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Popínavá rastlinka? Vôbec netušíš,
čo to je? Ani ja som netušila, až kým
som nezačala hľadať niečo, čo sa bude
ťahať po nudnej terase a obopínať ju, čo
ozdobí ošarpanú stenu, škaredý betó-
nový stĺp, alebo hrdzavý plot. Popínavé
rastlinky sú úžasné listy a kvety, oni aj
z najškaredšieho miesta svojimi lístka-
mi a kvetmi vytvoria kvetinovú stenu
plnú nádherných farieb.

 Stačí, že zopár se-
mienok hodíte do ze-
me, k plotu, k terase či
stĺpu a z drobunkého
semienka vyklíči krás-
na rastlinka, ktorá sa
bude ťahať do výšky a
do šírky a bude obopí-
nať všetko, čoho sa do-
tkne. Aj tie najsmutnej-
šie betónové stĺpy bude
obopínať takou silou, že
sa z nich stanú famóz-
ne kvetinové stĺpy ľu-
ďom pre potechu.

Hoci je to semienko
veľmi maličké a kreh-
ké, keď spadne do dob-
rej zeme, keď pekne sl-
niečko zasvieti a dáž-
dik ho pokropí, toto
drobné semienko začí-
na mať schopnosť me-
niť veci, okolo seba.
Tam, kde popínavá
rastlinka začne rásť, okolie je hneď kraj-
šie. Obopína tak, akoby objímala. Objí-
ma tak, akoby veľmi ľúbila. Všetko, čoho
sa dotkne, rozkvitne. Všetky stĺpy,
hrdzavé ploty i ošarpané steny, túžia
byť objímané takou nádherou.
• Správaš sa ty, ako popínavá rast-

linka?
• Je to tak, že v tvojej prítomnosti
ľudia kvitnú?

• Obopínaš svojou pozornosťou,
svojou službou, svojou láskou ľudí
okolo seba?

• Meníš svet k lepšiemu?
• Veď je veľmi jednoduché vidieť vša-

de naokolo chyby, vymenúvať

problémy a na všetkých ľudí na-
okolo sa pozerať ako na "škaredé
betónové stĺpy", "ošarpané steny"
a "hrdzavé ploty".

• Skúsil si už ty sám zmeniť svoje
okolie k lepšiemu, nie rečami, ale
skutkami?

• Skúsil si to ty sám svojou láskou?
• Už si "obopínal" niekoho tak

úprimne, tak veľmi, s takou odda-
nou službou a láskou, s takou tr-
pezlivosťou a pokorou, že si z jeho
"ošarpaného" života spravil krás-
ny rozvinutý čas a úžasný farebný
svet?

• Už si zmenil aspoň jedného člove-
ka, ktorý stál ako "hrdzavý plot"
na človeka, ktorému rozkvitol
úsmev na tvári?
Začni už dnes svoje okolie obopínať

svojou trpezlivosťou, svojím úsmevom,
svojou radosťou. Nechaj svojich najbliž-
ších rozkvitnúť pri tebe, slúž, koľko tre-
ba a sám pomáhaj. Vždy a každému
odpúšťaj a svoju pýchu nahraď pokorou

a láskou. Keď uvidíš, že človek sa pri
tebe dobre cíti, tvoje okolie kvitne, to
znamená, že dobre obopínaš. Keď je
okolo teba ešte veľa "ošarpaného, be-
tónového a hrdzavého", začni obopínať
viac.

 Nečakajme, že okolie bude kraj-
šie, keď mi sami sa budeme správať
ako mäsožravé rastliny, plné nená-

visti a závisti, ktoré vidia len chyby
druhých, nie svoje, nevedia byť vďač-
né, neurobia nič pre dnešný svet,
iba sa starajú o svoj vlastný "žalú-
dok".

PS: Popínavá rastlinka môže do-
rásť do veľkej výšky a vytvorí tak
nádhernú kvetinovú stenu, avšak
musí byť posadená v dobrej zemi.
Dobrá zem je pre nás skutočný život
s Bohom. Ak s ním ozaj žijeme, ak
sme dobré semienko, a ak necháme
"odumrieť" náš egoizmus a pýchu,
ľudia okolo nás sa začnú meniť a ich
životy spravíme nádherne farebné.

 M. Petrušová

Popínavá rastlina
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac máj
1/ Pracovníci firmy pána M. Zemenčíka,

zrekonštruovali auto-
busové zastávky
v centre obce a za-
čali s prácami na za-
stávkach na konci de-
diny.

2/ Zvárač pán J. Drígeľ s pracovníkmi
obce zdemontovali 2 autobusové za-
stávky na konci dediny. Taktiež na uli-
ci Hlavná vymenili zhrdzavené stĺpi-
ky zábradlia a pozvárali ho.

3/ Pracovníci obce a dobrovoľníci z ra-
dov nezamestnaných nám v obci uro-
bili zber železného šrotu a elektrood-
padu.

4/ Oravská vodárenská spoločnosť Dol-
ný Kubín a. s. na ulici Hlavná urobila
4 kanalizačné prípojky do starého po-
trubia, ktoré bolo urobené pri výstav-
be mosta.

5/ Špecializovaná firma z Dolného Ku-
bína nám na hospodárskej budove

Každý, kto má dobré srdce v tele, ctí si každú ženu a nežne
ju chráni. /Homér/

Zriaďovateľ Obec Hruštín
rozhodnutím zo dňa 26.5.2020

otvára Základnú školu,
Materskú školu, Školský klub

detí pri ZŠ Hruštín a Zariadenie
školského stravovania pri MŠ

Hruštín od 1.júna 2020.
Otvorenie škôl a školských

zariadení budú sprevádzať prísne
hygienické a ochranné opatrenia.

Vážení občania,
kto má záujem

o vykonávanie cintorínskej
služby - kopanie hrobových
miest v našej obci, nech sa
prihlási na obecnom úrade,
kde budú bližšie dohodnuté

podmienky súvisiace
s touto prácou.

O Z N A M

O Z N A M

zdemontovala starú strešnú krytinu
(eternit).

6/ Na základe rozhod-
nutia o znovu otvorení
Materskej školy a Zá-

kladnej školy obec zakú-

pila teplomery,
dávkovače na
mydlá a náplne,
dávkovače na pa-
pierové utierky
a jednorazové
utierky, stojany na
dezinfekciu rúk.

Všetkým, kto-
rí sa podieľali na
uvedených prá-
cach, veľmi pek-
ne ďakujem.

Vážení občania
Máme 3 mesiace od začiatku ko-

ronavírusu na Slovensku. Táto pan-
démia zmenila v mnohom aj naše
životy. Naučila nás disciplíne, ale žiaľ,
dopad koronavírusu má dopad aj na
ekonomickú stránku nášho života.
Na obci sme už druhý mesiac dostali
od štátu krátené podielové dane. Po-
sledný mesiac o 50% menej, čo má
pre nás tiež negatívny dopad. Na
poslednom zastupiteľstve sme stop-
li všetky investičné akcie. Po dvoch
mesiacoch prehodnotíme finančný
stav obce a poslanci obce rozhodnú
o ďalších investíciách v obci.

 starosta obce
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Pochválený buď Ježiš Kristus!

V Cirkvi teraz prežívame Turíce - Zo-
slanie Ducha Svätého. Preto by som
svoje zamyslenie chcel niesť v týchto myš-
lienkach. Z dejín vieme, že Ježiš naozaj
žil, zomrel a urobil prevrat v prirodzenom
poriadku – vstal z hrobu, porazil smrť!
Mnohí tomu neverili
a chceli dokázať, že ne-
vstal z mŕtvych. A sa-
motní priatelia Ježiša
(apoštoli) boli plní stra-
chu až natoľko, že sa
zatvorili v dome a pod-
dali sa smútku z toho,
že misia Krista sa nepo-
darila. Ježiš však prišiel
k nim aj cez zatvorené
dvere s pozdravom: PO-
KOJ VÁM! Keď na nich
potom vdýchol svojho
Ducha, prestali sa báť.
Vyšli s odvahou svedčiť
medzi ľudí a dokonca
boli šťastní ☺, keď trpeli
pre Kristovo meno.
Okrem daru odvahy do-
stali aj DAR múdrosti,
rozumu, rady, sily, po-
znania, Bázne Božej, nábožnosti! Sú to
dary, po ktorých podvedome všetci túži-
me. Každý chceme byť múdry, rozumný,
silný, vedieť dobre radiť (sebe i druhým),
mať správne a veľké poznanie a pritom
v bázni i láske uznávať Boha za Pána
svojho života. Nechajme sa teda obdaro-
vať a s odvahou kráčajme ďalej.

Zdá sa, že mimoriadny stav v našom
štáte končí. Vďaka Bohu, dokázali sme
škodlivý vírus zastaviť a už sa ďalej nešíri.
V prvom rade ďakujem za ochranu
Bohu a potom by som rád poďakoval za
každé nasadenie a službu v čase pandé-
mie pánu starostovi, celej štátnej sprá-
ve, lekárom a zdravotníckemu perso-
nálu, predavačkám, učiteľom, uprato-
vačkám, tým, ktorí sa modlili a vypro-
sovali a pokoj a Božie požehnanie...
jednoducho všetkým! Spoločne sme sa
pričinili k tomu, aby sme sa si ochránili
zdravie. Teraz dostávame novú šancu!
Pomaly sa rozbieha život v spoločnosti,
vychádzame zo svojich príbytkov, zo svo-
jich strachov a obáv a rozumne, múdro,
so správnym poznaním, čo je dobré a uži-
točné... začíname žiť pre druhých! Naše
srdcia sú nastavené zvláštne: Radosť
a šťastie pocítime až vtedy, keď urobí-
me šťastnejšími iných! Sv. Matka Tere-
za raz povedala: „Každý človek, s ktorým
sa stretneš, nech od teba odchádza lepší
a šťastnejší...“ Úradnou rečou Cirkvi je
latinčina. Ja si pri tejto príležitosti dovolím
súkromný preklad: Úradnou Rečou Cirkvi
je reč lásky! A keďže sa hovorí, „koľko

jazykov vieš, toľkokrát si človekom“, môže
to znamenať aj: Čím viac hovoríš „rečou
lásky“, tým viac si človekom! Prajem sebe
i všetkým, aby táto reč lásky, nebola pre
nikoho z nás „cudzím jazykom“. Kvôli štú-
diu tohto jazyka lásky nemusíme chodiť
ani do žiadnej jazykovej školy a platiť si

lekcie! Veď „kvapka lá-
sky je niekedy viac ako
oceán rozumu!“ hovorí
sv. Matka Tereza

Zvlášť by som chcel
pozdraviť všetkých otcov,
ktorých medzinárodný
deň si v mesiaci jún pri-
pomenieme. Blahože-
lám im k daru otcov-
stva. Modlím sa za nich,
aby preukazovali v den-
nom živote svoje posla-
nie otca nielen v sile, ale
aj v odvahe darovať seba
samého... Je to význam-
ná úloha, ktorú im Boh
zveril. A manželky im
majú pomôcť byť dobrý-
mi a zodpovednými ot-
cami. O šťastí manželov
a ich úlohe hovorí aj zná-

my príbeh: Láska istých manželov po
svadbe stále rástla. Boli veľmi chudobní
a každý vedel, že ten druhý nosí vo svo-
jom srdci nesplnenú túžbu. On nosil vo
vrecku zlaté hodinky, čo zdedil po otcovi,
a sníval, že si k nim kúpi zlatú retiazku.
Ona mala krásne dlhé hebké zlatisté vla-
sy a snívala o perleťovom hrebienku, že si
ho vloží do vlasov ako kráľovskú ozdobu.
Roky utekali a vo svojom vnútri si ticho
pestovali svoje nesplnené sny. Už dávno
sa však o nich spolu nerozprávali. A tak
sa priblížilo dvadsiate výročie ich svadby.
Usmiata manželka pristúpila k svojmu
manželovi bez svojich krásnych dlhých
vlasov. „Miláčik, čo si to urobila?“ pýtal sa
začudovaný. Ona otvorila ruku a na dlani
jej žiarila zlatá retiazka. „Predala som vla-
sy, aby som ti mala za čo kúpiť zlatú
retiazku.“ „Čo si to len urobila?“ povedal
muž. Otvoril dlaň, v ktorej žiaril vzácny
perleťový hrebienok. „A ja som predal ho-
dinky, aby som ti mohol kúpiť hrebienok.“
Objali sa. Nepotrebovali už nič. Jeden
pre druhého boli tým najväčším bo-
hatstvom.

Ako duchovný otec farnosti všetkým zo
srdca žehnám a ponáram do Božského
Srdca Ježišovho, ktorému je zasvätený
mesiac jún. Nechajme sa obdarovať dar-
mi Ducha Svätého, nech nie sme len lievi-
kom, cez ktorý jeho dary len prebehnú,
ale zachyťme ich, aby zostali v našom
srdci! Potom budeme vedieť rozprávať „re-
čou Cirkvi“ = „rečou lásky“...

duchovný otec

Obrázok: zdroj internet

v mesiaci jún 2020
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Kupčuláková Oľga
Jurovčik Anton
Šeliga Jozef
Vraštiaková Marta
Škapcová Margita
Kľuska Jozef
Krúpa Milan
Drígeľ Ján
Krivačka Pavol
Snovák František
Rabčan František
Jurinová Ľudmila
Očkajáková Margita
Žilinec Milan
Martvoň František
Zahumenická Helena
Jašicová Jana

Prišli medzi nás
Oliver Zrník
Tobias Záhora
Natália Majdová
Lukáš Maliterný

Odišli od nás
František Šeliga
Zuzana Teťáková
Ľudovít Mateček
Peter Socha
Emília Ťasnochová

Uzavreli manželstvo
Peter Kompan
   a Lenka Očkajáková



6/20204

Hruštín – obecné noviny, mesačník  Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111  Povolené OZ
z 30. júla 1991  registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09  ISSN 1338-7545  Grafická úprava, sadzba a tlač: Mgr. Andrea Hrdinová,
Námestovo  Uzávierka čísla: 2. 6. 2020  Počet: 820 ks Nepredajné!

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Kúpim stavebný pozemok v Hruštíne. Bližšie
info: 0915 529 902

Najmladšia generácia v obci
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR, v dôsledku ohrozenia života a zdravia
detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení
bolo prerušené vyučovanie v MŠ v období od 16. marca
2020 až do odvolania.

V MŠ sa zrealizovala precízna sanitácia a dezinfekcia
priestorov podľa stanovených požiadaviek.

Následným rozhodnutím ministerstva a po podrobnom
zvážení situácie, zriaďovateľ rozhodol otvoriť MŠ od
1.6.2020. Zistil sa záujem rodičov o prevádzku a boli tak
otvorené všetky 4 triedy. Maximálny počet detí v triede môže
byť 15 detí, nahlásených bolo 46.

Museli sme urobiť mnoho zmien, aby sme čo najlepšie
zabezpečili pokojný priebeh edukačného procesu v MŠ

a zároveň chrá-
nili deti, seba a
ostatných pred
možnými náka-
zami. Pri kaž-
dom vchode sa
nachádza dez-
infekčný pros-
triedok, ráno sa
meria deťom te-
lesná teplota
bezdotykovým
tep lomerom,
ktorá nesmie
byť nad 37,2
st.C. Bezdoty-
kové teplomery
nám spolu s
dávkovačmi te-
kutého mydla
a dávkovačmi
na papierové
utierky aj s ná-
plňami do det-
ských umyvá-

rok (4 triedy) zakúpila obec. Okrem toho nám sprostredkova-
la dva stojany na dezinfekciu a ochranné prostriedky pre
zamestnancov. Ďakujeme pánu starostovi a zamestnancom,
ktorí nám boli dávkovače nasadiť.

Prísne stanovené pravidlá musia dodržiavať nielen za-
mestnanci, ale i rodičia a stravníci zo ZŠ, ktorých je 70.
Prosím rodičov aby zodpovedne dodržiavali požiadavky sta-
novené materskou školou a to najmä každé ráno skontrolo-
vať zdravotný stav dieťaťa a pamätať na skrátený čas pre-
vádzky (od 6:30 hod. do 15:30 hod.).

Na záver by som chcela v mene celého kolektívu MŠ
popriať našej kolegyni Lenke Očkajákovej, ktorá sa 8. mája
rozhodla vydať spoločnou cestou života so svojím vyvoleným
Petrom Kompanom. Prajeme veľa lásky, vzájomného po-
rozumenia a tolerancia ...a detí pravdaže ☺

Očkajáková Marcela


