, aby sa jej prisnil. Jej brat vo sne prišiel
a povedal: „Páter Pio mi pomohol v mojej agónii, zostal až
kým Sudca ma nesúdil, dostal som jedenásť rokov v očistci,
ale na príhovor Pátra Pia sa trest znížil na jeden rok. Mnoho
zázrakov živote Pátra Pia nám bude známych, už len na
druhom svete.

 Zdroj: internet

Príbehy Pátra Pia s dušami v očistci
(Dokončenie z 1. str.)
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY OKTÓBER 2021

Po ročnej prestávke sa 1.10. uskutočnilo zasadnutie žiac-
keho parlamentu. Noví poslanci sa oboznámili s jeho funk-
ciou a dostali „Preukaz poslanca žiackeho parlamentu“. Po-
slanci navrhli kreatívnu súťaž s názvom „Najkrajšia jesenná
dekorácia“. Do nej
sa so svojimi pek-
nými výtvormi zapo-
jilo 33 žiakov. Všet-
ky výrobky boli vy-
stavané a obdivova-
né ostatnými spolu-
žiakmi a učiteľmi.
Poradie pri výbere
najkrajšej dekorácie
bolo takéto: 1. mies-
to – Miška Jurčigo-
vá (8.A) – jesenná
dekorácia z hmoty;
2. miesto – Veroni-
ka Očkajáková (9.A)
– kytica;
3. miesto – Kevin
Hysenaj (5.A) – so-
va; 4. miesto – Ka-
rin Pašková, Tatia-
na Špaglová (6.A) –
ježko; Elena Šmih-
ľová (6.A), Sofia Ma-
tečková (7.B) – ob-
rovský list; 5. miesto
– Mária Šeligová,
Miriam Žilincová
(6.A) - ježko + ve-
niec
 Všetci zúčastnení boli odmenení žolíkom a sladkou odme-
nou, víťazi aj drobnými cenami. Všetkým ďakujeme a tešíme
sa na ďalšie kreatívne súťaže.

Dňa, 6.10.2021 sa uskutočnilo tréningové kolo Informa-
tickej súťaže iBobor. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej
školy zo 6., 7. a 8. ročníka. V kategórii Benjamín (6. a 7. roč.)
bolo trinásť úspešných riešiteľov (Nikola Martvoňová 7.B,
Michal Snovák 7.A, Vanesa Žilincová 7.B, Tatiana Špaglová
6.A, Juraj Kratoň 6.A, Jozef Vlžák 7.A, Jozef Firic 7.A, Marti-
na Šimeková 7.B, Sofia Radzová 7.A, Slávka Matečková
7.A, Matej Očkaják 7.A, Martin Jurina 6.A, Jozef Snovák
6.A). V kategórii Kadet (8. roč.) bolo úspešných riešiteľov
desať (Klára Teťáková 8.A, Matúš Slaničan 8.B, Aneta Ro-
manová 8.B, Karin Kotúľová 8.A, Zuzana Hojová 8.A, Katarí-
na Kupčuláková 8.B, Matúš Tomáň 8.A, Veronika Hojová
8.A, Stela Šalatová 8.B, Michaela Jurčigová 8.A). Naši žiaci
sa tak v domácom prostredí pripravili na oficiálne, súťažné
kolo, ktoré prebehne v termíne od 8. – 12. novembra 2021
podľa ročníkov (kategórií).
Bližšie info: https://ibobor.sk/

V minulom šk. roku, podobne ako po iné roky, prebiehala
v ZŠ Hruštín diagnostika profesijnej orientácie súčasných
deviatakov v spolupráci s CPPPaP Námestovo. Cieľom bolo
pomôcť budúcim stredoškolákom v správnom výbere stred-
nej školy. V utorok 6.10.2021 sa realizovala individuálna
interpretácia výsledkov kariérového poradenstva, kde sa

žiaci s rodičmi dostali od odborníkov informácie o predpokla-
doch na budúcu voľbu povolania.

Dňa 15. októbra prebehlo na našej škole veľmi netradične
– dištančnou formou – školské kolo olympiády slovenské-
ho jazyka. Svoju úroveň vedomostí v čítaní s porozumením,
práci s textom básne alebo teoretických vedomostiach si
overili niektoré žiačky ôsmeho a deviateho ročníka.
Všetky ukončili svoje úlohy v stanovenom čase. Výsledky
ešte nepoznáme, budú zverejnené až o niekoľko dní.

Október je mesiac, kedy si chceme pripomenúť nenahradi-
teľnosť starých rodičov, preto ho nazývame aj Mesiacom
úcty k starším. Prváci sa aspoň takýmto spôsobom chcú
poďakovať svojim babkám a dedkom a na diaľku im vyjadriť
vďačnosť a lásku. Porozprávali o svojich starých rodičoch
a zhodli sa na tom, že sú láskaví, nikdy sa nehnevajú, nosia
im sladkosti, všetko im dovolia a vždy na nich dávajú pozor –
sú ako anjeli. Želali si, aby boli zdraví, stále s nimi a aby
mohli byť spolu cez prázdniny. Veríme, že to tak bude
a navzájom sa budú tešiť jeden z druhého.

Dňa 15.10. absolvovali exkurziu do Bratislavy žiaci 9.A
a 9.B. V autobuse boli deti rozdelené do skupín, každá si
najprv musela vymyslieť svoje meno a heslo. Aby cesta
rýchlejšie ubehla, spestrili ju žiaci referátmi o Považskom,
Trenčianskom a Beckovskom hrade, o pútnickom mieste
Skalka pri Trenčíne a o jadrovej elektrárni v Jaslovských
Bohuniciach. Okrem toho vymýšľali pesničky a súťažili.
V Bratislave vykonali prehliadkou hradu Devín, potom
pokračovali Starým Mestom a prechádzku ukončili v Dóme
svätého Martina. Koniec bol tradične v nákupnom centre
Avion. A na záver jeden rozhovor z Devína:
– Vy ste pani učiteľky?
– Áno.
– Ale asi nie ste z Bratislavy, však?
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– Nie, z Oravy. Prečo?
– Lebo tie vaše deti sa tak pekne
zdravia...
No a to nás veru potešilo!

Vedeli ste o tom, že existuje
Svetový deň jabĺk? Je to 21. ok-
tóber. Jabĺčka si takýto deň určite
zaslúžia, pretože patria medzi naj-
zdravšie druhy ovocia. Aj žiaci na-
šej školy si tento deň pripomenuli
a na desiatu si takmer všetci do-
niesli jablko alebo jablkový nápoj.
Mnohí žiaci priniesli aj výborné
jablkové koláče, ktorými ponúkli
nielen svojich spolužiakov, ale aj
pani učiteľky a pánov učiteľov. Za
veľmi chutnú a zdravú desiatu im
všetkým ďakujeme.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc
25.10.2021 prelistovali prváci zaujímavé knihy a vymýšľali
príbehy prostredníctvom ilustrácií. Pomocou nich vyberali tie,
ktoré chcú prečítať ako prvé. Úryvky z nich im prečítali spolu-
žiaci, ktorí sú už s písmenami kamaráti a tiež pani učiteľka.

Budúci rok,
pri tejto is-
tej príleži-
tosti, spočí-
tame, koľko
titulov sa
nám podari-
lo prečítať
a či sa zho-
dovali s prí-
behmi, kto-
ré vymysle-
li.

Orava číta Hviez-
doslava – Do tejto
akcie Okresnej kniž-
nice A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne sa
zapojili aj štvrtáci.
Zaujala ich kratšia
epika zo života de-
dinského ľudu: Zu-
zanka Hraškovie.
„Zuzanka Hraškuľ-
ča: púpavka, žub-
rienka.

Ubije mater ju: zaplače, postenká v kútik sa utúliac... “
Ide o nepretržité čítanie známych diel básnika, prekladateľa,
dramatika, právnika a rodáka z Vyšného Kubína P. O. Hviez-
doslava. Od jeho smrti uplynie čoskoro 100 rokov...

Naši žiaci majú možnosť od októbra 1x do týždňa dostávať
jablkovo-broskyňovú šťavu (0,2 l) alebo jabĺčko alebo
hrušku (1 ks). Toto všetko zadarmo v rámci projektu Školské
ovocie od firmy Mirutomi, Ťapešovo.

Július Kubáni, riaditeľ školy



11/20217

Najmladšia generácia v obci
6.10. – 8.10.2021  Spolu s krásnym jesenným obdobím

začali vyčíňať aj bacily. Počet detí nám v MŠ rapídne klesal
a preto bola prevádzka na niekoľko dní po dohode so zriaďo-
vateľom prerušená. Počas zatvorenia sa dezinfikovali priesto-
ry, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu chorobnosti.

18.10.2021  Dnes má veľa
ľudí strach z koronavírusu, no
v mnohých krajinách ľudia trpia
navyše aj hladom a žijú v bie-
de, sú zasiahnutí prírodnými po-
hromami, vojnou a prenasledo-
vaním. Sami nedokážeme
zvládnuť takéto situácie a najú-
činnejšia je v takomto prípade
predsa modlitba. Aj naši škôl-
kari sa preto zapojili do celo-
svetovej akcie „Milión detí sa
modlí ruženec“, čím prejavili
nielen svoju empatiu, súdržnosť
s inými, ale i vytrvalosť a trpezlivosť v modlení.

19.10.2021  Po dlhom období sme si opäť konečne mohli
s nadšením a úsmevom na tvári užiť divadelné predstavenie
v MŠ. Prišli nás potešiť kamarátky, ktoré nielen že sú malé
ako naši škôlkari, ale okrem toho aj dvojičky. Navlas rovnaké
sestričky Jan-
ka a Danka,
ktoré tiež ne-
obľubujú ran-
né vstávanie
do školy. Pred-
viedli nám,
ako nemá vy-
zerať ráno
škôlkara a na-
pokon vese-
lým spevom
a tancom nám
rozihrali žilky
a povzbudili v tom, že do škôlky treba chodiť s úsmevom.
Ďakujeme šikovným herečkám z „Divadla na predmestí“ zo
Spišskej Novej Vsi.

26.10.2021  Jeseň nás milo prekvapila krásnym počasím,
preto ho bolo treba dostatočne využiť.. a to aj urobili naši
najstarší škôlkari. Po tom, čo sa posilnili desiatou sa hneď
poriadne vystrojili a vybrali sa na turistickú vychádzku na
Prdalky. Po dosť dlhej trase a šantení na lúke museli dobiť

aspoň trocha energiu malou maškrtou a džúsom, ktoré im
pribalili tety kuchárky. A po ich návrate im určite inak chutil aj
obed a poobedňajší spánok.

26.10.2021
Keďže sme mali
deň jablka, chceli
sme si aj my do-
datočne pochutnať
na tomto dobrom
ovocí. Upiekli sme
si teda s mladšími
škôlkarmi jablkový
koláč. Malí pekári
sledovali, čo všet-
ko treba pridať do
cesta a ako ho poriadne vypracovať. Každý pridal ruku
k dielu... dievčence rozdelili na koláč jablká a chlapci ho na
záver vyzdobili. Ochutnali sme natreté jabĺčka a potom
s nedočkavosťou čakali na koláč, ktorý nám dopiekli tety
kuchárky. Využili sme príležitosť a nahliadli sme tetám do
kuchyne... a konečne vieme, kde vznikajú tie dobroty, ktoré
si každý deň vďaka nim vychutnávame.

Naša MŠ sa zapojila do projektu, ktorý sprostredkúva
Nadácia Volkswagen Slovakia, vďaka ktorému sa dala
získať peňažná čiastka vo výške 2500€. Ďakujeme za podnet
a veľkú spoluprácu pani Mgr. Grlickej Majke (rodenej Škap-
covej), ktorá nám pomohla docieliť túto našu víziu. Cieľom
projektu s názvom „Kým si kúpim Volkswagen, dopravné
pravidlá poznať chcem“ je zabezpečiť reálne podmienky
na praktické vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy. Bude-
me sa zameriavať na poznávanie a dodržiavanie základných
pravidiel cestnej premávky, poznávať cestné značenia, pra-
vidlá chodcov ale i cyklistov a v nemalej miere aj niečo
o prvej pomoci. Okrem praktickej výučby v exteriéry sa budú
deti vzdelávať aj v triedach vďaka rôznym didaktickým po-
môckam, ktoré sa z projektu zakúpia. Celý projekt má na
starosti pani učiteľka Macáková M., ktorej ďakujem, že sa na

to podujala, hoci to obnáša veľa práce a starostí. Ďakujem
tiež pani PhDr. Borovej Margite za poradenstvo a iným účast-
níkom, ktorí sa akokoľvek podieľajú pri realizácii tohto skve-
lého cieľa, ktorý bude potešením najmä pre našich škôlka-
rov.
Už počas tohto mesiaca nás potešili zamestnanci firmy pána
Mgr. Pukáča Martina: ZNAČKY, s.r.o. z Dolného Kubína, ktorí
nám náš areál spestrili maľbou dopravného ihriska, čo bolo
jedným z najhlavnejších bodov projektu. Ďakujeme za spolu-
prácu a pekne vykonanú prácu.

(Pokračovanie na 8. str.)
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Vážení občania – producenti odpa-
dových vôd,

Oravská vodárenská spoločnosť,
a.s. Dolný Kubín (OVS), prevádzkova-
teľ verejnej kanalizácie vybudovanej
v rámci stavby Zásobovanie vodou
a kanalizácia oravského regiónu,
etapa 2, vo Vašej obci si Vás dovoľuje
upozorniť na skutočnosť, že novelizá-
ciou zákona č. 442/2002 Zbierky o ve-
rejných vodovodoch a verejných ka-
nalizáciách vznikla povinnosť všetkým
vlastníkom stavieb alebo pozemkov,
kde vznikajú odpadové vody a sú aku-
mulované do žúmp, ich pripojiť na túto
kanalizáciu najneskôr do konca tohto

Oznamuje-
me členom a dr-
žiteľom nákup-
nej karty, že od
4.11.2021 začí-

na COOP Jednota vyplácať zľavy
z nákupu za 1. polrok 2021. Zľavu si
uplatníte formou ďalšieho nákupu
v predajniach COOP Jednota v okre-
se Námestovo do 31.12.2021. Výšku
svojej zľavy si každý držiteľ nákupnej
karty môže zistiť na stránke
www.coop.sk v časti „Moja nákupná
karta“.

VČZ COOP Jednota v Hruštíne bla-
hoželá jubilujúcim členom, ktorí sa
okrúhleho životného jubilea dožívajú
v IV.Q 2021 a sú to: H. Krivačková,
M. Katreníková, F. Slameník, Ing. M.
Brašeňová, J. Valek, T. Kupčová, J.
Gočala, M. Jaššová, J. Genšor, M.
Martvoňová, F. Hruboš, E. Šeligová,
A. Kazimierová, Ž. Hutirová, J. Očka-
jáková a M. Straková. Želáme hlavne
zdravie, šťastie, rodinnú pohodu.

J. Kravčíková

Zamestnanci spoločnosti KOOPERA-
TIVA poisťovňa, Vienna Insurance Gro-
up,  spolu s regionálnym riaditeľom Vác-
lavom Ba-
raniakom,
zrealizovali
na konci
m e s i a c a
o k t ó b e r
svojpomoc-
ne výsadbu
troch kusov
ozdobných
č e r e š n í
(ZAKURA)
v centre ob-
ce. Uvede-
ná dobro-
voľnícka aktivita sa mohla uskutočniť na
základe schváleného projektu EKO
GRANT SAD 2021 z finančných
prostriedkov Nadácie poisťovne KOO-

roku 2021. Pripomíname, že platnosť
tejto právnej úpravy je od 15. marca
2018, čiže už viac ako tri roky. Pred sa-
motnou realizáciou pripojenia nehnuteľ-
nosti je potrebné z Vašej strany doručiť
vyplnené a potvrdené tlačivo „Prihláška
splaškové odpadové vody“, ktoré je na
web-stránke OVS, prípadne konzulto-
vať postup s poverenými zástupcami
vodárenskej spoločnosti Ing. Ján Ron-
čák, č.t. 0905 850 602, Ing. Matúš Re-
vaj 0905 850 599. Miesto ukončenia
kanalizačnej prípojky k Vašej nehnuteľ-
nosti je určené revíznou šachtou.

Musíme Vás upozorniť, že po uplynu-
tí tohto termínu OVS podá podnet na

nesplnenie tejto povinnosti o pripojení
na príslušný Okresný úrad, v ktorého
kompetencii je riešenie tohto protipráv-
neho stavu. Za jeho nesplnenie hrozí
uloženie pokuty pre právnické osoby
(podnikateľov) vo výške 16 596 €
a pre fyzické osoby (obyvateľstvo) vo
výške do 331 €.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám
podarí odstrániť často nezákonný spô-
sob nakladania s odpadovými vodami
naakumulovaných v žumpách a využi-
je sa možnosť ich likvidácie cez vybu-
dovanú kanalizáciu v kapacitne vyho-
vujúcich čistiarňach odpadových vôd.

Ing. Jozef Revaj, generálny riaditeľ

EKO GRANT SAD 2021
– Nadácia poisťovne Kooperativa

PERATIVA. Projekt bol zameraný na
verejnoprospešné aktivity, skrášľovanie
a zveľaďovanie životného prostredia.
Miesto na realizáciu projektu bolo vy-
brané v spolupráci s obecným úradom
Hruštín.

Václav Baraniak

Výzva na spoluprácu pri pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

RÔZNE:
– Fotenie detí, ktoré malo byť v MŠ dňa 27.10.2021 bolo zru-

šené, o novom termíne budú rodičia včas informovaní.
– Naša MŠ začína naplno využívať služby EDUPAGE, pro-

sím rodičov aby si skontrolovali svoje maily, stiahli si EDU-
PAGE a aktivovali svoj prístup heslom .

– Ďakujeme „Domu farieb“ v Dolnom Kubíne za sponzorský
dar vo forme farieb, ktoré určite využijeme na natieranie
preliezok.

– Bola vymenená časť oplotenia, ktorá bola poškodená. Za
materiál a práce ďakujeme pánu starostovi a zamestnan-
com OcÚ.

– Počas jesenných prázdnin, t.j. od 28.10. do 1.11.2021 je
MŠ zatvorená. Záujem o prevádzku prejavilo 13 rodičov,

ale vzhľadom na chorobnosť z nahlásených detí vypadlo
7. Konečný počet nahlásených detí bol 6, preto sa pre-
vádzka prerušila.

Na záver chcem v mene všetkých členov materskej školy, či
už malých, ale aj tých dospelých pozdraviť našich starých
rodičov a popriať im pokojnú a slnečnú jeseň života. Nech sa
môžu v zdraví tešiť z vnúčat a ľudí, ktorí ich obklopujú.

„Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási.
Vždy objatie, úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily.
To je naša babka, dedko, prababka či prapradedko.
Majú pre nás dobrú rada, k tomu sladkú čokoládu.
Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku.
Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali.
Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko.“

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ

(Dokončenie zo 7. str.)
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Ponúkam na predaj zá-
vesné kvetináče z mak-
ramé, material špagát
a liko. T.č.: 0944 866 235


