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Dôstojný pán farár
Francúzsky spisovateľ Lamartin dal

na otázku: „Kto je to kňaz ?“ Túto odpo-
veď: V každej farnosti žije človek, ktorý

nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny
celého sveta. Žehná kolísku i truhlu,
manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách
ľudia skláňajú svoje najväčšie tajom-
stvá. Pred ním vylievajú mnohí svoje
slzy. Je človekom, ktorého slovo padá
do srdca s váhou Božej autority a pre-
niká duše silou viery. Tým, ktorých roz-
hrešil, kladie do úst hostiu. Vedie,
usmerňuje a je láskavý. Nikto nie je
schopný preukázať ľudstvu väčšie dob-
ro, ako skutočný kňaz.

Takým kňazom, na ktorého sa vzťa-
hujú tieto slová, ste aj vy, pán farár.

Do našej farnosti ste prišli pred vyše
12 rokmi. A ani sme si neuvedomili, ako
ten čas veľmi rýchlo ubehol a v týchto
dňoch z poverenia otca biskupa, od nás
odchádzate.

Služba kňaza vo farnosti sa skladá
z duchovnej a materiálnej služby Bohu.
Počas vašej kňazskej duchovnej služ-
by toho veru nebolo málo.

Stavať a obnovovať božie chrámy je
pekné a veľmi potrebné. Ale stavať
chrámy v ľudských srdciach dokáže len
horlivý kňaz. Sme vďační Bohu, že Vás
poslal práve do našej farnosti. Spoloč-
ne sme sa s Vami stretávali na slávení
svätých omší, pri sv. spovediach a vy-
sluhovaní sviatostí. Pravidelne ste na-
vštevovali a spovedali našich chorých,
ktorí sa na Vás vždy tešili. Zapísali ste
sa do našich sŕdc a zanechali ste v nich
dielo ľudskosti, ktoré my, veriaci, v tejto
chvíli nevieme ani doceniť.

Po materiálnej stránke: s príchodom
do našej farnosti ste hneď začali s opra-

vou farskej budovy, kde ste na celej bu-
dove vymenili okná, vchodové dvere,
celá budova bola zateplená a bolo pre-
robené kúrenie.

Počas Vášho pôsobenia
v našej farnosti boli obnovené
prakticky všetky kríže a kapln-
ky. Pred necelým týždňom ste
posvätili novú kaplnku Božie-
ho milosrdenstva, ktorá bola
postavená na Váš podnet
v roku Božieho Milosrdenstva.

Každoročne ste zaviedli
púte ku kaplnke sv. Anny vo
Vaňovke a ku Lomnianskej
kaplnke, kde sme sa pravidel-

ne stretávali veriaci s viacerých farností.
V roku kňazov ste dali opraviť hroby

a pomníky vašich predchodcov- kňazov,
ktorí sú v Hruštíne pochovaní.

Aj náš chrám, ktorý je zasvätený sv.
Jánovi Krstiteľovi, prešiel nemalou ob-
novou. Na kostole boli zrekonštruova-
né vitrážne okná. Vonkajšou rekonštruk-
ciou prešiel aj náš kostol, ktorému ste
dali novú fasádu a v centre obce sa stal
nádhernou dominantou. Keďže náš
kostol je blízko cesty, od ktorej vlhol, dali
ste ho zaizolovať proti vlhkosti, tak isto
aj faru. Strecha kostola i fary bola na-
tretá polyuretánovou farbou.

V interiéri kostola boli natreté lavice,
zreštaurovaná Krížová cesta, obraz ru-
žencovej Panny Márie, obnovený chór
a organ.

Zaviedli ste elektronické označenie
textov piesní pri svätých omšiach a tak-
tiež boli vymenené akumulačné pece.

V túto chvíľu sa Vám, milý pán farár,
v mene celej farnosti Hruštína a Vaňov-
ky chcem poďakovať za Vašu obetavú
službu, za láskavé a povzbudivé slová.

Úprimne Vám prajeme a vyprosuje-
me, aby Vás na novom pôsobisku Pán
Boh naplnil svojím požehnaním, dal
Vám hlavne potrebné zdravie, dary Du-
cha Svätého, ochranu našej nebeskej
Matky a všetky milostí k tomu, aby ste
verne a horlivo žili svoje kňazstvo a vy-
konali tak veľa dobrého pre spásu Vám
zverených duší.

Ešte raz Vám, Pán farár, za všetko
Pán Boh zaplať.

Podľa Svätého otca Františka je
každá farnosť prítomnosťou Cirkvi

na konkrétnom území; miestom načú-
vania Slovu a rastu kresťanského ži-
vota; miestom dialógu, ohlasovania a
štedrej lásky; miestom adorácie a slá-
venia. Je to spoločenstvo spoločen-

stiev, svätyňa, do ktorej sa chodia na-
piť vysmädnutí, aby vládali pokračo-
vať na ceste a centrum neustáleho mi-
sijného snaženia. Je subjektom hlá-
sania evanjelia, lebo je konkrétnym
vyjadrením jedinej Cirkvi na danom
mieste sveta a v nej je skutočne prí-
tomná a pôsobí jedna, svätá, katolíc-
ka a apoštolská Kristova Cirkev. Je to
Cirkev vtelená do jedného konkrétne-
ho priestoru, vybavená všetkými
prostriedkami spásy darovanými Kris-
tom, avšak s tvárou konkrétneho
miesta... (porov. Apoštolská exhortá-
cia Evangelium gaudium)

Od 1. júla 2016 som z Božieho roz-
hodnutia, práve v mimoriadnom svä-
tom roku milosrdenstva, prostredníc-
tvom poverenia diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku, prišiel do jed-
nej takejto farnosti, do farnosti Hruš-
tín, pôsobiť ako farár. Tento nový za-
čiatok môže prispieť k tomu, aby som
osobne hlboko prežil milosrdenstvo
nášho Pána, sprostredkoval ho iným,
aby sme všetci boli „milosrdní ako
Otec“.

S bázňou a zodpovednosťou beriem
na seba poslanie v novej farnosti.
Kňazskú vysviacku som prijal pred

Na sviatok sv. Petra a Pavla 29.6.2016 sme sa v kostole
rozlúčili s naším pánom farárom
Mgr. Rastislavom Waxmonským

Za celú farnosť sa mu poďakoval starosta obce, Mgr. František Škapec

(Pokračovanie na 2. str.)
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Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba
okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované
Slnko.

 
(Bl. sestra Zdenka Schelingová)

Júlový mesiac sa rozbehol a prázdniny
začali pre všetkých žiakov, či študentov na
plné obrátky. Pre všetkých,
by to mal byť čas oddy-
chu a načerpania nových
síl do ďalšieho štúdia.
Činnosť za mesiac jún:
1/ Pracovníci obce a nezamest-

naní pracujúci na obecných prácach,
pokosili areál športového ihriska na
Kutine, cintorín v Hruštíne a vo Vaňov-
ke a verejné priestranstvá.

2/ Firma Rezostav Ing. J. Jančo, nám za-
asfaltovala časť chodníka ku materskej
škôlke.

pätnástimi rokmi. Mal som už možnosť
ohlasovať Krista na viacerých mies-
tach. Minulosť odovzdávam Pánovi
a do prítomnosti a budúcnosti poze-
rám s nádejou a v dôvere Božiu proz-
reteľnosť. Počas uplynulých rokov som
mohol prežiť skutočnosť, že veriť v Je-
žiša, nasledovať ho a ohlasovať, je nie-
len pravdivé a správne, ale aj krásne
a napĺňa život novým jasom a hlbokou
radosťou i vďačnosťou. Každý kňaz má
trojaké poslanie: prorocké, kňazské
a pastierske. Z toho vyplývajú pre neho
tri povinnosti: učiť, posväcovať a spra-
vovať. Kňazi sú „vybratí spomedzi
ľudí“, ustanovení pre ľudí a majú byť
„prítomní uprostred ľudí“. Toto vedomie
pomáha kňazom mať autoritu, ale ne-
byť autoritárskymi; byť pevnými, avšak
nie tvrdými; radostnými, no nie povrch-
nými; skrátka pastiermi, nie funkcio-
nármi. Pastorácia, či evanjelizácia, ku
ktorej sa zaviazali, nie sú kariérou, kto-
rú prídu robiť do farnosti. Ale prostred-
níctvom svojej služby dávajú zakúšať
krásu života žitého podľa evanjelia
a lásku Boha, ktorá sa stáva konkrét-
nou. Asi tak ako to vyjadril sv. Ján Pa-
vol II.: „Kresťania nehľadajú v kňazovi
iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich
rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú pre-

3/ Pracovníci OVS a.s. D.Kubín, pokračo-
vali v terénnych úpravách po kanalizácii.

4/ Obec pokračovala v
ochrane obecného lesa
na Zábave – vyžínanie,
okolo mladých stromče-

kov.
5/ Pracovníci obce a nezamest-

naní pracujúci na obecných prácach,
počas mesiaca čistili rigoly povrchovej
vody na ulici, Zavoda, Hrnčiarka a Vý-
hon.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-

dených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Očami
starostu

dovšetkým človeka, ktorý im pomôže
hľadieť na Boha.“

Uvedomujem si, že mojou úlohou je
všade tam, kde má Pán pošle, byť pre
druhých otcom i bratom. Jednoducho:
byť „mostom“, po ktorom prinášam
zverenému ľudu to najdôležitejšie –
Boha a zároveň po tomto moste ľudí
privádzam k Bohu. Tak ako každý
kňaz, aj ja by som chcel byť dobrým
pastierom zvereného ľudu. A keďže
všetci sme „hlinenou nádobou“, do kto-
rých Pán vkladá svoje dary, spolieham
sa na Pána i podporu a modlitbu mo-
jich farníkov a blízkych, aby som nao-
zaj dobre slúžil zverenému ľudu, hlá-
sal evanjelium a bol vždy pripravený
dať život za ovce. Kňaz má byť blízko
vernému Božiemu ľudu a načúvať svoj-
mu Pánovi a byť dobrým mostom pre
zverených ľudí. Preto aj moja vízia pô-
sobenia v tejto farnosti sa snáď môže
vyjadriť najlepšie takto: Denne sa
osobne stretať s Pánom a pýtať sa ho,
čo odo mňa očakáva, aby som naplnil
jeho víziu, nie moju... a v pokore s ním
spolupracovať.

Verím, že s Božou pomocou a spolu
s miestnou samosprávou, s farníkmi
i so všetkými ľuďmi dobrej vôle, sa
nám podarí urobiť niečo krásne pre
Boha i všetkých...

Roland Gerát

Uznesenie č. 18/2016  zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10. 06. 2016

K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 7.
B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky s do-
plnením nového bodu č. 11 (Návrh zmeny
Rozpočtu ZŠ Hruštín) a ostatné body sa
posunú za bod č. 11.

Uznesenie č. 19/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 2: Prejednanie predchádzajú-
ceho uznesenia OZ.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o kontrole plne-
nia uznesení z predchádzajúceho zasad-
nutia Obecného zastupiteľstva v Hruštíne
konaného dňa 22.04.2016.

Uznesenie č. 20/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 3: Predloženie požadovaných
dokladov od p. Márie Vlžákovej na pre-
nájom obecnej budovy č. 49 (nad poš-
tou).

Obecné zastupiteľstvo
A/ Neschvaľuje:
Žiadosť p. Márie Vlžákovej, Pod Uhliskom

267/47, 029 52 Hruštín na prenájom obec-
nej budovy č. 49 (nad poštou) z dôvodu
nedoručenia požadovaných podkladov a
zistenia nových skutočností.

Uznesenie č. 21/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 4: Návrh VZN č. 1/2016 o
určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Obce Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Obce Hruštín.

Uznesenie č. 22/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 5: Návrh VZN č. 2/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na úze-
mí obce Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpad-
mi na území obce Hruštín.

Uznesenie č. 23/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 6: Návrh VZN č. 3/2016 o
miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na
území obce Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady na území obce Hruštín.

Uznesenie č. 24/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 7: Návrh VZN č. 4/2016 o
spôsobe náhradného zásobovania vo-
dou a náhradného odvádzania odpado-
vých vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp, podľa miestnych podmienok na
území obce Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
VZN č. 4/2016 o spôsobe náhradného zá-
sobovania vodou a náhradného odvádza-
nia odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp, podľa miestnych podmie-
nok na území obce Hruštín.

Uznesenie č. 25/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 8: Návrh VZN č. 5/2016 o
zabezpečení odvádzania odpadovej
vody verejnou kanalizáciou v katastrál-
nom území obce Hruštín v mieste, kde
je verejná kanalizácia vybudovaná.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Neschvaľuje:
VZN č. 5/2016 o zabezpečení odvádzania

(Dokončenie z 1. str.)
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odpadovej vody verejnou kanalizáciou
v katastrálnom území obce Hruštín v mies-
te, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.

Uznesenie č. 26/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 9: Návrh Záverečný účet Obce
Hruštín a rozpočtové hospodárenie za
rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k
Záverečnému účtu Obce Hruštín za rok
2015.
B/ Schvaľuje:
Záverečný účet Obce Hruštín a rozpočtové
hospodárenie za rok 2015 bez výhrad a
použitie prebytku hospodárenia na povin-
nú tvorbu Rezervného fondu 10 % vo výš-
ke 18.172,13 Eur a na ostatnú tvorbu Re-
zervného fondu s účelom na úpravu miest-
nych komunikácií vo výške 163.549,13 Eur.

Uznesenie č. 27/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 10: Návrh zmeny Rozpočtu MŠ
Hruštín na rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2016
v nasledovných položkách:
Vlastné príjmy:
Rodičovský príspevok + 1.468,00 €
Réžia + 900,00 €
Školské ovocie + 60,82 €
Čerpanie:
222 09111 633006 41 všeob. materiál  1.468,00 €
222 09601 633004 41 kuch. vybavenie  460,00 €
222 09601 633001 41 interiér. vybavenie 350,00 €
222 09111 633011 72 šk. ovocie  60,82 €
Úprava v položkách:
222 09111 625004 - 400,00 €
222 09111 627 DDS 400,00 €
222 09111 634002 - 280,09 €
222 09111 642015 280,09 €

Uznesenie č. 30/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 13: Voľba prísediaceho na
Okresnom súde Námestovo.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Volí:
Za prísediacu na Okresnom súde v Ná-
mestove PhDr. Helenu Martvoňovú, Lán č.
675/50, 029 52 Hruštín.

Uznesenie č. 31/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 14: Výkup časti pozemku pre
Obec Hruštín pod miestnu komuniká-
ciu (ulica Zamost).

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Výkup pozemkov pre Obec Hruštín pod
miestnu komunikáciu (ulica Zamost) CKN
č. 1432/98 o výmere 80 m2, CKN č. 1432/
99 TTP o výmere 74 m2, CKN č. 1432/100
o výmere 79 m2, CKN č. 1547/10 o výmere
97 m2 za cenu 3,32 Eur/m2.

Uznesenie č. 32/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

 K bodu č. 15: Prejednanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
1. Predbežný súhlas na odkúpenie obec-

ných parciel CKN č. 26/4 o výmere
162 m2, CKN č. 27/6 o výmere 12 m2 a
CKN č. 27/7 o výmere 253 m2, k. ú.
Hruštín s tým, že vypracujú znalecký po-
sudok, geometrický plán na vlastníkov
bytov bytovky 56/6.

B/ Neschvaľuje:
1. Žiadosť o odkúpenie časti obecných po-

zemkov pre STROFS Hruštín „56“, Škol-
ská 56/6, 029 52 Hruštín, parcela CKN
č. 26/3 o výmere 119 m2, CKN č. 1369/2
o výmere 1244 m2 a CKN č. 46/7
o výmere 4275 m2 k. ú. Hruštín (výstav-
ba garáže).

2. Žiadosť RC Motýlik o mimoriadnu dotá-
ciu na obnovu dopravného detského ih-
riska vo výške 500,00 Eur v zmysle VZN
o dotáciách.

Uznesenie č. 33/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 16: Návrh na spracovanie Do-
plnku ÚP Obce Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Návrh na prepracovanie ÚP obce Hruštín.

Uznesenie č. 34/2016 zo zasadnutia
OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 17: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Predbežný súhlas na odpredaj obecného
pozemku parcela CKN č. 1410/14 o výme-
re 52 m2 pre Rímsko-katolícku Cirkev, Far-
nosť Hruštín na základe GP č. 17883369-
044/2016 vypracovaného geodetom Joze-
fom Kupčulákom a znaleckého posudku.
B/ Odporúča:
Starostovi obce vyzvať p. Ing. Jána Uhríka,
Slnečná 137/13, 029 52 Hruštín na vypra-
tanie pozemku parcela CKN č. 157/1 o
výmere 316 m2 (na ulici Slnečná) zastava-
né plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníc-
tve obce Hruštín na LV č. 1234 k. ú. Hruštín
v termíne do 30.06.2016.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 28/2016 zo zasadnutia OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 11: Návrh zmeny Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách:
223 292012 41R 6.113,99 preplatok energií
223 311 72aR  943,05 dary
222 09121 633009 72aR 666,98 UP projekt
222 09121 637001 111R 3.141,50 škola v prírode
222 09211 633011 72aR 211,29 jablčná šťava
222 09211 634004 111R  540,00 doprava lyžiarsky výcvik
222 09211 637007 111R 4.110,00 lyžiarsky výcvik
222 09121 634004 111R  358,50 škola v prírode – doprava
222 0950 642013 41R 1.381,00 odchodné (p. Kecerová Margita)
222 0950 620 41R  457,74 odvody z odchodného
222 09211 642015 111R  400,00 nemoc. dávky
222 09211 635006 111R - 970,72 údržba
222 09211 637015 111R  570,72 poistné

Uznesenie č. 29/2016 zo zasadnutia OZ Hruštín konaného dňa 10.06.2016

K bodu č. 12: Návrh zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 a následne aj zmenu Programového rozpoč-
tu Obce Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách:

Príjem – finančné operácie schválený rozdiel upravený
454 Príjem z rezervného fondu 15.000,00 € + 140.000,00 € 155.000,00 €

Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
637 – Služby  29.174,00 € + 2.500,00 € 31.674,00 €
637 005 (Externý manažment-Žiadosť
                  Intereg V-A Poľsko-Slovensko-drevenica)
Program 4.1
637 – Zberný dvor  4.800,00 €  + 4.400,00 € 9.200,00 €
637 002 (Verejné obstarávanie)
Program 3.2
635 Rutinná a štandardná údržba 50.832,00 €  - 7.899,00 € 34.933,00 €
635 006 (údržba ciest-rigoly)

Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
717 002 Rekonštrukcia miestnych
              komunikácií 61.054,00 € + 140.000,00 € 201.054,00 €
713 004 Konvektomat – MŠ  0,00 € + 4.999,00 €  4.999,00 €
                (havarijný stav rúry na pečenie)
713 004 DS Hruštín – chladiaci box  0,00 € + 4.000,00 €  4.000,00 €
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I.

Sestra Zdenka si do svojho životné-
ho programu včlenila túžbu obetovať sa
za druhých. Nakoľko mohla, popri svo-
jej práci, pomáhala pacientom – najmä
väzneným kňazom. Túžila zachrániť ich
životy. Sestru Zdenku však pre snahu
zachrániť kňazov zatkli. Odvliekli ju z
pracoviska, aby sa naň už nikdy nevrá-
tila. Zrazu sa stala nebezpečnou tá, kto-
rá vždy každému pomáhala. Za trestný
čin velezrady ju súd odsúdil na dvanásť
rokov straty slobody.

II.

Sestra Zdenka ochotne prijala na svo-
je plecia kríž – väzenie, čo patrilo v tých
časoch medzi najťažší údel. Tu sa vy-
nára otázka, ako je to možné, že táto
jednoduchá, útla, jemnocitná žena sa
odvážila na čin, ktorý prekvapil a po-
dráždil členov Štátnej bezpečnosti. Pri
tvrdom nátlaku Zdenkina mlčanlivosť
ešte viac rozzúrila vyšetrovateľov tak
ako Ježišovo mlčanie.

III.

Sestra Zdenka sa v duchu pripravo-
vala na utrpenie, ako Pán Ježiš na Oli-
vovej hore. Vyšetrovanie sa začalo ko-
pancami, potom ju hodili do koryta s
chladnou vodou. Ozrutná noha chlapa
tlačila jej telo ku dnu koryta. Cítila straš-
nú bolesť vo vnútornostiach, zadúšala
sa vodou. Mučiteľ mal asi potešenie,
keď videl, ako sa dusí a tvár sa jej sťa-
huje skoro v smrteľných kŕčoch. Na

Krížová cesta blahoslavenej sestry
Zdenky Schelingovej – skrátená verzia

chvíľu jej zdvihol hlavu, aby sa celkom
nezadusila. Potom ju zasa ponoril celú
do vody a váhou svojej nohy tlačil jej
telo ku dnu koryta, kým nestratila vedo-
mie. Zobudila sa na betóne v tmavej
miestnosti. Zimnica lomcovala celým jej
zmrazeným telom. Nevedela, ako dlho
tam ležala. Mokré šaty prilepené na telo
chladili, boli ťažké. Ale ešte žila.

IV.

Aj mučená Zdenka stretla svoju mat-
ku vo väzení v Rimavskej Sobote. Náv-
števa matky bola pod prísnym dozorom.
Utrápená matka, uzrie vychudnutú, na
smrť bledú Zdenku. Stislo im hrdlá a z
ich úst iba kde-tu vyšlo nejaké nesúvis-
lé slovíčko. Skôr sa zhovárali srdcom,
ako slovami. Ako Božia Matka so svo-
jím synom na krížovej ceste. – Druhé
stretnutie s matkou už krátko pred smr-
ťou Zdenky bolo v trnavskej nemocnici.
Keď sestra Zdenka zazrela matku, zhík-
la a zvolala: „Mamička moja!“ Padli si
do náručia a plakali, plakali.

V.

Väzenie na Pankráci. Dozorkyňa za-
hlásila: „Kto z vás je ochotný ošetrovať
väzenkyňu po operačnom zákroku?“
Prihlásila sa Helena Kordová, hoci bola
sama krátko po operácii. V izbe nehyb-
ne ležala Zdenka po hlbokej narkóze.
Po čase otvorila krásne belasé oči. Bol
v nich smútok, utrpenie, ale aj pokoj a
takmer šťastie. Pani Kordová Zdenku
ošetrovala. Najviac ich zblížila modlit-
ba. Pre úprimné priateľstvo, ktoré me-
dzi nimi vzniklo, sa jej po istom čase
odhodlala povedať o strašnom a krutom
mučení, ktoré prežila. Nikdy predtým a
nikomu viac potom o svojom utrpení
nehovorila. Pani Helena sa tak jediná
najviac dozvedela o jej mučeníctve.

VI.

Po sestre Zdenke z väzenia nezosta-
la žiadna viditeľná stopa. Takmer sa na
ňu zabudlo. Jedine pri rozlúčke vo vä-
zení povedala Zdenka pani Kordovej:
„Helenka, potom polož na môj hrob biele
ruže, tie mám tak rada.“ Iba kytica bie-
lych ruží – tento nesplnený sľub – bol
štyri desaťročia, ako jemná niť medzi
sestrou Zdenkou v nebi a pani Kordo-
vou na zemi.

To bol Zdenkin odtlačok v duši pani
Kordovej, ktorá žila v Anglicku, na Slo-
vensko nesmela. Až po štyridsiatich

rokoch mohla splniť daný sľub, ku kto-
rému nebola ľahostajná – a tak sa stala
Božím nástrojom. Cez ňu nám Boh zja-
vil konkrétnejšiu pravdu o sestre Zden-
ke.

VII.

Podobne ako mnohé, premnohé obe-
te totalitnej bezohľadnosti aj sestra
Zdenka musela znášať hlad, zimu, mu-
čenie, týranie, noci bez spánku. Boli to
vyšetrovateľské postupy, aké mohol
vymyslieť iba sám diabol. Od sestry
Zdenky chceli vynútiť celkom falošné,
nepravdivé priznania a zradu spolupra-
covníkov. Keď odmietala, vyšetrovateľ
ju lapil tak ako bola oblečená, hodil ju
do vody a držal jej hlavu pod vodou.
Dusila sa a lapala po vzduchu. Vtedy ju
mučiteľ vytiahol za vlasy. Keď na jeho
otázky znovu pokrútila hlavou, opäť ju
strčil do vody. A robil to viackrát. Pre-
stal, až keď omdlievala. Nasadili jej čier-
ne okuliare. Vliekli ju po chodbách a
vsotili do cely bez okna. Nevedela, ako
dlho tam ležala. Keď sa ako - tak pre-
brala, hľadala niečo pod hlavu. Nena-
hmatala nič, tak si vyzula topánky. Bolo
to mäkšie ako studený betón.

VIII.

Keď sa pani Kordová rozhorčovala a
hnevala na vyšetrovateľov a ich prakti-
ky, sestra Zdenka jej povedala: „Helen-
ka, nie tak!“ Dala si prst na ústa a uká-
zala nahor. Takto sestra Zdenka učila
svoju spoluväzenkyňu znášať utrpenie
a prežiť i tie najbolestnejšie dni svojho
života. Sestra Zdenka sa mnoho modli-
la za svojich vyšetrovateľov a trýznite-
ľov. – S bolesťou v srdci treba pozna-
menať, že to boli synovia slovenských
matiek.

IX.

Mučenia a trýznenia vo vzťahu k ses-
tre Zdenke sa vyznačovali osobitnou
krutosťou. Silná intenzita nenávisti k
Zdenke sa u jej trýzniteľov viazala na
nenávisť k celej Cirkvi.

Sestra Zdenka ležala v bezvedomí na
zemi, nevedela ako dlho. Prebudila sa
zavinutá v mokrej plachte z vrecoviny,
lebo ju oblievali. Krv presakovala z jej
rán. Po čase krv prisychala na telo a
mala pocit, že je v zvieracej kazajke. Jej
telo bolo jedna otvorená rana. Nachá-
dzala sa medzi životom a smrťou. Sama
nevedela, či je živá, a či mŕtva.
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X.

Niečo podobné, ako bičovanie a bo-
lestivé stŕhanie šiat a obnažovanie Je-
žišovho zmučeného tela prežila i ses-
tra Zdenka. Pani Kordovej sa zverila:
„Zrazu sa otvorili dvere a dvaja chlapi
ma za vlasy odtiahli do vedľajšej miest-
nosti. Tam zo mňa strhli všetko obleče-
nie, zviazali mi ruky hrubým povrazom
a takto obnaženú ma vytiahli škripcom
nahor. Nakoniec ma zavesili na skobu
upevnenú na plafóne. Traja ďalší chla-
pi vstúpili do miestnosti a revali na mňa
ako zvery. Nasilu chceli, aby som pre-
zradila, kto mi pomáhal. Keď som od-
povedala že nikto, začali ma biť gumo-
vými obuškami. A bili, a bili, a bili, kým
som nestratila vedomie... Toto sa opa-
kovalo i druhýkrát. Vtedy som však už
pri prvom údere obuškom stratila vedo-
mie. Telo už nemalo síl brániť sa.“

XI.

Sestra Zdenka bola vďačná Bohu za
utrpenie, ktoré smela podstúpiť z lásky
k Ježišovi. Hovorí: „Ježišu, daj, aby som
ťa vždy viac a viac vedela milovať. Tak
veľmi by som chcela jednoducho a hr-

V utorok, 28. júna, sa v kultúrnom dome konal záverečný
koncert žiakov SZUŠ Jánoš, ktorá pôsobí na našej základ-
nej škole.

dinsky sa položiť na kríž a pritom za-
budnúť na seba.“ Po mučivých výslu-
choch bola často medzi životom a smr-
ťou. Bola nevinne väznená medzi poli-
tickými väzenkyňami, zlodejkami, vra-
hyňami i násilníčkami, čo vzbudzovali
strach. Ale ona stále žila v objatí ukri-
žovaného Krista. Hovorila: „Ak chceme
dostať bozk lásky od Ježiša, musíme sa
priblížiť k jeho tŕňovej korune tak blíz-
ko, že sa na nej popicháme.“

XII.

Úmrtné lôžko sestry Zdenky bola
posteľ na onkologickom oddelení trnav-
skej nemocnice. Nepomáhali ani lieky,
punkcie, ani nasadený kyslík. Vedela,
že sa blíži finále jej života. Všetko odo-
vzdala do Božích rúk. V poslednú hodi-
nu svojho života, cítiac svoj koniec, po-
žiadala kňaza o Eucharistiu. Potom ako-
by pribitá na kríž zomrela sestra Zden-
ka počas svätej omše, keď sa sám Je-
žiš Kristus nekrvavým spôsobom obe-
toval na oltári v neďalekej nemocničnej
kaplnke. Vyhasol vzácny život, jeden z
tých krásnych ľudských kvetov Cirkvi i
národa.

XIII.

Zdenkin čas sa naplnil. Opustila všet-
ko. Jej krásna láskou preplnená duša
odišla k svojmu Snúbencovi, pre ktoré-
ho žila a trpela. Pri poslednej návšteve
ju jej matka videla už iba mŕtvu.

Po celý život sprevádzal sestru Zden-
ku úsmev na tvári. Badateľný úsmev sa
zračil na jej tvári i po smrti.

XIV.

Trýznitelia sa Zdenkinho na smrť do-
ráňaného tela zbavili prepustením z
väzenia, aby nepadla na nich vina za
jej smrť. Zdenkino mŕtve telo uložili do
hrobu na Starom cintoríne v Trnave. Na
jej pohrebe sa zúčastnil hlúčik jej milo-
vaných: mama, sestra a bratia, zopár
príbuzných, niekoľko rehoľných spolu-
sestier a pár krajanov z rodnej obce
Krivá. Tak ako Matka Božia ukladala do
hrobu svojho Syna, aj Zdenkina matka
s bôľom v srdci pochovala svoju dcéru.

Hľa dráma i paralela – jednoducho
život podobný Kristovmu životu.

 Zostavila podľa skutočných výpovedí
K. Trháčová

z podujatia          z podujatia          z podujatiaStrelci
 Dňa 4. júna sa v Malackách konalo ďalšie kolo Kvalifi-

kačných pretekov v streleckom trojboji. Na strelnicu, kde
budú Majstrovstvá Slovenska, cestovali štyria strelci z Hruš-
tína - Jozef Jancek ,Marián Slaničan, Augustín Hojo a Ma-
rián Kompan. Vo výsledkovej listine figurovali na popred-
ných miestach.

O týždeň neskôr sa na strelnici Slovenskej Akadémie
Vied v Bratislave pokračovalo v kvalifikačných pretekoch.
Zúčastnili sa ich Jozef Jancek, Marián Slaničan a Marián
Kompan, pre ktorého to boli posledné preteky. Pár dní po
nich sme sa s ním navždy rozlúčili. Prišli sme o výborného
strelca, kamaráta, ktorý bude všetkým chýbať.

V Košiciach sa 25. júna zišli strelci z celého Sloven-
ska na ďalšom streleckom trojboji. Jozef Jancek a Jozef
Očkaják prispeli kvalitnými výkonmi do súťaže, ktorá mala
organizačné nedostatky.

Podľa predbežného slovenského rebríčka v revolveri je
najlepší Jozef Jancek a v pištoli Marián Slaničan.

ZOTŠ Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚN 2016

Školské výlety a exkurzie: 4.AB – Liptovský Mikuláš, 2.AB
– Námestovo, Or. priehrada, 3.AB – Or.Podzámok, Demä-
novská jaskyňa, 5.AB – Zuberec, Hrabovo, 6.A – Lomnian-
ska kaplnka, 9.A – NO – Živá knižnica, 7.AB – Demänovská
jaskyňa, Pavčina Lehota, LM, Svätý Kríž, 3.AB – Žilina – di-
vadlo a hvezdáreň, 6.B – Kutina

1. 6. – žiaci roč. 1.-9. sa venovali oslavám MDD – najskôr
si žiaci so svojimi učiteľmi pozreli v Zamoste súťaž Recyk-
lošmrnc, potom boli v areáli školy pre žiakov pripravené zá-
bavné stanovištia.

6. 6. – v areáli ZŠ Zamost predviedli pre žiakov ukážku
výcviku policajných psov príslušníci PZ SR.

7. 6. – v telocvični ZŠ Hruštín sa konal prípravný zápas vo
florbale. Výber policajtov z okresu Dolný Kubín a Námesto-
vo nastúpil proti našim st. žiakom. Zápas mal výbornú úro-
veň, priniesol veľa pekných florbalových kombinácií. Koneč-
né skóre zápasu bolo 13:10 v prospech našich žiakov. Ďa-
kujeme p.učiteľovi Bombovi i p.V.Drígľovi za zorganizovanie
tohto pekného podujatia.

– V našej škole sa každoročne uskutočňuje burza hračiek,
z ktorej výťažok putuje k ľuďom v núdzi. Tento rok je vyzbie-
raná suma 65 € venovaná Veronike Frčovej do Babína, kto-
rá sa po autonehode ocitla na invalidnom vozíku a potrebuje
podstúpiť náročnú operáciu a rehabilitáciu.

8. 6. – absolvovali deviataci prednášku pani Holecovej z
MP – education na tému Báť či nebáť sa?

26. 6. – deviataci sa lúčili so školou rozlúčkovým večier-
kom. Svojim pedagógom odovzdali kvietky a spolu sa vytan-
covali a zabavili. Miňo Ťasnocha a Katka Hojová predniesli
rozlúčkovú reč, pán riaditeľ sa so žiakmi rozlúčil poďakova-
ním za dobré skutky a zaželaním úspechov na nových pôso-
biskách.

24. a 27.6. žiaci 2. stupňa absolvovali teoretickú a praktic-
kú časť účelového cvičenia. Žiaci riešili úlohy z týchto oblas-
tí: dopravné situácie, zdravotná príprava, riešenie mimoriad-
nych situácií, pobyt a pohyb v prírode a šport. Vzhľadom na
nepriaznivé počasie sa praktická časť uskutočnila v školských
priestoroch.

29. 6. – Aj tohto roku (už šiestykrát) prijal pán starosta s
pani prednostkou na Obecnom úrade v Hruštíne najúspeš-
nejších reprezentantov našej školy, ktorí dosiahli medailové
umiestnenia v rámci okresu, regiónu či kraja. Tu sú mená
našich NAJ: Júlia Gáborová, zdravotníčky Natália Bražino-
vá, Daniela Martvoňová, Janka Jurkyová, Natália Očkajáko-

vá, Stela Kubicová, Romana Kubicová, Matúš Snovák, An-
drej Kľuska, Zuzana Gáborová; cezpoľní bežci víťazi OK a 4.
v KK Ivan Snovák Dominik Šmiheľ (ten aj 3. v OK v behu na
1000 m), Juraj Jurovčík, za 3. miesto v biblickej olympiáde
Jaroslav Kaprál, Katarína Hojová, Natália Kupčuláková, druž-
stvo ml. žiačok za 3. miesto v OK vo vybíjanej (Gemeľová,
Hnojčíková, T. Sedlárová, A. Sedlárová, Revajová, Jaššová,
Radzová, Kazimierová, Kušnieriková, Hojová, Meleková,
Šubjaková, Gočalová), družstvo st. žiakov – 3. miesto v OK
v malom futbale (Makúch, Šmiheľ, Troják, Teťák, Jurovčík,
Kytaš, Fendek). Ďakujeme za príjemné posedenie, chutný
koláčik, odmeny i fotky.

23. 6. – konala sa koncoročná pedagogická rada, ktorá
zhodnotila prospech, správanie a dochádzku žiakov za škol-
ský rok 2015/2016. Výsledky: Prospech: Na I. stupni prospe-
lo všetkých 145 žiakov. Na 2.stupni zo 184 žiakov prospelo
183,1 žiak bude robiť opravnú skúšku 30.8. od 9,oo hod.

Správanie: Boli udelené 2 napomenuia od tr.uč., 3 pokar-
hania od tr.uč., 6 pokarhaní od RŠ, 2x bola znížená známka
na 2.stupeň. Na druhej strane - bolo udelených 46 pochvál a
29 odmien.

Dochádzka:
I. stupeň – 1.A - priemer 29,6 vymeškaných hodín na žiaka

za 2.polrok, najviac 1.B – takmer 50 hod/ž.
II. stupeň – najlepšia 5.A – 36,4 hod., 6.A - 36,5 hod, 6.B –

38,1 hod. najviac: 7.B –55,7 hod/ž. Končí nám 38 deviata-
kov, do 1.ročníka nastúpi 31 prvákov. Kvôli prestupu na inú
školu ( sťahovanie, športové triedy) a nižšiemu počtu prvá-
kov ako odchádzajúcich deviatakov bude mať naša škola

menej o 13 žiakov ako t.šk.r., teda 316.
Nový školský rok začne v pondelok 5.sep-
tembra 2016.

 30. 6. – po odovzdaní vysvedčení, dip-
lomov a ocenení sa učitelia rozlúčili s
kolegami - p.uč. Mgr. Jánom Bombom a
p.vychovávateľkou Margitou Kecerovou.
Za prácu im srdečne ďakujeme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti v ďalšom živo-
te i na novom pôsobisku.

– Najlepšie triedy v hodnotení tried (čis-
tota, aktivita...) - 1. miesto – 7.B, 2. miesto
– 5.B, 3. miesto – 5.A trieda.
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– V priebehu 5 dní na konci školského roka bol vyhlásený
zber starého papiera. Zapojilo sa doň 46 žiakov (niektorým
výdatne pomáhali rodičia), ktorí s pomocou učiteľov na zbie-
rali 7 ton tejto druhotnej suroviny.

TOP 10 je nasledovná: 1. Borko Iliev (6.B) – 917 kg, 2.
Veronika Očkajáková (3.A) – 887 kg, 3. Matúš Kopilec (8.B)
– 846 kg, 4. Lukáš Kompan (5.A) – 505 kg, 6. Vaneska Žilin-
cová (1.B) – 479 kg, 7. Samko Šalata (6.B) – 306 kg, 8. Dan-
ko Martvo (2.B) – 223 kg, 9. Tamara Radzová (6.B)
– 198 kg, 10. Miňo Dirga (1.A) – 196 kg

 Kilogramy, ktoré žiaci doniesli po ukončení zberu, im budú
zarátané do odmeny, avšak na celkové poradie už nemajú
vplyv – zber končil 29. 6. 2016. Všetkým zberačom ďakuje-
me za snahu, odmeny pre nich pripravíme na začiatok šk.roka
2016–17. Ďakujeme p.uč. Halmešovi, p. školníkovi i pomoc-
níkom z 8.B Matúšovi Kopilcovi a Matúšovi Drígľovi za pre-
beranie, váženie a ukladanie papiera v škol. dielni, takisto 5
pomocníkom za nosenie do zberového vozidla (J. a D. Šala-
tovci, Š. Katreník, M. Jurký, M. Drígeľ)

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY – od septembra budú žiaci môcť
navštevovať záujmové krúžky. Ak má niekto z Vás (rodičia a
priatelia školy) záujem viesť krúžok, treba si pripraviť plagát
s údajmi o ňom. Tento plagát nám v septembri doručíte, my
ho vyvesíme, aby si deti mohli o krúžku niečo prečítať a po-
tom sa rozhodnúť.

– V prázdninových mesiacoch je prevádzka telocvične pre-
rušená, verím, že príležitostí na športovanie poskytne dosta-
tok naša príroda v okolí Hruštína, nový asfaltový koberec v
obci i na Zábave.

Ďakujem všetkým pedagógom a zamestnancom školy za
celoročnú prácu a prajem príjemnú dovolenku, oddych a
načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Najmladšia generácia v obci
01. 06. 2016 Keďže tento dátum v kalendári je určený

všetkým deťom, oslávili sme ho v plnej paráde…Slniečko nás
potešilo a mohli sme čas tráviť na dvore MŠ. Deti si tak po-
šantili, vyžili sa na mnohých športových aktivitách, dali si
ochotne pokresliť svoje tváričky a skoro si polietali s balón-
mi... Každý dostal maškrtu od pána starostu a prekvapenie
od MŠ, za čo veľmi pekne ďakujeme aj rodičom, ktorí nám tú
potechu sponzorovali.

Tento deň sme využili aj na vypustenie našich kamarátov
motýľov. Pozorovali sme niekoľko dní ich vývin od húsenič-
ky, cez kuklu až po vyliahnutie a slávne sme ich pustili do
voľnej prírody.

03. 06. 2016 Deti z našej MŠ dostali ešte dodatočný
darček ku MDD. Stretli sa so známym kamarátom Mimoňom
Stevnom, ktorý si znenazdajky prišiel pozrieť naše pekné
prácičky do predajne Nataly... Deti ho s nadšením pozdravili,
podali si s ním dokonca ruky a mohli sa odfotiť. Ako skvelý
kamarát nám nechal chutnú cukrovú vatu a sladké lízatko.

Nie je nad krásny pohľad vidieť nadšené detské očká…
Ďakujeme za super prekvapenie pánu Prílepkovi, a predajni
Nataly!!

07. 06. 2016 Naši najstarší predškoláci sa vydali na
prieskum Oravského hradu. Zbalili si niečo pod zub, nahodili
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na plecia svoje plecniačiky a vydali sa na koncoročný vý-
let…

Prešli tajomnými komnatami hradu a vďaka sprievodkyni
Majke s otvorenými ústami poznávali históriu tejto našej orav-
skej pýchy. Počasie nám opäť prialo a s novým poznaním si
mohli pri príchode do MŠ zaspievať ,,..nezmokli sme a sme
tu…”

9. 06. 2016 Deti, ktoré sa zdokonaľovali v anglickom
jazyku, sa poslednýkrát stretli s pani uči-
teľkou. Spoločne si zopakovali anglické
básničky, zaspievali piesne a rozhýbali telá
anglickou pohybovou piesňou „Head and
scholders.“

Za celoročnú snahu a usilovnosť dostali
od pani učiteľky diplom, maškrtu a malý
darček..

Po veľkom spoločnom objatí deti mohli
už len zavolať ,,good bye teacher…”
Ďakujeme pani učiteľke za ochotu chodiť

k našim predškolákom a trpezlivosť s nimi.
14. 06. 2016 Šikovní a pre šport

zdatní predškoláci sa zúčastnili „Športovej
olympiády“, ktorá sa už tradične realizuje
v MŠ Zákamenné. Štyria naši kamaráti si

zmerali sily v rôznych
športových aktivi-
tách, mohli vidieť
prostredie inej MŠ a
vytvoriť si nové ka-
marátske vzťahy.
Hoci nepriniesli vý-
herný diplom, prišli

domov so spokojným presvedčením že „nie je dôležité zvíťa-
ziť, ale sa zúčastniť..“

22. 06. 2016 V okolí našej dediny máme naozaj pre-
krásnu prírodu a keďže máme aj konečne náznak letného
počasia, najstaršie triedy našej MŠ išli toto okolie preskú-
mať… Cestou si mohli overiť svoje nadobudnuté schopnosti
a zručnosti ako: orientácia v priestore, prechádzanie cez rôz-
ne prekážky, vnímanie a poznávanie krás prírody (stromy,
hmyz,…) a ochranárske postoje. Stavili sa pri kríži Pod ka-
menným a taktiež zahliadli prácu v plnom prúde pri kaplnke
Božieho milosrdenstva. Síce vyšťavení zo všetkých síl, ale
zato obohatení krásou a zážitkom s kamarátmi sa vrátili do
MŠ, kde už na nich čakal dobrý obed a lehátka.

27. 06. 2016  V našej MŠ sa uskutočnilo divadelné
predstavenie s názvom „Ako sa Matys oženil“. Matys bol

čert z pekla, z ktorého sa vďaka veľkej láske k peknej dievči-
ne Športke stal človek. Do predstavenia boli zapojené aj deti,
ktorým sa predstavenie veľmi páčilo a z čerta mali hneď dob-
rého kamaráta…Poďakovanie za spríjemnenie predpoludnia
patrí hercom z „Divadla na predmestí“ zo Spišskej Novej
Vsi.

30.06.2016 „Dovidenia milá škôlka, my už nie sme
malí...“

Týmito slovami bol sprevádzaný celý náš posledný deň v
MŠ. Platilo to najmä pre našich najstarších predškolákov, ktorí
sa museli rozlúčiť natrvalo. Posledný deň si naplno užili v
triedach i na dvore a potom sa spoločne rozlúčili s MŠ pek-
nými básňami a piesňami. Každý dostal osvedčenie o absol-
vovaní predprimárneho vzdelávania, diplom a odznak s nad-
pisom ,,Hurá škola“. Na záver si pochutili na výbornej torte,
ktorú im pripravili tety kuchárky a pošantili s balónmi.

Výtvarný prejav je pre deti predškolského veku veľmi dôle-
žitý. Mnoho detí obľubuje túto činnosť a preto sa aj snažíme
zapájať do výtvarných súťaží z časopisov, alebo ktoré sú re-
alizované rôznymi organizáciami. Takto sa nám pošťastilo a
v súťaži s vydavateľstvom ALBATROS sme vďaka pekným
prácam a výhercovi Jurkovi Kratoňovi získali tri knihy. Deti
mali kresliť podľa vlastných predstáv vílu Jazminku, škriatka
Vendelína a ježibabu Anastáziu. Veľmi sa tešíme na príbehy,
ktoré si budeme môcť z knižiek prečítať…

Pozitívne sme ukončili školský rok 2015/2016, počas kto-
rého sme sa ako učiteľky v MŠ snažili dať svojim zvereným
deťom to najlepšie. Naše úsilie bolo zamerané na rozvoj vše-
stranne harmonicky rozvinutej osobnosti so všetkými vlast-
nosťami, ktoré má mať správny samostatný jedinec. Predpri-
márne vzdelanie ukončilo tento rok 32 detí, ktoré sa od sep-
tembra posadia do školských lavíc. Prajeme im veľa nadše-
nia a chuti pri nadobúdaní nových školských vedomostí.

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin nebude vzhľadom
na to, že nebol dostatočný záujem rodičov (prihlásených bolo
12 detí, pričom MŠ navštevovalo 97).
Ďakujem všetkým pedagogickým, aj nepedagogickým za-

mestnancom MŠ, pánu starostovi Mgr.Škapcovi a pracovní-
kom obecného úradu, pánu riaditeľovi ZŠ Mgr.Kubánimu,
Rodinnému centru Motýlik, predajni Nataly, všetkým spon-
zorom a rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu a chodu MŠ.

Prajem príjemné oddychové prežitie dovolenkových dní.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Futbal
Sezóna 2015/2016 je už pre nás mi-

nulosťou. Začiatkom júna sa odohrali
posledné kolá majstrovských futbalo-
vých súťaží. Sľubne rozohranú súťaž
pokazilo družstvo mužov, ktoré z via-
cerých príčin nedokázalo nadviazať na
výkony z jesennej časti, kedy zimovalo
na prvom mieste v 7. lige. Za dôvody
slabších výkonov, napriek bojovnosti,
možno označiť zranenia via-
cerých hráčov, odchod bran-
kára Osadského do Oravskej
Poruby i slabšiu účasť na tré-
ningoch z pracovných dôvo-
dov. Napokon sa naše muž-
stvo umiestnilo v strede tabuľ-
ky, no keby sme získali o tri
body viac, mohli sme byť tretí.

Prísľubom do budúcnosti sú
výkony našich dorastencov,
ktorí vo vyrovnanej tabuľke
skončili na štvrtom mieste. Ve-
ríme, že v budúcej sezóne
dokážu nadviazať na dobré
výkony a umiestnia sa ešte
vyššie a dokážu sa presadiť aj
v mužskom futbale.

Naši žiaci si v jarnej časti súťaže vy-
lepšili renomé z jesene. S každým sú-
perom dokázali odohrať vyrovnané zá-
pasy, na ihrisku hrali s nasadením, na
zápasy chodili v hojnom počte, čo im
prinieslo aj mnoho bodov do tabuľky.
Martin Jurky patril medzi najlepších

strelcov súťaže a v poradí strelcov na-
pokon skončil tretí. Do družstva doras-
tu z tejto vekovej kategórie prechádza
šesť hráčov, čo je výrazné oslabenie, ale
možno dúfať, že ich vhodne doplnia hrá-
či z družstva mladších žiakov. Mladší

žiaci odohrali posledné turnaje v Breze
a Mútnom, kde sa im opäť veľmi darilo.
V tejto kategórii vidieť obrovský rast hrá-
čov, ktorí napredujú rýchlym tempom a
zlepšujú sa každým odohratým tur-
najom. Ako už bolo spomenuté, niekto-
rí hráči prechádzajú do družstva star-
ších žiakov, kde sa už hrá na veľkom
ihrisku, ale viacerí z nich už za starších

žiakov pravidelne nastupovali, takže
táto zmena by ich výkony nemala
ovplyvniť.

V dňoch 25.-26. júna sa na ihrisku v
Párnici konal 1. minikemp brankárov,
kde mohli svoje schopnosti a danosti
preukázať a zlepšiť nielen začínajúci, ale

aj skúsení brankári. My sme naň vyslali
troch našich chlapcov Andrej Kľuska (v
novej sezóne dorast), Ivan Kytaš (st.
žiaci), Matúš Snovák (v novej sezóne
st. žiaci). Možno dúfať, že nadobudnu-
té vedomosti a návyky im pomôžu v ďal-

85 rokov
Mateček Laurenc

80 rokov
Kazimierová Margita

75 rokov
Gombalová Mária
Hojová Margita
Jurovčík Ján

70 rokov
Jancek František
Martvoňová Zuzana

65 rokov
Pašková Agnesa
Vošková Zuzana
Vojčíková Mária
Gemeľová Emília

60 rokov
Snováková Justína

55 rokov
Barek Ján

50 rokov
Jurovčík Jozef
Bražinová Ľudmila
Genšorová Eva
Líšková Jana
Martvoňová Margita
Očkaják Ján
Teťáková Helena
Zubaj Stanislav, MVDr.

Uzavreli manželstvo:
Jozef Laco a Miriama Čajková
Michal Zelina

a Mgr. Anna Sekulová
Tomáš Pudík

a Mgr. Jolana Hurtalová

 Prišli medzi nás:
Filip Hoferík
Peter Janovčík
Bruno Bomba

 Odišli od nás:
Ing. Marián Kompan, 60 rokov
Július Ošťadnický,     64 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci JÚL 2016

šom brankárskom raste, pretože poten-
ciál títo chlapci určite majú. O dopravu
sa postarali Ľudo Slaničan a Vendo
Kľuska, za čo im patrí veľká vďaka.

Na záver patrí vďaka všetkým podpo-
rovateľom, fanúšikom, rodičom, hrá-
čom, funkcionárom, obci Hruštín i
všetkým, ktorí akoukoľvek formou na-
pomohli bezproblémovému priebehu
sezóny 2015/2016. Mgr. Peter Teťák
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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

 Spojenie tmavej noci a neutíchajú-
cich kolies bicyklov. V tejto kombiná-
cii sa 4. júna 2016 po prvýkrát konalo
podujatie „Nočná bicyklovačka,“ nesú-
ce sa v príjemnej atmosfére tmy, ktorú
na svojich bicykloch rozžiarila partia
28 nadšencov z Hruštína, Námestova,
Babína, Vasiľova, Mútneho, Zemianskej
Dediny, Dolného Kubína, Ružomberka,
Turian a Martina vo vekovom rozpätí
od 12 do 57 rokov. Počasie bolo praj-
né a tak trasa merajúca cca 30 km bola
prístupná pre všetkých „nočných jazd-
cov" na bicykloch. Na konci podujatia
čakalo na každého účastníka osviežu-

júce pivo, drobné občerstvenie a lahod-
ný guľáš z varechy šéfkuchára Marka
Snováka. Za zorganizovanie tejto zá-
žitkovej akcie patrí veľká vďaka spon-
zorom MažeTo s.r.o. a X-Sport. Veríme,

že sa opäť uvidíme na nasledujúcom
ročníku podujatia „Nočná bicyklovač-
ka“ v rovnako pohodovej nálade a po-
četnej skupine cyklistov.
Bicyklovaniu zdar!     Radoslav Snovák

 Napriek premenlivému počasiu sme v Hruš-
tíne prežili peknú nedeľu plnú detského smie-
chu, radosti a pohody.
Deň rodiny 2016 začal spoločným putovaním
ku kaplnke sv. Huberta. Svätou omšou v prí-
rode bol otvorený ďalší ročník oslavy tohto
sviatku rodín. Počas dňa si rodiny vychutná-
vali spoločný rodinný piknik, opekačku, či
rôzne súťaže a aktivity. Úsmev na tvári – nie-
len deťom, vyčarilo vystúpenie historického
šaška Fjodra, ktorým sme deň rodiny ukonči-
li. Opäť sme sa presvedčili, že venovať svoju
energiu a čas pre druhých je obrovským na-
plnením pre nás samých.
Ďakujeme všetkým sponzorom (MUDr. Slavo-
mír Mičiak, obchod Nataly), fare Hruštín, obci
Hruštín, dobrovoľníkom a všetkým zúčastne-
ným rodinám za ich priazeň tomuto poduja-
tiu.   Tešíme sa znova o rok.

Rodinné centrum Motýlik
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Obec Hruštín a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín

Vás pozývajú na

XIV. ročník Hasičskej sekerky obce Hruštín
ktorý sa uskutoční 17. júla 2016

P O Z V Á N K Y

Program:
13.00 hod. – prezentácia súťažiacich
13.30 hod. – nástup družstiev
14.00 hod. – súťaž požiarnych družstiev
17.00 hod. – vyhodnotenie výsledkov
18.00 hod. – zábava v prírode
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Súkromný podnikateľ z Hruštína ponúka poľnohos-
podárke služby: kosenie, zhrabúvanie a lisova-
nie sena. Bližšie info na tel. čísle 0903 423 359,
alebo v syrárskej výrobe Hruštín.

 Prenajmem nebytový priestor v centre obce, bý-
valý bar Ponorka, vhodný na podnikanie v službách.
Výmera 55 m2. Kontakt 0911 776 670

 Ponúkam zamestnanie pre montéra, zámočníka,
zvárača, výkon práce v Ostrave, ubytovanie a do-
prava zabezpečené, všeobecne dobré podmienky.
Info. 0911 776 670

 Predám sedaciu súpravu, detskú izbu. Tel.: 0902
402 422

 Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157.

Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.
Tel.: 0905 433 836

Podujatia v mesiaci júl 2016
6. 7. Predaj LANTASTIK

 9. 7. Dni obce
10. 7. Dni obce
13. 7. Predaj RUCEK
16. 7. Svadobná veselica
20. 7. Predaj ALADIN
23. 7. Rodinná oslava
27. 7. Predaj MITEX
30. 7. Rodinná oslava

MKS pri OcÚ Hruštín

Zber použitého kuchynského oleja
Naša obec sa zapojila do zberu použitého kuchynského

oleja. Použitý rastlinný olej po vypražení je potrebné pre-
cediť do čistej plastovej fľaše, dobre uzatvoriť a priniesť na
obecný úrad, kde je umiestnená nádoba určená pre zber
biologického odpadu. Takýto olej sa ďalej spracuje na vý-
robu biopaliva. Je zakázané takýto odpad vypúšťať do ka-
nalizácie. Tiež kŕmenie domácich zvierat nie je vhodné,
nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vzni-
kajúce pri vyprážaní.


