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Jeden mladík sedel v autobuse
sám a uprene sa díval cez

okno. Mal niečo vyše dvadsať ro-
kov a peknú tvár s jemnými črtami.

Prisadla si k nemu jedna žena.
Keď si vymenili pár viet o teplom
jarnom počasí, mladík nečakane po-
vedal: „Bol som dva roky vo väzení.
Dnes ráno ma prepustili a vraciam
sa domov.“

Slová sa z neho valili ako zápla-
va, keď rozprával, ako rástol v chu-
dobnej , ale čestnej rodine a ako
jeho kriminálna činnosť spôsobila
jeho najbližším hanbu a bolesť. Po-
čas tých dvoch rokov o nich nemal
nijakú správu. Vedel, že rodičia boli
príliš chudobní na to, aby sa mohli
vydať na cestu za ním do väzenia.
A on, že im prestal písať, lebo nedo-
stával odpoveď.

Tri týždne pred prepustením sa

posledný raz zúfalo pokúsil nadvia-
zať s otcom a matkou kontakt. Ľuto-
val, že ich sklamal a prosil o odpuste-
nie.

Keď ho z väzenia prepustili, nastú-
pil do autobusu, ktorý ho mal zaviesť
do jeho mesta a prechádzal popred
záhradu domu, kde vyrástol a kde
jeho rodičia ešte stále bývali.

V liste napísal, že pochopil ich dô-
vody. Aby vec zjednodušil, požiadal
ich, aby mu dali znamenie, ktoré by
bolo vidieť z autobusu. Ak mu odpus-
tili a chceli by ho prijať znovu do domu,
mali na starú jabloň v záhrade privia-
zať bielu stuhu. Keby tam to zname-
nie nebolo, ostal by v autobuse, opus-
til by mesto a navždy by odišiel z ich
života.

Keď sa autobus približoval k jeho
ulici, mladík bol stále nervóznejší,
že sa až bál pozerať oknom, lebo si
bol istý, že tam nijaká stuha nebu-
de.

Keď si žena vypočula jeho prí-
beh, požiadala ho: „Vymeňme si
miesta. Oknom sa budem pozerať
ja.“

Autobus prešiel popri niekoľkých
domoch a žena zrazu zbadala strom.
Jemne sa dotkla mladíkovho pleca,
zadržala slzy a zašepkala: „Pozri
sa, pozri, na strome je plno stúh.“

Poučenie:
Sme podobnejší zvieratám,
keď zabíjame.
Sme podobnejší ľuďom,
keď súdime.
Sme podobnejší Bohu,
keď odpúšťame.

Dňa 31.8.2019 sa uskutočnil už po
štvrtý krát cestný Beh na Zábavu v Hruš-
tíne. Na obidvoch tratiach na 5 a 12 km
padli traťové rekordy. Pre žiakov to bol
prvý ročník. Svoje sily si zmerali na 500
m a 1 km trati. Tohtoročný ročník sa
konal s medzinárodným zastúpením bež-
cov z Českej republiky a Mexika. Spolu
sa behu zúčastnilo 79 pretekárov, z toho
22 žiakov. Najlepší bežci dostali pekné
vecné ceny. Skalkové medaily z Dunaja,
pomaľované pekným motívom, ruksaky,
lopty, peračníky. Žiaci dostali diplomy
v zlatej, striebornej a slabomodrej farbe
podľa umiestnenia. Ceny sme im uložili
do papierových tašiek. Každý bežec do-
stal minerálku, colu, polievku, pamätnú
medailu z dreva a najmladší aj sladkosť
do ruky. Pretekárom a divákom ďakuje-
me za účasť a tešíme sa nabudúce.

 Mgr. L. Záhora

Tento ročník bol doteraz najúspešnej-
ší. Za pomoc pri organizácii ďakuje-
me: Agrohotel Tri Brezy, Obec Hruštín,
Časomiera Voška, Oravská bežecká liga,
Mgr. L. Záhora a.Team

ZNAMENIE
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac august

Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
(Ľudová pranostika)

1/ Pracovníci vysúťaženej firmy, dokonči-
li rekonštrukciu sociálnych zariadení,
na dvoch poschodiach
v ZŠ Zamost. Obec po-
žiadala o finančné
prostriedky, na túto re-
konštrukciu, už pred dvo-
ma rokmi. Po opakovanej žia-
dosti a jednaní s krajským školským
úradom v Žiline, sme dostali, až tento
rok, finančnú dotáciu 35 000 €. Obec
Hruštín, túto celkovú rekonštrukciu spo-
lufinancovala sumou 7 000 €.

2/ V mesiaci august, nám pán Ľ. Zajac
dokončil stavebné úpravy školských
dielní v ZŠ Zamost. Boli vymenené 3
nové okná, upravené omietky stien a
stropov, vymaľované priestory a upra-
vená podlaha.

3/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing. J.
Snováka, pokračovali v stavebných

prácach, na prístavbe jedálne k MŠ
v Hruštíne. V pôvodných priestoroch

kuchyne – výdajne stravy
a jedálne, boli urobené
stavebné úpravy a pre-
robená sanita a elektri-

ka. Boli urobené 2 nové
prepážky na výdaj stravy. Ďalej,

bola pred ĺžená kuchyňa o nový
priestor, na zariadenie kuchyne. Pô-
vodné priestory kuchyne, jedálne a pri-
ľahlých chodieb boli obložené, vydláž-
dené a vymaľované.
V novej postavenej časti prístavby je-
dálne, boli urobené omietky, sadrokar-
tónový strop, podlaha, rozvody elektri-

Podujatia
v mesiaci

SEPTEMBER
2019

MKS pri
OcÚ Hruštín

  7.9.  Svadobná hostina
11.9.  Predaj Lantastik
14.9.  Svadobná hostina
21.9.  Svadobná hostina
28.9.  Svadobná hostina

ky a ústredného kúrenia.
Celá prístavba, bola pokry-
tá povrchovo upraveným
plechom. Jedáleň od 2. sep-
tembra, je funkčná pred deti
MŠ, ZŠ a vyučujúcich. Jej
kapacita sa zvýši o 80 miest.

4/ Vysúťažená firma, nám do-
dala do kuchyne MŠ, novú
potrebnú techniku na vare-
nie a prípravu jedál.

5/ Pán J. Drígeľ, nám pozvá-
ral stojany na bicykle, ku
telocvični a ku MŠ.

6/ Pracovníci obce a neza-
mestnaní pracujúci na obec-
ných prácach, nám vykosili
priestor pri Lomnianskej ka-
plnke a v centre obce.

Všetkým, ktorí sa podie-
ľali na uvedených prácach,
veľmi pekne ďakujem.

Starosta obce
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚL – AUGUST 2019

júl - august – upratovanie školských priestorov v Za-
moste i na Výhone, kosenie priestranstiev okolo školy,
vybudovanie časti chodníka v parku (poďakovanie Katke
Snovákovej za manažovanie prác), oprava lavičiek
v parku (poďakovanie Martinovi Haluškovi), rekonštruk-
cia dielne v ZŠ Zamost (poďakovanie p. L. Zajacovi za
vykonanú prácu), rekonštrukcia WC chlapci v ZŠ Zamost
(f. Thermaservis, s.r.o. Medzibrodie n/Or.)

26.8. – komisionálne skúšky – 1 žiačka (ANJ) -
vyhovela. Učitelia začali pripravovať nový školský rok
(plány, priestory, výzdoba atď.)

2.9. – slávnost-
né otvorenie
školského roka.
Do školy nastúpi-
lo 304 žiakov (o 5
menej ako vlani),
z toho 32 prvákov.
3 žiaci nám odišli
do iných škôl,
1 žiačka sa prisťa-
hovala. Máme 18
tried, 8 na Výhone
(I. stupeň i školský
klub detí), 10 tried
je v Zamoste.
Máme 29 pedagogických a 6 nepedagogických zamest-
nancov, 4 asistentov učiteľa. V kolektíve sú tieto zmeny:
Novými učiteľmi sú pán farár Mgr. Roland Gerát, Mgr.
Alexandra Gabaríková, Mgr. Katarína Snováková. Tried-
nymi učiteľkami v prvom ročníku sú PaedDr. Marta Mišá-
niková (1.A) a PaedDr. Mária Mišániková (1.B). V piatom
ročníku sú triednymi Mgr. Anna Brišová v 5.A a Ing. Mária
Kormaňáková (5.B). Výchovnou poradkyňou je PhDr. H.

Martvoňová, zároveň tr. učiteľka v 9.A triede. Máme 4
asistentky učiteľa – PaedDr. J. Kampošová, Mgr. P. Škun-
tová a Mgr. A. Horanová, Mgr. M. Milancová.

Od konca septembra začne krúžková činnosť, žiaci si
budú môcť vybrať z ponuky krúžkov, ktorá sa v súčasnosti
tvorí. Vyzývame záujemcov o vedenie nejakého záujmo-
vého krúžku, aby dali vedeniu školy avízo (názov krúžku,
cieľová skupina – ročník) o svojom záujme do 15.9.2019.

ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) bude
pôsobiť v budove Zamost i Výhon.

ŠkD – kvôli vy-
sokému počtu pri-
hlásených detí
máme zriadené 3
oddelenia ŠkD.

Stravovanie
v školskej jedál-
ni – od utorka
3.9.2019 majú
žiaci možnosť
stravovania v
školskej jedálni.
Smernica k pod-
mienkam stravo-
vania je zverejne-
ná na stránke ZŠ
Hruštín.

Od 1.9. je opäť
v prevádzke fit-
nes a telocvičňa
(pre verejnosť po
17-tej hodine).
Vyžaduje sa špor-
tový úbor a čistá
obuv. Rezervova-

nie haly je možné na tel. č. 0902 614 298 p. Matúš
Očkaják. Vstup do fitnes – vždy o celej hodine ( nie napr.
o 17.20)

Počas prázdnin bolo k dispozícii záujemcom o šport
multifunkčné ihrisko (permanentne otvorené). Jednou
z podmienok bezplatného využívania je nechať po sebe
poriadok na ihrisku i v okolí lavičiek a tartanovej dráhy.
Plastové fľaše patria do igelitového vreca na zber plas-
tov. Sklenené fľaše nosiť do areálu a nechávať ich v okolí
ihriska je zakázané.

Dôležité upozornenie:
Park v areáli školy slúži na oddych, relax, nie na
fajčenie, konzumáciu alkoholických nápojov. V ce-
lom areáli školy je zákaz fajčenia, požívania alkoho-
lu, omamných látok.

ZŠ Výhon – areál školy slúži žiakom školy. V čase
mimo vyučovania a prevádzky školského klubu je
zakázané zdržiavať sa v okolí školy, vysedávať, faj-
čiť, konzumovať alkohol. Toto nariadenie bude kon-
trolované vedením školy i preventistom z Polície SR,
obvodné oddelenie Námestovo.

Július Kubáni, riaditeľ školy
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„Po celý život chcem spievať Pánovi a svojmu
Bohu hrať, kým len budem žiť“ (Ž 104, 33)

Pri príležitosti svojich 70 rokov života a 50 rokov
v službe organistu sme 27.7.2019 pri svätej omši ďako-
vali Pánu Bohu za moje výročie a jubileum a vyproso-
vali od nebeského Otca veľa Božieho požehnania
a Božích milostí. Ďakujem spišskému diecéznemu ot-
covi biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi za udelenie
plakety a apoštolského požehnania, za modlitby, eme-
ritnému biskupovi Mons. Andrejovi Imrichovi za jubi-
lejný list, blahoželanie a modlitby, generálnemu vikáro-
vi Mons. Antonovi Tyrolovi za slávnostnú svätú omšu,
za odovzdanie plakety a apoštolského požehnania, za
krásne, milé a povzbudivé slová, za krásnu homíliu
a za blahoželanie. Pánovi starostovi Františkovi Škap-
covi, za poďakovanie a blahoželanie. Ďakujem kňa-
zom, ktorí sa zúčastnili na tejto slávnosti, za modlitby

Tento rok sa v nedeľu 25.8.2019 konala
Púť ku lomnianskej kaplnke. O 13.00
hodine začala púť sprievodom s oltárikom
Panny Márie Kráľovnej, ktorú symbolicky
niesli ku kaplnke speváčky z našej obce
za početnej účasti veriacich, p. farára
a p. starostu. Pútnicky sprievod prechá-
dzal cez obec okolo kaplnky Božieho mi-
losrdenstva a odtiaľ poľnou cestou až ku
lomnianskej kaplnke. Tu už pútnikov oča-
kávalo množstvo veriacich z obce Lomná
a Vaňovky. Pobožnosť slúžil pán farár
a po duchovnom nasýtení nasledovalo
nasýtenie i hmotné. Občerstvenie, ktoré
pre pútnikov pripravila naša obec sprí-
jemnilo všetkým pútnikom chvíle po po-
božnosti. Príjemný pocit z duchovne pre-
žitého dopoludnia, spoločne skoro slneč-
ným počasím robia z tohto duchovno-kul-
túrneho podujatia peknú udalosť. Každý
kto tento rok absolvoval túru ku kaplnke,
určite odchádzal s pocitom, že urobil nie-
čo pre svoje telo, ale predovšetkým pre
svoju dušu...

a blahoželania, manžel-
ke a deťom, rodine, zná-
mym, veriacim farnosti,
ktorí prišli spolu so
mnou pri sv. omši po-
ďakovať za toto jubi-
leum a výročie. Za krás-
ny spev ženám, ktoré
obetovali svoj čas, aby
spevom prispeli k tejto
krásnej slávnosti, ktorá
nie je každý deň a kaž-
dý rok. A ešte osobitne
ďakujem p. vikárovi, bý-
valým p. kaplánom a te-
rajšiemu p. kaplánovi,
že prijali moje pozvanie
aj na slávnostné posedenie. Ďakujem všetkým za mod-
litby, gratulácie a blahoželania.

Veľké Pán Boh zaplať  Milan Kampoš s rodinou

POĎAKOVANIE
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1. septembra sa konal 5. ročník
Rodinnej cyklotúry. Z trhoviska
vyštartovalo 24 rodín.

Trasa viedla smerom na Zába-
vu, ku obecnému altánku. Cestou
späť cyklisti zdolali „cyklo“ prekáž-
kovú dráhu. Na Kutine čakalo kaž-
dú rodinu občerstvenie a losovanie
o ceny na kolieskach. Dobrovoľný
príspevok (štartovné) 60 eur bude
použitý na ďalšie aktivity Rodinné-

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

v mesiaci september
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Calová Terézia
Vlžák Tomáš
Zemenčík Ján
Slivčáková Rozália
Jagelka Vendelín
Jurčiga Štefan
Sedlár František
Tomáňová Terézia
Lihanová Elena
Gábor Milan
Očkajáková Terézia
Smidžárová Terézia
Zaťko Miroslav
Očkaják Ivan
Martvoň Miroslav
Snováková Emília
Mišániková Mária
Kompanová Ľudmila
Martvoň František
Zemenčíková Alena, Mgr.

Prišli medzi nás
Dorota Teťáková
Alex Jancek
Nela Snováková

Odišli od nás
Ľuboslav Kotúľ

Uzavreli manželstvo
Ing. Ján Macák
  a Ing. Martina
     Kvasničáková

Ľudovít Parišek
  a Mária Zaťková

Branislav Kaprál
  a Alena Srogoňová

ho centra Motýlik.
Poďakovanie patrí všetkým účast-

níkom, dobrovoľníkom a sponzorom:
Obec Hruštín, MT – SPORT LOK-
CA, Pizzeria Pohoda – Babín, Kres-
lenô – Radko Snovák, PS parkety,
HRTN o.z, JURPACK – balenie
s potešením, Syrárska výroba Hruš-
tín - Miroslav Šeliga, Škapec Servis.
Tešíme sa opäť o rok.

Rodinné centrum Motýlik
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Hasiči
V sobotu dňa 10. augusta sa naši dorastenci a muži

zúčastnili I. ročníka Hasičskej súťaže v Pucove. Naši
dorastenci si počínali dobre a obsadili 3. miesto.

V nedeľu o týždeň neskôr sa naše družstvo mužov
zúčastnilo III. ročníka Športového dňa obce Malatiná.
Naši muži si počínali veľmi dobre a v dvoch kategóriách:
v útoku s vodou a v štafete obsadili skvelé 1. miesta.

Dňa 24.8.2019 sa v našej
obci konal už XVII. ročník Ha-
sičskej sekerky. Tento rok sme
mali premiéru na našej novej
hasičskej dráhe, na ktorej sú-
ťažilo až 30 družstiev. Zmerali

si tu svoje sily hasičské tímy z hornej aj dolnej Oravy.
Súťažilo sa v kategóriách: plameň- chlapci a dievčatá,
dorastenci, dorastenkine, muži a ženy. Najmladší súťa-
žiaci súťažili na 2 pokusy v útoku s vodou. Starší hasiči
a hasičky si zmerali svoje sily najprv v štafete na 50
metrov a potom v požiarnom útoku s vodou. Naše plame-
niačky a plameniaci si počínali veľmi dobre. Obidve druž-
stvá obsadili úžasné strieborné medailové pozície.

Naše ženy si počínali výborne v štafete, kde boli prvé
spomedzi všetkých ženských družstiev. Útok s vodou im
však nevyšiel. Nevadí... Naši dorastenci sa umiestnili na
2. mieste.
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Do samého
konca to bolo
veľmi napínavé
a každý očaká-
val kto sa na-
koniec stane
víťazom. Na-
šich mužov od
prvého miesta
delila len 1 sto-
tina sekundy.
Inak by „Seker-
ka“ ostala do-
ma. Nakoniec
teda aj naše
družstvo mu-
žov obsadilo

skvelé 2. miesto. Večer naši chlapci absolvovali ešte útok
s vodou na nočnej súťaži 7.kola HOHL v Rabči.

V posledný augustový večer sa u nás uskutočnilo
predposledné 8. Kolo HOHL. Naši muži sa umiestnili na
peknom 5.mieste. Tejto ligy sa zúčastnilo spolu 18 druž-
stiev, z toho bolo 14 mužských a 4 ženské tímy.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým organizá-
torom, dobrovoľníkom za ich pomoc pri organizovaní, či
už Hasičskej sekerky a aj HOHL. Taktiež starším aj mlad-
ším hasičom a hasičkám za vzorné reprezentovanie na-
šej obce.

Mgr. Eva Žilincová Ševčíková
referentka mládeže
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Predám konskú kopačku.
Info na t.č. 0915 557 155

Predám TERRU MJ-5 po
GO aj s príslušenstvom.
Cena dohodou.
Tel.: 0949 228 274

Predám použitú betóno-
vú škridľu BRAMAX,
farba hnedá 50 m2.
Cena dohodou.
Bližšie informácie
na t.č.: 0903 410 160


