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Júl 2020
Q V nedeľu 5.
júla sme v našej farnosti privítali nového
pána kaplána
Mgr. Petra Gažiho.
V mene veriacich ho pozdravil starosta obce Mgr. František
Škapec
spolu s manželkou.
Vy p r o s u j e m e
mu od Pána
hojnosť Božieho požehnania
do jeho pastoračnej služby
ako aj kňazského života.

Q V nedeľu 28.
júna sme sa pri
svätej omši vo
Vaňovke rozlúčili s pánom
kaplánom
Mgr. Michalom Pavlom.
Pán kaplán odchádza
na
nové kaplánske miesto do
farnosti Lendak.
Pánovi kaplánovi ďakujeme
za celý rok aktívnej duchovnej
služby
v našej obci a
na novom pôsobisku mu
prajeme Božie
požehnanie.
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„Časy sú zlé, vravia podaktorí. Keby žili dobre, aj časy by boli dobré,
veď časy, to sme my!“
(sv. Augustín)

Činnosť za mesiac jún
1/ Pracovníci firmy pána M. Zemenčíka, dokončili rekonštrukciu autobusových zastávok na konci dediny.
2/ Zvárač pán J. Drígeľ s pracovníkmi obce,
zdemontovali starú autobusovú

zastávku vo Vaňovke. Taktiež nám urobili prívod ochranného
vedenia na elektriku, ku
zastávkam a bolo zvarených a namontovaných 5 konzol, na kábel.

Očami
starostu

3/ Elektrikár pán R. Kytaš s pracovníkmi obce, nám urobili prívod elektrického vedenia z verejného osvetlenia do
zastávok. Zastávky v centre obce a na
konci dediny sú osvetlené a monitorované.
4/ Pracovníci obce, pokosili verejné
priestranstvá v obci a cintoríny v Hruštíne a vo Vaňovke.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania,
po napínavých predošlých mesiacoch ovplyvnených COVIDOM-19, sa
začínajú pre školákov prázdninové
mesiace.
Všetkým školákom a dovolenkujúcim občanom prajem, aby si oddýchli, načerpali nových síl, ale zároveň, aby boli aj ostražití a dávali si
pozor na svoje zdravie.

O Z N A M
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.

NELEGÁLNE SKLÁDKY
Obec Hruštín prevádzkuje Zberný
dvor pri poľnohospodárskom družstve, ktorý je otvorený pre občanov
Hruštína a m.č. Vaňovka v dňoch:
Pondelok 12:00 – 15:30
Streda
12:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 13:00

Obec Hruštín ponúka bezplatne
vyradené stoly, stoličky z kultúrneho domu
a drevený odpad na palivo.
Občania, ktorí majú záujem o tieto stoly, stoličky a odpad nech
sa prihlásia u pána Jozefa Kupčuláka na zbernom dvore
v Hruštíne.

Občania môžu na zberný dvor doviezť objemný odpad (odpad, ktorý
sa nezmestí do kuka nádoby – nábytok, okná, dvere, polystyrén...) a drobný stavebný odpad. Upozorňujeme
občanov, že v prípade vloženia odpadu na iné miesto, ako je zberný
dvor (nelegálne čierne skládky v katastri obce Hruštín a Vaňovka) sa
dopúšťajú priestupku v zmysle VZN
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hruštín,
za ktorý hrozí pokuta do výšky 1500,eur. Preto žiadame občanov, aby sa
správali zodpovedne k prírode a neznečisťovali životné prostredie odpadom.
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Balíček keksov
Istá slečna čakala na letisku na lietadlo. Keďže jej let mal meškanie, rozhodla sa, že si na skrátenie času kúpi
nejakú knihu. Ku knihe si kúpila aj balíček keksov, pohodlne sa
usadila a začala čítať.
Na vedľajšie sedadlo si
po chvíli prisadol neznámy muž. Otvoril si časopis a začítal sa. Keď si
ona vzala z balíčka prvý
keks, muž si na jej veľké
prekvapenie bez jediného
slova, tiež zobral jeden. Cítila sa pobúrená jeho správaním, ale nepovedala
nič, mysliac si: „To je ale drzosť!”
Zakaždým, keď si ona vzala keks,
muž urobil to isté.
Popudzovalo ju to čím ďalej, tým viac,
ale nechcela robiť scény.
Keď už zostával len posledný keks,
pomyslela si: „Hádam sa neopováži...?”
A muž si s úsmevom vzal posledný keks,
rozlomil ho na polovicu a jednu jej podal. Tak to už bolo priveľa. Urazene
zavrela knihu, zobrala si veci a odišla
do nástupnej haly. Keď sa konečne usadila v lietadle a otvorila svoju tašku, aby
si vybrala knihu a pokračovala v čítaní,
na svoje obrovské prekvapenie v nej
objavila balíček s keksami. NerozbaleCOOP Jednota Námestovo je modernou a dynamickou obchodnou spoločnosťou. Zameriava sa na skvalitňovanie služieb, modernizáciu predajní
a má aj ďalšie rozvojové zámery. Aj v
tomto zložitom období boli uskutočnené viaceré modernizácie prevádzkových jednotiek v našom okrese. Medzi
tých šťastnejších sme patrili aj my
v Hruštíne, kde sa uskutočnil remodeling PJ 1-55 nášho supermarketu
v dňoch 25.5. až 4.6.2020. Na prácach sa podieľali viacerí dodávatelia.
Najviac prác realizoval Stavebný podnik Námestovo, a to oprava dlažby pri
vstupe do predajne, výmena popraskanej dlažby v predajni, montáž svetlovodu do kancelárie, natiahnutie vonkajšieho sokla fasádnou omietkou, výmena vonkajších žalúzií na ventilátoroch a výmena stropných kaziet. Dodávateľ Milan Lašťak realizoval drevené obklady a zápultie. Tento dodávateľ ešte má v priebehu mesiaca vymeniť zariadenie v kancelárii a skrinky
v šatni. Vymaľovanie predajne realizoval Jozef Jagelka. V predajni boli
vymenené všetky regály, dodávateľom
ktorých bola firma OZAP. Tak tiež boli
vymenené všetky vitríny obslužné, prí-

ný a nedotknutý! Ako veľmi sa zahanbila... Úplne zabudla, že si svoj balíček
s keksami nechala v taške! Nechápala,
ako sa mohla tak, zmýliť...
Ten muž na letisku sa
s ňou podelil s keksami
bez problémov, bez námietok, bez akéhokoľvek
vysvetľovania... a ona si
pritom rozčúlene myslela,
že jej drzo berie keksy.
Teraz už nemá žiadnu
možnosť, aby mu to vysvetlila, alebo sa mu aspoň ospravedlnila.
V živote človeka sú veci, ktoré sa
už nedajú vrátiť späť.
Kameň, ktorý sme už hodili,
slovo, ktoré sme už vyslovili,
príležitosť, ktorú sme prepásli,
čas, ktorý sme premárnili...
Stojí to vôbec za to, aby sme zatemnili svojho ducha pomstou, alebo hnevom kvôli rôznym banalitám
podobným, ako je napríklad pár keksov?
Ako často vo svojej domýšľavosti
odsudzujeme iných za veci, ktoré
sme im neprávom pripísali?
Autor. T. Kostovčík
stenné a mraziace truhlice, ktoré dodala a inštalovala firma RECCOM. Bol
zmenený aj spôsob vykurovania z pevného paliva na tepelné čerpadlo.
Celková investícia predstavovala
čiastku 93 770 €. Otvorenie predajne
po remodelingu sa uskutočnilo dňa
5.6.2020. Otvorenie prebehlo z dôvodu
mimoriadnej situácie bez slávnostného
charakteru. V záujme ochrany zdravia
zákazníkov, ale hlavne personálu, bol

Moje meno ste už asi zachytili viackrát volám sa Peter Gaži. Pochádzam z dediny Valaliky, blízko Košíc.
Naši rodičia prijali 4 deti, dvoch synov a dve dcéry. Ja som sa narodil
v deň sviatku Premenenia Pána, preto vždy má človek pracovať na sebe,
aby sa menil k lepšiemu. Po Pánovom volaní som nastúpil do Spišského seminára, kde som ukončil teologické vzdelanie. Po ukončení štúdia
ma pán biskup poslal do farností Lomnička, Liptovský Mikuláš, Spišská
Belá, Oravský Podzámok. Teraz ma
poslal tu do Hruštína, verím, že spoločne budeme bojovať dobrý boj, vieru si zachováme a potom získame
veniec slávy.
Váš nový kaplán
vstup do supermarketu v prvých dňoch
regulovaný. Modernizáciou sa podstatne zvýšila výstavná plocha, a bol nanovo vyložený tovar.
Teraz musíme veriť, že sa v zmodernizovanej predajni zákazníci rýchlo zorientujú, že budú mať vždy k dispozícii bohatú ponuku kvalitných potravín a v predajni ich privíta usmievaví a príjemní personál.
Sprac.: J. Kravčíková
Foto: Coop Jednota
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JUBILANTI

v mesiaci júl 2020
sa dožívajú
životných jubileí
Žilincová Zuzana
Brisuda Kamil
Šalata Jozef
Šinálová Božena
Kľusková Margita
Téglerová Rozália
Radzová Maria
Škapec Stanislav
Kubirita Václav, Ing.
Rabčan Ľudovít
Škapcová Alena
Martvoňová Marta
Žilincová Anna
Kompan Ľudovít
Očkajáková Helena
Radzová Terézia
Hojová Gabriela
Tomulcová Jana
Prišli medzi nás
Alžbeta Žofajová
Gréta Trojáková
Andrea Žilincová
Nina Martvoňová
Ema Svýbová
Marián Kompan
Matej Piták
Jozef Jurky
Odišli od nás
Ján Kampoš
Emília Katrenčíková
Jozef Kľuska
Anna Drígľová
Uzavreli manželstvo
Matúš Kojs a Marta
Martvoňová

U z n e s e n i e č. 27/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
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. 28/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Program podľa pozvánky.
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. 29/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 2: Informácia starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Obecné zastupiteľstvo
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. 30/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prevod pozemku parcela CKN č. 1345/6,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
a pozemku parcela CKN č. 1345/7, zastava-

ná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, v hodnote 689,52 Eur, k. ú. Hruštín, podľa GP
č. 37048201-5/2020 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor vo
vlastníctve Mariána Kompana, Črchľa
384/11, 029 52 Hruštín, nar. 11.05.1977, zámenou za pozemok parcela CKN č. 484/3,
záhrada o výmere 7 m2, parcela CKN č. 484/
4, záhrada o výmere 35 m2 a parcela CKN
č. 486/14, záhrada o výmere 16 m2, v hodnote 666,42 Eur, k. ú. Hruštín, podľa GP č.
37048201-5/2020 vyhotoveného geodetickou
kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor, vo vlastníctve obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín, IČO: 00314501, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú priľahlé k pozemku zastavaného stavbou rodinného
domu. Obec nadobudne pozemky, ktoré slúžia ako miestna komunikácia.
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. 31/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Žiadosť Ľuboša Janceka, MAGNUM, 029 52
Hruštín, Črchľa 305 o uplatnenie 40 % zľavy
z výšky nájomného z dôvodu uzatvorenia
prevádzky v čase od 16.03.2020 do
16.05.2020 pre výskyt pandémie ochorenia
COVID-19, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020.
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. 32/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 4: Návrh Záverečného účtu Obce
Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok
2019.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
A/ Berie na vedomie:
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín k Záverečnému účtu Obce
Hruštín a rozpočtovému hospodáreniu za rok
2019.
Hlasovanie:

5
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/ Schvaľuje:
Záverečný účet Obce Hruštín a celoročné
hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
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. 33/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 5: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hruštín na
2. polrok 2020.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín na 2. polrok 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
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 34/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 6: Správa kontrolóra obce Hruštín o výsledkoch kontroly.
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 výsledkoch kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra Obce Hruštín za doterajšiu časť 1. polroka 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
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 35/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
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K bodu č. 7: Návrh 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:
A: Berie na vedomie:
Prevedené rozpočtové opatrenia starostu
obce.
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
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0
B: Schvaľuje:
Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020
v nasledovných položkách:

Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb
medzi Obcou Hruštín a AT – AUDIT, s. r.
o., M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín.
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
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 38/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 10: Interpelácie.

schválený
Výdaj - bežný rozpočet
Program 3.2
635 006 Údržba zastávok
Program 6.3
642 001 Bežné transfery
Program 6.4
635 Údržba KD
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
717 002 Rekonštrukcia zastávok

rozdiel

upravený

5 000,00 €

+ 6 500,00 €

11 500,00 €

71 750,00 €

– 10 500,00 €

61 250,00 €

40 000,00 €

+ 9 000,00 €

49 000,00 €

25 000,00 €

– 5 000,00 €

20 000,00 €

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
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 36/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 8: Sadzobník úhrad za služby
poskytované obcou Hruštín.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Sadzobník úhrad za služby poskytované
Obcou Hruštín.
Hlasovanie:
Za:
10
D. Banasová, Bc. M.
Haluška, 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
Neprítomný: 1
Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 37/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 9: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi Obcou Hruštín a AT
– AUDIT, s. r. o.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 22.04.2020.
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
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 39/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 10: Interpelácie.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Súhlasí:
So započítaním účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady Hlavnému kontrolórovi obce Hruštín a prednostke OcÚ do fondu pracovného času.
Hlasovanie:
Za:
10
D. Banasová, Bc. M.
Haluška, 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
Neprítomný: 1
Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0
Mgr. František Škapec
starosta obce
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Najmladšia generácia v obci
Q 1.06.2020 – Po mimoriadnom prerušení prevádzky škôl, bola po dohode so
zriaďovateľom naša MŠ opäť otvorená.
Na základe prísnych opatrení bolo pripravené prostredie a zmenený spôsob
niektorých činností v MŠ. O pobyt prejavilo záujem 46 detí, ktoré boli rozdelené
do 4 tried. A keďže nám na tento deň
pripadol aj MDD, trávili sme deň zábavnými a športovými aktivitami. A pravdaže sme si pripomenuli, že vo svete je
mnoho iných detí, ktoré majú síce inú
farbu pleti, iné náboženstvo a inú kultúru, ale každého máme brať ako rovnocenného kamaráta. Pre potešenie škôlkari dostali prekvapenie a sladkosti, za
ktoré ďakujeme pánovi starostovi.
Q24.06.2020 – Tento deň sme urobili opäť slávnostným pre našu MŠ. Keďže sa koniec školského roka blížil, rozlúčili sme sa s našimi najstaršími kamarátmi. Hoci to bolo tentokrát bez rodičov, vystúpenie si užili všetci ostatní
škôlkari. Po rozlúčkovej piesni sme si

spoločne zaspievali známe detské pesničky a potom s úžasom sledovali, čo
všetko si kamaráti zapamätali z krúžku
angličtiny. Prišla sa rozlúčiť aj pani angličtinárka Mgr. Vajdiarová z Centra voľného času Maják, ktorá sa deťom venovala počas roka a každému odovzdala
vysvedčenie a sladkú odmenu.
Potom každý náš „veľký predškolák“
(tento rok to bolo 23 detí) dostal tašku s
prekvapením a pomaškrtil si na výbornej torte. Veríme, že prekvapenie potešilo každého a vďaka knižke a fotke
budú na našu MŠ len pekne spomínať.

INFO:

Nezostáva nám nič iné, len im popriať
veľa úspechov a chute do práce malého žiačika. Ďakujem kolegyniam za prípravu, pohostenie a prácu, ktorou sa
najstarším predškolákom počas roka
venovali.
Počas celého mesiaca júl sme sa
zapájali do výtvarnej súťaže, ktorú realizovalo Oravské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne. Okrem toho, že si deti
precvičovali grafomotoriku, spoznali tiež
nejaké pekné tradície a oprášili staré
ľudové hry ako je Kolo kolo mlynské,

Slepá baba, schovávačku a iné. Dokonca sa nám pošťastilo a niekoľko našich
škôlkarov získalo krásne ceny.

– Počas mesiaca júl bude v prevádzke jedna trieda. Je to zmiešaná
trieda (deti rôzneho veku), kde podľa zákona môže byť len 20 detí. Počas týchto dvoch mesiacov bude prebiehať sanitácia, dezinfekcia priestorov a hračiek, maľovanie priestorov
kuchyne, skladov a spojovacej chodby a čerpanie dovoleniek zamestnancov.
– Prosím rodičov, ktorí ešte nedoložili k žiadosti svojho dieťaťa potvrdenie o jeho zdravotnom stave, aby
tak urobili čo najskôr.
– Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ budú vydané do
17.07.2020, dostanete ho poštou.
Riaditeľka má ale právo s niektorými žiadosťami počkať do 20.08.

Na záver chcem poďakovať všetkým pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom za tohtoročnú prácu,
každú ochotu a snahu. Rok to bol komplikovaný vzhľadom na vypuknutie pandémie, ale zvládli sme to a verím, že
nás to v mnohom len posunulo vpred.
Ďakujem za ústretovosť a spoluprácu pánovi starostovi Mgr. Škapcovi,
zamestnancom OcÚ za vykonávanie potrebných prác, pánovi riaditeľovi ZŠ, a
tiež pánovi farárovi a kaplánovi za ich
chvíle strávené s deťmi.
Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Q 1.-6. – na základe rozhodnutia vlády bolo obnovené
vyučovanie pre ročníky 1.-5. Hoci sa rodičia dobrovoľne
rozhodovali o tom, či pošlú svoje dieťa do školy, účasť bola
vyše 90-percentná.
Q12.6. – ôsmaci absolvovali v našej škole testovanie k
profesionálnej orientácii, ktoré s nimi vykonali zamestnanci CPPPaP Námestovo.
Q22.6. – od tohto dňa nastúpili povinne do školy na 1
deň žiaci 9., potom 8., 7., 6. ročníka, aby odovzdali a prevzali
učebnice, dali si do poriadku svoje veci, urobili poriadok v
triedach a vyprázdnili šatne.
Q24.6. – konala sa koncoročná pedagogická rada, ktorá
zhodnotila prospech, správanie a dochádzku žiakov za školský rok 2019/2020.
Výsledky:
Prospech: Na I. stupni prospelo všetkých 136 žiakov, na
II. stupni 160 žiakov, v auguste bude 6 žiakov robiť komisionálne skúšky (24.-26.8. od 9.00). Dôvodom je nezapájanie
sa do dištančného vzdelávania, neplnenie úloh.
Dochádzka:
I. stupeň – najlepšia 4.A - priemer 28,5 vymeškaných
hodín na žiaka za škol. rok, najviac 3.A – 51 hod/ž. II. stupeň
- najlepšia 5.A – 29,2 hod., 6.B - 41,8 hod, 5.B – 42,2 hod.
Najviac: 8.A – 89,2 hod/ž., 9.B – 66,3 hod/ž. Šiesti žiaci
nemali za celý rok vymeškanú ani jednu hodinu: Martin
Kratoň (2.B), Miroslav Zemenčík (3.B), Ester Sochová a
Elena Šmihľová (4.A), Sára Kytašová (6.B) a Matúš Tomulec
(8.B)
Končí nám 33 deviatakov, do 1.ročníka nastúpi 21 prvákov. Odídu nám 6 žiaci na inú školu (5x 8-ročné gymnázium,
1x športová škola), naopak, pribudne po presťahovaní 1
žiačka. Oproti tomuto škol. roku budeme mať o 17 žiakov
menej – teda 285. Menej bude aj tried – vzhľadom na to, že
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bude len 1 prvá trieda, tak spolu bude 17 tried. Nový školský
rok začne v stredu 2.septembra 2020.
Q30.6. – ukončila u nás 42-ročné pôsobenie pani zástupkyňa Mgr. Iveta Kleňová a ročné zastupovanie pani učiteľka
Mgr. Alexandra Gabaríková. Ďakujeme za vykonanú prácu
a prajeme užitie si zaslúženého dôchodku, resp. veľa úspechov na novom pôsobisku.
Všetkým žiakom v mene všetkých zamestnancov školy
ďakujem za utváranie priaznivej klímy v škole a prajem príjemné prežitie letných prázdnin.
– ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY - od konca septembra budú žiaci
môcť navštevovať záujmové krúžky. Ak má niekto z Vás
(rodičia a priatelia školy) záujem viesť krúžok, treba si pripraviť plagát s údajmi o ňom. Tento plagát nám v septembri
doručíte, my ho vyvesíme, aby si deti mohli o krúžku niečo
prečítať a potom sa rozhodnúť.
POĎAKOVANIE – p. Mariánovi Kompanovi za bezplatné poskytnutie latiek na lavičku k multifunkčnému ihrisku,
OcÚ Hruštín a COOP JEDNOTA za venovanie sladkostí
pre deti pri príležitosti MDD (1.-5.roč.)
– V prázdninových mesiacoch je prevádzka telocvične
prerušená, verím, že dostatok príležitostí na športovanie poskytnú ihriská v Zamoste i na Výhone, workoutová telocvičňa, naša príroda či vhodné cyklotrasy v okolí Hruštína.
Ďakujem všetkým pedagógom a zamestnancom školy za celoročnú prácu, zriaďovateľovi školy, združeniu
rodičov i farskému úradu za spoluprácu a prajem všetkým
príjemnú dovolenku, oddych a načerpanie nových síl do
ďalšieho školského roka.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

OBEC HRUŠTÍN VYHLASUJE

Zbierku použitého oblečenia a textilu.
Čo všetko môžu občania darovať:
Y Oblečenie: dámske, pánske, detské
(tričká, svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty...)
Y Posteľnú bielizeň
(obliečky, plachty, paplóny, ale nie z peria...)
Veci zabalené do igelitových vriec či škatúľ, aby sa
nepoškodili transportom, môžete nosiť v pracovnej dobe
ku skladu pri OcÚ Hruštín do 31.7.2020.

Q Kúpim aj malé výmery stavebných pozemkov
v lokalite Pod uhliskom. Bližšie informácie na t.č.:
0904 483 198
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