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Bolo to pár rokov nazad. Mala som
dvadsať. V jedno jarné ráno som krá-
čala domov. Plná radosti a nadšenia.
Áno, o 9 mesiacov budem držať
v rukách svoje prvé dieťa. Darujem
život... Plesala som. I môj manžel sa
tešil. Nosil nás v náručí... Až do chví-
le, kým predbežné vyšetrenie ukáza-
lo, že niečo nie je v poriadku. „Potrat
nie!“ vykríkla som. „Donosím! Daru-
jem život!“ – bila som sa o svoje prá-
vo.

Martin, veľvyslanec v cudzej kraji-
ne, môj manžel sa nevzdával: „Vieš,
že si to nemôžeme dovoliť. Mať po-
stihnuté dieťa, to sa nepatrí... Mám
vysoké postavenie, skvelú kariéru. Ak
by sme si ho nechali, pokazí nám celý
život.“ Omdlela som. Od strachu, bo-
lesti, od zmätku v ktorom som volala
na celé nebo a prosila som o zmilova-
nie. Boh mlčal a ja som plná zlosti
podpísala pri svetle zapadajúceho sln-
ka papier, že dieťa privediem na svet,
ale hneď po pôrode sa ho zrieknem.
Neuvidím jeho tvár, odhodím svoje
materstvo, odhodím svoje materinské
mlieko a dovolím, aby.... život z môj-
ho života bol daný inému. Ó Bože,
ako som ťa prosila o pomoc. Volala
som, ale nemala som pri sebe niko-
ho, iba môjho manžela, ktorý ma ubez-
pečoval, že som sa rozhodla správ-
ne. Aké šťastie v nešťastí, že som
nepodpísala potrat. A aká bolesť, keď
som sa zriekla života, ktorý som po-
čula plakať. Narodil sa nám chlapec...
A hoci som ho nevidela, moje srdce
vedelo, že to nie je naše posledné
stretnutie... Čas plynul. Pokojne. Ako
vlny mora. Prilieval nové priateľstvá,
úspechy i radovánky.

 Odliv odplavoval so sebou smú-
tok zo zapredania vlastnej krvi. A takto

prešlo desať rokov – šťastných rokov
a predsa žobrácky chudobných, áno
chudobných na lásku i na plač dieťa-
ťa. V jednu tmavú noc sa znova ozva-
la vo mne stará túžba: „Dieťa, dieťa!“-
bilo v pravidelnom rytme moje srdce.
Strach sa miešal s bolesťou a neisto-
tou. Nasledovali dlhé večery slzavých
i tvrdých dialógov na tému „Áno živo-
tu, nie smrti.“ Zvíťazila som. Na jeseň,
keď zapadalo slnko som vychádzala
z gynekologickej kliniky so správou,
že čakám dieťa.

 Šla som po pobreží, pozerala som
sa na more a v duchu som volala:
„Bože, Ty ktorý vraj vládneš aj nad
morom, aj nad hviezdami, požehnaj

ma. Daj, aby som bola matkou a aby
moje dieťa bolo zdravé.“ Počul ma.
A my sme do svojej rodiny prijali zdra-
vé modrooké dievčatko: Janku. Stala
sa pre nás všetkým. Bola veľmi múd-
ra. Vychovali sme ju bez problémov,
rada sa učila a zdalo sa, že je šťast-
ným dieťaťom svojich – pre kariéru –
žijúcich rodičov. Spomínam, bolo to
v tretí rok jej štúdia na gymnáziu. Pri-
chádzala zo školy a v očiach jej žiari-
lo nezvyčajné svetlo. „Mami,“ – pove-
dala a objala ma – „mami, ja chcem
byť kresťankou. Dnes som stretla Mar-
tina. Vieš, on raz bude farárom, ale
on je ku mne taký dobrý. Mami, ak je
taký dobrý aj Boh, tak ja inak nemô-
žem. Prosím, dovoľ mi, aby som sa
mohla dať pokrstiť.“ Rozplakala som
sa.

 Spomenula som si, ako ma moji
rodičia nútili každú nedeľu chodiť do
kostola a ako som sa na to hnevala.
Ako som za každým zlyhaním videla
Teba Bože, starého dedka sediaceho
na mraku a hroziaceho sa palicou,
čakajúceho na chvíľu, kedy sa pot-
knem. Spomenula som si, ako si ma
udrel, veľmi udrel a hoci tomu bolo
skoro 30 rokov, pamätala si všetko do
posledných detailov, veď si mi chcel
dať postihnuté dieťa. A ja som sa roz-
hodla, že ti nikdy nedám svoje dieťa,
že si ho ochránim sama. A nedala
som ho ani pokrstiť. Svoj jediný po-
klad, moju milovanú dcéru, som drža-
la v náručí a cítila som, že mi ju chceš
vziať. Ešte tuhšie som si ju privinula k
sebe a ponorila som sa do svojich
myšlienok. „Mami, prečo plačeš?“ –
zaznel jej nežný hlas. Chcela som jej
povedať, že nechcem, aby sa modli-
la, že nechcem, aby sa dala pokrstiť,

Veľkonočný príbeh
(skutočný príbeh)

Cesta do neba je úzka. Ten, kto ňou chce ľahšie prejsť, musí odhodiť všetko a oprieť sa o kríž, ako
o palicu. Inými slovami, musí byť skutočne odhodlaný trpieť ochotne, pre Božiu lásku vo všetkom.

(sv. Ján z Kríža)

(Pokračovanie na 3. str.)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac marec

„Synu, v pokore konaj svoje práce, a milovať ťa budú ako
   najslávnejších ľudí“                              Kniha Sirachovcova (19)

1/ Pracovníci firmy Vatt s.r.o. v druhej
polovici marca, pokračovali v prá-
cach na multifunkčnom ih-
risku, pri ZŠ Zamost.
Pracovníci firmy na-
montovali mantine-
ly a ochranné siete.

2/ Po prvej kontrole finan-
cií z eurofondov, ktoré sme mali
v poriadku je od 1. 4. 2019 oficiál-
ne sprevádzkovaný zberný dvor.
Po dodanej technike, sme do kon-
ca marca dostali aj počítačové vy-
bavenie. Na zbernom dvore sa
bude triediť komunálny odpad, od
obyvateľov obce Hruštín a miest-
nej časti Vaňovka.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach,
vyčistili rigoly popri ceste smerom
na Zábavu od krovín, ktoré rástli
do cesty.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní
upratali po zime verejné priestran-

stvá v centre obce, na za-
stávkach, taktiež po-
zametali cestu do cin-
torína a chodníky
v cintoríne od posy-

pového materiálu.
5/ V mesiaci marec prebehla na obec-

nom úrade kontrola z NKÚ, týkajú-
ca sa nových počítačových progra-
mov pre služby občanov. / listy
vlastníctva, výpisy z registra tres-
tov a ďalšie služby/ Obec, má tieto
počítačové programy v poriadku.

Všetkým, ktorí sa podieľali na
uvedených prácach, veľmi pekne
ďakujem.

DRUHY ODPADOV
Na zberný dvor môžu občania

obce Hruštín a m. č. Vaňovka do-
niesť nasledovné druhy odpadov:
1. objemný odpad
2. drobný stavebný odpad
3. biologicky rozložiteľný

odpad
4. šatstvo a textílie

Otváracia doba zberného
dvora:

Letné obdobie: 1.4. – 30.11.
Pondelok: 12:00 – 15:30
Streda: 12:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 13:00

Zimné obdobie: 1.12. – 31.3.
zatvorený

Zodpovedná osoba je pán Jozef
Kupčulák.

Tel. kontakt 0950 431 274
Zberný dvor bude mimo otvára-

cích hodín uzamknutý a zakazuje
sa vyhadzovať odpad cez bránu
do zberného dvora.

Po dovezení odpadu na zberný
dvor sa vykoná pracovníkom zber-
ného dvora kontrola zloženia a ob-
sahu dovezeného odpadu, cieľom
ktorej je zamedziť prevzatiu takých
odpadov alebo ich prímesí, ktoré
nie je možné prevziať na zberný
dvor.

Poverený pracovník zapíše totož-
nosť osoby od ktorej sa odpad pre-
berá, ako aj množstvo a druh odpa-
du. Po odovzdaní drobného staveb-
ného odpadu poverený pracovník
tento odváži a vystaví vážny lístok,
s ktorým sa občan dostaví na obec-
ný úrad a v pokladni obecného úra-
du uhradí poplatok za drobný sta-
vebný odpad, ktorý je stanovený
VZN č. 3/2016 o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady vo výške
0,020 €/kg.

Zberný dvor Hruštín

Vážení občania,
na vlastnú žiadosť k 31.3.2019,
ukončil pracovný pomer na obci,
kultúrny referent pán Jozef Šalata.
Touto cestou, sa mu chcem veľmi
pekne poďakovať za 15-ročnú prá-
cu, ktorú vykonal v prospech obce.
Na toto voľné pracovné miesto, sa
nám prihlásilo 9 záujemkýň. Vy-
bratá bola pani Soňa Zajacová, kto-
rej prajem veľa úspechov v jej no-
vom zamestnaní.

Prežívame pôstne obdobie
a pred nami sú najväčšie sviat-
ky, nás kresťanov. Veľká noc je
čas, kedy sa šíri radosť a šťastie,
ktoré zmŕtvychvstalý Kristus
priniesol do našich životov. Pra-
jem, všetkým občanom zmyslu-
plné a duchovné prežitie Veľko-
nočných sviatkov.

František Škapec
 starosta obce

Po roztriedení a zapísaní je ob-
čan povinný uložiť dovezený od-
pad do prislúchajúceho kontaj-
nera, ktorý určí poverený pracov-
ník.

V areáli zberného dvora sa
okrem pracovníkov obce môžu
pohybovať len osoby privážajúce
odpady. Tieto osoby musia dodr-
žiavať pokyny povereného pra-
covníka.

Základnou povinnosťou pri ob-
sluhe zberného dvora je zacho-
vávanie poriadku a čistoty a do-
držiavanie prevádzkových pred-
pisov.

Žiadame a zároveň prosíme
občanov našej obce, aby rešpek-
tovali tieto informácie.

Pokyny pre občanov, ako sa správať
na zbernom dvore:
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ale z môjho hrdla sa v tej chvíli vydrali
slová, ktoré vôbec neboli v mojej mysli:
„ To nič, len som si na niečo spomenula.
Urob, ako myslíš. A ak chceš, môžeš ku
nám niekedy priviesť aj toho Martina.“
Čas plynul. Priviedla ho.

Stal sa našim rodinným priateľom
a známym. Nehovoril o Bohu, ale žiarilo
z neho niečo, čo nás spájalo. Veľmi by
som sa tešila, keby práve Martin bol
našim zaťom a často som si opakovala,
že cesta, ktorú si vybral nie je jeho...
Mal niekoľko mesiacov pred vysviac-
kou. Odišiel domov k mame, ktorá ho
vychovávala sama. Jeho otec zomrel
pri autonehode. Miloval ju a nosil ju vo
svojom srdci. Spomínal na chvíle, ako
sa s ním hrávala, ako sa prechádzali
popri mori, ako stavali z piesku hrady a
vôbec neboli smutní z toho, že im ich
nejaká vlna zničila. Vraveli si, že ty,
Bože, si im dal ruky a oni môžu postaviť
nový hrad – ešte krajší a väčší... Keď sa
vrátil od mamy späť do našej farnosti,
veľmi sa zmenil. A našej Janke, len tak
medzi rečou, raz povedal, že jeho mama
nie je jeho mamou, a že on sám je
adoptovaný, pretože sa mal narodiť ako
postihnutý a jeho rodičia by si nemohli
dovoliť vychovávať postihnuté dieťa. Vraj
mali pred sebou veľkú kariéru. Keď nám
to Janka pri pohári džúsu rozprávala,
mňa i môjho manžela prenikol zvláštny
pocit. Stíchli sme. Obaja. A naša dcéra
v ten večer zakončila naše spoločné
posedenie vetou: „Mami, oci, idem sa
pomodliť za Martina. Mám ho rada ako
svojho brata a veľmi mu prajem, aby
skôr ako sa stane kňazom, našiel svo-
jich pravých rodičov.“ Vstala a odišla.

 Také ticho, aké nastalo medzi nami
som zažila iba raz. Keď som sa dozve-
dela, že moje prvé dieťa bude postihnu-
té. Hlavou mi hýrili myšlienky: „Čo ak sa
lekári mýlili? Čo ak sa malý narodil zdra-
vý? Čo ak si to namýšľam? A Martin nie
je našim synom? A ak je, ako to vysvet-
líme Janke?“ Manžel zvieral v rukách
peňaženku a hľadel na veľký guľatý
mesiac. Hoci mal za sebou náročný deň
v práci, na spánok ani len nepomyslel.
„To nie je možné.“- zamrmlal a pozval
ma na prechádzku po brehu mora. Bože,
dobre si pamätám, ako za nami ostávali
stopy v piesku, hoci vlny dorážali k na-
šim nohám. Akoby si nám chcel pove-
dať: „Nič predo mnou nezakryjete, je to
márne.“ Mlčali sme. Držali sme sa za

ruky a každý z nás si v sebe ťažkal
bremeno minulosti... Vrátili sme sa, no
sny v tú noc vôbec neprichádzali. Jan-
ka sa chystala oslavovať svoje 18-nás-
te narodeniny. Bola šťastná a tešila sa
zo všetkých známych i z darov. Len
jedno ju zarmútilo. Jej oslava sa konala
bez Martina. Povedal, že príde, keď
bude sama a prinesie jej dar, o akom sa
jej ani nesnívalo. Svoj sľub splnil. Preš-
lo niekoľko dní a vstúpil na našu terasu.
Všetci traja sme si nastúpili pred dvere.
Martin držal v ruke dve kytice a jednu
slávnostne zabalenú fľašu alkoholu.
V očiach sa mu leskli slzy. Oprela som
sa o manžela. Kŕčovito stláčal kľučku
na dverách. Nič netušiaca Janka sa Mar-
tinovi hodila okolo krku a on ju objal.

Podal jej kyticu bielych ruží a pove-
dal: „Janka, nemôžem ti dať viac, ako
to, že som a chcem zostať tvojim bra-
tom. Prišiel som, aby som tebe i tvojim
rodičom porozprával svoj príbeh...“ Pod-
lomili sa mi kolená. Cítila som, ako ty
Bože, odhaľuješ najväčšiu ranu môjho
života. Ale vedela som, že nemôžem
ujsť. A tak som prosila o tvoje milosr-
denstvo, ktoré mi malo byť preukázané
cez môjho syna. Martin zvieral vo svojej
ruke kyticu červených ruží a pozeral sa
na more. „Bože,“- začal – „ďakujem ti
za dar života. Ďakujem ti, že si mi dovo-
lil, aby som sa narodil. I keď som nemal
byť zdravý, a ja viem, že moja mama sa
ma zriekla. Môj Bože, teraz ti ju odo-
vzdávam a ponáram ju do tvojej lásky.
Chcem jej povedať, že jej odpúšťam,
a že ju veľmi ľúbim. Ďakujem ti za odva-
hu ktorú si jej dal i za to, že mi darovala
život.“ Obrátil sa ku mne. Podal mi kve-
ty a bez slova ma objal. Slzy boli tou
najvýrečnejšou rečou a nepotrebovali
slová. Môj syn sa však nadýchol a po-
kračoval: „Môj Bože, keď sa otcovi na-
rodí syn, je na neho hrdý. Zavolá kama-
rátov a spolu oslavujú. Môj otec, mal
však radšej svoju kariéru ako dieťa. No
chcem, aby si vedel, že je to chlap a že
on nie je vrah. Súhlasil s tým, aby som
sa mohol narodiť. A viem, že je natoľko
odvážny, že dnes bude oslavovať so
svojim synom. Preto som mu priniesol
túto fľašu.“ Ešte nikdy som nevidela
svojho manžela kľačať a plakať na kole-
nách. Zvíjal sa v prachu terasy pred
svojim synom. A on? Kľakol si k nemu,
objal ho a plakali dvaja. Po desiatich
minútach vstali. „Nie!“ – ozval sa výkrik
mojej dcéry. „Prečo ste mi to nikdy ne-
povedali? Prečo? Ako ste mohli, ako
ste to mohli urobiť?“ Ruže, ktoré držala
v dlaniach odhodila a rozbehla sa

(Dokončenie z1. str.)

Veľkonočný príbeh
v mesiaci apríl 2019
J U B I L A N T I

Martvoň Štefan
Ľubeková Mária
Šinál Šimon
Kompan Ján, Ing.
Martvoň František
Kupčulák František
Kompan Jaroslav
Očkaják Jozef
Snovák František
Hutirová Alžbeta
Škapec Jozef
Kotúľ Dušan
Krúpová Zuzana
Zahumenický Michal
Kupčulák Ján
Vigoda Peter
Kampošová Helena
Jurovčíková Helena
Hojová Gabriela
Mateková Margita

  Prišli medzi nás:
Linda Martvoňová
Sofia Pašková
Matias Paľo
Tomáš Žilinec

  Odišli od nás:
Miroslav Martvoň
Ján Martvoň
Ondrej Kľuska
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k moru. Utekali sme za ňou. Chcela
som ju objať, ale nedovolila mi to.
„Nechajte ma! Nechajte ma, chcem
byť sama!“- vzlykala a utekala po plá-
ži. Ó, Bože, keď som videla ako sa jej
silueta odráža v zapadajúcom slnku,
zdalo sa mi, že v mojom živote zapa-
dlo to najväčšie šťastie. Ja, úbohá,
bezmocná matka som sa ocitla v pev-
nom objatí svojho vzlykajúceho man-
žela. Stáli sme tam ako dve osamelé
palmy pozerajúce sa na vzďaľujúci
sa ideál života. Martin pokojne kráčal
za Jankou. On jediný mohol vstúpiť
do jej samoty a bolesti. Posadili sa do
piesku a mlčky pozerali na odchá-
dzajúci deň. Lúče slnka sa odrážali
na morskej hladine a rozprávali tras-
ľavou rečou nádeje. Príde niečo nové.
Akoby hovorili to, čo bolo v ten deň
povedané v liturgii: „Odpúšťajte a bude
vám odpustené. Proste a bude vám
dané. Hľadajte a nájdete, klopte
a otvoria vám.“ Janka plakala a zvie-
rala päste. Viem Bože, mala na to
právo. Mala právo nás nenávidieť, od-
vrhnúť, veď sme ju klamali celých
osemnásť rokov. „Tvoje slzy sú slané
ako more. Ono vždy prináša niečo
nové a odnáša staré. Dnes ti prinies-
lo pravdu o tvojom i mojom živote.“-
povedal Martin: „Ak chceš odídem.
Ak chceš, ostanem. Pôjdeme za ro-
dičmi a povieme im, že začneme od-
znova. Rozhodni sa sama.“ Ostalo
ticho, len vlny spievali svoj ustavične
opakujúci sa refrén. „Ostaň.“- prece-
dila pomedzi zuby – „Chcem im od-
pustiť ako si im odpustil ty.“ Vstali,
videla som, ako sa ku nám blížia a
počula som ako rýchle mi bije moje
srdce. Manžel hľadel do zeme. Už
sme počuli šelest ich krokov, keď sa
ozval Jankin plačúci hlas: „Dnes som
dostala najväčší dar. Pravdu. Mami,
ocko, ďakujem za brata, za to, že ste
mu dali život.“ Bez slov sme kráčali
domov. Čakala nás večera. Skoro po
pol storočí sa v našom dome ozývala
úprimná modlitba k tebe Bože: „Po-
žehnaj nás, i tieto dary, ktoré budeme
jesť z tvojej štedrosti...“ Prešlo zopár
týždňov a my sme sa plní strachu
a bolesti zberali na kňazskú vysviac-
ku svojho syna. Chceli sme sa skryť
vzadu v kúte katedrály. Keď sme sa
blížili k bráne, vystúpila ku nám žena
s tvárou plnou vrások. „Vitajte, nech
sa páči. Martin si praje, aby ste sedeli
v prvej lavici.“ Od prekvapenia sme
niečo zamrmlali a nechali sme sa
viesť. Rovno pred oltár. Úbohá v sl-

zách a v bolesti sa topiaca žena sa
poklonila a odišla. No stihla nám po-
dať obálku. Otvorila som ju. Vypadol
z nej lístok: „Milá mamička, ocko, ses-
trička, žena, ktorá vás priviedla na
toto miesto je moja druhá mama. Ona
ma vychovávala a ju si Boh vyvolil,
aby ma sprevádzala životom. Milu-
jem ju, rovnako ako Vás a túžim, aby
dnes, keď sa stanem kňazom sedela
vedľa vás. Prijmite ju tak, ako ste
prijali mňa. Pri mojej prvej svätej omši
budem ďakovať Bohu za vás a prosiť
ho, aby rozplietol naše cesty svojou
láskou a milosrdenstvom Váš syn
Martin“ Bez slova som list podala
manželovi a modlila sa, aby som bola
schopná pozrieť sa tej žene: „mame
Anne“ do tváre. Prichádzala. Pokloni-
la sa pred svätostánkom a posadila
sa vedľa mňa. Objala som ju. Premo-
žená tvojou prítomnosťou Bože a is-
totou, že „nič nie je také skryté, aby
sa neprezvedelo“, som vzlykajúc po-
vedala: „Prosím, odpustite!“ Usmiala
sa, dotkla sa môjho líca a pokojne
s múdrosťou prežiarenou utrpením ži-
vota kývla hlavou: „Boh a ja sme vám
už dávno odpustili.“ Čas plynul. Deti
rástli. Janka šla študovať do zahrani-
čia a tam si našla svoju životnú lásku.
Ostala na druhej strane mora. Občas
zavolá, napíše email, pošle fotky....
Môj vnuk má už dva roky a ešte som
ho nevidela. Martin ešte niekoľko ro-
kov ostal v našej blízkosti. Navštevo-
val nás i sobášil v kostole. A bol to
veru najvyšší čas. O pár mesiacov na
to môj manžel dostal mozgovú prího-
du a odišiel do večnosti. Maťko bol pri
ňom, vyspovedal ho a povedal mu
posledný krát: „Rozhrešujem ťa od
všetkých hriechov. Bože, Ty si mu
všetko odpustil...“ Ostala som sama.
Túžiaca robiť niečo dobré. Pod svoju
strechu som prijala „mamu Annu“,

ženu ktorá sa so mnou delila o môjho
syna. Bože, bola to ona, čo ma učila
ako ťa mám milovať, ako sa mám
s tebou rozprávať, ale ja som si neve-
dela odpustiť zlobu môjho hriechu.
Na Veľkú Noc prišiel medzi nás Mar-
tin a oznámil nám, že sa začína pri-
pravovať na cestu do Afriky. Chce sa
stať misionárom. Odišiel. Ešte len vte-
dy som ti Bože, začala vyčítať, že si
krutý a trháš moje materinské srdce
na kúsky. Anna však mlčala. Držala
v rukách ruženec a aj so slzami
v očiach vravievala: „Panna Mária,
postaraj sa o Maťka, veď pre teba ani
Afrika nie je ďaleko.“ Rok po Martino-
vom odchode, ráno na veľkonočnú
nedeľu nevyšla zo svojej izbičky. Na-
šla som ju bez života. V pravej ruke
zvierala kríž a v ľavej fotku svojho
syna. Ježiš, prišiel si pre ňu, ty, Pán
života i smrti, a to vo chvíli, keď vy-
chádzalo slnko. Vzal si si ju a poďa-
koval si sa za to, že prijala to, čo
odhodilo ľudské sebectvo.... Ostala
som sama. Každý deň pred západom
slnka prichádzam sem na breh mora
a volám. Kričím na teba: „Pane zmiluj
sa!“ Prežívam svoju starobu, čakajúc
že ty, Bože mi vrátiš moje deti. Ak
som sa rozhodla prerozprávať tento
príbeh, je to len preto, lebo túžim, aby
ostatné ľudské stvorenia brali život
vážne a aby si raz nemuseli kruto
uvedomiť to, čo s istotou viem: „Nič
nie je také utajené, aby sa neprezve-
delo.“ A hoci „svoj hriech mám stále
pred sebou, viem Pane, že ty si dob-
rý, milostivý a láskavý a odpúšťať nám
naše neprávosti.“ Prosím ťa, zmiluj sa
nado mnou i nad všetkými ženami,
ktoré odhodili „Život.“ A hoci o chvíľu
zapadne slnko, mám nádej, že i zajtra
ho uvidím vychádzať.

 (z rozprávania mamy žijúcej
v zahraničí)

Obec Hruštín sa zapojila do
protestu formou zasielania po-
hľadníc, ktoré by podpisovali oby-
vatelia jednotlivých oravských
obcí a adresovali by ich minis-
trovi dopravy p. Érsekovi a pred-
sedovi vlády SR p. Pellegrinimu.

S touto myšlienkou prišiel posla-
nec NR SR Igor Janckulík.

Tento protest je zameraný na zo-
brazenie zlej dopravnej situácie, kto-
rou obce oravského regiónu trpia

OZNAM
kvôli nedostavanej rýchlostnej ces-
te R3. Týmto chceme dať dôraz na
Programové vyhlásenie vlády, ktoré
vypracovala vláda SR a zaviazala
sa ho dodržiavať a stojí tam, že R3
je prioritou tejto vlády.

Podpísané pohľadnice sa budú
zbierať na obecnom úrade, v ob-
chodoch COOP Jednoty pri ZŠ
Zamost a pri kostole. Dôležité je,
aby sa obyvatelia pod pohľadni-
cu podpísali celým menom.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2019

– 4.–8.3. – jarné prázdniny pre
žiakov zo Žilinského, Banskobystric-
kého a Trenčianskeho kraja.

– 15.3. – v telocvični ZŠ Hruštín sa
konala kvalifikácia na okresné kolo
vo vybíjanej. Naše dievčatá porazili
ZŠ s MŠ Lokca a postúpili na okresné
kolo. V ZŠ Hruštín sa konala i kvalifi-
kácia na okresné kolo vo volejba-
le. Naše dievčatá podľahli ZŠ s MŠ
Novoť 0:3 a nepostúpili na okresné
kolo.

– 14.3. – na Vasiľovskej holi sa
konali lyžiarske preteky v obrovskom
slalome pre žiakov 7.–9.roč. Organi-
zátormi boli učitelia zo ZŠ s MŠ
Or. Jasenica. V kategórii dievčat nás
reprezentovala Rebeka Jagelko-
vá(7.B), v kategórii chlapcov Lukáš
Kompan (8.A) a Samo Šalata (9.B),

ktorý skončil druhý. Blahoželáme!
Ďakujeme p. F. Šalatovi za dopravu
na preteky, PaedDr. J. Kampošovej

za doprovod a fotodokumentáciu a
RZ za uhradenie štartovného 7 € na
žiaka.

– 16.3. – oslavujeme Deň ľudovej
rozprávky. Deň narodenia Pavla
Dobšinského sa stal neoficiálnym
sviatkom rozprávky. Aj štvrtáci si ten-
to sviatok pripomenuli. Pomocou pre-
zentácie (kvízu) žiaci objavovali dob-
rých aj zlých hrdinov slovenských ľu-
dových rozprávok. Aby toho nebolo
málo, tak v tento deň sa uskutočnilo
aj „štvrtácke“ školské kolo Hviezdo-
slavovho Kubína.

– 18.3.–22.3. sme školské vyučo-
vanie začínali čítaním do školského
rozhlasu. Zástupcovia jednotlivých
tried si pripravili krátky literárny text,
ktorý prečítali každý deň v školskom

Deň ľudovej rozprávky
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rozhlase. Hlasné čítanie vždy oživí
triedu a žiaci sa tak môžu cítiť príjem-
nejšie a ľahšie trávia čas v škole.

– 20.3. – sa v Zákamennom konalo
dekanátne kolo biblickej olympiá-
dy. Našu školu zastupovalo družstvo
v zložení Bibiána Hojová, Júlia Vlžá-
ková a Lenka Matečková (všetky
8.A). Obsadili sme pekné 2.-3.miesto
spolu s Or.Lesnou. Zvíťazili žiaci zo

ZŠ s MŠ Zákamenné. Pripravovala
p.uč. Brišová. Blahoželáme!

– 21.3. – konalo sa v Martine kraj-
ské kolo dejepisnej olympiády. Bar-
bora Vlžáková (7.A) v kategórii sied-

makov zvíťazila, Kristína Veselov-
ská (8.A) obsadila pekné 2.miesto.
Obe sa stali úspešnými riešiteľkami.
Blahoželáme! Pripravovala p.uč. Ku-
bániová.

– 21.3. – sa v 8.B konal vedomost-
ný kvíz o anglicky a nemecky ho-
voriacich krajinách DOBRE VE-
DIEŤ. Súťažilo 5 štvorčlenných druž-

stiev. Súťažiaci dostali pekné ceny a
žolíky. Víťazné družstvo deviatakov
tvorili: Vanesa Dudášiková, Gabrie-
la Očkajáková, Václav Baraniak a
Patrik Šeliga. Poďakovanie patrí pani
učiteľkám CJ za pekne pripravený za-
ujímavý a poučný kvíz.

– 22.3. – Ešte pred zápisom nás
navštívili predškoláci. Všetci zasadli
do školských lavíc a zažili tak skutoč-
nú vyučovaciu hodinu. Spoznali
prostredie, ktoré ich čaká od septem-
bra, nových spolužiakov, pani učiteľ-
ky, no tiež učebnice, z ktorých sa
budú učiť.

– 22.3. – žiaci 3. ročníka žili vodou.
Nečudo, veď bol Svetový deň vody.

O vode sa rozprávali, učili, kreslili pla-
gáty, vyrábali záložky, spievali o nej
piesne. Uvedomili si, že aj keď sa
nám zdá taká obyčajná, predsa je
vzácna. V závere si žiaci overili svoje
vedomosti v kvíze "Čo vieš o vode?".
Zvíťazilo družstvo chlapcov z 3. B
triedy, ktoré získalo za svoje prejave-
né vedomosti o vode diplom. Ostatní

boli odmenení
sladkosťami.

– 25.3. – Záver
mesiaca knihy
sme si pripome-
nuli podujatím
Hlasné čítanie.
V priestoroch
žiackej knižnice
sa stretli milovníč-
ky dobrej knihy
z 5. až 8. ročníka.
Pripravili si krát-
ku ukážku z ob-
ľúbenej knihy,
ktorú najskôr
predstavili a po-
tom z nej pekne

prečítali vybraný úryvok.
– 28.3. – sa v telocvični ZŠ Hruštín

uskutočnilo okresné kolo vo vybíja-
nej MŽ. Naše dievčatá pod vedením
p.uč. Babinskej potvrdili úlohu favori-
tiek a postupne zdolali všetky svoje
súperky – žiačky zo Zubrohlavy, Mút-
neho, Rabče aj Novote a zvíťazili. Vy-
bojovali si tak účasť na kvalifikácii na
okresné kolo, ktorá bude v D. Kubíne.
Blahoželáme! O úspech sa zaslúžili
tieto dievčatá: V. Žilincová, L. Štaje-
rová, B. Hnojčíková, J. Firicová,
E. Ťasnochová, E. Kurč inová,
S. Špaglová, A.V. Krivačková,
K.Baraniaková, K. Drígľová,
S. Šalatová, Z. Hojová.
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– 27.3. sa v Námestove a Záka-
mennom konalo okresné kolo Pyta-
goriády, kde sme aj my mali svojich
zástupcov. Reprezentovali nás žiaci
Juraj Fendek a Michaela Jurčigo-
vá. Obom, aj keď nedosiahli na me-
dailové priečky, ďakujeme za repre-
zentáciu školy. Pripravovali pp.uč. Ko-
pilcová a Červeňová.

– 28.3.– si zamestnanci ZŠ Hruštín
pripomenuli svoj sviatok – Deň učite-
ľov. V hoteli Kristína na Vasiľovskej
holi pán starosta darovaným kviet-
kom vyjadril vďaku súčasným zamest-
nancom školy aj pánom učiteľom, ktorí
si už užívajú zaslúžený dôchodok. Veľ-
mi príjemným prekvapením bolo vy-
stúpenie predsedníčky Združenia ro-
dičov Janky Žilincovej a žiakov ZUŠ
Jánoš, ktorí oslávencom zarecitovali
a zatancovali. Pekne ďakujeme.

– 29.3. – sa konala beseda s poli-
cajtom Mgr. Michalom Lipničanom.
Žiaci 8.AB sa dozvedeli v prvej časti
besedy informácie o trestnej zod-
povednosti, v druhej časti dostali od-
povede na svoje otázky. Veríme, že
dve vyučovacie hodiny venované tej-
to problematike budú všetkým žia-
kom prospešné, že získané informá-
cie povedú k tomu, že sa naši žiaci
budú správať v škole aj mimo nej tak,
aby neprišli do rozporu so zákonom.

– 31.3. – sa žiaci z turistického
krúžku vybrali ku soche Ježiša Kris-
ta nad obcou Klin. Putovali z nástu-
pišťa v Námestove starou Kliňanskou
cestou, ktorá dnes slúži ako cyklo-
chodník. Po oddychu na tomto pút-
nom mieste sa turisti pustili prebádať
zatiaľ neznačenú trasu do Námesto-
va cez kopec Vahanov. Tento okruh
má zhruba 18 km a sčasti je na ňom
vybudovaný aj nový náučný chodník.
Nádherný deň turisti zakončili zmrzli-
nou.

* Srdečne Vás pozývame na zápis
do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční
dňa 15.apríla 2019 (pondelok) od
13:00 do 16:00 hod. v budove zá-
kladnej školy na Výhone.

* Vyzývame žiakov a mládež, aby
nevstupovali na multifunkčné ih-
risko počas výstavby. Ihrisko ešte
nie je dokončené, po kolaudácii sa
budeme tešiť na všetkých, ktorí si
prídu zašportovať. Zatiaľ platí zá-
kaz vstupu na stavenisko.

 Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
– 04.03.-08.03.2019

„Slniečko už svojim lúčom otvára
jar zlatým kľúčom..“ Našu materskú
školu sme ale museli na týždeň za-
tvoriť, napriek dostatočnému záujmu
rodičov o prevádzku. Vzhľadom na
zvýšený výskyt chrípkového ochore-
nia, sa prevádzka prerušila a realizo-
vala sa dezinfekcia priestorov, nábyt-
kov a hračiek. Počas tohto jarného
mesiaca nám bol hlásený aj výskyt
ovčích kiahní, preto sme zvýšili frek-
venciu čistenia a dezinfekcie detských
pomôcok, priestorov, kľučiek,.. Prosí-
me rodičov, aby dbali na dostatočný
čas inkubácie svojho dieťaťa po pre-
konaní nákaz, aby sme tak predišli
ďalšiemu šíreniu.

“Knihy sú otvorené dvere
do čarovného sveta.”

A keďže nám začal marec – me-
siac knihy, viac sme sa s deťmi
zameriavali na aktivity spájané prá-
ve s nimi. Deťom bolo sprístupnené
množstvo kníh z našej knižnice, do-
konca sa mohli pochváliť svojou ob-
ľúbenou knižkou z domu. Prezreli si
knižnicu, plnú nielen kníh, ale i rôz-
nych druhov bábok, s ktorými si mohli
zahrať aj divadielko.

– 15.03.2019 Naši najstarší pred-
školáci mali opäť možnosť navští-
viť aj knižnicu Antona Habovštia-

ka v Dolnom Kubíne. Húfne nasadli
do autobusu a hoci bolo nepekné po-
časie, deň prežili v úsmevom a s nad-
šením. Videli naozaj veľké množstvo
kníh, krásne umelecké diela uja Lau-
ku a zahrali sa na ilustrátorov rozprá-
vok. Ďakujeme milým tetám knihov-
níčkam, ktoré im taký zážitok umožni-
li a venovali im svoj čas.

– 19.03.2019  Navštívili nás pra-
covníčky z CPPPaP z Námestova,
ktoré si otestovali predškolákov, kto-
rých v blízkej budúcnosti čaká zápis
do ZŠ. Po spoločne napísanom teste
sa každému venovali individuálne,
aby overili ich šikovnosť a priprave-

nosť pre rolu školáka. O presnom dá-
tume zápisu do ZŠ budú rodičia včas
informovaní.

– 21.03.2019  Tento
deň je vyhlásený za sve-
tový„Deň Downovho
syndrómu“ a my sme sa
prvýkrát zapojili do „po-
nožkovej výzvy“. Dow-
nov syndróm je celoži-
votné zdravotné postih-
nutie spôsobené poru-
chou 21. chromozómu,
ktorý je ztrojený – preto
dátum 21.03. a pretože
chromozómy tvarom pri-
pomínajú ponožky, stali
sa symbolom tohto dňa.

– 22.03.2019 Aby sa naši
predškoláci nemuseli obávať prvého
vstupu do školy, išli na návštevu ku
kamarátom prvákom. Tí im predvied-
li, čo všetko poriadny školák potrebu-
je a čo všetko sa stihli už naučiť. Verí-
me, že tento zážitok v nich utuží nad-

šenie a chuť tam v budúcnosti chodiť.
Počas tohto mesiaca sme sa zapo-

jili do súťaže so SSE, v ktorej sa do
užšieho výberu dostala aj výtvarná
práca našej malej šikulky Lilianky J.

Výber výhercu pre-
biehal na základe
hlasov, ktoré práca
dostala. Hoci naša
prácička nezískala
ďalšie ocenenie, te-
šíme sa z takej pre-
zentácie našej MŠ.

Na záver si do-
volím v mene
všetkých kolegýň
MŠ zablahoželať
našej pani učiteľke
Terezke Martvoňo-
vej k jej krásnemu
jubileu:

Oslávila krásnych šesťdesiat,
preto od srdca chceme jej len priať,

aby pevné zdravie mala
a splnilo sa jej všetko,
čo by si zapriala...

zast.riad. MŠ Bc. Marcela Očkajáková
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z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Výsledky:
Dievčatá:
1. Júlia Firicová, 2.Simona Žilinco-
vá, 3. Olívia Očkajáková
Chlapci:
1. Matúš Slaničan, 2. Erik Hojo,
3. Samuel Šimák
Ženy:
1. Zuzana Maťúšová, 2. Margita
Hutirová, 3. Katarína Teťaková
Muži:
1. Lukáš Snovák, 2. Ján Jurina,
3. Jozef Firic

Znova po roku sme sa stretli
v kultúrnom dome už na 18. roční-
ku Veľkej ceny obce Hruštín v streľ-
be zo vzduchových zbraní, ktorý
usporiadali Obec Hruštín a Základ-
ná organizácia technických špor-
tov Hruštín. Zúčastnilo sa jej 45
súťažiacich, ktorí boli rozdelení do
štyroch kategórií.
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Predám pec VIADRUS 6-článkovú, zachovalú,
príruby a ventily k tomu.
Cena 300 Eur, tel.: 0908 903 067.

Ponúkam na predaj lesné pozemky, ornú pôdu,
trávnatý porast a urbár v Hruštíne. V prípade záujmu
volajte na tel. 0915 822 397.

P O Z V Á N K A 

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia


