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Pán Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych, Aleluja!

Milostiplné
Veľkonočné sviatky, radosť

z Kristovho víťazstva,
hojnosť zdravia a síl

zo srdca prajú
zamestnanci obce

Pred mnohými rokmi raz jeden dobrý
človek stratil prácu, minul všetky svoje
úspory a prišiel o svoj dom. Jeho zármu-
tok sa znásobil náhlou smrťou jeho dra-
hej ženy. Jediné, čo mu zostalo, bola
jeho viera a aj tá
slabla.

Jedného dňa sa
potuloval po okolí
a hľadal prácu.
Zrazu zbadal sku-
pinu chlapov, ktorá
pracovala na stav-
be kostola. Jeden
z chlapov ručne te-
sal do kameňa v
tvare trojuholníka.
Muž zvedavý, kam by mohol zvláštny
kameň pasovať, sa kamenára spýtal:
„Kam uložíš ten kus kameňa?“ Kame-
nár ukázal k vrcholu budovy a povedal:
„Vidíš ten malý otvor, blízko vežičky?
Tam ho dám. Opracovávam ho tu dole,
aby dobre pasoval tam hore.

Keď muž odchádzal, mal oči plné
sĺz. Prostredníctvom slov „Opracovávam
ho tu dole, aby dobre pasoval tam hore,“
sa mu prihovoril Boh. Tak sa mu podari-

lo nájsť východisko z ťažkej situácie
a nový zmysel života.

Mnohí z nás určite prežívajú obdobie
utrpenia. Možno sme zakúsili zármutok,
ktorý dokáže zlomiť srdce a možno Vám

vzťahy s blízkymi
či kolegami nevy-
chádzajú podľa
Vašich predstáv.
Možno zakúšate
stres každodenné-
ho života v práci
alebo škole. Môže
to byť stovka vecí,
alebo iba jediná
– niečo, čo je príliš
bolestivé, aby ste

sa o tom kýmkoľvek zhovárali. Údery
dláta a kladiva zraňujú.

Ale držme sa svojej viery! Pohliadni-
me k Bohu a Jeho Slovu pre odpoveď!
Ťažkosti sú iba prechodné. Prichádza
niečo omnoho lepšie. Trpké údery čas-
to vyvolajú obrovskú vnútornú silu. Mod-
lite sa naďalej! Neopúšťajte vieru! Hľa-
dajte vo svojom živote Boží zámer! Maj-
ster Vás musí otesať tu dole, aby ste
pasovali tam hore.

V utorok 10. marca bol podpísaný v Zabierzowe „Plán spolupráce medzi obcou
Hruštín a gminou Zabierzów na rok 2020“ za prítomnosti pani Elžbiety Burtan,
wójt gminy Zabierzów a Mgr. Františka Škapca starostu obce Hruštín.

Majstrov zámer

Vzhľadom na kritickú situáciu vyvo-
lanú nariadeniami a opatreniami,
ktoré súvisia s elimináciou šírenia
koronavírusu a obmedzenie pohy-
bu na verejnosti, Obec Hruštín po-
núka starším a osamelým ľuďom,
takisto občanom s povinnou karan-
ténou možnosť nákupu základných
potravín, liekov a iného potrebného
materiálu. Nahlásiť sa môžu na te-
lefónnych číslach:
Starosta obce: 0905 203 513
Prednostka obce: 0905 289 070
Kultúrny referent: 0918 346 554
Obec Hruštín: 043 55 77 111

Pomoc pri zásobovaní
seniorov a ľudí

v povinnej karanténe
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Očami
starostu

v mesiaci apríl 2020
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Činnosť za mesiac marec

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

Dietrich Bonhoeffer

1/ Stavebná firma Ing. J. Snováka po-
kračovala v rekonštrukčných prácach
na chodbe kultúrneho domu. Bol uro-
bený sadrokartónový
strop. Steny chodby
boli ovakované na
hrubo, aj na jemno.
Po obvode celej chod-
by bol urobený umývateľný
obklad.
Elektrikár nám urobil nový rozvádzač
elektriky a rozvody káblov k novému
osvetleniu. Ďalej boli vymenené všet-
ky dvere do všetkých kancelárií, za-
sadačky a sály.

2/ Obec na základe vyhlásenej mimo-
riadnej situácie vládou Slovenskej
republiky robí potrebné opatrenia, na
zníženie nebezpečenstva šírenia sa
nákazy - koronavírusom.

a/ Všetky tieto opatrenia sú pravidelne
hlásené v miestnom rozhlase a zve-
rejnené na obecnej internetovej strán-
ke.

b/ Všetky obecné úrady pracujú v krízo-
vom režime. Občania boli vyzvaní,
aby len v najsúrnejších prípadoch
chodili fyzicky na úrad. Doporučuje-
me využívať elektronickú komuniká-
ciu. Výber daní a poplatkov je predĺ-
žený na neurčito.

c/ Obec zriadila službu pre osamelých
a chorých seniorov, týkajúcu sa na-
kúpenia potravín a liekov. Telefonic-
ké kontakty sú:
pevná linka 043 55 77 111
Mobil: 0905 203 513
Mobil: 0905 289 070
Mobil: 0918 346 554

Maťašák Štefan
Zemenčíková Anna
Zemenčíková Anna
Mikuláš Jozef
Uhrik Malgorzata
Firicová Mária
Hojová Margita
Škombár Miroslav
Biel Jozef
Kaprálik František
Ondriga Stanislav
Jurovčík Ján
Natšin Albín
Tomáňová Margita
Očkajáková Irena
Radzová Terézia

Prišli medzi nás
Alžbeta Blahútová
Sára Trojáková
Jakub Kompan
Lukáš Žibek
Nela Bugajová
Lukáš Dirga

Odišli od nás
Helena Martvoňová
Milan Kompan
Helena Halušková

d/ Pracovníci obce vydezinfikovali všet-
ky zastávky v obci.

e/ Obec zakúpila 500 ochran-
ných rúšok pre dôchod-
cov od firmy Jamel a 30
kusov od krajčírky.
Zdarma 25 rúšok, nám

ušila študentka Kristínka
Michalčíková - ďakujeme.

f / Všetci dôchodcovia, pri roznesení
tohto bulletínu pracovníkmi obce, do-
stanú ochranné rúška na viacnásob-
né použitie.

Dôrazne žiadame všetkým občanov,

aby rešpektovali nariadenie vlády a tým
neohrozovali svoje zdravie a zdravie
iných.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-
ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Prežívame pôstne obdobie, ale aj

nezvyčajný čas, čas – pandémie,
s ktorou nikto nerátal. Práve ona
zmenila život okolo nás. Všetkých
nás z tohto rýchleho tempa života
zastavila a snáď aj uviedla do za-
myslenia o zmysle nášho života.

Určite nech naše srdcia netrápi
strach, ale istota večného života. Iba
na chvíľku sa zahľaďme na ukrižova-
ného Ježiša, na tú najistejšiu istotu,
ktorá jasne zažiarila vo Veľkonočné
ráno, ktorá nikdy nepadla ani nepad-
ne, ktorá nikdy nesklamala ani ne-
sklame, ktorá nikdy nezlyhala ani
nezlyhá, ktorá pevne stojí aj keď všet-
ky ľudské istoty padnú. Nech je nám
nadchádzajúci veľkonočný čas po-

vzbudením a radosťou! Prajem Vám
požehnané Veľkonočné sviatky,
šťastie, lásku, pokoj a porozumenie.
Práve tieto, na pohľad všedné veci
života, dnešnému svetu tak veľmi
chýbajú.

 starosta obce
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U z n e s e n i e   č. 15/2020
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 1: Otvorenie.

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

Berie na vedomie:

Účasť poslancov v počte: 11

Hlasovanie:
Za: 11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, 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. 16/2020
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 2: Schválenie programu rokova-
nia OZ.

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

Schvaľuje:

Program podľa pozvánky.

Hlasovanie:
Za: 11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, 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. 17/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

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

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

Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o plnení predchá-
dzajúceho uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Za: 11
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, 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. 18/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 4: Schválenie prevzatia akcií z
Biopelu.

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

Neschvaľuje:

Prevzatie 26 akcií z Biopelu, a.s., Kysucký
Lieskovec a žiada o vyplatenie vyrovnáva-
cieho podielu z titulu neprevzatia akcií.

Hlasovanie:
Za: 1 Ing. Š. Sedlár
Proti: 5
Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, Mgr. P. Teťák, JUDr. J. Macík
Zdržal sa: 5
D. Banasová, M. Očkaják, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 19/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 4: Schválenie prevzatia akcií
z Biopelu.

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

Neschvaľuje:

Bezodkladné prerokovanie  v orgánoch
združenia Biomasa, združenie právnických
osôb, Kysucký Lieskovec záujem o samo-
statné vykurovanie a bezodkladne vykonať
kroky smerujúce k vystúpeniu obce Hruš-
tín zo združenia Biomasa a to:
a/ vyjadrením nesúhlasu na členskej

schôdzi Biomasa s návrhom na trans-
formáciu združenia do Biopel, a. s.

b/ alebo ak tento spôsob nebude z objek-
tívnych dôvodov naplniteľný, písomným
vystúpením člena združenia obce Hruš-
tín zo združenia Biomasa.

Hlasovanie:
Za: 3
Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J.
Macík
Proti: 5
D. Banasová, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, D. Zemenčík, V. Žilinec
Zdržal sa: 3
Bc. M. Haluška, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 20/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 5: Schválenie nájomnej zmluvy
– prenájom kotolní Biopelu.

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

Schvaľuje:

Nájomnú zmluvu č. NZ/2020/002 pre Bio-
pel, a. s., Kysucký Lieskovec 847 – prená-
jom kotolní.

Hlasovanie:
Za: 8
D. Banasová, Bc. M. Haluška,  Ing. F.
Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,
Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 2
Ľ. Jancek, JUDr. J. Macík
Zdržal sa: 0
Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 21/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 6: Schválenie Mandátnej zmlu-
vy.

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

Schvaľuje:

Mandátnu zmluvu s firmou TENDERnet,
s.r.o., Žilina na dobu určitú do 31.12.2022.

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 22/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 7:  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 Poľovnícky spolok
Hruštín vo výške  500,00 Eur na opravu
kaplnky sv. Huberta.

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e   č. 23/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 7:  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 OŠK Hruštín vo výš-
ke  1.000,00 Eur na akciu Beh na Zábavu.

Hlasovanie:
Za: 7
Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr.
P. Teťák, D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 3
D. Banasová, Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 24/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 8:  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:

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 25/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 9: Interpelácie.

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

Volí:

Za člena Komisie kultúry, školstva, športu
a cestovného ruchu Bc. Soňu Zajacovú od
05.03.2020.

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 26/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 04.03.2020

K bodu č. 9:  Interpelácie.

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

Berie na vedomie:

Správu Ing. Emílie Franekovej, hlavného
kontrolóra obce, o prevedenej kontrole in-
ventarizácie za rok 2020 v MŠ Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jan-
cek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec, starosta obce

Koronavírus je na Slovensku, opa-
trnosť a rešpekt je preto na mieste.
Základom je dobrá informovanosť,
dodržiavanie pokynov úradov a od-
porúčaných hygienických pravidiel.
Snažme sa byť ohľaduplní nielen
k sebe, ale aj k všetkým okolo seba,
ale hlavne k starším ľuďom, ktorí
sú najviac ohrození.

Pravidelne si umývajte ruky, naj-
lepšie dezinfekčným mydlom
(s aspoň 60 %-ným obsahom
etanolu v mydle).

Dodržiavajte vzdialenosť mini-
málne 2 metre medzi vami a ľuď-
mi, ktorí kašlú alebo kýchajú.
COVID – 19 sa šíri kvapôčkovým
prenosom, čo znamená, že ak
osoba kašle alebo kýcha, môže-
te vdýchnuť kvapôčky prenáša-
né vzduchom obsahujúce vírus
COVID – 19.

Vyhýbajte sa kontaktu rúk s tvá-
rou. Rukami sa dotýkame mno-
hých povrchov, čím prichádzame
do kontaktu s baktériami a vírus-
mi. Následne pri kontakte neu-
mytých rúk s očami, nosom či
ústami uľahčujeme baktériám
a vírusom vstup do celého tela.

Dodržiavanie respiračnej hygie-
ny znamená, že kýchať a kašlať
by ste nemali do dlaní alebo do
otvoreného priestoru. Použite
jednorazovú vreckovku, ktorú
ihneď vyhodíte.

Sledovanie svojho zdravotného
stavu, ak sa necítite dobre, máte
teplotu, ste unavený alebo kaš-
lete, zostaňte doma.

Sledujte aktuálne informácie
o vývoji situácie šírenia vírusu
COVID – 19. Dodržiavajte vše-
obecné nariadenia Ministerstva
zdravotníctva SR a RÚVZ.

COVID – 19
Rady pre verejnosť

Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020

                                                                 schválený          rozdiel          upravený
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 275 379,00 € + 3 471,00 € 278 850,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
637 004 Údržba kamerového systému 0,00 € + 1 500,00 € 1 500,00 €
Program 4.3
635 006 Údržba verejnej zelene  332,00 € + 10 000,00 € 10 332,00 €
Program 6.3
642 Transfery 75 150,00 € + 1 500,00 € 76 650,00 €
Program 6.4
635 Údržba KD 52 000,00 € - 12 000,00 € 40 000,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
713 004 Vybavenie dielne ZŠ 0,00 € + 2 080,00 € 2 080,00 €
-5 % spolufinancovanie
717 002 Rekonštr. dielne ZŠ Zamost 0,00 € + 391,00 € 391,00 €
-5 % spolufinancovanie
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Pochválený buď Ježiš Kristus!

V týchto dňoch som dostal mož-
nosť prihovoriť sa vám všetkým
v Hruštíne aj touto formou. Správ
o koronavíruse, o boji s ním u nás
i vo svete, máme naozaj veľa. Mno-
hí celý deň sledujú správy – so
strachom, alebo obavou... Dostá-
vame informácie ako sa chrániť,
ako dezinfikovať okolie, nosiť rúš-
ku, kde sa prihlásiť pri prvých prí-
znakoch ochorenia... Od novej vlá-
dy počujeme informácie o ekono-
mickom prepade, o strachu, tlaku
na zdravotníctvo... V tejto záplave
správ nechcem prinášať ďalšie.
Odvážim sa len upriamiť váš
(i môj) pohľad na pravé hodno-
ty, ktoré sme doteraz brali ako
samozrejmé. Asi tak ako to vyjad-
ruje báseň, ktorú napísala poetka
Andrea Ágg, keď na Slovensku za-
čala platiť mimoriadna situácia:

Ako duchovný otec farnosti by
som vám naozaj veľmi rád oznámil
správu: Nebojte sa! Bude dobré!
Liek sa našiel, šírenie vírusu je za-
stavené! To však nie je v mojej
moci. Boh nám všetkým daroval
rozum i slobodnú vôľu. Každý sa
musíme pričiniť. Tak ako sa vy-
jadril Sv. Otec František pri mimo-
riadnom požehnaní Urbi et Orbi:
„všetci sme sa tu ocitli ustráchaní
a stratení. Ako učeníci v evanjelio-
vej stati o utíšení búrky na jazere
(Mk 4,35-41), aj nás strhla nečaka-
ná zlovestná víchrica. Uvedomili
sme si, že sa nachádzame na tej
istej loďke, všetci krehkí a dezo-
rientovaní, no na druhej strane aj
dôležití a nevyhnutní; všetci povo-
laní veslovať spoločne, všetci od-
kázaní navzájom sa posilňovať. Na
tejto loďke... sme všetci. Ako uče-
níci, ktorí hovoria jedným hlasom
a ustráchane volajú „Sme stratení,
hynieme!“ aj my sme si uvedomili,
že nemôžeme ísť každý svojou ces-
tou, ale iba spoločne.“ Spolu sa
musíme chrániť, povzbudzovať
i modliť sa jeden za druhého.

Istý kardinál nám dáva konkrét-
ny návrh ako žiť v tomto čase, keď
sme všetci doma. Poukazuje na

poklad, ktorý máme v Cirkvi, ale
i v celom ľudskom spoločenstve,
a tým je rodina. Hovorí: Pán vždy
sprevádzal každú krízu svojho ľudu
mimoriadnymi posolstvami a zdá sa,
že to robí aj tvárou v tvár tejto pan-
démii, ktorá nás všetkých núti k pri-
nútenému stiahnutiu sa do našich
domovov. Cítime sa sami, osamo-
tení. Je to však čas tréningu, ktorý
nám Pán ponúka v čakaní, kým sa
nad týmto zlom zvíťazí. Čas, v kto-
rom sme povolaní sústavne sa cvi-
čiť v dobročinnej láske, keď žije-
me stiesnení v našich domácnos-
tiach. Koľkokrát za deň máme teraz
príležitosť pozrieť sa s nežnosťou
na naše deti, s láskavou a trpez-
livosťou na nášho manžela, man-
želku; mierniť tón hlasu i keď okolo
nás zavládne neočakávaný nepo-
riadok, vychovávať naše deti k dob-
rému využívaniu tohto rozšíreného
domáceho času, ktorý sa nám zdá
taký nekonečný; vychovávať ich
k dialógu, keď sa vzájomne obda-
ríme načúvaním, k vnútornému po-
koju, k rešpektovaniu druhého, i keď
sa líši od toho, akého by som si ho
prial...

Život všetkých nás sa zmenil. Ako
duchovný otec vám chcem byť
nablízku predovšetkým modlit-
bou a tichou prítomnosťou, keď-
že sa nemôžeme stretávať v našom
kostole. Požehnávam všetkých, aj
keď si to možno mnohí neuvedo-
mujú. Dôverujem Bohu, že aj touto
situáciou nám chce ukázať svoju
lásku! On od nás neodišiel a nene-
cháva nás samých! Dáva nám mož-
nosti: prijímať ho duchovne, pre-
ukázať mu lásku v blížnych
– v rodine i v dedine. Dokonca
nás učí vzbudiť si dokonalú ľú-
tosť, keď nemôžeme pristupovať
k svätej spovedi. Verím, že sa
v tejto situácii všetci navzájom zblí-
žime, budeme si pomáhať a reš-
pektovať sa! V dôvere v Božiu po-
moc kráčam spolu s vami týmto
pôstnym časom a verím, že na-
stane „veľkonočné ráno“, kedy
Pán prejaví svoju moc a všetci
budeme premožení jeho láskou.
Vyprosujem všetkým požehnané
veľkonočné sviatky!

váš duchovný otec
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2020

5.3. – sa v našej telocvični uskutočnila kvalifikácia na
okresné kolo vo vybíjanej. So ZŠ Hruštín o postup bojovali
ešte dievčatá zo ZŠ Lokca a ZŠ Námestovo Slnečná. Naše
dievčatá vyhrali obidva zápasy a postúpili tak na okresné
kolo (To sa, žiaľ, pre všetkým známe okolnosti pravdepodob-
ne neuskutoční). Za ZŠ Hruštín nastúpili: Kristína Drígľová,
Zuzana Hojová, Michaela Jurčigová, Anna Viktória Kri-
vačková, Emma Kurčinová, Stella Lihanová, Lucia Ľu-
beková, Sofia Matečková, Veronika Očkajáková, Stela
Šalatová, Izabela Šeligová, Sára Špaglová

5.3. – sa na SOŠ polytechnic-
kej v Kňažej uskutočnila zábav-
ná súťaž pre mladých technikov
z oravských i liptovských základ-
ných škôl Technický šikula.
Našu školu reprezentovali Mário
Tomáň a Jakub Šubjak zo 7.B.
Chlapci si vyskúšali svoje tech-
nické zručnosti pri výrobe dreve-
ného katapultu, ktorú zvládli na
dobrej úrovni. Menej sa im darilo
v riešení technických hlavolamov.
V konkurencii 16 družstiev skon-
čili na deviatom mieste. Ďakuje-
me za reprezentáciu školy, p.uč.
Halmešovi za prípravu na súťaž.

6.3. – sa v telocvični ZŠ Hruštín uskutočnila kvalifikácia na
okresné kolo vo florbale. Z pôvodne prihlásených 4 škôl sa
zúčastnili len tri. Turnaj bol veľmi vyrovnaný, každý s každým
raz vyhral a raz prehral. O postupujúcom rozhodlo teda
skóre, to mala najlepšie ZŠ s MŠ Lokca (postupuje), na
2.mieste skončila CZŠ Námestovo a domáca ZŠ Hruštín
obsadila 3.miesto. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu
školy, Miňovi Jašicovi za rozhodovanie a kaučovanie chlap-
cov.
Výsledky:
ZŠ Hruštín - Lokca 0:3
Lokca - CZŠ NO 2:4
Hruštín - CZŠ NO 5:3
Reprezentovali nás: D.Firic, T. a R.Hnojčíkovci, D.Jašica,
K.Jurky, L.Kaprálik, D.a M.Katreníkovci, L.Kompan, J.Mikuláš,
M.Štajer a T.Uhrík.

13.3. – z dôvodu šírenia koronavírusu rozhodol riaditeľ
školy o udelení riaditeľského voľna pre žiakov ZŠ Hruštín.

16.-27.3. – rozhodnutím vlády bola prerušená prevádzka
škôl a školských zariadení na Slovensku ( neskôr predĺžená
na dobu neurčitú). Žiaci dostávajú od učiteľov úlohy prostred-
níctvom internetu. Ruší sa Testovanie 9 (Monitor), podrob-
nosti budú zverejňované na stránke školy.

Do 30.3. mohli hlasovať občania za náš projekt Gesto pre
mesto (vyhlasovateľ RAIFFEISEN banka). Náš plán v prípa-
de úspechu v hlasovaní je skrášliť okolie multifunkčného
ihriska (briežok vedľa rigolu).

Do 29.3. mohli všetci Hruštínčania podporiť našich druhá-
kov, ktorí sa zapojili do súťaže so ŠŤUKESOM a zaslali do
súťaže výtvarnú prácu. Tá bola vybraná medzi 15 najlepších,
ocenenie získa prvých osem.

* zápis do 1. Ročníka sa uskutoční v termíne od 15. do
30.apríla 2020 (bez účasti detí) v budove základnej
školy na Výhone. O podrobnostiach budeme rodičov pred-
školákov informovať.

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu so vzdelávaním žiakov
v domácom prostredí poprosím učiteľov, žiakov a rodičov
o maximálnu možnú mieru pochopenia, tolerancie, trpezli-
vosti, vytrvalosti. Dúfam, že spoločnými silami prispejeme
k tomu, aby naši žiaci, naše deti boli zmenou formy vyučova-
nia zasiahnuté čo najmenej.

Július Kubáni, riaditeľ školy

Najmladšia generácia v obci
Informácie o prijímaní detí na predprimárne

vzdelávanie do MŠ Hruštín
Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky (zápis do ZŠ je v apríli), sa mení aj
termín podávania prihlášok do MŠ. Preberanie a prijímanie
prihlášok bude prebiehať od 1.05.2020 – 31.05.2020. Podrob-
né informácie, prípadné zmeny, budú včas predložené na
stránke MŠ.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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Jeden zo symbolov pôstneho obdobia je tŕňová koruna.
Ostré tŕne spôsobovali Ježišovi na hlave silné bolesti. Deti
z tvorivo-biblického krúžku si na začiatku pôstu vytvorili
z novín tŕňovú korunu, namaľovali hnedou farbou a po obvo-
de povpichovali špáradlá – tŕne. Počas pôstu sa snažia
zjemňovať tieto bolesti pôstnymi snaženiami a tak premenia
tŕňovú korunu na farebnú. Tŕňová koruna nám pripomína, že
to, o čo prídeme, môže raz opäť rozkvitnúť. Aj napriek situá-

Dňa 8. marca sa v Kultúrnom dome uskutočnil 19. ročník
v streľbe zo vzduchovej pušky. Súťaž usporiadali: Obec
Hruštín, ZOTŠ Hruštín a KVZ ZA 050 Hruštín. Zúčastnilo sa
jej rekordný počet 73 súťažiacich, ktorý boli rozdelení do
štyroch kategórií.

Toto robte na moju pamiatku – 3D kríž

cii, ktorá nastala venujú sa katechézam, ktoré súvisia
s Poslednou večerou, s umývaním nôh, Eucharistiou... kde
výsledkom bude skladačka 3D kríž. Postupne každý týždeň
si skladajú určitú časť – kocku s ilustráciou a citátom zo
Svätého písma. Aj keď nemôžeme byť spolu v škole, sme
spojení na diaľku cez postupy a katechézy.

 PaedDr. Jana Kampošová
 vedúca krúžku

Strelecký šport

Výsledky:

Chlapci:
1. miesto  Matúš Slaničan
2. miesto  Damián Firic
3. miesto  Mário Tomáň
Dievčatá:
1. miesto  Ema Kurčinová
2. miesto  Zuzana Žilincová
3. miesto  Karin Pašková
Muži:
1. miesto  Martin Jurina
2. miesto  Jozef Firic
3. miesto  Lukáš Snovák
Ženy:
1. miesto  Helena Martvoňová
2. miesto  Jana Tomáňová
3. miesto  Marcela Jurkyová

Gratulujeme všetkým víťazom
a už teraz sa tešíme na budúci
ročník, ktorý bude jubilejný.

Jozef Jancek
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Predám odrezky od odmietačky v akciovej cene
40 € za balík. Bližšie info. na t.č.: 0907 525 921

Vážení občania!
Od 1. apríla je otvorený ZBERNÝ DVOR.
Prevádzkové hodiny sú zverejnené na stránke
obce aj na úradnej tabuli pri areáli zberného

dvora. Prosíme občanov, aby odpad, ktorý patrí
na zberný dvor (v zmysle prevádzkového

poriadku) vozili iba v daných prevádzkových
hodinách. Nedodržiavanie prevádzkových hodín

bude prísne sankcionované!

Letné obdobie: 1.4. – 30.11.

Pondelok: 12.00 – 15.30
Streda: 12.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia


