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Alexis Carrel, nositeľ Nobelovej ceny
za medicínu, odmietol ateizmus, keď
v Lurdoch na vlastné oči videl zázrak
uzdravenia svojej pacientky, ktorá zo-
mierala na gastrointestinálnu tuberku-
lózu.

Alexis Carrel sa narodil v roku 1873
vo Francúzsku.

Keď mal Alexis päť rokov, zomrel mu
otec. Na pleciach jeho matky spočinula
zodpovednosť za výchovu troch malých
detí: najstaršieho Alexisa, Jozefa a Mar-
gity. Pani Carrelová bola hlboko veriaca
žena, ktorá vychovávala svoje deti
v duchu katolíckej viery a morálky.

V roku 1901 po ukončení odborného
štúdia na univerzitách v Dijone a v Lyo-
ne získal Carrel doktorský titul z lekár-
skych vied a začal sa venovať práci
lekára a výskumu. Mal mimoriadne
schopnosti a túžbu zdokonaľovať sa
a spoznávať tajomstvá ľudského tela.
Veľmi rýchlo sa naučil vykonávať zvlášť
komplikované chirurgické operácie. Ne-
prestajne zdokonaľoval svoju operačnú
techniku. S týmto úmyslom sa učil vyší-
vať a onedlho boli jeho pooperačné ste-
hy takmer neviditeľné. Ako prvý vypra-
coval metódu zošívania tepien (artérií).

 Nová operačná metóda, ktorú mla-
dý Carrel vypracoval, sa vo vedeckom
prostredí nestretla s priaznivým ohla-
som. Hlavnou príčinou tejto nepriazne
bola obyčajná závisť a intelektuálna ob-
medzenosť.

Počas študentských rokov upútala
Carrela filozofia, ktorá spochybňovala
možnosť poznať Boha. Boh bol pre Car-
rela výplodom ľudského vedomia, a nie
skutočne „existujúcou bytosťou.“

Alexis jednoducho uveril, že Boh
neexistuje a že človek sám môže
rozhodovať o tom, čo je dobré a čo
zlé. Všetko, čo sa nedalo dokázať
skúsenosťou či rozumom, nemalo pre
Carrela nijakú hodnotu. Neuvedomil
si, že strata viery v Boha je najväč-
ším nešťastím a tragédiou ľudského
života.

Alexisova matka veľmi trpela pre ate-
istický postoj svojho syna. Snažila sa
ho presvedčiť, aby uveril v Boha, preto

V Lurdoch - uvidel zázrak na vlastné oči  (skutočný príbeh)

mu rozprávala o zjaveniach Panny Má-
rie v Lurdoch a modlila sa zaňho. Bolo
to obdobie, v ktorom sa katolícka tlač
často venovala zázračným uzdraveniam
v Lurdoch. Carrel úprimne hľadal prav-
du, a preto tieto informácie vopred ne-
zavrhoval. Chcel si ich osobne preveriť
a zhodnotiť ich dôveryhodnosť. Keď si
Carrel prečítal knihu Lurdy, ktorej auto-
rom bol ateista Emil Zola, upevnil sa
v presvedčení, že zázraky sú výsled-
kom autosugescie. Stretol sa aj s opač-
ným názorom, ktorý vo svojich knihách
predstavil Dr. Gustáv Boissarie, vedúci
Lekárskeho overovacieho úradu v Lur-
doch, v ktorom sa zhromažďujú lekár-
ske dokumenty o všetkých vedecky ne-
vysvetliteľných uzdraveniach, ktoré sa
tam udiali. Doktor Carrel uznával, že sa
jedná o mimoriadne uzdravenia, ale bol
presvedčený, že veda ich postupne do-
káže vysvetliť. Preto sa rozhodol navští-
viť Lurdy a osobne vyšetriť prípady mi-
moriadnych uzdravení.

V máji 1903 požiadali Dr. Alexisa
Carrela, aby sprevádzal púť chorých do
Lúrd. Vlak s takmer 300 pútnikmi opus-
til Lyon 26. mája. Dr. Alexis pred odcho-
dom vyšetril pútnikov s najhorším zdra-
votným stavom, medzi inými aj 21-roč-
nú Máriu Baillyovú (v poslednom štádiu
gastrointestinálnej tuberkulózy), a všet-
ky vyšetrenia si podrobne zapísal. Po-
čas cesty mal Carrel príležitosť dlho sa
zhovárať s kňazom, ktorý už 25 rokov
každoročne organizoval púte do Lúrd a
vždy, podľa jeho rozprávania, sa z pri-
bližne 300-člennej skupiny uzdravilo nie-

koľko ľudí. Ostatní chorí sa vracali do-
mov s posilnenou vierou, s radosťou a s
presvedčením, že ak svoje utrpenie obe-
tujú Kristovi, bude pre nich veľkou mi-
losťou. Kňaz mu vysvetľoval, že ak sa
chorí spoja s trpiacim Kristom, dostanú
milosť mať účasť na Kristovom utrpení
za spásu sveta a takto prispejú k obrá-
teniu hriešnikov a ateistov a zachránia
ich pred večným zatratením. Carrelovi,
ktorý neveril v Boha a už vôbec nie
v zázraky, sa kňazovo svedectvo zdalo
veľmi zvláštne a nepravdepodobné.
Avšak Carrel úprimne hľadal pravdu.
Vo svojom zápisníku si zaznamenal: „Ak
sa v Lurdoch dejú nejaké nadprirodze-
né úkazy, ako ich uvádzajú náboženské
časopisy, je možné preskúmať ich ne-
stranne a bez predsudkov, podobne ako
sa vyšetrujú chorí v nemocnici alebo
ako sa robí laboratórny výskum.“

Na začiatku cesty požiadali Dr. Car-
rela, aby dal morfiovú injekciu ťažko cho-
rej 21-ročnej Márii Baillyovej, ktorá sa
nachádzala v terminálnom štádiu gas-
trointestinálnej tuberkulózy. Na tú istú
chorobu zomreli jej rodičia aj brat. Má-
ria si už nemohla sadnúť, vypľúvala krv,
často zvracala a brucho mala silno
opuchnuté. Veľmi trpela a veľa sa mod-
lila, zvlášť prosila za obrátenie svojho
bratranca, ktorý bol novinár a ateista.
Mária bola presvedčená, že sa v Lur-
doch uzdraví a že sa jej bratranec obrá-
ti. Lekári ani jej príbuzní nesúhlasili
s tým, aby cestovala. Nakoniec jej však
vyhoveli, pretože jej žiadosť považovali
za posledné prianie pred smrťou. Carrel
jej dal morfiovú injekciu, aby zmiernil jej
utrpenie. O tretej ráno jej musel dať
ďalšiu dávku na utlmenie bolesti. Vtedy
zistil, že Mária má vysokú horúčku,
opuchnuté nohy a naduté brucho a pri
pupku má veľkú opuchlinu naliatu vo-
dou. Boli to typické prejavy gastrointes-
tinálneho tuberkulózneho zápalu. Car-
rel vedel, že Mária môže každú chvíľu
zomrieť.

Vlak prišiel do Lúrd okolo 14:00 hodi-
ny. Pútnici vyjadrili svoju radosť z príjaz-

(Pokračovanie na 4. str.)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac január

„Ak na Hromnice mrzne, bude dobré leto.“
                                                           Ľudová pranostika

1/ Vysúťažená stolárska firma nám do
„Denného stacionára“ vyrobi-
la a namontovala
nový nábytok.

2/ Štyria kontrolóri
z agentúry na kontro-
lu eurofondov nám skon-

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli,
ale prichádzať na podstatu vecí – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“

(Carl Firedrich Gauss)

trolovali financovanie a realizáciu sta-
vebných prác na „Dennom

stacionári.“ Kontrola do-
padla výborne, bez
žiadnych závad.

3/ Na obecnom úrade
sme mali Trojkráľovú koľa-

POĎA K OVA N I E

Starosta obce sa poďakoval Mgr.
Júliusovi Kubánimu pri príležitosti od-
chodu z funkcie riaditeľa Základnej
školy v Hruštíne na zaslúžený dôcho-
dok. Zároveň mu udelil ďakovný list
za dlhoročné výsledky v pedagogic-
ko-riadiacej práci, ktorým prispel k vše-
strannému rozvoju osobnosti žiakov
pri výchove a vzdelávaní v Základnej
škole v Hruštíne.

Poslaním učiteľa je cesta, ktorou
vedie svojich žiakov za vzdelaním
a výsledkami. Často je to cesta plná
sebazaprenia a trpezlivosti. Na zaslú-
ženom dôchodku mu prajeme veľa

Mgr. Július Kubáni
• pochádza z Oravy z Vyšného Kubína
• štúdium: Pedagogická fakulta v Nitre,

aprobácia slovenský jazyk a občian-
ska náuka.

• 1984 - pozícia učiteľa v Základnej
škole v Hruštíne.

• 1993 - 2023 pozícia riaditeľa Základ-
nej školy v Hruštíne.

zdravia oddychu a hlavne, aby si tento
dôchodok dlho užil.

du, ktorou boli posvätené priestory
obecného úradu a zároveň sme spo-
ločne prosili o Božiu pomoc pre pra-
covníkov obce a celú obec. Zúčast-
nili sa na nej pán farár, pán kaplán
a pracovníci obce.

4/ 7. januára sa uskutočnila ustanovu-
júca členská schôdza „Jednoty dô-
chodcov Slovenska“ v Hruštíne, na
ktorej sa zúčastnilo 30 dôchodcov.
Veľmi pekne ďakujem pani Alene Še-
ligovej a pani Márii Kaprálikovej za

ich iniciatívu založiť
túto organizáciu.

5/ Pracovníci obce
vymaľovali šatňu
za javiskom v kul-
túrnom dome.

6/ Pracovníci obce
a nezamestnaní
pracujúci na
obecných prá-
cach počas me-
siaca pracovali
na zimnej údržbe
ciest a chodní-
kov.

7/ Pracovníci firmy
pána Miroslava
Šeligu nám so
svojou technikou
postavili stĺp na
sušenie hadíc pri
požiarnej zbrojni-
ci v Hruštíne.

Všetkým, ktorí
sa podieľali na
uvedených prá-
cach, veľmi pekne
ďakujem.

Starosta obce
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Dvaja starci Simeon a Anna očaká-
vajú v chráme naplnenie prísľubu, ktorý
dal Boh svojmu ľudu – príchod Mesiá-
ša. No ich čakanie nie je pasívne, je
plné pohybu. Sledujme teda Simeono-
ve pohyby. Najprv je pohnutý Duchom
Svätým, potom vidí v Dieťati spásu
a napokon ho prijíma do svojho náručia
(porov. Lk 2,26-28). Pozastavme sa jed-
noducho pri týchto troch činnostiach
a dovoľme, aby nami prešli niektoré
otázky, dôležité pre náš  život.

Prvá je: Čo nami pohýna? Simeon
prichádza do chrámu „z vnuknutia Du-
cha“ (v. 27). Duch Svätý je hlavným
hrdinom scény. On je ten, kto zapaľuje
Simeonovo srdce túžbou po Bohu. On
oživuje v jeho duši očakávanie. On po-
hýna jeho kroky smerom k chrámu
a robí jeho oči schopnými spoznať Me-
siáša, hoci sa predstavuje ako malé
a biedne dieťa. Toto robí Duch Svätý –
uschopňuje spozorovať Božiu prítom-
nosť a jeho pôsobenie nie vo veľkých
veciach, v ľúbivom zovňajšku, prejavoch
moci, ale v malosti a krehkosti. Pomys-
lime na kríž: aj tam je malosť, krehkosť,

aj dramatickosť. Ale je tam Božia sila.
Výraz „z vnuknutia Ducha“ pripomína
v duchovnom živote to, čo nazývame
„duchovným pohnutím“. To sú tie pory-
vy duše, ktoré spozorujeme v nás
a ktorým sme pozvaní načúvať, aby sme
rozlišovali, či pochádzajú od Ducha Svä-
tého alebo od iného. Buďme pozorní na
vnútorné hnutia Ducha.

Druhá otázka: Čo vidia naše oči?
Simeon, pohnutý Duchom, vidí a roz-
poznáva Krista. A modlí sa hovoriac:
«Moje oči uvideli tvoju spásu» (v. 30).
Hľa veľký zázrak viery: otvára oči, pre-
mieňa pohľad, mení zorné pole. Ako
vieme z mnohých Ježišových stretnutí
v evanjeliách, viera sa rodí zo súcitného
pohľadu, ktorým sa na nás Boh pozerá,
rozpúšťa tvrdosť nášho srdca, uzdravu-
je jeho rany, dáva nám nové oči, aby
sme videli seba i svet. Nový pohľad na
seba, na druhých, na všetky situácie,
ktoré prežívame, a to aj tie najbolesti-
vejšie. Nejde o naivný pohľad. Nie. Je
to vec múdrosti. Naivný pohľad uteká
pred realitou alebo predstiera, že nevidí
problémy. Tu však ide o oči, ktoré vedia

„vidieť dovnútra“ a „vidieť poza“; ktoré
sa nezastavujú pri zdaní, ale vedia vstú-
piť aj do trhlín krehkosti a zlyhaní, aby
rozpoznali Božiu prítomnosť Simeono-
ve starecké oči, hoci unavené rokmi,
vidia Pána, vidia spásu. A my? Každý si
môžeme dať otázku: Čo vidia naše oči?
Akú víziu  života máme? Svet ho často
vidí ako „mrhanie

A nakoniec tretia otázka: Čo drží-
me v náručí? Simeon prijíma Ježiša do
svojho náručia (porov. v. 28). Je to než-
ná scéna plná zmyslu, ktorá je v evanje-
liách jedinečná. Boh nám vložil do náru-
čia svojho Syna, pretože prijať Ježiša je
základom, stredobodom viery. Niekedy
riskujeme, že sa stratíme a rozptýlime
v tisíckach vecí, že sa upneme na dru-
horadé aspekty alebo sa ponoríme do
vecí, ktoré treba urobiť, no stredobo-
dom všetkého je Kristus, ktorého treba
prijať ako Pána nášho života.

Drahí a drahé, nenechajú si ukradnúť
radosť zo stretnutia. Poďme v ústrety
radosti zo stretnutia: toto je nádherné!
Dajme opäť do stredu Jeho a napreduj-
me s radosťou. Nech je tak.

Peter kaplán +

Prezidentku sme nav-
štívili počas rušného a ná-
ročného obdobia, akurát
vtedy, keď padala naša
vláda. Napriek tomu nás
úctivo a s úsmevom pri-
vítala a bolo z nej cítiť, že
sa teší našej návšteve.
Nech si hovorí kto chce
čo chce, pani prezident-
ka je žena, ktorá má srd-
ce na správnom mieste.

Spolu s mládencami
z FS Vienok zo Štefano-
va nad Oravou pod vede-
ním pána Jožka Gavrana
sme pani prezidentke za-
spievali a chlapci pred-
viedli betlehemstvo. Síce
nepôsobím vo FS Vienok,
2 dni pred návštevou pa-
láca im ochorel heligon-
kár, a tak ma pán Gavran
oslovil s prosbou ísť s nimi
a doprevádzať ich hrou na heligónke.

S pani prezidentkou sme mali priestor sa osobne porozprávať. Zaujíma-
lo ju, aké tradície si počas Vianoc zachovávame v Hruštíne a tiež venovala
pozornosť hruštínskemu kroju. Bolo mi cťou reprezentovať náš Hruštín.
Ďakujem pánovi Gavranovi za príležitosť.

Bianka Jaššová

Sviatok Obetovania Pána

Bianka u prezidentky
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du modlitbou a hlasným spevom. Car-
rela prekvapila vrúcna viera chorých.
Napriek veľkej únave boli všetci radost-
ní a dúfali, že dostanú milosť uzdrave-
nia. Medzi pútnikmi bol aj Carrelov ka-
marát zo školských lavíc, ktorý ako dob-
rovoľník pomáhal chorým. Alexis obdi-
voval jeho jednoduchú, detskú vieru,
ale s ľútosťou sa pozeral na veriacich.
Bol presvedčený, že žijú vo vymysle-
nom svete. Avšak v hĺbke svojho srdca,
pod škrupinou ateizmu, prežíval utrpe-
nie spôsobené neistotou a nenaplne-
nou túžbou po láske, ktorá je silnejšia
než smrť. Spolužiak porozprával Ale-
xisovi o zázračných uzdraveniach, kto-
ré videl v Lurdoch na vlastné oči. Alexis
vysvetľoval, že tieto uzdravenia spôso-
bila sila sugescie, ktorá vyžaruje z mod-
liaceho sa zástupu veriacich, a že sa
jednalo o uzdravenia zo zdanlivých,
a nie z organických chorôb.

 „Keby Boh existoval, zázraky by boli
možné,“ tvrdil Carrel, „ale keďže Boh
neexistuje, budúci vedecký výskum vy-
svetlí aj takéto prípady.“ Carrel bol pre-
svedčený, že zázraky sú absurdné. Ho-
voril, že išiel do Lúrd, ako dobré regis-
tračné zariadenie a keby na vlastné oči
uvidel okamžité uzdravenie z organic-
kej choroby: uzdravenie napr: z rakovi-
ny uveril by v zázrak aj v existenciu
Boha.

Ukázal na Máriu Baillyovú, ktorá zo-
mierala na gastrointestinálnu tuberku-
lózu, a povedal: „Keby sa toto dievča
uzdravilo, bol by to skutočný zázrak.
Vtedy by som vo všetko uveril.

Ešte predtým, než sa Carrel vybral
s chorými k jaskyni zjavenia, zašiel
k lôžku Márie Baillyovej, aby ju vyšetril.
Žena sa nachádzala v kritickom stave:
nemohla rozprávať, namáhavo dýchala,
srdce jej bilo čoraz slabšie, tep mala
rýchly a nerovnomerný a brucho nadu-
té. Klasický prípad agónie v dôsledku
gastrointestinálnej tuberkulózy. Carrel
nechcel dovoliť, aby Máriu zaviezli
k jaskyni zjavenia. Ale naliehavé pros-
by jej ošetrovateľky ho presvedčili, že
by bolo kruté nesplniť jej najväčšiu túž-
bu. Doktor Carrel ju celý čas sprevádzal
spolu s ďalšími dvoma lekármi a kama-
rátom zo školských rokov. Máriu nepo-
norili do vody z prameňa, len ju ňou
pokropili a položili pred jaskyňu zjave-
nia.

 Jej vychudnuté telo bolo zakryté hne-
dou dekou.

 Bolo vidno Máriinu sivastú, mŕtvolne
bledú tvár a pod dekou vytŕčalo jej
opuchnuté brucho.

Pohľad na toto zomierajúce 21-roč-
né dievča Alexisa hlboko dojal a začal
spontánne hovoriť: „Svätá Panna, ako
veľmi by som chcel veriť tak, ako
všetci títo nešťastní ľudia, že tento
zázračný prameň nie je len výplo-
dom našej fantázie! Uzdrav toto úbo-
hé dievča, ona si vytrpela už príliš
veľa. Daruj jej život a mne vieru. Ak
sa toto dievča uzdraví, čo sa zdá
celkom absurdné, daj, aby som uve-
ril.“

Začala sa pobožnosť. Kňaz, ktorý ju
viedol, povzbudil všetkých, aby v pro-
sebnom geste pozdvihli svoje ruky
k nebu a prosili o uzdravenie z najne-
bezpečnejšej choroby ducha, ktorá ve-
die k strate večného života a ktorá spo-
číva v odmietnutí Boha a v záľube
v hriechu. Kňaz vyzval všetkých, aby sa
modlili za uzdravenie z rôznych teles-
ných chorôb a aby sa celkom odovzdali
do Božej vôle.

Doktor Carrel sa pozeral na Máriu,
ktorá ležala na nosidlách. Všimol si, že
z jej tváre začali miznúť sivé fľaky a jej
líca postupne naberali ružovú farbu.
Neveril vlastným očiam. Zistil, že Máriin
tep aj dýchanie sa upokojili. Cítil, že je
svedkom mimoriadnej udalosti. Pred
jeho očami sa do tváre dievčaťa vracal
život a jej brucho sa vrátilo do normál-
neho stavu. Carrel s napätím sledoval
zmeny, ktoré sa diali na chorej, a zapi-
soval si svoje pozorovania.

Máriino srdce bilo čoraz pokojnejšie
a dýchanie sa dostalo do normy. Na

otázku: „Ako sa cítiš?“ odpovedala: „Cí-
tim, že som uzdravená.“ Mária sa sama
posadila a vypila pohár mlieka.

Carrel onemel. Stalo sa čosi nepo-
chopiteľné: bol očitým svedkom okam-
žitého, zázračného uzdravenia zomie-
rajúceho dievčaťa. Ihneď išiel nahlásiť
tento prípad na Lekársky overovací úrad
a odtiaľ neodkladne odišiel do hotela,
aby vyšetril uzdravenú Máriu.

Ako išiel, videl mnohých chorých, ktorí
sa telesne neuzdravili, ale naďalej trpeli
zožieraní rakovinou a inými chorobami,
no napriek tomu z ich tvárí vyžarovalo
tajomné šťastie. Carrel si vtedy neuve-
domoval, že to bol prejav ich duchovné-
ho uzdravenia, prijatia Božej vôle a obe-
tovania svojho utrpenia Bohu za spásu
sveta.

Keď Carrel prišiel k Máriinmu lôžku,
onemel od údivu. Zbadal ju, ako sedí
usmiata a zdravá: „Pán doktor, som cel-
kom zdravá,“ oznámila mu s radosťou.
Carrel ju dôkladne vyšetril. Tep mala
pravidelný – 80 úderov za minútu, po-
kožku bielu a hladkú, brucho ploché
a normálne ako mladé dievča, neboli na
ňom nijaké stopy po opuchu ani stvrd-
nutí, brušná stena bola veľmi tenká
a elastická. Jej úplné uzdravenie bolo
lekársky nesporným faktom. Máriu vy-
šetrili aj dvaja ďalší lekári, ktorí potvrdili,
že došlo k úplnému uzdraveniu. Nikto
z nich nepochyboval, že boli svedkami
veľkého zázraku.

Zázrak, ktorého bol Carrel svedkom,
bol preňho duchovným aj intelektuál-
nym otrasom. Vďaka nemu si uvedomil,
že existuje skutočnosť, ktorá presahuje
zmyslové poznanie. Carrel pochopil, že

(Dokončenie z 1. str.)

V Lurdoch - uvidel zázrak na vlastné oči  (skutočný príbeh)
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metódy empirických vied umožňujú po-
znávať len materiálnu skutočnosť.
Okrem nej však existuje duchovný roz-
mer skutočnosti, ktorý môžeme vnímať
len na úrovni viery.

Carrel sa začal veľmi pokorne modliť
k Panne Márii: „Na moju neveru si od-
povedala mimoriadnym zázrakom. Ne-
dokážem pochopiť to, čo sa stalo s cho-
rou, ale nedokážem ani prestať pochy-
bovať. Mojou najväčšou túžbou je uveriť
bez diskusie a kritiky.“

To, čo Carrel doposiaľ považoval za
absurdné, sa stalo. Všetky jeho doteraj-
šie teórie sa rozsypali. Bola to preňho
veľká škola pokory. Prestal sa s ľútos-
ťou pozerať na modliacich sa pútnikov.
Nie je azda ich modlitba otvorením sa
na pôsobenie Božej všemohúcnosti?

Pre Carrela však nebolo jednodu-
ché hneď sa zriecť svojho ateizmu.
V jeho srdci sa rozpútal dramatický
boj. Nakoniec urobil jednoznačný uzá-
ver: takéto uzdravenie nespôsobila
sila prírody, ale Božia moc.

Carrel sedel pred jaskyňou zjavenia
a bojoval sám so sebou do druhej
v noci. Nakoniec sa rozhodol vojsť do
kostola naplneného modliacimi sa pút-
nikmi z Baskicka. Kľakol si vedľa sivo-
vlasého sedliaka a z hĺbky svojej ubole-
nej duše sa začal modliť: „Najsvätejšia
Panna, útecha nešťastných, na moju
neveru si odpovedala mimoriadnym
zázrakom. Nedokážem ho pochopiť
ani prestať pochybovať. Mojou naj-
väčšou túžbou a cieľom všetkého
môjho úsilia je mať neochvejnú vie-
ru. Prijmi ma, hriešneho, unaveného
honbou za mylnými svetlami. Pod
tvrdou skalou mojej intelektuálnej
pýchy žije najkrajší, hoci ešte pritl-
mený sen, aby som v teba veril
a miloval ťa tak, ako ťa milujú rehoľ-

níci s nevinnou dušou.“ Po tejto mod-
litbe Carrel pocítil úžasný pokoj a istotu,
že existuje Boh, ktorý ho bezpodmie-
nečne miluje. Napísal: „Ak sa duša skloní
k Bohu, nájde pokoj a bude žiť v Bohu
a Boh v nej... Boh presahuje všetko
chápanie a poznanie. Tam, kde sa ne-
môže dostať rozum, môže vstúpiť túžba
a láska.“

Bola to prelomová chvíľa v jeho živo-
te. Pochopil, že najväčším pokladom
človeka je viera v Boha.

Prejavom autentického obrátenia je
úplná poslušnosť Kristovi, ktorý žije,
uzdravuje a vyučuje vo svojej Cirkvi.

Medzi jeho poznámkami z tohto ob-
dobia sa zachovala nasledujúca modlit-
ba: „Pane, veď môj život, pretože
som stratený v tme. Môj Bože, veľmi
ľutujem, že som nechápal život a že
som sa márne snažil pochopiť veci,
ktoré človek nedokáže pochopiť. Ži-
vot nespočíva v tom, že chápeme,
ale v tom, že milujeme, že pomáha-
me druhým, že sa modlíme a pracu-
jeme. Môj Bože, daj, aby ešte nebolo
neskoro!“

Keď si Carrel prezeral zápisy o zá-
zračných uzdraveniach v lurdskom Le-
kárskom úrade, všimol si priezviská le-
károv – mnohí z nich boli jeho priateľmi
a kolegami, ktorí sa báli priznať, že boli
v Lurdoch, aby ich ostatní nepovažovali
za šialencov a hlupákov. Masovokomu-
nikačné prostriedky vtedy šírili názor,
že udalosti v Lurdoch sú veľkým klam-
stvom, ktoré vymysleli kňazi. Doktor
Carrel rozhodne podpísal lekársku sprá-
vu o okamžitom a úplnom uzdravení
21-ročnej zomierajúcej Márie Baillyovej.
V roku 1906 sa presťahoval do New
Yorku, kde sa čoskoro stal jedným
z najlepších vedcov vo vedeckom tíme.
Vďaka jeho vedeckým pokusom nastal

v medicíne veľký prelom, ktorý poskytol
základy pre transplantácie ľudských
orgánov, operácií srdca a ciev. Alexis
Carrel dostal v roku 1912 za tieto
výsledky Nobelovu cenu za medicí-
nu a fyziológiu.

Carrel bol presvedčený, že súčasná
civilizácia stratila duchovné hodnoty,
a preto neprináša ľuďom šťastie. Aby sa
ľudstvo zachránilo pred sebazničením,
musí sa otvoriť na „Bytosť, ktorá je pra-
meňom všetkého, na mocné centrum
sily, ktoré kresťanskí mystici nazývajú
Boh“.

Upozorňoval: „Morálne zaostávanie
ide často ruka v ruke s vysokou inteli-
genciou, a preto ľudia, ktorí sú morálne
zaostalí, sú zvlášť nebezpečnými člen-
mi spoločnosti... Morálka je súborom
zásad, ktoré ľudia musia dodržiavať, ak
chcú prežiť ako jednotlivci aj ako druh....

Svoju poslednú knihu, ktorú napísal
v roku 1944, venoval sile modlitby. Na-
písal, že skrze modlitbu môže človek
nadviazať osobný vzťah lásky s Bohom,
„čo je pre človeka prameňom najsilnej-
šej životnej energie. Každý, kto si vy-
pracoval zvyk pravidelnej a jasnej mod-
litby, bezpochyby pociťuje, že jeho život
sa veľmi mení.

Zvyk modliť sa zanecháva trvalú sto-
pu na celkovom spôsobe nášho kona-
nia a správania.

Pripravoval sa na stretnutie s Bohom
v momente smrti. Uvedomoval si, že
vtedy sa odohrá súd, ktorý rozhodne
o večnosti v nebi, alebo v pekle. Vzťa-
hoval na seba slová Svätého písma:
„Boh sa vysmievať nedá. Čo človek
zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje
pre svoje telo, z tela bude žať poru-
šenie. Ale kto seje pre ducha, z du-
cha bude žať večný život.“

 Carrel sa na svoju smrť pripravil spo-
veďou, svätou omšou a prijatím sviatos-
ti pomazania chorých. Do večnosti odi-
šiel v Paríži 5. novembra 1944. Zázrač-
né uzdravenia v Lurdoch, ktorých bol
očitým svedkom, vnímal ako znamenia,
ktoré vyzývajú k obráteniu a poukazujú
na existenciu zmyslami nepostihnuteľ-
nej reality Boha. Nekompromisné hľa-
danie pravdy a vedecká čestnosť po-
mohli Alexisovi Carrelovi zavrhnúť ate-
izmus a uveriť v Ježiša Krista.

Človek je slobodný a môže povedať
Bohu „nie“, ale na súde v momente smrti
sa nebude môcť vyhovoriť, ak vedome
a dobrovoľne odmietol milosť viery
a dar večného života.

11. február je svetový deň cho-
rých – v tento deň sa zjavila Panna
Mária Bernadete Soubirousovej
v Lurdoch vo Francúzsku.

 Zdroj: internet
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Začiatok kalendár-
neho roka je vždy ob-
dobím bilancovania, či
to už v rodine, za-
mestnaní, spoločen-
skej organizácii, ale aj
každý sám so sebou,
vo svojom svedomí. Takéto bilancova-
nie uskutoční aj Výbor členskej základ-
ne COOP Jednota SD v Hruštíne dňa
6.2.2023 na výročnom rokovaní výboru.
Bude zhodnotená činnosť a hospodáre-
nie za rok 2022 a schválený program na
rok 2023.

Od 1.1.2023 sa v systéme COOP
Jednota sa zavádza vernostný program
pod novým názvom: „Vernostný program
COOP Jednota Klub“. Viac k novému
vernostnému programu Vás budeme in-
formovať v novinách v najbližšom mož-
nom termíne.

v mesiaci
február 2023
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Krivenová Terézia
Hrubošová Mária
Slivčáková Mária
Kavecká Zuzana
Žilinec Stanislav
Slameník Milan
Kravčík František
Mišánik Ján
Janovčíková Mária
Sedlárová Agneša
Tomáň František
Martvoňová Margita
Kupčuláková Emília
Katrenčíková Margita
Jaššo Jaroslav
Mišánik Milan
Bereníková Ladislava

Prišli medzi nás
Ivana Trojáková
Sofia Parišková

Odišli od nás
Vierka Pašková

Dňa 7.1.2023 sa v KD v Hruštíne
zišlo 39 seniorov z naše obce, ktorí sa
rozhodli, že založia základnú organizá-
ciu Jednoty dôchodcov Slovenska
v Hruštíne. Zakladajúcej schôdze sa zú-
častnil predseda JDS a zároveň pred-
seda Krajskej organizácie JDS v Žiline
RSDr. Michal Kotian a okresná pred-
sedníčka v Námestove Mgr. Ľudmila
Mokošáková. Podporiť založenie, poroz-
právať o svojich skúsenostiach a čin-
nosti vo svojich organizáciách prišli aj
zástupcovia zo ZO JDS v Oravskej Les-
nej Emília a Jiři Chvojka, zo ZO JDS vo
Vasiľove Emília Kotúľová a Olina Bom-
biaková a zo ZO JDS v Zubrohlave He-

Chceme dať do pozor-
nosti rôzne výhody náku-
pu pre zákazníkov a to:
čerstvé vitamíny výhod-
nejšie; výhry s firmou Fi-
garo; cenová dostupnosť
skoro 750 výrobkov niek-

torej z vlastných značiek COOP Jedno-
ta; šetrenie pri predložení vernostnej
karty pri nákupe, a pod.

Zároveň chceme zablahoželať našim
jubilujúcim členom, ktorí sa dožívajú
okrúhleho životného jubilea v I. Q. 2023
a sú to: M. Slivčáková, Mgr. M. Ľubek,
T. Škapcová, M. Martvoňová, O. Bom-
biaková, Mgr. A. Trojáková, T. Šeligová,
Ing. F. Kravčík, M. Kupčuľáková, J. Mich-
na, F. Tomáň, E. Snováková, B. Vlžáko-
vá, E. Kupčuľáková a J. Kupčuľák.
Všetkým jubilantom prajeme veľa zdra-
via a pohody.

J. Kravčíková

lena Drevneková. Zakladajúcej schôdze
JDS sa zúčastnil aj starosta obce Hruš-
tín Mgr. František Škapec, ktorý načrtol
ako si predstavuje spoluprácu obce
s jednotou dôchodcov. Účastníci zakla-
dajúcej schôdze si zvolili týchto členov
výboru: Máriu Kapralíkovú, Alenu Šeli-
govú, Jozefa Martvoňa, Janku Kravčí-
kovú, Vieru Vlžákovú, Elenu Kapráliko-
vú, Máriu Pidíkovú, Ľudovíta Vlžáka
a do revíznej komisie Milana Krivačku
a Jozefa Kotúľa. Bol odsúhlasený člen-
ský príspevok v súlade so stanovami
JDS a dobrovoľný príspevok na činnosť
a dohodnuté na mesiac február 2023
výročné rokovanie ZO JDS v Hruštíne.

J. Kravčíková

Jednota dôchodcov Slovenska
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Dňa 21. januára sa na strelnici v Nitre
konalo ďalšie kolo Slovenského pohá-
ra v streleckom trojboji. Zúčastnili sa
ho aj naši strelci v zložení Jozef Jan-
cek, Marián Slaničan a Augustín Hojo.
Usporiadatelia Veľkoobchod Zbrane
Fraňo sa postarali o výborné podmien-
ky a kvalitní strelci o vysokú úroveň
súťaže. Naši strelci sa znova umiestnili
medzi najlepšími. Marián Slaničan v dis-
ciplíne veľkorážny pištoľ obsadil tretie
miesto a Jozef Jancek bol druhý v pišto-
li a tak isto druhý v revolvery. Gratuluje-
me.

ZOTŠ Hruštín

„AKO BYŤ PRÁVOPLATNÝM OBČANOM
SVOJEJ OBCE“

Vážení občania obce Hruštín,
 v predchádzajúcom čísle „bulleti-

nu“ som písal, ako by sme mali alebo
nemali reagovať na zmenu počasia.
Bola nám znova dopriata bohatá sne-
hová nádielka. Je až neuveriteľné,
koľkí občania si zobrali ponaučenie
a prispeli k zlepšeniu priestorov v obci
a popritom usmernili a napomenuli
druhých pre dobrú vec. Mám taký do-
jem, že aj samotná obec vylepšila
svoje služby v problematike snehu.

V tomto článku by som rád citoval
niekoľko paragrafov zo Zákona č. 369/
1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej
rady o obecnom zriadení, aby sme si
rozšírili rozsah svojich vedomostí
v tejto oblasti a konali možno inak
ako sme boli naučení.

V prvom rade si musíme uvedomiť,
že predstavitelia obce boli do týchto
funkcií riadne zvolení v priamych voľ-
bách obyvateľmi obce na určité ob-
dobie. Bola to vôľa väčšieho počtu
občanov a preto je treba rešpektovať
ich rozhodnutie a tiež rešpektovať zvo-
lených predstaviteľov obce. Možno,
že toto je jedna z vecí demokracie.

Zamyslieť by sa mali tí občania,
ktorí na voľbách neboli. Majú právo
kritizovať vedenie obce aj keď sa ne-
zúčastnili na voľbách? Podľa môjho
názoru je účasť vo voľbách už prvým
krokom, že mi nie je ľahostajné, kto
bude vo vedení obce.

Vyslovenie nesúhlasu s niektorý-
mi rozhodnutiami predstaviteľov obce
nemusí byť kritika, veď aj ten čo volil
predstaviteľov obce nemusí niekedy

súhlasiť s ich názorom. Svoj názor prí-
padne zlepšenia môžeme vyjadriť na-
príklad na verejnom zasadnutí. Tak mož-
no pomôžeme svojej obci viac ako kriti-
zovaním inde.

Niekoľko citácií paragrafov zo Záko-
na č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej
národnej rady o obecnom zriadení.

§ 3 Obyvatelia obce

(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na
samospráve obce. Má právo naj-
mä

a) voliť orgány samosprávy obce a byť
zvolený do orgánu samosprávy obce,

b) hlasovať o dôležitých otázkach živo-
ta a rozvoja obce (miestne referen-
dum),

c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach
obyvateľov obce a vyjadrovať na nich
svoj názor a zúčastňovať sa na za-
sadnutiach obecného zastupiteľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi
a sťažnosťami na orgány obce,

e) používať obvyklým spôsobom obec-
né zariadenia a ostatný majetok obce
slúžiaci pre verejné účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svo-
jej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci,

g) požadovať pomoc v čase náhlej
núdze.

(5) Na samospráve obce má právo
podieľať sa aj ten, kto

a) má na území obce nehnuteľný maje-
tok alebo v obci platí miestnu daň ale-
bo miestny poplatok,

b) je v obci prihlásený na prechodný
pobyt,

c) má čestné občianstvo obce.

§ 4 Samospráva obce

(1) Obec samostatne rozhoduje
a uskutočňuje všetky úkony súvi-
siace so správou obce a jej majet-
ku, všetky záležitosti, ktoré ako jej
samosprávnu pôsobnosť upravu-
je osobitný zákon, ak takéto úko-
ny podľa zákona nevykonáva štát
alebo iná právnická osoba alebo
fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú
obyvatelia obce

a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

§ 10 Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupi-
teľský zbor obce zložený z poslan-
cov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce na štyri roky. Vo-
lebné pravidlá upravuje osobitný
predpis. Funkčné obdobie obecné-
ho zastupiteľstva sa končí zložením
sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.

Vážení občania obce Hruštín,
 pokúsme sa byť právoplatným ob-

čanom svojej obce a hľadajme vý-
chodiská, ako sa niektoré veci dajú
robiť lepšie a podeľme sa o tieto myš-
lienky aj s predstaviteľmi obce, ktorí
sa podieľajú na jej riadení.

 Jozef Hojo

Strelci
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V sobotu 28.01.2023 sa uskutočnil
XIII.ročník prechodu Vaňovským chotá-
rom. Priaznivé snehové podmienky pri-
lákali na bežky, ale aj na pešo 279 pria-
teľov zimnej turistiky. Pri kaplnke
sv. Anny sa účastníci mohli posilniť
šiškou, teplým čajom a vareným vín-
kom. Po prejdení trate už na nich čakal
guľáš. Najmladším účastníkom bol Ši-
monko Socha a najstarším pán Franti-
šek Jancek.

Poďakovanie patrí všetkým zúčast-
neným, ale hlavne sponzorom: Obec
Hruštín, Syrárska výroba Hruštín – Mi-
roslav Šeliga, JTZ Vaňovka – Jaroslav
Zemenčík, MetalTrim Oravská Jaseni-
ca – Jozef Žofaj, Autosnov – Jaroslav

Prechod Vaňovským chotárom

Snovák, Drevozruby – Miroslav Zemen-
čík, Šimon Socha, Rastislav Kytaš, Ja-
roslav Smidžár, Ľubomír Jurovčík, Po-
ľovníci Vaňovka, DHZ Vaňovka a samo-

zrejme každému, kto sa na tejto akcii
spolupodieľal.Tešíme sa na spoločné
stretnutie opäť o rok. S pozdravom or-
ganizátori.

Po dvojročnej odmlke OŠK
Hruštín s podporou  OcÚ Hruštín
zorganizoval turnaj pre neregis-
trovaných stolnotenisových nad-
šencov.

Turnaja sa zúčastnilo 29 stol-
notenistov v troch kategóriách.
Počas turnaja sme videli množ-
stvo skvelých výkonov jednotli-
vých hráčov, niektorí  si zaspomí-
nali na svoje úspešné roky v tom-
to krásnom športe a oprášili skve-
lé ping-pongové ťahy. Najmlad-
ším hráčom bol Samuel Žilinec
a najstarším Milan Slameník.

Novoročný stolnotenisový turnaj
Kategória do 18 rokov:
1. Matúš Paško
2. Richard Kazimier
3. Elena Šmihľová

Kategória do 50 rokov:
1. Ján Jurčiga
2. Lukáš Snovák
3. Jozef Kupčulák

Kategória nad 50 rokov:
1. František Martvoň
2. Július Kubáni
3. Milan Slameník

Kategória štvorhry:
1. Ján Jurčiga + Lukáš Snovák

Jozef Mišánik



2/20239

Ples DHZ

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Kollárovci sa postara-
li o dobrú náladu. Ich kon-
cert 13. januára bol úpl-
ne vypredaný. Zúčastni-
lo sa ho 600 hostí. Vy-
stúpenie Kollárovcov,
známej kapely talentova-
ných hudobníkov, naplni-
lo očakávania. Fenome-
nálne spojenie živej hud-
by, spevu a humorného
slova nadchlo aj divákov
v KD v Hruštíne. Na kon-
certe zazneli známe hity
a aj piesne z CD – Len
tebe spievam. Nielen di-
váci, ale aj samotná ka-
pela odchádzala z javis-
ka veľmi príjemne nala-
dená. „Máme tých najlep-
ších fanúšikov. Ďakujeme Hruštín, boli ste ne-
skutoční,“ poďakovali sa bratia Kollárovci.

Kollárovci to v Hruštíne poriadne roztočili
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Materská škola
Po vianočných sviatkoch sme sa opäť v MŠ stretli 9.1.2023.

Oddýchnutí, naplnení emóciami z najkrajších sviatkov a so
želaním úspešného roka sme sa vrátili do zabehnutých pra-
covných koľají.

9.1.2023 „Pes a dieťa“ - toto bola hlavná téma dňa pre
deti z lienkovej triedy. Dievčatá zo SOŠ poľnohospodárskej
ZA (Gabika O. a Karin G.) si v rámci dňa realizovali maturitnú
prácu, ktorej hlavnou
témou bol vzťah dieťaťa
k psíkovi. Škôlkari naj-
skôr pomocou obrázko-
vej prezentácie spozná-
vali vlastnosti a prejavy
psíka a potom si hovo-
rili o tom, ako sa pri ňom
majú správať. Napokon
nás na dvore čakala ka-
marátka Iris - fenka bor-
der kolie, ktorá nám
predviedla rôzne maj-
strovské kúsky. Verím,
že toto stretnutie bolo
pre škôlkarov prospeš-
né a že budú vedieť ako
sa vyhnúť prípadnému
nebezpečiu pri stretnu-
tí so psíkom.

11.1.2023 Našu MŠ navštívila pani PaedDr. Mgr Pilarčíko-
vá J., ktorá je odbornou zástupkyňou školského úradu, aby
previedla kontrolu dokumentácie MŠ a školskej jedálne.

17.1.2023 Hoci od krásnych Vianoc prešiel už nejeden
týždeň, stále nebolo neskoro hovoriť s deťmi o zvykoch
a tradíciách spojených s týmto obdobím. A jedným z takých
krásnych zvykov je aj posvätenie obydlia. Našu materskú
školu navštívil vdp.farár, spolu s pánom kostolníkom, aby
posvätili tento náš „príbytok". Pokropenie svätenou vodou,
prevoňanie kadidlom a nadpis nad dverami „C+M+B“, čo
znamená Christus Mansionem Benedicat, teda Kristus žeh-
naj tomuto domu. Veríme, že všetko zlé bude od našej škôlky
bočiť.

Keďže nám napadla už poriadna nádielka snehu, rozbehli
sme opäť zimnú aktivitku s názvom „Najkrajší snehuliak“.
Aktivita bola realizovaná cez webovú stránku MŠ a so zapo-
jením nielen našich škôlkarov ale i ich rodičov. Úlohou bolo
postaviť snehuliaka, poslať fotku a vypracovať pracovný list.
Tešíme sa množstvu krásnych snehuliakov a verím, že aj
rodičia sa príjemne so svojimi deťmi zabavili.

Touto cestou chcem v mene celého kolektívu materskej
školy pozdraviť a zároveň poďakovať za dlhoročnú spoluprá-
cu pánu riaditeľovi ZŠ Mgr. Júliusovi Kubánimu. Určite
v mene mnohých ďakujem za dlhoročnú spoluprácu v peda-
gogickej činnosti, ďakujem ako rodič za výchovu a vzdelanie
našich detí a zároveň ďakujem ako bývalá žiačka ZŠ Hruštín
za to všetko, čo mi škola vďaka takýmto výborným učiteľom
dala. Prajeme kopec dní zaslúženého oddychu.
Zároveň v pedagogickom okruhu vítame nového pána riadi-
teľa Mgr. Petra Teťáka a prajem mu veľa úspechov, pokojnú
myseľ a výborný kolektív okolo seba.

INFO: Prihlášky na predprimárne vzdelávanie sa dávajú
až v máji. Podrobné informácie budú včas predložené.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JANUÁR 2023

Od 17.1. 2023 sa v telocvični ZŠ konajú triedne turnaje
v rôznych športových hrách. Vo volejbale SŽ (7.-9.roč.) sa
odohrala skupina A (7.A, 8.A, 9.A) Najmladšie súperky pre-
kvapili a vyhrali skupinu, keď v napínavých súbojoch porazili
ôsmačky aj deviatačky. Vo vzájomnom zápase medzi 8.A
a 9.A mali viac šťastia ôsmačky, do finále teda postupujú
7.A a 8.A. B-triedy odohrajú svoj turnaj v utorok 6.2. od 13,30.

Naša škola sa zapojila do projektu SLOVENSKÉHO OLYM-
PIJSKEHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU. Je to športový pro-
jekt zameraný na podporu všestranného pohybového rozvo-
ja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú
súťaž škôl. Z 32 806 aktívne zapojených detí bolo 17 218
chlapcov a 15 588 dievčat. Podmienky odznaku plnili
v 392 školách po celom Slovensku. Najviac sa zapojili
školy a žiaci zo Žilinského samosprávneho kraja (6400
žiakov, 81 škôl, medzi nimi aj naša). Viac ako 21 percent
aktívne zapojených žiakov (6928) splnilo podmienky pre zisk
niektorého z odznakov. Zlatý získalo 704, strieborný 2061
a bronzový 4163 žiakov.
Boli testovaní v 6 disciplínach: člnkový beh, výdrž
v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed, skok do diaľky
z miesta a hod medicinbalom. Žiaci dostali certifikát, kde sa
dozvedeli, aký majú percentil v jednotlivých disciplínach
v porovnaní s ostatnými školami, ktoré sa zapojili do tohto
projektu. Tí najúspešnejší získali odznak všestrannosti.
V našej škole sa podarilo získať odznak 9 chlapcom
a 9 dievčatám, z toho 3 dievčatá a 2 chlapci mali strieborný
odznak, 6 dievčat a 7 chlapcov malo bronzový odznak.

23.1.- sa v telocvični odohral školský turnaj vo vybíjanej
MŽ. Hralo sa systémom každý s každým. Výsledky sú
nasledovné: 1. miesto: 6.B; 2. miesto: 5.A; 3. miesto: 6.A.
Zapisovali sme aj najlepšie vybíjajúce hráčky. Mária Magda-
léna Katreníková (5.A) vybila až 19 súperiek. Obvodné kolo
vo vybíjanej má byť 7.2., tak dúfame, že tam nebudeme len
do počtu.

Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre
druhákov, tretiakov a štvrtákov v počte 39 zúčastnených
žiakov už pozná víťaza. Najšikovnejším Všetkovedkom ško-
ly sa stala Mária Kampošová z 2.B. Medzi 30 % najšikov-
nejších na Slovensku a titul Všetkovedko získali: Ján Hutira
(2.A), Karin Trojáková (2.A), Liam Martvoň (2.A), Alexander

Genšor (2.A), Šimon Baraniak (2.B),
Katarína Žilincová (3.A), Kristián
Kľuska (3.A), Václav Macák (4.A),
Soňa Šalatová (4.A), Ema Sedlá-
rová (4.A), Lukáš Genšor (4.A), Vi-
vien Márerová (4.A), Ema Snová-
ková (4.B), Adela Kompanová (4.B).
Všetkovedkovými učňami sa stali
ostatní súťažiaci. Pre všetkých zú-
častnených žiakov zostane na sú-
ťaženie spomienka v podobe dar-
čeka, ktorý za svoj výkon dostali.

26.1. – konala sa polročná pe-
dagogická rada
Prospech: prospelo s vyznamena-
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Zachej

Zachej internetový obchod,
dôkazom je že Božia láska má bezhraničné množstvo podôb.
Okrem knižných pokladov, vlastní aj iné darčekové predmety,
pre ženy, mužov, manželov aj pre deti.

Knihy však kupujem, súťažím furt,
už mám z nich doma Berlínsky múr.
Hneď ako vide horúca novinka,,
do kníhkupka idem ja, alebo maminka.

Predavačky sa so mňa srdečne smejú,
takú zatiaľ ešte nemáme veru.
Vtedy mozgové bunky aj kolieska zaberú,
tú knižku musím mať veru.

Internet hneď skúšam,
peniažky z rúk už aj púšťam,
Musím Vás však vyviesť z omylu,
knihy bez venovania u mňa pobudnú len chvíľu.

Potom ich s láskou podarujem,
tomu, kto to potrebuje.

Hodina hudobnej výchovy

Keď nejde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi,
hovorí jedno z krásnych prísloví.
Pán učiteľ Michal Tomáš z Dolného Kubína,
povedal: „Toto bude súkromná hodina.“

Prišiel s dcérou Miškou,
netrápil nás nudnou knižkou.
Doniesli piano, harmoniku,
spev hudba do duše preniknú.

Škoda že neprišla aj pani učiteľka,
Moja radosť však bola nesmierne veľká.
Hodina, sťa  Marečku podejte mi pero,
na Majku, Miška, myslím vždy s láskou, vďakou dôverou.

Autor: Vladimíra Martvoňová

ním – 149 žiakov, prospe-
lo veľmi dobre – 66 žia-
kov, prospelo 76 žiakov,
neprospeli – 0, 1 žiačka
v zahraničí nebola klasifi-
kovaná, 1 kom. skúška,
pochvala – 21 žiakov
Správanie: 5x PTU, 13x
NTU
Dochádzka: Žiaci vymeš-
kali spolu 13 242 hod. (vla-
ni 9196 hod., predvlani
8889 hod., predpredvlani
10 220 hodín). Všetky ho-
diny boli ospravedlnené.
Priemer vymeškaných ho-
dín na žiaka je 45,2 (vlani
30,65; predvlani 29,0,
predpredvlani 32,2). Najlepšiu dochádzku mala na 1. stupni
4.A – priemerne 25,7 hod. Najslabšiu na 1.stupni mala 3.A –
54 hod. Na 2.stupni bola v dochádzke najlepšia 5.A – 32,9
hod., najviac vymeškali žiaci 6.A – priemerne 63,7 hod.

27.1. – zamestnanci školy i bývalí kolegovia sa rozlúčili
s pánom riaditeľom Júliusom Kubánim, ktorý po 38 rokoch
pedagogickej činnosti (z toho 30 vo funkcii riaditeľa) odchá-
dza do dôchodku. Žiaci pripravili odchádzajúcemu riaditeľovi
pekný program v podobe príhovoru, zahrania kapely aj za-
tancovania moderných tancov. Krásne ďakujem za milé pre-
kvapenie ☺ a želám všetkým úspešné dni v škole, úspechy
v súťažiach a uznanie pri dosiahnutých úspechoch.

30.1. – sa v Centre voľného času Maják Námestovo
uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese povesti
ŠALIANSKY MAŤKO Jozefa Cígera Hronského. Našu školu
v II. kategórii (4.-5. roč.) reprezentovala žiačka Lea Sklada-
ná z 5. B. Napriek príprave a snahe sa je nepodarilo získať
umiestnenie medzi najlepšími tromi, ale na súťaži sa jej aj tak
páčilo a rozhodne zabojujeme zase o rok.

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Podujatia v KD

  4.2. Rodinná oslava
11.2. Prechod piatimi hoľami
15.2. Predajná akcia Lantastik
17.2. Ples ZŠ
18.2. Batôžková ostatková muzika
21.2. Schôdza Jednoty dôchodcov

Územný plán obce Hruštín

Kto má záujem o zmenu a doplnenie Územného
plánu obce Hruštín o plochy na poľnohospodár-
sku výrobu, nech svoje žiadosti doručí na adresu
obecného úradu v priebehu mesiaca február
a marec 2023.
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