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Jeden starý kňaz prišiel raz v jedno
veľkonočné nedeľné ráno do kostola
a doniesol so sebou hrdzavú, skrivenú
starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa
oltára. Viacerí ľudia v údive nadvihli obo-
čie, keď prehovoril. Včera som sa pre-
chádzal po meste a uvidel oproti chlap-
ca, ktorý niesol túto klietku.

Boli v nej tri malé vtáčiky, trasúce sa
chladom a strachom. Zastavil som ho
a spýtal sa: „Čo to tam máš, synak?“
„Len pár starých vtákov,“ odpovedal. „Čo
chceš s nimi robiť?“ spýtal som sa. „Zo-
brať ich domov a hrať sa s nimi,“ odpo-
vedal.

„Budem ich dráždiť, aby sa pobili.
Stavím sa, že to bude zábavné.“ „Ale
skôr či neskôr ich budeš mať dosť
a prestane ťa to baviť. Čo urobíš po-
tom?“ „Ale, mám aj zopár mačiek,“ po-
vedalo malé chlapčisko. „Radi si na nich
pochutia.“ Keď som na moment one-
mel, zašepkal som. „Koľko chceš za tie
vtáky, synak?“ „Čóó??? A na čo by vám
boli, pán farár? Sú to len obyčajné vtáky
z poľa. Ani nespievajú a vôbec nie sú
pekné!“ „Koľko?“ Znovu som sa spýtal.
Chlapec si ma premeral, ako by som
bol bláznivý a povedal: „10 eur !“ Siahol

som do vrecka a odpočítal peniaze. Na
konci aleje, kde bol strom, som klietku
otvoril a klopaním na mriežku klietky
presvedčil vtáčiky, aby vyleteli. To vy-
svetľuje prítomnosť klietky v kostole.
Kňaz hovorí: V takých chvíľach by sme
sa mali riadiť učením Pána Ježiša.
A dodáva: Jedného dňa sa rozprával

Na Veľký piatok sa po obci (v Hruštíne aj vo Vaňovke) konala krížová cesta.
Vo Vaňovke bola krížová cesta hraná deťmi.

Veľkonočný príbeh
Ježiš s diablom. Satan sa práve vrátil
z rajskej záhrady a škodoradostne sa
chválil: „Nuž, Pane, práve som nachytal
plný svet ľudí. Nastavil som pascu, sta-
rú návnadu, vedel som, že neodolajú.
Mám ich všetkých!“ „Čo s nimi budeš
robiť?“ spýtal sa Ježiš. Satan odpove-
dal: „Cha, budem sa zabávať! Budem
ich učiť, ako sa sobášiť a rozvádzať, ako
sa majú nenávidieť, ohovárať, klamať
jeden na druhého, kradnúť a škodiť si.
Naučím ich piť, fajčiť a preklínať. Nau-
čím ich, ako vynájsť pušky a bomby
a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na
tú zábavu!“

„A čo urobíš potom?“ spýtal sa Ježiš.
„Zatratím ich!“ hrdo sa vypol Satan. „Koľ-
ko za nich chceš?“ spýtal sa Ježiš. „Há-
dam by si tých ľudí nechcel? Niet v nich
ani štipky dobra. Keď si ich vezmeš,
budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba,
budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich
nechceš!“ „Čo za nich chceš?“ opäť sa
opýta Ježiš. Satan pozrel na Ježiša
a zaškeril sa: „Každú Tvoju slzu a všet-
ku Tvoju krv!“ Ježiš povedal: „Máš ich!“
a zaplatil.

Kňaz mlčky zdvihol klietku a otvoril
na nej dvierka…
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Činnosť za mesiac marec

v mesiaci apríl 2018
J U B I L A N T I

90 rokov:
Gazdíková Helena

85 rokov:
Martvoňová Mária

80 rokov:
Gombala Ján

75 rokov:
Radzo Anton

70 rokov:
Snováková Margita

60 rokov:
Hutira Jozef
Kompanová Terézia
Mateková Anna
Tomáňová Terézia
Martvoňová Viera

55 rokov:
Očkaják Ľudovít
Škapec František, Mgr.
Bareková Ľudmila

50 rokov:
Katrenčík Ivan
Straka Milan

25. výročie sobáša:
Štefan Socha

a manželka Janka
Jozef Maďarík

a manželka Margita

Prišli medzi nás:
Jonáš Jancek
Nela Hvojniková

Odišli od nás:
Mária Kapalková, 81 rokov
Štefan Časo, 84 rokov
Margita Kazimierová, 81 rokov
Zuzana Martvoňová, 71 rokov
Viktor Bulvas, 71 rokov

Očami
starostu

1/ Pán Jaroslav Zajac so svojimi pra-
covníkmi a pracovníkmi obce odstrá-
nili haváriu na teplovodnom kúrení
do pošty.

2/ Obec Hruštín na základe žiadosti do-
stala dotáciu 11 000 € od Slovenské-
ho futbalového zväzu na zatrávne-
nie, zavlažovanie a striedačky na fut-
balovom ihrisku na Kutine.

3/ Pracovníci obce opravili strechy na
zastávkach SAD v centre obce.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach počas
mesiaca marec za priaznivého poča-
sia čistili chodníky, cintorín a miestnu
komunikáciu pred obecným úradom
z posypového materiálu.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach, veľmi pekne ďa-
kujem.

Vážení občania.

Po dlhej a nepriaznivej zime máme
tu opäť jar a s prichádzajúcou jarou

aj jarné upratovanie.
Každoročne k upratovaniu prista-

vujeme po jednotlivých uliciach kon-
tajnery, do ktorých môžete vhadzo-
vať smeti. Opakovane upozorňujem
občanov, že do kontajnera nepatria
staré televízory, alebo iná elektroni-
ka, na to máme 2x do roka individu-
álny zber. Taktiež tam nepatrí drevo,
plasty a konáre zo stromov.

V tomto mesiaci prebiehajú aj prá-
ce na poli a v záhradkách. Veľa ráz
občania pohrabú záhradku a suchú
trávu podpália, toto sa deje aj na
záhumienkach v poli. Hasiči a polí-
cia v Námestove upozorňujú obča-
nov na zákaz pálenia suchej trávy.

V tomto mesiaci často chodia aj
hasičské hliadky a môžu udeliť ob-
čanovi pokutu za zákaz pálenia
a ohrozovania okolia ohňom, záro-
veň za znečisťovanie ovzdušia dy-
mom. Neraz pri tomto spaľovaní sa
nad dedinou vznáša smog, pričom
si neuvedomujeme, že škodíme nie-
len prírode, ale hlavne nášmu zdra-
viu.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

„Kristovo zmŕtvychvstanie nám dáva najavo, že máme budúcnosť. Utrpenie
a smrť tým nestratia nič zo svojej trpkosti, ale objavia sa v novom svetle.“

 / D.BONHOEFFER /

Očami
starostu
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Prežívame Veľkonočné obdobie, kto-
ré je stredobodom kresťanstva a našej
kresťanskej nádeje. Ponúkam Vám myš-
lienky nášho Svätého Otca Františka,
ktoré povedal počas sv. omše na Veľko-
nočnú nedeľu:

„Z Božieho slova Veľkonočnej nede-
le mi prichádzajú na jazyk tri veci. Pr-
vou je zvestovanie. Je tam zvesť: Pán
vstal z mŕtvych. Tá zvesť, ktorá sa od
ranného kresťanstva šírila ústnym po-
daním ďalej, bola pozdravom: Pán vstal
z mŕtvych.

Na ženy, ktoré prišli pomazať telo
Pána, čakalo prekvapenie. Prekvape-
nie... Božie správy sú vždy prekvape-
ním, lebo náš Boh je Bohom prekvape-
ní.

A takto, už od začiatku dejín, od čias
nášho otca Abraháma, Boh ťa prekva-
puje: „Choď, odíď, zanechaj tvoju kraji-
nu a choď“ (porov. Gn 12,1). Vždy tu
bolo jedno prekvapenie za druhým. Boh
neoznamuje niečo bez toho, aby nás
tým prekvapoval.

A prekvapenie je to, čo tebou v srdci
pohne, že sa ťa dotkne práve tam, kde
to nečakáš. Aby som to vyjadril tak tro-
chu slovami mladých: prekvapenie je
ako dostať ranu pod pás - nečakáš to.
Boh ale prichádza a pohne tvojím vnút-
rom. Po prvé: zvesť vytvára prekvape-
nie.

Po druhé: náhlenie. Ženy bežia, po-
náhľajú sa povedať: „Hľa, toto sme na-
šli!“ Božie prekvapenia nás uvádzajú do
pohybu ihneď, bezodkladne. A takto ute-
kajú, aby sa mohli pozrieť. Aj Peter
a Ján bežia. Aj pastieri v noci Božieho
narodenia bežia: „Poďme do Betlehe-
ma, aby sme videli, čo nám oznámili
anjeli“ (porov. Lk 2,15).

A Samaritánka taktiež beží k svojmu
ľudu, aby mu povedala: „Toto je niečo
nové: našla som človeka, ktorý mi po-
vedal všetko, čo som porobila“ (porov.
Jn 4,29). A tí ľudia vedeli, čo za veci táto
žena porobila. A tí ľudia bežia, nechá-
vajú všetko tak, aj gazdiná necháva ze-
miaky v hrnci – áno, nájde ich zhorené
–, no dôležitejšie je v tej chvíli ísť, bežať,
aby mohla vidieť to prekvapenie, tú
zvesť.

I dnes sa to deje. V našich štvrtiach,
obciach, keď sa niečo neobvyklé udeje,
ľudia sa zbehnú, aby sa mohli pozrieť.

Ísť urýchlene. Andrej nestrácal čas
a rýchlo išiel za Petrom, aby mu pove-
dal: „Našli sme Mesiáša“ (porov. Jn

1,41). Prekvapenia, dobré správy, sa
oznamujú vždy takto: rýchlo.

V evanjeliu je jeden, čo si necháva

trochu času, nechce riskovať. Ale Pán
je dobrý, čaká na neho s láskou. To je
Tomáš. „Uverím, keď uvidím jeho rany“
(porov. Jn 20,24). Pán má trpezlivosť aj
s tými, ktorí sa až tak neponáhľajú.

Zvesť ako prekvapenie, rýchla odpo-
veď, a tretia vec, čo by som vám chcel
dnes povedať, je otázka: „A ja? Mám
srdce otvorené pre Božie prekvapenia,
som schopný urýchlene ísť, alebo mám
ten ustavičný refrén: «Veď zajtra sa uvi-

Výzva pápeža na Veľkonočnú nedeľu:
Ako reaguješ na Božie prekvapenie?

dí, zajtra, zajtra...»?
Čo mi hovorí to prekvapenie? Ján

a Peter bežali k hrobu. O Jánovi nám
evanjelium hovorí:
„Uveril“ (Jn 20,8). Aj
Peter: „Uveril“, ale
svojím spôsobom;
vierou, ktorá bola tro-
chu premiešaná s vý-
čitkami z toho, že za-
prel Pána.

Tá zvesť, čo sa stá-
va prekvapením, ten
beh - urýchlene ísť -,
a tá otázka: „A ja? -
dnes, v túto Veľkú noc
2018, čo robím? A čo
ty?“

Žime z tejto rados-
ti a nádeje Veľkonoč-
ného rána, čerpajme
silu do nášho života

z prázdneho hrobu. Nech Veľkonočný
pondelok nie je bodkou za Veľkonočný-
mi sviatkami, ale dvojbodkou, po ktorej
nasleduje plnší a horlivejší život so
Vzkrieseným Ježišom. Nech žije v nás
a nesme túto Radostnú Zvesť o Bohu,
ktorý nás vykúpil, k všetkým ľudom, kto-
rých stretneme a všade tam, kam ide-
me a kde žijeme...

To Vám i sebe praje
Váš kaplán Roman

Na Bielu sobotu mali veriaci možnosť v kostoloch v Hruštíne aj vo Vaňovke
navštíviť Boží hrob.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2018

Samko Teťák

Od 1.3. do konca školského roka bola
po schválení Okresným úradom – od-
borom školstva Žilina prijatá do školy
ako asistent PaedDr. Janka Kampo-
šová. Dňa 1.3. nastúpil do zamestna-
nia aj nový školník – údžbár p. Miro-
slav Kupčulák.

6.3. – v telocvični ZŠ Hruštín sa kona-
la kvalifikácia na okresné kolo vo
vybíjanej. Naše dievčatá porazili
ZŠsMŠ Lokca a postúpili na okresné
kolo. V ZŠ Hruštín sa konala i kvalifiká-
cia na okresné kolo vo volejbale.
Naše dievčatá porazili ZŠ s MŠ Lokca
a postúpili na okresné kolo.

9.3. – v športovej hale
v Rabči sa konalo okres-
né kolo vo florbale. Naši
chlapci zvíťazili nad ZŠ
Rabča 2:1, podľahli ZŠ
Novoť 1:2, ZŠ NO Ko-
menského 1:5 a ZŠ Mút-
ne 1:2. Tieto výsledky
spôsobili, že naši obsa-
dili 5. miesto. Zvíťazili
žiaci zo ZŠ Novoť. Re-
prezentovali nás: Dávid
Jašica, Jaro Kaprál, Ma-
rek Makúch, Kristián Oč-
kaják, Patrik Šeliga, Lu-
káš Šeliga, Zdenko Ra-
dzo, Timo Zemenč ík,
Samo Šalata, Roman
Vlžák, Vašo Baraniak.
Pripravovala p.uč. Stan-
čeková.

13. a 14.3. sa v Lok-
ci konalo okresné
kolo Pytagoriády,
kde sme aj my mali
svojich zástupcov. Re-
prezentovali nás pia-
tačky Bibiana Snová-
ková (14.miesto z 36
súťažiacich) a Anas-
tázia Šeligová
(20. miesto z 36 súťa-
žiacich) a ôsmačka
Margita Tomáňová
(5. miestro z 19 súťa-
žiacich). Všetky diev-
čatá sa stali úspešný-

mi riešiteľkami a ďakujeme im za repre-
zentáciu školy. Pripravovali p.uč. Ba-
binská, Halmeš a Kopilcová.

13.3. - sa v našej telocvični dohral
turnaj vo vybíjanej mladších žiačok
(4.-6.roč.). Víťazom sa stali dievčatá zo
6.B triedy, na 2. mieste skončili žiačky
zo 6.A triedy, tretie miesto obsadila 5.B.

15.3. – na svahu SKI Zábava Hruštín
sa konali lyžiarske preteky v obrov-
skom slalome pre žiakov zo škôl ná-
mestovského okresu. Organizátori zo
ZŠ Or. Jasenica pripravili vydarený
1. ročník, kde sme aj my vyslali svojich
zástupcov. V kategórii dievčat zvíťazila
Tamara Radzová (8.B), v kategórii
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chlapcov bol Samo Šalata (8.B) tretí.
Blahoželáme! Ďalej nás reprezentovali
Zuzka Firicová, Lukáš Kompan a Kris-
tián Očkaják. Ďakujeme p. Ľ. Vlžáko-
vi za dopravu na preteky a RZ za uhra-
denie štartovného 7€ na žiaka.

16.3. - Marec – mesiac knihy je už
vo svojej polovici, a tak sme sa inšpiro-
vali reláciou „Dobre vedieť“. Znamená
to dobre vedieť, že kniha je nerozlučný
priateľ človeka, že nás sprevádza sve-
tom fantázie, že nás naučí i poučí.
V knižnici aj cez internet sme spozná-
vali literatúru pre deti. V súťažnom kvíze
si štvrtáci zmerali svoje vedomosti
o detskej literatúre.

21.3. – deviataci absolvovali celoslo-
venské Testovanie 9 zo Sj a M. 32
žiakov dosiahlo zatiaľ neoficiálne dobré
výsledky, porovnať sa so slovenským
priemerom budeme môcť až neskôr.

22.3. - sa v Zákamennom konalo de-
kanátne kolo biblickej olympiády.
Našu školu zastupovalo družstvo v zlo-
žení Terézia Meleková, Mária Martvo-
ňová a Paulína Matečková (všetky

9.B). Obsadili sme 1. miesto a postú-
pili na diecézne kolo. Pripravovala
p.uč. Brišová. Blahoželáme!

22.3. – v telocvični ZŠ Slnečná
v Námestove sa konalo okresné kolo
vo volejbale dievčat. Naše si naň vy-
bojovali postup v kvalifikácii víťazstvom
nad Lokcou. V Námestove sa im darilo
striedavo, podľahli domácim dievčatám
zo ZŠ NO Slnečná i zo ZŠ Novoť, zvíťa-
zili nad ZŠ NO Komenského a obsadili
3. miesto. Reprezentovali nás: Kristína
Hnojčíková, Natália Šeligová, Adriá-
na Gočalová, Michaela Bereňová, Má-
ria Ľubeková, Ľudmila Žilincová, Zuz-
ka Firicová, Nina Martvoňová, Zuzka

Šub jaková ,
Lucia Radzo-
vá, Gitka To-
máňová. Pri-
p r a v o v a l a
p.uč. Babin-
ská. Blahože-
láme!

22.3. – ko-
nalo sa v Mar-
tine krajské
kolo dejepis-
nej olympiá-
dy. Kristína
Veselovská
(7.A) obsadila
pekné 4. mies-
to z 20 súťažia-
cich, Vanesa

Dudášiková (8. B) skončila spomedzi
20 súťažiacich na 9. mieste. Obe sa stali
úspešnými riešiteľkami. Blahoželáme!
Pripravovala p.uč. Kubániová.

23.3. – Žiaci 9. ročníka besedovali
s pani Margitou Krivačkovou a pá-
nom Matejom Hutirom. Podozvedali
sa, ako sa žilo ľuďom v minulosti, čo
robili vo voľnom čase, s čím sa hrávali,
aké zvyky udržiavali, ako sa obliekali,

ako prežili
I I . s v e t o v ú
vojnu... Ďaku-
jeme za
sprostredko-
vanie infor-
mácií i za za-
ujímavé zážit-
ky.

22.3. – ako
Svetový deň
vody si pripo-
menuli aj naši
najmladší a
najstarší žiaci
1. stupňa. Pr-

váci prišli oblečení v modrom a počas
celého dňa bola jediným zdrojom ich
pitného režimu čistá voda. Štvrtáci si
zas medzi sebou zasúťažili a zmerali si
sily nielen vo vedomostiach, ale
i v kondícii. 21.3. si žiaci tretieho roční-
ka pripomenuli Deň vody (22.3.). Dôle-
žité informácie hľadali na internete
a spracovali v projektovej skupinovej
práci. Na slovenskom jazyku pracovali
s textom od K. Bendovej O zelenom
vodníkovi. Potom na nich čakala vod-
ná matematika.

Aj v tomto roku majú občania mož-
nosť venovať 2% už zaplatených
svojich daní za uplynulý rok. Po
deťoch posielame pre rodičov tlači-
vá. Ak sa rozhodnete 2% venovať
škole, odovzdajte tlačivá svojmu za-
mestnávateľovi (sú k dispozícii aj na
našej webovej stránke
www.zshrustin.edupage.org).
V mene našich žiakov ďakujeme!

Srdečne Vás pozývame na zá-
pis do 1. ročníka, ktorý sa
uskutoční dňa 23. apríla 2018
(pondelok) od 13,00 do 16,00
hod. v budove základnej ško-
ly na Výhone.

 Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
,,Knihy sú otvorené dvere do ča-

rovného sveta“
a keďže nám začal „marec-mesiac

knihy“, aj my sme sa s deťmi snažili
tráviť viac času s knižkami. Umožnili
sme im nahliadnuť do knižnice našej
MŠ, vybrať si nejaké knihy a spoznávať
ich od ich vzniku.

20.03.2018 Deti milujú rozprávky
a tešia sa, ak im niekto venuje čítaním
čas. My dospelí máme síce málo času,
ale pre takúto krásnu a osožnú vec - pre
spoločné čítanie, sa ten čas oplatí nájsť.
Tento rok sme dali možnosť našim ma-
mičkám vyskúšať si čítanie pred mno-
hými detskými očkami. Našli sa dobro-
voľné mamičky, ktoré nám prečítali zau-
jímavé rozprávky a strávili tak s nami
dopoludňajší čas v MŠ. Deti s pozor-
nosťou počúvali príbehy a šikovníci nám
ich aj pekne prerozprávali. Potom mali
škôlkari možnosť pozrieť si rôzne druhy
bábok, ktoré v našej MŠ máme a samo-
statne si zahrať divadielko.

21.03.2018 Aby sme podporili u detí
záujem o knihy, tak sme našich pred-
školákov vzali na malý výlet do knižnice
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Mali možnosť vidieť naozaj poriadne
množstvo krásnych a zaujímavých kníh,
ktoré si mohli pozrieť. Teta knihovníčka
Janka (využili sme aj to, že máme tetu
knihovníčku z našej dediny), im potom

prečítala príbeh o mačiatkach a z na-
šich drobcov sa na chvíľu stali ilustráto-
ri, ktorí museli k príbehu nakresliť obrá-
zok. Ďakujeme za túto možnosť a ocho-
tu sa nám venovať.

Veľkonočný zajačik... zapojili sme sa
do súťaže o najkrajšieho Veľkonočného
zajačika, ktorú vyhlásila knižnica A. Ha-
bovštiaka v DK. Kto mal chuť sa s rodič-
mi doma realizovať, priniesol zajačika,
ktorý poputoval do DK. Ďakujem za ak-
tivitu rodičov, ktorým patrí pochvala za
pekné inšpirácie a snahu.

História, tradície, zvyky,...
Jar je obdobím, kedy sa zobúdza príro-
da a prežívame krásne veľkonočné
sviatky. Práve vďaka takýmto sviatkom
sa nám vynárajú spomienky na našu
históriu, zvyky
a tradície. A keď-
že je lepšie raz vi-
dieť, ako stokrát
počuť, chceme de-
ťom priblížiť histó-
riu našich predkov
aj vďaka predme-
tom, ktoré naši
starí rodičia využí-
vali.

Opäť tak chce-
me v našej mater-
skej škole oboha-
tiť „IZBU NAŠICH
STARÝCH RODI-
ČOV“ o krásne
historické kúsky.

Deti môžu nosiť do MŠ predmety, ktoré
doma, alebo u starých rodičov nájdu,
a takto si ich s p. učiteľkami lepšie pre-
skúmať.

Na záver chcem v mene všetkých kole-
gýň zablahoželať pani Elene Snováko-
vej, ktorá sa dožila krásneho jubilea...

„Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri Vašom 60-ročnom
jubileu priať.
Nech slza bolesti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a
dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho
života.“

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Slnečné počasie dalo jasnú bod-
ku za zimným obdobím a príroda
začala demonštrovať silu života. Ide-
álny čas vybrať sa do parku. Srdeč-
ne pozývame! Považujeme však za
dôležité upozorniť na pár zásad, kto-
rými by sme sa tam mali riadiť, aby
bol park miestom pohody a odpo-
činku pre každého z nás.

1. Pohybujte sa, prosím, výhrad-
ne po chodníkoch. Ostatná plocha je
vyhradená pre trávnik či rastliny, ktoré
na svoj rast potrebujú isté podmienky,
aby nás mohli potešiť svojou krásou.

2. Chodníky
v parku boli dimen-
zované pre chod-
cov, prípadne na
prechádzky s kočík-
mi - nie na bicyklo-
vanie. Tieto doprav-
né prostriedky bude
možné bezpečne od-
ložiť v stojane, ktorý
v najbližšej dobe
umiestnime pred
vstupom.

3. Za bezpečnosť
detí /aj v parku/ sú
zodpovední ich ro-
dičia. Toto chceme
dôrazne pripomenúť
hlavne kvôli jazierku.
Ono je totiž najzaují-
mavejším ale zároveň
najnebezpečnejším
miestom v parku. Po-
čas zimy bolo ohra-
dené  – aby deti nelá-
kalo chodiť  v zime po

PARK: Srdce Priateľom a Prírode
ľade, v lete však má zaujať vysadenými
leknami a rybami. Žiadnu ohradu vôkol
neho neplánujeme. Desí nás však pred-
stava, že by tam nejaké dieťa pozorujú-
ce tieto divy mohlo spadnúť. Milí rodi-
čia, venujte, prosím, svojim deťom
v okolí jazierka zvláštnu pozornosť!
Tabuľka v znení „ VSTUP NA VLAST-
NÚ ZODPOVEDNOSŤ“ má za úlohu
každému z nás istú dávku ostražitosti
pripomenúť.

4. Krása parku najviac vynikne za
bieleho dňa. Nie je preto dôvod vstu-
povať tam po zotmení. Napriek tomu,

že je výdatne osvetlený reflektormi, je-
diný zážitok, ktorý nám toto svetlo v
noci sprostredkuje, je pohľad na celú
jeho plochu z priľahlého chodníka. Ak

by ste sa predsa len rozhodli pre večer-
nú prechádzku po parku, správajte sa
slušne a rešpektujte prosím nárok na
večernú pohodu ľudí bývajúcich v oko-
lí. Požívať alkohol, prípadne iné omam-
né látky v parku je zakázané.

Park je tu pre nás všetkých a preto
spoločne dúfajme:
• že všetky vysadené rastliny sa úspeš-

ne „prebudia zo zimného spánku“
• že sa nám podarí založiť trávnik

a dotiahnuť detaily
• že ďalšia násada rýb v jazierku preži-

je nájazd dravcov
• že nás neznechutia výčiny vandalov

a vždy sa nájdu ľudia ochotní sa oň
postarať, ozvláštniť ho, prípadne po-
sunúť o úroveň vyššie....

Mgr. Stanislava Šalatová



04/20188

Siedme Božie prikázanie nám ho-
vorí, že si nemáme privlastniť to, čo
nám nepatrí. Platí to pre každého
z nás, ktorí chceme žiť podľa Desa-
tora Božích prikázaní, ktoré nám dal
samotný Boh. Toto prikázanie poru-
šujú a nerešpektujú niektoré osoby
z našej obce, ktoré sa potulujú po
cintoríne a z času načas si zoberú
z hrobu to, čo sa im zapáči. Napo-
sledy to bola spomienková vec z hro-
bu malého dieťaťa. Je to hyenizmus,
ktorý sa nedá ospravedlniť. Príbuzní
prežívajú bolesť nad stratou svojho
blízkeho a niekto Vám zoberie ešte
niečo z hrobu. Na to skutočne chý-

Podujatia v mesiaci
APRÍL 2018

MKS pri OcÚ
Hruštín

7.4. Koncert Horkýže Slíže
14.4.Svadobná veselica
18.4.Predaj ŠTRBA
21.4.Svadobná veselica
25.4.Predaj LANTASTIK
28.4.HRTN Daj

bajú slová. Ako raz tieto osoby budú
spokojne odpočívať práve na tomto po-
svätnom mieste? Upozorňujem tieto
osoby, že ak budú prichytené pri tomto

čine, zverejníme ich meno v bulletíne.
Obec urobí bezpečnostné opatrenie.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Nepokradneš !!!
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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

18. februára 2018 sme odohrali po-
sledné kolo 7.ročníka Hruštínskej zim-
nej halovej miniligy vo futbale, ktorá sa
konala od decembra. V poslednom kole
bolo o prvých dvoch priečkach rozhod-
nuté. Víťazom sa stal Zamost, ktorý celú

Oravsko -Turčianska liga v streľbe
zo vzduchových zbraní vyvrcholila
v Žaškove 11. marca. V disciplíne vzdu-
chový pištoľ na 40 výstrelov ligu vy-
hral Marián Slaničan, Jozef Jancek
bol druhý a tretí skončil Ján Bražina
z Dolného Kubína. Majstrom Oravy
v tej istej disciplíne sa stal Martin Bo-
lek z Námestova, druhý skončil Mari-
án Slaničan a tretí Jozef Jancek.

Dňa 17. marca v Martine sa Maj-
strovstvami Slovenska ukončila zim-
ná sezóna vzduchových zbraní. V sú-
ťaži jednotlivcov vo vzduchovom piš-
toli na 60 výstrelov sa našim strelcom
nedarilo podľa predstáv. Umiestnili sa
v súťaži trojčlenných družstiev, keď zví-
ťazila Dukla Banská Bystrica, druhý
bol ŠKP Martin, ktorého súčasťou bol

súťaž vyhral bez straty bodu. Na druhej
priečke skončili Hromotĺci. V poslednom
kole mali ešte šancu zabojovať o tretiu
priečku Ľadničkári. Potrebovali zdolať
Hromotĺkov a počkať na zaváhanie
Chrumkáčov. No Ľadničkári v zápase
ťahali za kratší koniec. Aj keď sa im na
moment podarilo zápas zdramatizovať,
nakoniec ho prehrali v pomere 10:9.
Chrumkáči si nakoniec odohrali poho-
dový zápas proti poslednému celku ta-
buľky Street Výhon, ktorý vyhrali 9:6
a umiestnili sa na 3. mieste. Najlepším
strelcom s 34 gólmi sa stal Ján Kupču-
lák (Zamost) a najlepším brankárom
Jozef Škapec (Hromotĺci). Ďakujem Obci
Hruštín a všetkým zúčastneným.

Matúš Očkaják

Hasičské družstvá DHZ Hruštín
sa zúčastnili v Štefanove nad Ora-
vou na 3. ročníku hasičskej súťaže
o veľkonočného baránka, kde skon-
čili na piatom a šiestom mieste.

Marián Slaničan a tretí bol výber Žilin-
ského kraja, v ktorom bol Jozef Jancek.

V Nitre sa 24. marca skončila zim-
ná sezóna v streľbe z veľkorážnych
zbraní. V Slovenskom pohári v dis-
ciplíne pištoľ, kde sa rátali tri najlepšie
výsledky, zvíťazil Matej Dolník z Nitry,
druhý skončil Marián Slaničan a tretí
Jozef Jancek. V disciplíne revolver
zvíťazil Jozef Jancek, druhý bol Matej
Dolník a tretí Marián Slaničan. Posled-
né kolo Slovenského pohára bolo zá-
roveň Majstrovstvami Slovenska.
V disciplíne veľkorážny pištoľ na pr-
vom mieste skončil Miroslav Kollárik
z Bratislavy, ako druhý sa umiestnil
Jozef Jancek a tretí Ondrej Žigray
z Trnavy. V disciplíne sa suverénne
stal majstrom Slovenska Jozef Jan-

cek, druhý skončil Ma-
rián Slaničan a tretí
Ladislav Minárik z Nit-
ry. Naviac Jozef Jan-
cek v revolveri zlepšil
svoj vlastný slovenský
rekord 339 b.- starý 10
rokov- na súčasných
344 b. Výborne si po-
čínal aj Jozef Očka-
ják, keď vo výsledko-
vých listinách figuro-
val do 10. miesta.
Všetkým gratulujeme.

ZOTŠ Hruštín

Jozef Jancek - majster Slovenska

V marci sa v areáli snov na Štrb-
skom Plese konali Majstrovstvá Slo-
venska v behu na lyžiach. Súťažný
program pozostával aj z pretekov
dvojčlenných štafiet, kde v kategórií
starších dorasteniek dominovali Zu-
zana a Mária Remeňové, ktoré zdo-
lali trať absolútne najrýchlejšie a zví-
ťazili. Gratulujeme!
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Hľadáme
predajcu do predajne stavebnín.

Požiadavky: komunikatívnosť,
samostatnosť, zodpovednosť

a VP sk. B, 0907 177 072
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Pripravím pôdu – zorám, skultiváto-
rujem, zasadím zemiaky, oplečku-

jem. Na cene za zrealizovanú prácu
sa dohodneme.

Info: Ján Šinál, 0902 728 643

 Predám konzumné zemiaky, cena 0,35€/kg. Tel. 0905 265 891

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Jarné práce


