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Pôstne zamyslenie
KÁZEŇ O OHOVÁRANÍ – SV. JÁN MÁRIA VIANNEY
Svätý Ján
Mária Vianney - arský farár bol vynikajúcim kňazom kazateľom, ktorému
sa podarilo
zmeniť mnohé zatvrdnuté
srdcia. Aj táto
jeho kázeň
má nás usmerniť, ako si máme dávať
pozor na svoj jazyk.
Ohovárať znamená toľko, ako vyjavovať chyby a omyly blížneho za
účelom poškodenia jeho mienky. Ten-

to hriech možno spáchať rozličným
spôsobom.
Ohováranie, očierňovanie a nactiutŕhanie môžu byť smrteľným hriechom.
To závisí od výčitiek, ktoré adresujeme druhému, čiže od matérie, a tiež od
postavenia, aké ohováraná osoba zastáva.
1. Ohovárania sa dopúšťa ten, kto
blížnemu vyčíta čosi nespravodlivo, alebo mu pripisuje chybu, ktorú nemá.
Tento druh ohovárania nazývame
osočovaním.
Lebo musíte vedieť...
že ohováranie od osočovania delí neraz iba malý krok, vzdialenosť medzi

nimi je malá. Lebo ľudia, keď počujú
o blížnom čosi zlé, tak to zveličujú,
a keď vec prejde jazykmi niekoľkých
osôb, už nie je tým istým – a ten, kto ju
prvý povedal, nespoznal by ju, toľko v
nej urobili zmien a dodatkov.
A preto mám pravdu, keď tvrdím, že
ten, kto ohovára človeka, skoro vždy sa
ukazuje ako osočovateľ, a každý osočovateľ je podlý. Jeden z Otcov hovorí,
že ľudí, ktorí ohovárajú, bolo by treba
vyhnať z ľudskej spoločnosti, ako divé
zvieratá.
Sv. František Saleský hovorí: Kto
ohovára, pácha trojnásobnú vraždu:
(Pokračovanie na 6. str.)

Prechod piatimi hoľami
Druhá februárová sobota opäť patrila
nadšencom bežkovania v Hruštíne
a okolí. Za nádherného slnečného počasia sa na trať už 41. ročníka lyžiarskeho prechodu Piatimi hoľami vydalo
takmer 250 účastníkov. Tých, po registrácii na trať vyprevádzala veselá muzika skupiny Sonda. Trať bola kvalitne
pripravená a snehové pomery ideálne.
Výhľady boli priam ako z reklamy. Účastníci si pochvaľovali organizáciu, zjazdy,
počasie, korbáčiky, ktoré nám venoval
Miroslav Šeliga, klobásku podávanú na
Vasiľovskej holi ako i chutný guľáš, šišky a pirôžky v kultúrnom dome. Každý
z účastníkov po príchode dostal vlajočku a nálepku s logom prechodu ako aj
turistickú šatku ako darček od OŠK
Hruštín. Potom si mohli v pokoji vydýchnuť pri káve, čaji a príjemnej hudbe,
o ktorú sa postaral pán Michalica a jeho
syn. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Veľká vďaka patrí organizátorom, tratiarom, kuchárom, šiškárkam ako aj chlapom, ktorí vydávali klobásu alebo akokoľvek inak pomohli zorganizovať toto
vydarené podujatie.
Prechod Piatimi hoľami podporili:
Obec Hruštín, Syrárska výroba – Miroslav Šeliga, Renova Install s.r.o.,

YOVOX – rozličný tovar, Urbár Hruštín,
hostinec Poľana, Jaro Smidžár, Juraj
Medenci, chlapi z OŠK.
Mgr. Peter Teťák, predseda OŠK Hruštín
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Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať záľubu v krutom
kritizovaní a urážaní: Neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“

JUBILANTI

(Sv. Bazil Veľký)

Činnosť za mesiac február
1/ SSE - distribúcia Žilina s obcou Hruštín, skolaudovala a správoplatnila rozvody elektriky a trafostanicu v lokalite Kutina – Dielnice.
Stavebníci po podaní prihlášky o pripojenie, už budú pripojení do novovybudovanej elektrickej siete.
2/ Vybraná stavebná firma, ktorá bola
vybratá výberovým konaním cez Tendernet a ktorá podala najnižšiu realizačnú cenu, na rekonštrukciu chodby kultúrneho domu začala so svojimi prácami.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
Pôst je pre nás
kresťanov jedným
z významných liturgických období. Je
obdobím, kedy sa viac,
ako inokedy stíšime a v duchu slov „PRACH SI A NA PRACH
SA OBRÁTIŠ“ uvažujeme o zmysle
života. Všetkým spoluobčanom prajem, aby pôst zmenil nielen náš vonkajšok, ale hlavne naše srdce z kto-

Očami
starostu

3/ Na základe urbanistickej štúdie nám
pán Mgr. Ondrej Zajac vypracoval
„Projekt revitalizácie zelene v obci
Hruštín“.
4/ Do školských dielní pri ZŠ Zamost,
nám dodali časť vybavenia a náradia
do školských dielní.

rého, by sme mali odstrániť nevraživosť, posudzovanie a ohováranie
jeden druhého. Len pri takejto zmene nášho vnútra, má pôst skutočný
význam.
Starosta obce

v mesiaci marec 2020
sa dožívajú
životných jubileí
Martvoňová Emília
Jurinová Emília
Vlžáková Mária
Martvoň Ľudovít
Slameník František
Hutirová Helena
Kampoš Ján
Kampošová Terézia
Martvoň Jaroslav
Mišánik Jozef
Jašica Milan
Škombárová Terézia
Rosiar Pavol
Časová Margita
Škapcová Anna
Korytiak Marián
Lipničanová Marta, Ing.
Uzavreli manželstvo
Šimon Socha
a Zuzana Kuklová
Matúš Fuska
a Zuzana Gregorová
Odišli od nás
Michal Kľuska
Mária Žilincová
Agneša Rabčanová
Ján Snovák
Ivan Škapec
Milí spoluobčania,
podporte hlasovaním projekt
našej školy.
Chceme vysadiť zeleň v okolí
multifunkčného ihriska.
Projekt a aktuálny stav
hlasovania nájdete tu:

https://www.gestopremesto.sk/
hlasovanie/namestovo/7742
Ďakujeme.

3
U z n e s e n i e č. 1/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 11
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 2/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo
A/ Neschvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
3
D. Banasová, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár
Proti:
8
Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, Mgr. P. Teťák, Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
B/ Schvaľuje:
Program doplnený o bod č. 10: Zmena sadzobníka úhrad za služby poskytované
Obcou Hruštín zo dňa 01.11.2019, bod. č.
11: Výzva na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020, ostatné
body pokračujú podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
2
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 3/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020

3/2020
Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 4/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Žiadosť Ing. Andreja Palovčíka, Babín 416,
029 52 p. Hruštín o odpredaj obecného
pozemku pod rodinným domom. Obecné
zastupiteľstvo navrhuje prizvať Ing. Andreja
Palovčíka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie a prerokovať možnosť zámeny
pozemkov.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 5/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farský
úrad sv. Jána Krstiteľa, Dedina 52/4, 029
52 Hruštín o finančný príspevok na opravu strechy kostola vo výške 40.000,00 €.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

K bodu č. 3: Informácia starostu obce o
plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.

U z n e s e n i e č. 6/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020

Obecné zastupiteľstvo

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020 pre HRTN občianske
združenie, Školská 56/6, 029 52 Hruštín
vo výške 1.050,00 Eur na organizovanie
HRTN daj 2020.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 7/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 5: Schválenie Dodatku č. 1 k
VZN č. 4/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb na
území obce Hruštín.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Hruštín.
Hlasovanie:
Za:
8
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Proti:
1
Ľ. Jancek
Zdržal sa:
2
Ing. F. Krivačka, D. Zemenčík
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 8/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 6: Oboznámenie o prevedenej
kontrole.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra obce o prevedenej kontrole v MŠ Hruštín.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 9/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
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K bodu č. 7: Správa o činnosti kontrolóra
za rok 2019.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2019.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 10/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 8: Voľba hlavného kontrolóra
Obce Hruštín.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
A/ Schvaľuje:
1. Tajnú voľbu hlavného kontrolóra Obce
Hruštín.
Hlasovanie:
Za:
8
D. Banasová, Bc. M. Haluška, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
3
Ľ. Jancek, JUDr. J. Macík, Ing. F. Krivačka
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Krivačka, Mgr. Peter Teťák, Ľuboš
Jancek.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
B/ Volí:
JUDr. Juraja Macíka za hlavného kontrolóra obce Hruštín.
C/ Určuje:
Hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky.
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D/ Súhlasí:
S vykonávaním podnikateľskej činnosti správca konkurznej podstaty podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a advokát
podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/
1991 Zb. o živnostenskom podnikaní pre
JUDr. Juraja Macíka, Tatranská 6397/74,
974 11 Banská Bystrica.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 11/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 9: Schválenie Zmluvy o dielo
(monografia obce).
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Zmluvu o dielo na spracovanie monografie obce Hruštín a m. č. Vaňovka.
Hlasovanie:
Za:
11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 12/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 10: Zmena sadzobníka úhrad
za služby poskytované Obcou Hruštín zo
dňa 01.11.2019.

Schvaľuje:
Sadzobník úhrad za služby poskytované
Obcou Hruštín.
Hlasovanie:
Za:
10
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. F. Sedlár
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 13/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 11: Výzva na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu Obce Hruštín na rok
2020.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Vyhlasuje:
Výzvu na predkladanie projektov/návrhov
financovaných z participatívneho rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020.
Hlasovanie:
Za:
10
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. F. Sedlár
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 14/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 14.02.2020
K bodu č. 12: Schválenie zmien Rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2020.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020
v nasledovných položkách: (pozri tabuľku)

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:

Mgr. František Škapec
starosta obce

Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020
schválený
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu
190 829,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 6.2
633 Bulletin, monografia obce
10 000,00 €
Program 6.3
642 Transfery (cirkev, šport, hudba) 19 100,00 €
Program 6.4
635 006 Údržba kultúrneho domu
30 000,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
713 004 Traktorová radlica
0,00 €

rozdiel

upravený

+ 84 550,00 €

275 379,00 €

+ 2 000,00 €

12 000,00 €

+ 56 050,00 €

75 150,00 €

+ 22 000,00 €

52 000,00 €

+ 4 500,00 €

4 500,00 €
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Výsledky volieb do Národnej rady SR
Volebná účasť Hruštín: 73,02 %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:

2546

č. Politická strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1859
1839

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet platných odovzdaných hlasov:

OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
ZA ĽUDÍ
KDH
SMER - SD
SME RODINA
ĽS Naše Slovensko
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
SNS
SaS
Dobrá voľba
VLASŤ
Socialisti.sk
DS
MOST - HÍD
SĽS
Starostovia a nezávislý kandidáti
Maďarská komunitná spolupatričnosť
Slovenské hnutie Obrody
Máme toho dosť
99%- občiansky hlas
HLAS ĽUDU
PSN
SOLIDARITA- Hnutie pracujúcej chudoby

Hruštín

Vaňovka

Počet
hlasov

Počet
hlasov

Počet
hlasov

Percentuálne
rozdelenie

453
256
248
173
111
75
78
72
50
34
23
6
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
-

93
19
24
40
14
15
7
12
4
3
1
2
1
1
1
-

546
275
272
213
125
90
85
84
54
37
24
8
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

29,69 %
14,95 %
14,79 %
11,58 %
6,79 %
4,89 %
4,62 %
4,56 %
2,93 %
2,01 %
1,30 %
0,43 %
0,21 %
0,21 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
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Spolu

VÝZVA

na predkladanie projektov/návrhov financovaných
z participatívneho rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020
Obecný úrad Hruštín vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu
obce Hruštín na rok 2020. Zásady participatívneho rozpočtu Obce Hruštín schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne.
Prioritné oblasti projektu/návrhu:
- aktívne občianstvo
- verejné priestranstvá
- ochrana a zveľaďovanie životného prostredia
- kultúra
- deti a mládež
- rodina
- seniori
- sociálna oblasť
- rozvoj cestovného ruchu
- šport
- voľnočasové aktivity
- propagácia obce
Finančné limity pre projekty/návrhy:
Celková výška participatívneho rozpočtu: 15.000,00 EUR
Minimálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná
z rozpočtu obce: 1.000,00 EUR
Maximálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná
z rozpočtu obce: 7.500,00 EUR
Spolufinancovanie projektu/návrhu z iných zdrojov (nie je
podmienkou schválenia projektu/návrhu).
Limit pre počet podporených projektov/návrhov:
Z tejto výzvy bude podporených najviac 2 projekty/návrhy.

Časový harmonogram:
Termín na predloženie projektov/návrhov zo strany navrhovateľov je 30.04.2020. Do tohto termínu musí byť projekt/
návrh fyzicky doručený do podateľne Obecného úradu
v Hruštíne. Termín na realizáciu a zúčtovanie projektu/
návrhu je najneskôr do 15. decembra 2020.
Obsah projektu/návrhu:
Žiadateľom môže byť osoba uvedená vo schválených Zásadách participatívneho rozpočtu Obce Hruštín. Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt/návrh. Náležitosti projektu/návrhu musia byť v súlade so schválenými Zásadami
participatívneho rozpočtu Obce Hruštín, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce (www.hrustin.sk).
Forma projektu/návrhu:
Projekt/návrh sa podáva v písomnej forme s predpísaným
obsahom (náležitosťami). Vzor projektu/návrhu tvorí prílohu
výzvy a je zverejnený na webovom sídle Obce Hruštín.
Projekt/návrh treba doručiť v 1 vyhotovení na adresu Obecného úradu v Hruštíne v určenej lehote v zalepenej obálke s
označením: „Participatívny rozpočet –projekt“.
Prílohy k výzve na predkladanie projektov/ návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu Obce Hruštín na rok
2020 sú na stiahnutie na stránke obce www.hrustin.sk.
Kontaktná osoba v prípade otázok:
Stela Kubicová, e-mail: prednostka.hrustin@orava.sk,
telefón: 043/5577111, 0905 289 070
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Pôstne zamyslenie
KÁZEŇ O OHOVÁRANÍ – SV. JÁN MÁRIA VIANNEY
(Dokončenie z 1. str.)

Je to istý druh vraždy. Jediným pichnutím svojho jedovatého jazyka poraní
seba, toho kto počúva, a spoločenský
život. Sv. Bernard hovorí: ten kto ohovára, i ten kto ohováranie počúva, majú
v sebe diabla: jeden ho má na jazyku
a druhý na ušiach.
Svätý Augustín hovorí: Ústa človeka musia byť nemé okrem troch prípadov, a to ak ide o chválu Boha,
o sebaobvinenie a o úžitok blížneho.
Kto sa nezdrží slov prázdnych, rýchlo
prechádza ku škodlivým. Mlčanie zachovaj zvlášť v tom, aby si nikdy nehovoril o veciach tohto sveta, ani o hlúpostiach a aby si nepočúval tých, čo to
hovoria, lebo je to smrteľný jed pre duše
- preto žalmista o takýchto hovorí: Ako
had si ostria jazyky, za perami majú
jed vreteníc ( ž 140.3)
2. Ďalej ohovárania sa dopúšťa ten,
kto zveličuje zlo, ktorého sa dopustili blížni.
Robotník si chvíľu odpočinie a vy
hneď hovoríte, že je to lajdák, lenivec,
ktorý okráda svojho chlebodarcu. Stáva
sa, že si niekto odtrhne strapec hrozna
na poli, alebo ovocie v sade – čo samozrejme nemá robiť – a vy hneď o tom
hovoríte ľuďom: že je to zlodej, pred
ktorým sa treba mať na pozore.
Pekne hovorí na túto tému sv. František Saleský: Nemožno vyhlasovať, že
ten alebo onen je opilcom, iba preto, že
ste ho videli raz opitého. Noe i Lót sa
náhodne opili jeden raz; a predsa ani
jeden, ani druhý neboli opilcami. Sv.
Peter nebol rúhačom, hoci raz zaprel
Krista.
A teda osoba, ktorá sa dopustila previnenia jeden raz – a hoci aj niekoľko
ráz – nemôže byť považovaná za notorika. Šimon Malomocný, keď videl pri
nohách Krista Pána plačúcu Magdalénu, hovoril: Keby tento človek bol prorokom, vedel by, že táto žena je hriešnica.
A veľmi sa pomýlil, keď takto tvrdil,
lebo Magdaléna už nebola hriešnicou,
ale svätou kajúcnicou, ktorá získala odpustenie hriechov. Pyšný farizej sa nahlas vychvaľoval vo svätyni svojimi dobrými skutkami, pričom ďakoval Bohu,
že nie je cudzoložníkom, nespravodlivým človekom ani zlodejom, ako ten
mýtnik. – Ale pomýlil sa, lebo v tej chvíli
mýtnik už bol ospravedlnený.
Nič vám nepomôže takéto vysvetľovanie
Poviete mi: Predsa my posudzujeme

na základe toho, čo sami vidíme, alebo
čo počujeme od iných, teda sa nemýlime.
Nič vám nepomôže takéto vysvetľovanie – vinník už mohol ľutovať a polepšiť sa; a kto vie, či on kedysi nepôjde do
neba, a vás bude čakať večné zatratenie.
Milosrdenstvo Božie je také veľké,
že v jednej chvíli odpúšťa kajúcnikom
najťažšie hriechy a preto nemôžeme tvrdiť, že ten, kto bol včera hriešnikom, je
ním aj dnes.
3. Ohovárania sa dopúšťa aj ten, kto
bez dostatočného dôvodu vyjavuje skrytý omyl, alebo vinu blížneho
Kto koná týmto spôsobom, zvlášť proti
čnosti lásky, ktorú Boh tak vrúcne odporúča. Nakoniec zdravý rozum hovorí, že
to, čo nám nie je milé, nemáme robiť
blížnemu. Bolo by nám príjemné, keby
ktosi hovoril ľuďom o našich tajných
omyloch? Dobré meno je cennejšie ako
majetok a toto meno hynie, ak odhaľujeme skryté omyly jednotlivcov, alebo
rodín.
4. Ohováranie je, keď si niekto vysvetľuje skutky blížneho vo svoj
prospech
Úbohý je človek, ktorý sa dostane
na jazyky ohovárajúcich, lebo je ako
zrno, ktoré padlo medzi mlynské kolesá: bude rozpučený a roztrhaný na
kúsky. Zlostní ľudia nám pripisujú neraz
najhoršie zámery, ktoré nás nikdy, ani
len nenapadli.
Ak sa nábožne modlíme a plníme si
povinnosti našej svätej viery, často nás
nazývajú pokrytcami a hovoria, že sme
anjelmi v kostole, ale diablami v dome.
Keď konáme dobré skutky, myslia si, že
sa riadime pýchou, že chceme, aby nás
videli a chválili. Ak sa stránime sveta,
tak nás nazývajú podivínmi, hovoria
o slabosti a temnote mysle, šetrnosti
– skúposti. Jazyk ohovárajúceho, ktorý
sa zavŕta do najlepšieho ovocia, vidí zlo
dokonca v najšľachetnejších skutkoch.
To je húsenica, ktorá chodí po najkrajších kvetoch a pokrýva ich odporným
slizom.
Donášač...
Najtrpkejším vo svojich následkoch
je ohováranie vtedy, keď ktosi donáša
druhému to, čo o ňom hovoril ktosi iný.
Tu je totiž začiatok nenávisti,
pomsty, hnevu, ktorý neraz trvá do
smrti. Preto Duch Svätý umiestňuje
takéto donášanie medzi sedem vecí,

ktoré sa ošklivia Bohu.
Hľa, koľkými spôsobmi sa možno
prehrešiť ohováraním. A teraz s rukou na srdci sa spýtajte sami seba,
či tu nemáte žiadnu vinu.
Svätý Narcis biskup hovorí: - bezbožníkom sa splnilo, čo si pri ohováraní a krivej prísahe žiadali: každý
zahynul, ako si žiadal
Keď nás budú ľudia nesprávne obviňovať a ohovárať, odovzdajme sa Bohu
a nepomstime sa. Sv. František Saleský
s úplným pokojom v duši trpel, keď ho
nespravodlivo ohovárali, keď mu vyčítali, že spôsobil smrť istého človeka, so
ženou ktorého mal udržiavať nemravný
vzťah. Svätec mohol dokázať svoju nevinnosť, ale sa rozhodol, že obranu ponechá Bohu. Strašnou skúškou sú tieto
osočovania – Boh ich zosiela iba na
vyvolených, lebo nedokonalí ľudia by
ich nezniesli: mohli by im iba uškodiť.
Ohováranie, očierňovanie a nactiutŕhanie môžu byť smrteľným hriechom.
To závisí od výčitiek, ktoré adresujeme druhému, čiže od matérie,
a tiež od postavenia, aké ohováraná
osoba zastáva.
Väčším hriechom je, keď ktosi ohovára predstavených, ako keď očierňuje
súkromných ľudí. Väčším hriechom je
ohovárať otca, matku, ženu, muža, bratov, sestry a vôbec príbuzných, ako celkom cudzie osoby. Že hovoriť o služobníkoch Cirkvi, o duchovných osobách,
je hriechom oveľa väčším, lebo z toho
vyplývajú škody pre vieru, lebo sa týmto
spôsobom ubližuje kňazskému charakteru. A preto hovorí Duch Svätý skrze
Proroka: „ Kto sa vás dotkne, dotkne sa
zrenice môjho oka.“ A teda pohŕdanie
spôsobené svojim sluhom, Boh stavia
na úroveň osobného zneváženia. Aj Pán
Ježiš jasne učí: „ Kto vami pohŕda, mnou
pohŕda.“ Nezačínajte si teda s ľuďmi,
ktorí zle hovoria o svojich dušpastieroch.
Z hriechov ohovárania sa treba
dôkladne vyspovedať a povedať, či
sme hovorili o blížnom zle z ľahkomyseľnosti, či z nenávisti, alebo z
pomsty? Či sme tým chceli poškodiť
dobré meno kohosi? Koho sme ohovárali: či predstaveného, či osobu
rovnú v postavení, či duchovného,
či laika?
Pred koľkými osobami sme ohovárali?
Nech sa nikto neospravedlňuje a nezastiera tým, že o chybe blížneho už
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vtedy vedeli, že aj tak nič nové nebolo
povedané. Lebo, či je dovolené slabú a
chorú osobu zhodiť do priepasti, nad
ktorou stojí, pod zámienkou, že aj tak
sama do nej padne?
Ale niekto sa ešte vyhovára: „Povedal som to priateľovi, ktorý zachová
tajomstvo“. Mýliš sa, môj drahý. Sám
nezachovávaš sľuby, prezrádzaš tajomstvá, a žiadaš ich zachovanie od iného
človeka.
A teraz: aké sú príčiny ohovárania?
Jedni ohovárajú zo závisti – aby uškodili blížnemu v jeho záujmoch. Kupec
ohovára kupca, spochybňuje hodnotu
jeho tovaru, presnosť váhy. Pracovník,
remeselník, myslí o druhom, že ten zle
pracuje, že sa iba zabáva a nepracuje,
že ľudia sú s ním nespokojní. Tu teda
vstupuje do hry osobný zisk a on je
príčinou ohovárania.
Inokedy pohnútka k ohováraniu býva
pomstou a osobnou nenávisťou. Ak niekoho nenávidíme, ak niekoho nestrpíme – tak vidíme na ňom samé zlo. Najčastejšie však ohováranie pochádza z
ľahkomyseľnosti a svrbenia jazyka. Hoci
vtedy ono býva menším hriechom, tak
predsa vždy je zlom, lebo narúša dobré
meno blížneho.
Následky ohovárania sú bolestné,
lebo sa zasieva nezhoda, rozdelenie,
ničí sa puto priateľstva, sťažuje sa
porozumenie, podporuje sa vášeň,
hádajú sa rodiny, naplňuje brata roztrpčením proti bratovi, muža proti
žene, nevlastného syna proti macoche, atď.
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Ohováranie zomrelých...
Ohovárania sa týkajú nielen živých, ale i zomrelých – dokonca
v hrobe nenechávajú ľudí na pokoji. Niekedy sa hovorí o zomrelých: „To bol
opilec, lajdák, zlodej, podvodník, nemravník“. A zatiaľ čo nemožno o živých
bez potreby zle hovoriť, tak tým viac si
treba vážiť dobré meno zomrelých.
Kto vie, či tí, ktorých obťažujeme
v hrobe, nezomreli v milosti Božej, a či
ich duše nie sú teraz v nebi! Pozerajme
na seba, a blížneho nechajme na pokoji.
Neprekrúcajme blížnych, lebo sami
nie sme oslobodení od omylov. Zlostný
jazyk vykonáva na zemi strašné spustošenia – ich veľkosť ukáže Boh až na
Poslednom súde.
Z ohovárania sa nestačí vyspovedať...
Z ohovárania sa nestačí vyspovedať – treba ešte napraviť spôsobené
zlo. Tak ako zlodej nedostane odpustenie, dokiaľ nevráti cudziu vec –
ak je v stave to urobiť – tak isto
i ľudia, ktorí ohovárali iných, musia
napraviť krivdy, ktoré spôsobili.
Musí to odvolať pred tými osobami, ktoré ho počuli...
Kto sa dopustil osočovania, ten
ho musí odvolať pred tými osobami,
ktoré ho počuli. Treba to urobiť, hoci
nás budú považovať za podvodníkov a klamárov, hoci by nám to bolo
veľmi ťažké.
Kto vyjavil opravdivé chyby (ktoré
kazia mravy a vieru), ten nemôže odvolať to, čo hovoril, lebo by sa dopustil

klamstva. Naproti tomu je zaviazaný
hovoriť dobre o osobe, ktorej spôsobil
krivdu na dobrom mene.
Vidíme, že sa toľko ľudí na svete
oddáva ohováraniu a očierňovaniu
iných, a málokto sa snaží napraviť toto
zlo.
A preto mnohí pôjdu pre svoj jazyk do zatratenia!
Naproti tomu chcem zdôrazniť, že
počúvanie ohovárania a očierňovania
so záľubou je hriechom. Lebo keby nebolo počúvajúcich, nebolo by ani tých,
ktorí ohovárajú. A teda počúvajúci nesú
tiež vinu na tomto previnení.
Diabol sedí na jazyku osočujúceho a v ušiach počúvajúceho.
Čo teda treba robiť, ak sa nájdeme
v spoločenstve človeka, ktorý ohovára
svojich blížnych? Niekomu, kto má nižšie postavenie od nás, prikážme mlčať,
pričom poukážme na zlo tohto hriechu.
V prípade osoby, ktorá nám je rovná
postavením, zručne prenesme rozhovor na inú tému. Naproti tomu, ak osoba, ktorá ohovára, má vyššie postavenie od nás, nemôžeme ju pokarhať, ale
správajme sa vážne – prejavom tváre
preukážme smútok na znamenie, že sa
nám to nepáči.
Aký záver z toho všetkého máme
urobiť? Vystríhajme sa zlozvyku hovorenia o iných, skúmajme sami seba,
a vtedy uvidíme mnoho zlého vo vlastnom srdci a staneme sa pokornejší.
„Blahoslavený je človek, ktorý jazyk
používa na slávu Boha a nie na svoju záhubu.“
Zdroj:internet

ZO ŠPORTU
Turnaj U13 o Pohár predsedu Oravského futbalového zväzu
V Rabči 1.2.2020 sa za účasti
6 družstiev konal turnaj U13 o Pohár predsedu Oravského futbalového zväzu za účasti OŠK Breza,
TJ Fatran Zázrivá, TJ Sokol Zubrohlava, TJ Novoť, ŠK Olympia
Bobrov a OŠK Hruštín. OŠK Hruštín reprezentovali: Erik Kampoš,
Maroš Kompan, Matúš Štajer, Filip Voška, Tomáš Kubica, Martin
Jurovčík, Damián Firic, Miroslav
Revaj a Mário Tomáň. Turnaj sa
hral systémom 2 skupiny po 3 teamy, každý s každým a následne
súboje o umiesnenie:
Naši chlapci bojovali, ale odklonilo sa od nich športové šťastie,
keď brány súperov ostali pre nich zakliate a v každom zápase triafali len
konštrukciu brány a bez streleného
gólu sme nemohli obstáť lepšie ako
na 6 mieste.

Výsledky v skupine:
OŠK Hruštín 0:1 OŠK Breza
V zápase sme boli lepším teamom od
začiatku zápasu, 4-krát sme nastrelili
tyčku súperovej brány a nakoniec sme

inkasovali po chybe v obrane gól,
na ktorý sme už nestihli odpovedať
OŠK Hruštín 0:6 TJ Fatran Zázrivá
Chlapci sa snažili, v zápase sme
opäť trafili 2 x konštrukciu brány,
ale neubránili sme najlepšieho
strelca turnaja, ktorý tento zápas
prakticky rozhodol sám, keď nám
strelil 5 gólov z rýchlych protiútokov.
Zápas o 5-6 miesto:
Presná kópia zápasu s Brezou, boli
sme lepším teamom, 3 x sme nastrelili žrď. O zápase rozhodla chyba nášho brankára, ktorý prihral
súperovi a ten skóroval do prázdnej brány.
Celkové poradie turnaja:
1. TJ Fatran Zázrivá 2. TJ Sokol Zubrohlava 3. TJ Novoť 4. OŠK Breza 5.
ŠK Olympia Bobrov 6. OŠK Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Q 3.2. boli polročné prázdniny
Q 1.2. sa konal ďalší ročník školského plesu. Takmer 200
„plesajúcich“ malo možnosť dobre sa zabaviť, vyhrať bohatú
tombolu... Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom,
aktívnym rodičom, učiteľom a hlavne predsedníčke RZ p.
Jane Žilincovej, ktorá sa postarala o to, že účastníci odchádzali spokojní.
Q 6.2. sa v CVČ v Námestove konalo okresné kolo
geografickej olympiády.
Darilo sa nám veľmi dobre:
Matúš Slaničan (6.B) zvíťazil, ostatní žiaci sa stali
úspešnými riešiteľmi –
Lukáš Kompan, Hana
Stieranková, Matej Žilinec
i Marcela Martvoňová boli
v prvej desiatke. Žiakov pripravovali p.uč. H. Martvoňová a J. Kopilcová. Blahoželáme a ďakujeme za
dobrú reprezentáciu školy.
Q 5.-7.2.a 10.-11.2. siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik
na Vasiľovskej holi. Sme radi, že tento rok prebehol bez
úrazu. Nepriaznivé počasie na dobrej nálade a chuti do
lyžovania nikomu neubralo. V súťaži o najstrapatejší účes
vyhral Martin Slameník. V karnevale nás čakali rôzne tetky,
ujkovia, mačky a policajná úderka, ale najväčší obdiv zožala
mníška – Lenka Šeligová. Lyžiarsky výcvik sme zakončili
pretekmi v slalome. Tu sú naši víťazi:
chlapci: 1. Maroš Kompan, 2. Jakub Šubjak; 3. Miroslav
Zemenčík
dievčatá: 1. Emma Kurčinová, 2. Rebeka Šubjaková;
3. Veronika Očkajáková
Najväčší pokrok v lyžovaní – titul skokan lyžiarskeho výcviku:
Katka Baková a Lukáš Tomulec.
Chceli by sme sa poďakovať SKI Zábava za výbornú stravu
a možnosť absolvovať LV v ich lyžiarskom stredisku, firme
Feribus za autobusovú dopravu a našim inštruktorom M.Poljakovej, S.Šalatovi a J.Kopilcovej za trpezlivosť.

FEBRUÁR 2020

Q 13.2. sa konal fašiangový karneval. V priestoroch kultúrneho domu sa zišiel hojný počet rôznych „masiek“. Prekvapením programu boli „Tárajko a Popletajka“, ktorí karneval
obohatili pestrými súťažami, tancom... Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli k usporiadaniu tohtoročného karnevalu. Vďaka
patrí Janke Žilincovej, predsedníčke Združenia rodičov, za
skvelú organizáciu, pani kuchárkam za šišky s jahodovou
penou a čaj. Želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli
znova a už teraz sa veľmi tešíme.

Q14.2. Ako už býva na našej škole zvykom, aj tento rok sa
žiaci II. stupňa zapojili do kreatívnej súťaže „O najkrajšiu
Valentínku“. Ich úlohou bolo vytvoriť nielen Valentínsky pozdrav, ale aj vymyslieť vlastnú básničku. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov. Všetky výtvory boli krásne a básničky naozaj
originálne. Medzi tri najkrajšie sa dostali „Valentínky“, ktoré
vytvorili: 1. Barborka Vlžáková, 8.A; 2. Stelka Šalatová,
6.B; 3. Karinka Svýbová a Lucka Ľubeková, 5.B. Všetci
žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili boli za svoju snahu odmenení žolíkom a sladkou odmenou.
Q14.2. žiaci druhého ročníka absolvovali program zábavného čítania. Počas piatich vyučovacích hodín ich týmto
programom sprevádzala Mgr. Kristína Tomašáková z CPPaP Námestovo. Deti plnili a tvorili rôzne úlohy, ktoré boli
súčasťou písania a čítania hrou s rozprávkami o Zlatovláske,
Danke a Janke, Maťkovi a Kubkovi a náučných textoch
o prírode. Za úspešné absolvovanie programu dostal každý
žiak diplom.
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Q14. 2. sa pri príležitosti sviatku sv. Valentína v našej škole
uskutočnila akcia – „Valentínska pošta“, ktorú zorganizoval školský parlament. Mnohí žiaci sa rozhodli túto príležitosť
využiť a milými odkazmi, ktorých bolo naozaj dosť, potešili
nielen svojich spolužiakov, ale aj učiteľov. Všetky odkazy
zazneli aj zo školského rozhlasu.
Q18.2. sa uskutočnilo finále školského turnaja vo vybíjanej. Z kvalifikácie postúpili doň triedy 5.A, 5.B, 6.A a 6.B.
Výsledky: 5.A – 6.B 4:4; 6.A – 5.B 2:6; 6.B – 5.B 5:0; 5.A –
6.A 4:4; 6.A – 6.B 6:5; 5.B – 5.A 3:2; Umiestnenie tried: 1.
miesto 5.B 7 bodov; 2. M. 6.A 6b; 3.m. 6.B 6b, 4.m. 5.A 5b.
Najlepšie vybíjačky:1. Hojová Zuzana, 6.A, 11 vybití;
2. Šeligová Izabela, 6.B, 10 vybití
Zubrohlava. Naše žiačky postúpili na OK, ktoré sa bude
konať 11.3.v Zákamennom.
Q 5.2.- 2.3. – absolvovala u
nás pedagogickú prax v predmete Technika poslucháčka
5.ročníka UMB B.Bystrica Bc.
Simona Martvoňová.
„Budú sa ti klaňať, Pane,
všetky národy sveta." (Ž 72)
Vážení učitelia, rodičia a milí
žiaci Základnej školy HRUŠTÍN, v mene pápeža Františka
vám ďakujem za dar 107 €,
ktorým ste podporili Misijné dielo detí vo svete. Vážime si všetku námahu, ktorú ste vynaložili
na získanie podpory pre misie.

Q 14.2. - sa na ZŠ Slnečná
v Námestovo uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády.
ZŠ Hruštín reprezentovali 3 žiačky, ktoré dosiahli tieto umiestnenia: Barborka Vlžáková 1.miesto, Kristínka Veselovská
– 3.miesto, Michaela Jurčigová
– 9.miesto. Dievčatá pripravovala p.uč. Kubániová. Blahoželáme a Barborke držíme palce na
krajskom kole v Martine.
Q 20.2. - sa v KD konal ďalší
ročník „Žiackeho plesu“. Záujem žiakov stráviť pekné popoludnie v spoločnosti svojich
spolužiakov, kamarátov, ale aj učiteľov sa každý rok zvyšuje.
Tentoraz sa akcie zúčastnilo približne 120 žiakov II. stupňa.
Q 21.2.- sa v našej telocvični uskutočnila kvalifikácia na
okresné kolo vo volejbale starších žiačok, ktorej sa mali
zúčastniť 4 družstvá - ZŠ Hruštín, ZŠ Novoť, ZŠ Klin a ZŠ

V mene Pápežských misijných diel na Slovensku Vám zo
srdca ďakujem a želám Vám veľa požehnania, vnútorného
pokoja a radosti.
S úctou a modlitbou o. Ivan Kňaze, Pápežské misijné diela
Július Kubáni, riad. školy
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Najmladšia generácia v obci
Q03.02.2020 Hoci pre našu MŠ neplatia prázdniny ako pre
ZŠ, tieto polročné a jarné prázdniny sme po prehodnotení
s pánom starostom prevádzku prerušili. Dôvodom bolo stále
vysoké percento chorobnosti detí. Počas týchto dní sa upratovali a dezinfikovali priestory celej materskej školy.
Q V materskej škole si začala realizovať pedagogickú prax
študentka 3. ročníka Pf UMB Diana Teťáková, ktorá bola
zaradená k najstarším predškolákom. Naplno sa venuje edukačnému procesu a deti sa tešia ďalšej milej pani učiteľke.
Veríme, že čas strávený v našej MŠ jej dá nielen mnoho
nových poznatkov, ale i milých zážitkov, na ktoré bude rada
spomínať.
Q05.02.2020 V MŠ pracovníčky z CPPPa P z Námestova
realizovali testovanie školskej spôsobilosti detí, ktoré sú
pred zápisom do ZŠ.
Testovanie bolo rozdelené na tri časti:
- spoločné testovanie detí zamerané na grafomotoriku,
- individuálne testovanie jedincov,
- individuálna konzultácia rodičov s pracovníčkami CPPPaP,
kde im boli sprostredkované informácií o výsledkoch testovania.
Q19.02.2020 „Čo je to za čudná tvár, vodník, obor,
popolvár...“
Obdobie Fašiangu, ku ktorému patria dobroty, hudba, tanec
a najmä masky. Aj v našej MŠ sa naši škôlkári premenili na
rôzne bytosti...krásne princezné, rytieri a bojovníci odrazu
zaplnili naše triedy. Na začiatok sme sa posilnili výbornými
fašiangovými šiškami, ktoré nám pripravili tety kuchárky.
A potom na nás čakali noví kamaráti Hoki a Poki, ktorí k nám
prišli až z ďalekého Popradu, aby nám krásnym náučným
divadielkom predviedli, aký má byť naozajstný kamarát.
Keďže máme krásne zväčšené priestory jedálne, využili sme
ich práve na túto veľkolepú maskovú rošádu. V rytme tanca,
zábavy, bubliniek a disco svetiel sa masky do chuti vyšantili a
dostali balón a balíček s prekvapením. Obed potom omnoho

lepšie chutil a lehátko bolo potešením aj pre nespáčov. Veríme, že si deti deň naplno užili.
Ďakujem celému kolektívu za prípravy a pánu Bc. Haluškovi
M. za požičanie disco svetiel.
QAko minulý rok, tak aj tento sme sa zapojili do súťaže so
Šťukesom – kamarátom, ktorý nás má naučiť ako šetriť energiami. Súťaž realizuje SSE a našou úlohou bolo vytvoriť
koláž o
tom, ako
d e n n e
môžeme
š e t r i ť
energiami
v domácnosti. Do
súťaže
sme poslali dve
spoločné
práce.
V mene celého kolektívu MŠ chcem na
záver poďakovať
pani Ing. Franekovej
E., ktorá vykonávala
dlhodobú prácu kontrolórky v obci a tým
aj v našej MŠ. Prajeme jej veľa pohody a úspechov do
ďalších rokov svojej
činnosti na iných
miestach.
A vítame v našich
kruhoch nového
kontrolóra pána
JUDr. Macíka J., ktorému
prajeme
úspešné zabehnutie
a veľa chute do tejto
pridelenej práce.
Očkajáková
Marcela,
riaditeľka MŠ
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Maškarný ples
Plesová sezóna sa začínala vždy
po Troch kráľoch a trvala až do Popolcovej stredy, teda do začiatku veľkonočného pôstu. Maškarné plesy sa
stali hlavnými fašiangovými akciami.
V našej obci sa po štyroch rokoch
znovu konal už tradičný maškarný
ples. Mohli prísť všetci, ktorí majú radi
zábavu a smiech, a museli prísť hlavne tí, ktorí tú zábavu aj radi robia.
Masky začali prichádzať už od 19.00
hod. a prišlo ich 21 – Kopa sena,
Bačová búda, Brojlere, Komunistická
chrumka, Solnička a korenička, Cigáni idú do neba, dvakrát Filmárik a
filmuška, Párok v rožku, Manželský
pár, Ribana, Ivan z Mrázika, Anča ťa
ľúbi, Dom hriechu, Šúpolienka, Kačka Daisy, Tučniak, Dážď, Dinosaurie
vajce, Baba Jaga, Piata stavebná
spoločnosť. Masky boli veľmi pekné,
všetkých nás veľmi zabávali a boli
ohodnotené a odmenené peknými
cenami. Počas noci sa žrebovala bohatá tombola a mohli sme si zaspomínať na likérový tanec, ktorý bol typický pre 90-te roky. O hudbu sa postarala skupina Sonda a DJ Apko
hral naozaj dobre. Každý kto prišiel
sa určite bavil.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na zorganizovaní tejto
skvelej akcie. Ďakujeme jednotlivcom,
ale aj podnikateľským subjektom, ktorí
darovali ceny do tomboly.

Sponzori: Škapec servis, Biomasa,
Prox s.r.o. Ing. Ján Bobák, Biopel, RT –
STAV Anton Radzo COOP Jednota,
UHOĽNÉ SKLADY MATIS s.r.o., Renova
install, Lantastik SK spol s.r.o., Lekáreň
Hruštín, Predajňa textilu NATALY, HRUŠTÍNSKE NITE - Miroslav Šeliga, TRADY
SYR Horná Lehota, OVS DK, Kvetinárstvo Lokca, Sahúľ Lokca, Kadernícky salón Daniela Vošková, MT sport, Rozličný
tovar Šimon Očkaják, YOVOX obchod s
potravinami, MUDr. Slavomír Mičiak, PESOLES s.r.o., Peter Vigoda, Stavebná
sporitelňa, PD Vasiľov, Domatra, PÍLA
Vasiľov, Ski Zábava, K.L.I.B.O.S. spol.
s.r.o., Spolok sv. Vojtecha, Auto-motoPoljak, Retic-Or- Metal, DAKNA Námes-

tovo, MažeTo s.r.o., Oravská Horáreň,
Ing. Miroslav Jaššo, OXUR s.r.o. Miroslav Hnojčík, Stavebniny Garbiar, Jaroslav Smidžár, Jaroslav Zajac, Strobag
s.r.o., Kotly Lokca, Dobrá cestovka, Ing.
Jozef Snovák, Kaderníctvo Andrea, Jozef Očkaják, Strojsros, Ľ. Smidžár, Erik
Vlžák, Matúš Očkaják, ZŠ Hruštín, Geodet Jozef Kupčulák, Iveta Revajová, Autoservis GLEKALENA, Slovenské korene Zuzka Krúpová, Pálenica Lokca, Chirurgické oddelenie DK, Stavebniny- železiarstvo STAMAR, Ľubomír Jurovčík,
Loto spol. s r.o., Zvarmetal, PS Parkety,
Ľubomír Žilinec, Raz–dva-try, Michal Polunc, p. Telúch, Miroslav Gábor a Obec
Hruštín.
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@@@@P O Z V Á N K A @@@@

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

Q Kúpim stavebný pozemok v lokalite Pod uhliskom.
Bližšie informácie na t.č.: 0904 483 198.
Q Hľadáme skladníka a predavača do predajne STAMAR. Viac info v predajni alebo na tel: 0907 177 072.
QPizzeria Magnum Hruštín prijme do trvalého pracovného pomeru kuchára/ku na pečenie pizze. Bližšie
informácie v Pizzerii, alebo na t.č.: 0911 776 670
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