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 DEŇ MATIEK
— kvety pre mamu

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.

Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Mamička, prajem Ti všetko
najlepšie ku Dňu matiek.

Deň matiek sa už veľa rokov slávi, dru-
hú májovú nedeľu.

 V tento deň sa minimálne v myšlien-
kach vraciame k najdôležitejšej žene nášho
života – k tej, ktorá nás porodila, ktorá sa
o nás starala, vychovávala nás, upred-
nostňovala naše potreby a priania pred
tými svojimi, ktorá sa snažila dať nám do
života to najlepšie. Mama je tá, ktorá nám
pofúkala rozbité koleno, utrela slzy po pr-
vom rozchode, ktorá vždy stála pri nás
a vždy tu pre nás bola.

V detstve pre nás mama predstavuje
slnko, okolo ktorého sa točí celý svet – a či
už sa nám to páči, alebo nie, niečo z tohto
pocitu v nás pretrváva i v dospelosti.

 Milé mamy, babky a prababky tento rok
Vám ja osobne, nemôžem poblahoželať
k Vášmu sviatku v kultúrnom dome. Z prí-
ležitosti Vášho sviatku Vám prajem, veľa
Božieho požehnania, zdravia a radosti zo
svojich detí, vnúčat a pravnúčat.

 starosta obce

Moja mama mala jedno oko. Ne-
návidel som ju. Bola veľmi chudob-
ná. Chodila do malého obchodu na
blší trh. Zozbierala nejaké rastliny
a predávala. Čokoľvek za peniaze,
ktoré sme potrebovali. Bola taká
chudobná.

Spomínam si na jeden deň, keď
som ešte chodil na základnú školu.
Mali sme športový deň v prírode
a prišla moja mama. Dostala ma do
rozpakov. Ako to len mohla urobiť?
Hodil som na ňu nenávistný pohľad
a utiekol. Nasledujúci deň v škole
bol utrpením. „Tvoja mama má iba
jedno oko,“ posmievali sa mi všetci.

V tom momente som si prial,
aby moja mama zmizla z tohto
sveta.

Keď som prišiel domov, povedal
som mame: „Mami, prečo nemáš
druhé oko? Len mi robíš hanbu. Pre-
čo jednoducho nezomrieš?“

Moja mama, nič nepovedala.
Myslím, že som sa cítil trošku zle,
ale na druhej strane som povedal
to, čo som v sebe dlhú dobu dusil.
Bol som na seba pyšný. Možno aj
preto, že ma moja mama nepotres-
tala. Nepomyslel som na to, ako
veľmi škaredo som zranil jej city.

V tú noc som sa prebudil a išiel

do kuchyne, aby som si vzal pohár
vody. Moja mama tam plakala tak
ticho, akoby sa bála, že ma svojím
nárekom mohla prebudiť. Pozrel som
sa na ňu, no potom som sa odvrátil.
Kvôli veciam, ktoré som jej vtedy
povedal ma pichlo niečo v mojom
srdci.

Napriek tomu som svoju mamu,
ktorá plakala z jedného oka, nenávi-
del. Vtedy som si povedal, že keď
vyrastiem, budem úspešný, pretože
som neznášal moju jednookú matku
a našu zúfalú chudobu.

Potom som veľmi tvrdo študoval.
Opustil som svoju mamu, prišiel
do Soulu a so všetkou dôverou
v seba, ktorú som mal, som bol pri-
jatý na univerzitu v Soule. Neskôr
som sa oženil. Kúpil som vlastný
dom. A mal aj deti. Teraz žijem šťast-
ne, ako úspešný muž. Páči sa mi to
tu, pretože je to miesto, ktoré mi ne-
pripomína mamu.

Toto šťastie bolo stále väčšie
a väčšie, až kým neprišiel niekto
neočakávaný. „Čo? Kto to je?“ Bola
to moja mama... stále s jedným
okom. Cítil som, ako keby sa celé
nebo podo mnou roztvorilo. Moja

Príbeh mamy a syna v sebe nesie
posolstvo pre každého z nás

Materinská láska nemá hraníc, no nie vždy si ju vážime.

Na zamyslenie

(Pokračovanie na 3. str.)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac apríl

Mravnú cenu človeka môžeme posúdiť podľa toho, ako si cenil
svoju matku.“ /Leonardo Da Vinci/

1/ V apríli bola zrekonštruovaná šatňa,
na chodbe kultúrneho domu. V šatni
bola urobená nová dlažba a urobené
nové nátery stien a sokla. Tak-
tiež bol nadmurovaný
a obložený pult na
výdaj šatstva. Táto
celková rekonštruk-
cia chodby a šatne sa
uskutočnila po 40 ročnej funkcii
tohto priestoru. Stavebná firma Ing. J.
Snováka, ukončila rekonštrukčné prá-
ce na chodbe kultúrneho domu.

2/ Zvárač pán J. Drígeľ a pracovníci
obce, zdemontovali dve autobusové
zastávky v centre obce.

3/ Pracovníci firmy pána M. Zemenčíka,
začali s rekonštrukciou autobusových
zastávok v centre obce. Boli urobené
betónové základy, ktoré boli oblože-
né obkladom. Na obidvoch zastáv-
kach, bola urobená drevená konštruk-
cia.

4/ Firma Rilline, nám zaasfaltovala plo-
chu pod dvoma zastávkami v centre
obce. Taktiež bol urobený bezbarié-

rový vchod pre vozíčkarov, do
kostolného dvora – od
starej sakristie.

5/ Geodetická firma
pána J. Kupčuláka, vo

Vaňovke pokračovala s jed-
noduchými pozemkovými úpravami.
Boli vymerané miestne komunikácie
a 130 stavebných pozemkov, ktoré
odovzdali vlastní-
kom.

6/ Vo Vaňovke, nám
nový obecný elek-
trikár – pre Vaňov-
ku pán Rastislav
Kytaš s pracovník-
mi obce, predĺžil
v časti Klinok
obecný rozhlas.
Touto cestou, sa
chcem veľmi pek-
ne poďakovať do-
terajšiemu elektri-
károvi pánovi

Františkovi Sedlárovi, za jeho dlhoroč-
nú, obetavú prácu pre obec.

7/ Pracovníci firmy PEMA, nám zfunkč-
nili rozhlas v lokalite Kutina – Dielni-
ce.

8/ Po konzultácii s dopravným policajtom
vo februári, nám pracovníci doprav-
nej firmy doplnili v apríli dopravné
značky, po miestnych komunikáciách.
Riešili sme aj montáž spomaľovačov
rýchlosti, po miestnych komuniká-
ciách /retardéry/, ktoré dopravný po-
licajt neodporučil kvôli tvorbe nadmer-
ného hluku - najmä v noci. Má skúse-
nosť z praxe, že obyvatelia v zasta-
vaných častiach ulíc, kde sa namon-
tovali retardéry, sa sťažovali na ich
hlučnosť a žiadali ich odstránenie.

9/ Všetkým rodinám, ktorým sa naro-
dilo dieťatko od jesene až doteraz,
som odovzdal ako bonus k finanč-
nému príspevku ovocné, alebo
okrasné stromčeky.

10/ Pán Ing. M. Škapec náš obecný les-
ný hospodár s pracovníkmi, nám do-
sadili obecný les Pod Kamenným a
zároveň boli rozmiestnené pachové
nástrahy, proti ohryzu stromčekov.

11/ Pracovníci obce s traktorom a pán
O. Škunta so svojou technikou, nám
v lokalite Kutina – Dielnice, na troch
uliciach prehĺbili rigoly. Z dvoch ulíc
boli urobené zvody povrchovej vody
rúrami, cez súkromné pozemky.
Chcem sa úprimne poďakovať maji-
teľom stavebných pozemkov a to pá-

novi Jánovi Vlžákovi ml., pánovi Šte-
fanovi Žilincovi a pánovi Ľubošovi
Gajdošovi, ktorí nám dovolili cez svo-
je pozemky zviesť povrchovú vodu
z dvoch ulíc, ktorú sme z dôvodu pro-
ti spádu nemali, kde pustiť. Týmto
gestom, spomínaní majitelia prispeli
k spoločnému dobru nás všetkých.

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

Vážení občania

Od roku 1970, si 22. apríla v kalen-
dári pripomíname „Deň Zeme.“

 Deň Zeme vznikol, ako reakcia na
rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia a jeho cieľom je, pripomenu-
tie si našej závislosti na cenných da-
roch, ktoré nám poskytuje Zem. Má nás
upozorniť na ekológiu, potrebu ochrany
prírody, recyklovania a hľadania obno-
viteľných zdrojov energie.

Zemské zdroje nie sú nevyčerpa-
teľné, preto je potrebné ich separo-
vať.

 Je potrebné venovať sa otázkam ži-
votného prostredia a prostredníctvom
spoločného celosvetového úsilia chrá-
niť jej poklady pre budúce generácie
ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Súčasná klimatická situácia vo svete
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dcéra utiekla vystrašená pohľadom na tvár
mojej mamy.

Opýtal som sa jej: „Kto ste? Nepoznám
vás?“ Snažil som sa skrývať realitu. Kričal
som na ňu: „Ako sa opovažuješ prísť do
môjho domu a vydesiť moju dcéru? Vypad-
ni odtiaľto!“

Moja mama ticho odpovedala: „Ach, to
mi je ľúto. Možno som dostala nesprávnu
adresu.“ Odišla. Chvála bohu, že ma ne-
spoznala. Uľavilo sa mi. Povedal som si,
že sa nebudem o to zaujímať alebo pre-
mýšľať o tom do konca môjho života. Zalia-
la ma vlna úľavy.

Jedného dňa prišiel do môjho domu list
o stretávke zo školy. Klamal som svojej
manželke, keď som povedal, že idem na
služobnú cestu. Po stretnutí so spolužiak-
mi som išiel do starej chatrče, ktorú som
kedysi nazýval domovom. Len zo zveda-
vosti.

Mamu som našiel padnutú na studenej
zemi. Nevyronil som jedinú slzu. V ruke
držala kus papiera. Bol to list pre mňa...

„Syn môj, myslím si, že môj život bol
už dostatočne dlhý. A... už ťa viac ne-
navštívim v Soule. Ale chcela by som
od teba tak veľa, keby som sa ťa spýta-
la, aby si ma prišiel aspoň raz navští-
viť? Tak veľmi mi chýbaš.

Bola som rada, keď som počula, že
prídeš na stretávku zo školy. Rozhodla
som sa však, že do školy nepôjdem.
Kvôli tebe. Je mi ľúto, že mám len jedno
oko a uviedla som ťa do rozpakov.

Nevieš, že keď si bol ešte veľmi malý,
stala sa ti nehoda a prišiel si o oko. Ako
matka som nemohla len tak stáť a sle-
dovať, ako budeš vyrastať s jedným
okom, tak som ti dala svoje.

Bola som taká pyšná na môjho syna,
ktorý mohol vidieť celý svoj svet okolo
seba miesto mňa a mojím okom. Nikdy
som sa nerozčuľovala, keď si niečo
urobil. Párkrát si bol na mňa nahneva-
ný. Myslela som si, že to preto, lebo ma
miluješ. Chýbajú mi časy, keď si bol
ešte malý a žil si so mnou.

Tak veľmi mi chýbaš. Ľúbim ťa. Zna-
menáš pre mňa celý svet.“

V tom momente sa môj svet rozpadol.
Nenávidel som osobu, ktorá žila len pre
mňa? Plakal som, pre moju mamu a neve-
del som nájsť žiadny spôsob, ktorým by
som odčinil, čo som napáchal...

...vážme si preto naše mamy. Daro-
vali nám život, výchovu, lásku, kedy-
koľvek sú tu pre nás. Dajme im najavo
nielen na Deň matiek, aké sú pre nás
dôležité.

a situácia aj u nás, je z odpadmi kritic-
ká. Narastá množstvo odpadu a preto,
chcem vyzvať všetkých občanov k zod-
povednej separácii odpadov. Z tohto
dôvodu sme v obci pred rokom zrušili
veľkoobjemové kontajnery a naposle-
dy v apríli aj vo Vaňovke. Obec za od-
pad v kontajneroch doplácala vyše
60 000 €. Stávalo sa, že kontajnery sa
dali v piatok prázdne a v pondelok boli
plné. Občania tam nahádzali drevo,
pračky, konáre, pokosenú trávu, sta-
vebný materiál. To by nebolo všetko,
ale do všetkých týchto kontajnerov, nám
navážali odpad cudzí ľudia. Upozorňo-
vali ma nato, aj naši občania.

V obci máme otvorený zberný dvor,
ktorý je práve k spomínaným veciam
v úvode veľmi prospešný. Zberný dvor
funguje od pondelka, do piatka a v so-
botu doobeda. Výhodou je, že keď nie-
kto dovezie odpad s pracovníkom obce,
ho namieste roztriedi. Takto roztriede-
ný odpad, nám firmy odvážajú na dru-
hotné spracovanie. Môžem konštato-
vať, že čoraz viacej našich občanov
využíva túto službu a sú spokojní. Kaž-
dá domácnosť má nádobu, na komu-
nálny odpad. Každý občan, dostal kon-
tajner na bioodpad, kde dáva pokose-
nú trávu a iný bioodpad.

Zbierame každý mesiac plasty, kto-
ré žiaľ, niektorí občania, ešte stále spa-
ľujú. Pred každým obchodom sú kon-
tajnery na sklo a papier. Do roka 2x
zbierame železo a elektronický odpad.
Do roka 4x zbierame textil na charitu
do Žiliny, alebo Broumova, taktiež
máme na textil aj kontajner na zber-
nom dvore. Tento rok nebudú kontajne-
ry rozvážané po dedine a to zo spomí-
naných dôvodov. Ak máte odpad, roz-
triedite ho a následne dáte ho tam, kde
patrí. Takéto opatrenie, malo by šetriť aj
obecné finančné prostriedky, nakoľko
už teraz pociťujeme následky korona-
krízy.

Pre nezodpovedných občanov,
máme na niektorých miestach pripra-
vené foto - pasce. Veľmi sa zarmucuje-
me, keď je extrémne počasie, alebo
viacej chorôb. No treba sa zamyslieť,
čo ja robím pre ekológiu? Je potrebné
k zodpovednému, environmentálnemu
správaniu vychovávať aj naše deti, či
už na úrovni rodiny, alebo školy.

 Matička Zem – príroda, už nebude
nám tolerovať rany, ktoré od nás dostá-
va. Jednoducho spätnú väzbu, už od
nej dostávame.

Nezabudnime, že ochrana prírody
a životného prostredia je pre zachova-
nie nášho zdravia, budúcej generácie
a jedinečnej planéty nevyhnutná.

 starosta obce

v mesiaci máj 2020
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Snováková Mária
Hojo František
Troják Ján
Očkajáková Margita
Mišániková Helena
Hutira Ján
Jurovčík Štefan
Martvoňová Margita
Škapcová Helena
Kecerová Margita
Hurtalová Antónia
Žilinec Ján
Mateková Emília
Rabčanová Margita
Žilincová Marta
Snovák Anton

Prišli medzi nás
Martin Hrebenár
Liana Kompanová
Rebeka Kompanová
František Žilinec
Barbora Toporová

Odišli od nás
František Martvoň
Štefan Genšor
Ján Zemenčík

Uzavreli manželstvo
Tomáš Gruchala
  a Michaela Škapcová

Príbeh mamy a syna...
(Dokončenie z 1. str.)
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Začal mesiac máj a v tomto roku je spojený s pandémiou
Covid-19. My, veriaci, ho prežívame ako mesiac zasvätený
Panne Márii. Pápež František nám na tento špeciálny
čas poslal list, v ktorom nás vyzýva:

„Drahí bratia a sestry, ...v mesiaci máj Boží ľud s osobit-
nou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii.
V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodi-
ne. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia
spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska. Preto
by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj
znovuobjavili krásu modlitby ruženca
v domácnosti. Môžeme tak robiť spoloč-
ne alebo osobne; zvoľte si sami podľa
situácie, s cenením si oboch možností...
Ja budem duchovne zjednotený s vami...“

Ponúkol nám dve verzie modlitieb
k Panne Márii, ktorou sa môžeme obrátiť
na našu Nebeskú matku. Keďže výstižne
hovoria o našich potrebách a pre jej aktu-
álnosť vám chcem aspoň jednu z nich
ponúknuť aj prostredníctvom bulletinu na-
šej Obce:

„V súčasnej dramatickej situácii, plnej
utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet,
utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša
Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou
ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milo-
srdné oči v tejto pandémii koronavírusu
a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí
oplakávajú svojich drahých zosnulých,
často pochovaných spôsobom, ktorý zra-
ňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú
o svojich chorých, ktorým nemôžu byť
nablízku z dôvodu zabránenia nákazy.
Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku
dopadov pandémie na ekonomiku a za-
mestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca
milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám
znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovo-
rila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny
chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľ-
níkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii
a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj
ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež
pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeli-
ovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.

Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne
riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali
múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým
chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidár-
nom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské
sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia
boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania,
aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie
našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech
si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme
v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede

a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytr-
valosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpia-
ce deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohú-
cou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa
život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy
a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká
Panna Mária. Amen.“ (zdroj: https://www.vaticannews.va)

A keďže v tomto mesiaci už tradične budeme sláviť aj
„Deň Matiek“, chcel by som upriamiť po-
zornosť práve na naše mamy. Osobne,
ako duchovný otec a pastier tejto farnosti
chcem vyjadriť slová úcty a vďaky všetkým
mamám! Viem, že milujú svoje deti viac
ako svoj život. Viem, že sa na ne niekedy
zabúda a preukazuje málo úcty, pocho-
penia a súcitu od detí a vnúčat. Ale ony
ich napriek tomu milujú. Veď mama je ten
človek, o ktorom niekto výstižne povedal:
„...keď vidí, že má iba štyri kúsky koláča
pre päť ľudí, tvrdí, že o koláč nikdy nestá-
la.“ Mamy, prijmite slová vďaky! Od
Pána pre vás prosím milosť, aby ste boli
svojimi deťmi milované tak ako páter Pio
miloval svoju mamku!

Uvádzam za príklad práve sv. pátra
Pia, pretože si zaiste mnohí spomenú na
našu púť do San Giovanni Rotondo. Vte-
dy som na hroby jeho rodičov položil za
našu farnosť veľkú kyticu kvetov. Páter
Pio dohováral ľuďom, ktorí za ním prichá-
dzali: „Najskôr ste išli k hrobom mojich
rodičov, pretože viete, že im nič neod-
mietnem!“ Z jeho života tiež vieme ako
hlboko ho zasiahla smrť jeho mamy. Milo-
val ju tak ako len syn môže milovať svoju

mamu...
Kto skutočne mama je, čo všetko dokáže i vydrží hovorí aj

tento známy príbeh zo života vynálezcu Thomasa Edisona:
„Jedného dňa sa Thomas Edison vrátil domov zo školy

a podal svojej mame papier, ktorý zmenil jeho život. Povedal
jej: „Môj učiteľ mi dal tento papier a povedal mi, aby som ho
dal mame.“ Oči jeho mamy boli plné sĺz, keď následne list
čítala nahlas svojmu synovi: „Váš syn je génius. Táto škola je
pre neho príliš malá a nemá dostatok dobrých učiteľov na to,
aby ho mohli učiť. Prosím, učte ho sama.“ Mnoho rokov po
smrti Thomasovej matky sa Edison stal jedným z najväčších
vynálezcov všetkých čias. Jedného dňa sa prechádzal
v starom šatníku a našiel zložený list, ktorý mu dal v detstve
jeho učiteľ pre matku. Otvoril ho a čítal:

„Váš syn je duševne chorý. Nemôže navštevovať viac
našu školu. Je vylúčený.“

Edison po prečítaní týchto slov napísal do svojho denníka:
„Thomas Alva Edison bol duševne chorým dieťaťom,
ktorého matka zmenila na génia 20. storočia.“

Nezabudnime na naše žijúce mamy. Ak nám ich dobrý
Boh ešte zachoval, prejavme im vďaku a lásku, veď na tejto
zemi nebudú večne... Nech neplatí o nás: „Každý chce za-
chrániť Zem, ale nikto nechce pomôcť mame umyť riad.“

Pozdravujem všetkých obyvateľov obce, spájam sa v mod-
litbe svätého ruženca a odovzdávam našu farnosť pod zvlášt-
nu ochranu Panny Márie. Zo srdca všetkým žehnám

duchovný otec farnosti
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Deti z tvorivo-biblického krúžku pracovali počas pôstneho
obdobia doma. Počas tohto obdobia sme sa aktivitou 3D kríž
snažili stišiť a pripomenúť si, čo všetko musel Pán Ježiš za
nás podstúpiť, aby nás vykúpil. Cez rôzne katechézky sme
sa snažili o duchovnú prípravu a predsavzatia. A tŕne na
tŕňovej korune zjemňovali svojimi rôznymi dobrými skutkami.
Výsledkom celej pôstnej aktivity bola krásna farebná tŕňová
koruna a 3D kríž, kde posledná kocka predstavovala víťazné-
ho Baránka, ktorý nás zachránil od hriechu a večnej smrti.
Veľká noc nám všetkým kresťanom pripomína, že náš dlžob-
ný úpis za všetky naše hriechy bol pribitý na kríž. Za naše

Informácie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie:
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy Hruštín na školský rok 2020/2021 sa
podávajú v termíne od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020.
Podávanie žiadostí bude prebiehať za určitých podmie-
nok:
- podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prí-

tomnosti detí a rodičov,
- žiadosť je potrebné si stiahnuť z webovej stránky MŠ

mshrustin.edupage.org
- sú potrebné dve tlačivá: žiadosť + informácie o dieťati,
- v stanovenom termíne žiadosť poslať na email. adresu

mshrustin@gmail.com (žiadosť nemusí byť podpísaná),
- pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: - potvrdenie o zdravot-

nom stave dieťaťa,

Najmladšia generácia v obci
- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poraden-

stva a prevencie, ak ide o odklad povinnej školskej do-
chádzky a o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami (tieto potvrdenie je potrebné dodatočne do-
ložiť hneď ako to bude možné – keď bude ukončené ka-
ranténne obdobie a zariadenia ich budú môcť vydávať)

- riaditeľka rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí/neprijatí die-
ťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všet-
ky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na
adaptačný pobyt,

- rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie budú rozposlané poštou

- podrobné informácie nájdete na webovej stránke MŠ.

riaditeľka MŠ
Očkajáková Marcela

hriechy zaplatil svojou krvou veľkonočný baránok Ježiš
Kristus. Pripomínajú nám to aj slová počas každej svätej
omše pred sv. prijímaním: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma
hriechy sveta.“ Z toho pramení i naša veľkonočná radosť.
Prajem všetkým, aby sme si túto radosť zachovali. Ďakujem
všetkým deťom, rodičom i starým rodičom, súrodencom, ktorí
sa zapojili do tejto aktivity a tak prichystali svoje srdcia
Pánovi. Svoje srdcia máme mať stále prichystané, preto sa
o to snažme každý deň.

PaedDr. Jana Kampošová
vedúca krúžku

Tvorivo - biblický krúžok
...Aj keď nie sme v škole prítomní, na diaľku sme duchovne spojení...
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V tomto mesiaci som kaž-
dý rok dávala informáciu z ro-
kovania „Zhromaždenia dele-
gátov COOP Jednota SD Ná-
mestovo“, žiaľ, v dôsledku epi-
démie spôsobenej koronaví-
rusom sa toto rokovanie v sta-
novenom termíne neuskutoč-
nilo. Dúfam, že Vám budem
môcť podať túto informáciu čo
najskôr.

Pre nás všetkých je teraz
dôležité dodržiavať prijaté
opatrenia, aby sme situáciu
zvládli bez väčšej ujmy, a zá-
roveň chránili seba aj všetkých
vo svojom okolí.

V druhom štvrťroku 2020 sa
okrúhleho životného jubilea
dožívajú títo naši členovia:
Mária Snováková, Mária Firi-
cová, Margita Hojová, Ján Hu-
tira, Margita Kecerová, Jozef
Šeliga, Margita Škapcová,
Emília Mateková, Ján Žilinec,
Marta Žilincová, Ján Drígeľ,
Pavol Krivačka, František
Snovák, Margita Očkajáková,
Irena Očkajáková a Albín
Natčin. Všetkým jubilantom
želáme pevné zdravie, rodin-
nú pohodu a veľa dobrých ná-
kupov v predajniach Jednoty.

JK

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

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 prevádzko-

vých hodinách.
Nedodržiavanie

prevádzkových hodín
bude prísne

sankcionované!

Vážení občania!

Od 1. apríla je otvorený ZBERNÝ DVOR

Letné obdobie: 1.4. – 30.11.

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


