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Na hodine slovenského jazyka sa
pani učiteľka rozhodla, že svojich žia-
kov preverí a uznala, že diktát bude
vhodnou formou, ako to spraviť. Téma
diktátu bola - svetlo.

Žiaci dopísali a čakali, ako túto úlohu
zvládli. Pani učiteľka začala diktáty opra-
vovať. Všetky "diela" boli
ako tak v poriadku, až na
jedno. Pri čítaní práve to-
ho jedného jej skoro vy-
razilo dych, veď také čosi,
ešte počas svojej praxe
nevidela.

Diktát bol napísaný
takto: Svätlo je v živote
človeka veľmi potrebné.
Svätlo pomáha tým ľu-
ďom, ktorí zablúdia v tme.
Všade tam, kde je svätlo,
je život krajší. Jeden pre
druhého máme byť svät-
lom. Čím bližšie si pri
svätle, tým lepšie vidíš.
Svätlo je pre všetkých. Svätlo je opa-
kom tmy.

Svetlo so širokým ä? Veď to snáď,
ani nie je možné takto to napísať. Po
oprave tohto diktátu, keď učiteľku žiak,
skoro zničil formou teroristického útoku
na slovenčinu, si ho zavolala k sebe na
vysvetlenie. Myslela si, že po prečítaní
tohto "úkazu" ju už len tak hocičo ne-

Diktát
prekvapí. A predstavte si, že prekvapilo.
Žiak jej totiž vysvetlil, že prečo svetlo
s ä. "Pani učiteľka, veď byť svetlom zna-
mená byť svätý." V celom diktáte sa dá
použiť slovo svätý namiesto slova svet-
lo. A začal písať diktát ešte raz.

"Svätosť je v živote človeka veľmi

potrebná. Naša svätosť pomáha tým,
čo zablúdia v tme. Všade tam, kde je
svätosť, je život krajší. Čím bližšie si pri
svätosti, tým lepšie vidíš. Svätosť je pre
všetkých. Svätosť je opakom tmy."

Pani učiteľka opäť "onemela". Po
chvíľke ticha žiaka objala a poslala ho
do triedy so slovami: "Prajem ti, aby si
ty sám bol v živote svetlom, aby si bol

svätý." Aj ona, aj on vedeli, že s takou
gramatikou, nikdy žiadnu cenu za slo-
venský jazyk nezíska. Tiež však vedeli,
že aj keď vedieť správne písať je veľmi
potrebné, oveľa dôležitejšie je byť svet-
lom pre ľudí okolo nás, jednoducho byť
svätým.

PS: Ži tak, aby si bol
pre niekoho svetlom.

Prečítaj babke, ktorá
slabo vidí, kedy jej ide
autobus zo zastávky.

Podaj z regálu kom-
pót panej, ktorá naň ne-
dočiahne.

Zastav autom, keď
niekto uteká a nestíha.

 Rob úplne obyčajné
skutky. Úplne obyčajné,
ale v tej chvíli pre nie-
koho veľmi potrebné.
Buď svetlom pre kaž-
dého. Buď úplne oby-
čajné svetlo a budeš

svätý. Veď svetlo je pre každého, aj
svätosť je pre každého.

Či si v gramatike dobrý, či zlý, je
Bohu úplne jedno.

Túži po tom, aby bol ON tvojím
svetlom a TY svetlom pre druhých.
Tak buď SVÄTLOM!

 Autor:
Michaela Mihalikova Petrušová

Mesiac september je naplnený
mariánskymi sviatkami, ktoré nás

vedú ku jednej úžasnej neobyčajnej
žene, a to je Matka Božia. Panna Mária
je iná a to pre zrejmé dôvody. Sväté
Písmo vysvetľuje, že ju zatienila moc
Najvyššieho (porov.lk1,35).
Výraz zatienená je hlboko biblický
a v posvätnom rozprávaní je použitý len
niekoľkokrát na zdôraznenie mimoriad-
neho veľkého prejavu Božej dobroty
a milosti. Na Pannu Máriu zostúpil Duch
Svätý, zatienila ju moc Najvyššieho
a ona ako panna počala Božieho Syna,
ktorý bol jej Synom. Vo svojom tele no-
sila Syna večného Boha. Stala sa ži-
vým bohostánkom, archou zmluvy na-

plnenou Božou prítomnosťou na tej-
to zemi. Nosila Ho nielen vo svojom
tele, ale i vo svojom srdci, mysli, či-
noch i v spôsobe života. Videla
a počula evanjelium vo svojom Sy-
novi a stala sa Jeho prvou učeníč-
kou. Zo života Panny Márie preto
musíme i my vnímať, že i pre nás má
Boh plán. Plán lásky, milostí, Jeho
prítomnosti. Dôležité je však, aby
sme my vnímali tieto Božie milosti,
tento plán. Sme otvorení k tomu?
Nech sa za nás prihovára naša Mat-
ka, ktorá je v nebi, aby Boh urobil
veľké veci i v našom živote.

Mgr. Peter Gaži
Pán kaplán
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac august

„Je dobre, keď máte vo svojej veľkej slovenskej rodine Matku, ktorej
možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a nádeje. Na tomto mieste ju
uctievate ako Sedembolestnú, ako Matku, ktorej srdce bolo pod krížom
prebodnuté siedmimi mečmi bolesti, ako to zdôrazňuje tradícia.“

/Ján Pavol II. v Šaštíne 1.7.1995/

1/ Firma Vatt s.r.o. po výberovom konaní,
nám začala so zemnými prácami na
multifunkčnom ihrisku vo Vaňovke, za
obecnou budovou.

2/ Firma Značky s.r.o.
nám na ulici Lán, na-
montovala spomaľova-
cí prah s dopravným
značením.

3/ Pracovníci obce s technikou a pán O.
Škunta s bagrom, nám vyčistili garád
a rozšírili cestu na ihrisku na Kutine.

4/ Počas prázdnin prebehla kontrola rea-
lizovaných projektov a to: finančná kon-
trola Dielní v ZŠ a kontrola Zberného
dvora, zo životného prostredia.

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

Vážení občania
Po vynútených a predĺžených prázd-

ninách – neprázdninách, spôsobených
COVIDOM – 19, sa otvorili

pre všetkých žiakov
a študentov brány škôl.
Všetkým žiakom a štu-

dentom prajem úspeš-
ný školský rok, ktorý i na-

priek trvajúcemu koronavírusu, začal
za prísnych hygienických opatrení. Pev-
ne dúfam, že zodpovedným správaním

na všetkých úrovniach nášho života
vírus porazíme a vrátime sa do normál-
neho pracovného života, bez obme-
dzení.

starosta obce

v mesiaci
september 2020

sa dožívajú
životných jubileí

J U B I L A N T I

Zemenčíková Agneša
Kušnier Ján
Slameníková Margita
Jaššová Irena
Šeligová Margita
Krivačková Elena
Snovák Ľudovít
Slaničanová Viera
Kompanová Gabriela
Stieranka Martin
Jurkyová Jana
Opálková Zuzana

Prišli medzi nás
Marko Frčo
Natália Hojová
Martin Kršák
Štefan Mauricio Vrana
Stanislav Martvoň
Alex Gočala

Odišli od nás
Mária Škapcová

Uzavreli manželstvo

Tomáš Kurtulík
   a Margita Katreníková
Peter Škapec
   a MDDr. Mária
      Škombárová
Jozef Janík
   a Terézia Hojová
Ondrej Pös
   a Zuzana Kubiritová
Mário Šeliga
   a Marianna Chylová
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 júl - august – upratovanie školských priestorov, kosenie
priestranstiev okolo školy

 24. - 26.8. – komisionálne skúšky – 6 žiakov, všetci
vyhoveli. Učitelia začali pripravovať nový školský rok (plány,
priestory, výzdoba atď.)

 27.8. – pe-
d a g o g i c k á
rada, oslava
okrúhlych jubi-
leí Ing. M. Lip-
ničanovej a p.
Marty Žilinco-
vej.

 28.8. – na
stretnutí po
10 rokoch sa
zišlo v škole 22
bývalých žia-
kov 9AB (tr. uč.
J. Červeňová
a D. Kubánio-
vá). Po pre-
hliadke školy si
na školské ča-
sy pospomína-
li v Agrohoteli
Tri Brezy.

2.9. – otvorenie školského roka. Do školy nastúpi 283
žiakov (o 21 menej ako vlani), z toho 21 prvákov (iba jedna
prvá trieda). 7 žiakov nám odišlo do iných škôl, 1 žiačka sa
prisťahovala. Máme 17 tried, 7 na Výhone (I. stupeň i školský
klub detí), 10 tried je v Zamoste.

Máme 28 pedagogických a 6 nepedagogických zamest-
nancov, 5 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga. V ko-
lektíve sú tieto zmeny: do dôchodku, resp. na iné pracovisko
odišli Mgr. Iveta Kleňová a Mgr. Alexandra Gabaríková.
Novou zástupkyňou riaditeľa školy pre I.stupeň je PaedDr.
Marta Mišániková. Po rodičovskej dovolenke sa vracia Mgr.
Katarína Kubasová. Triednou učiteľkou v prvom ročníku je

Mgr. Anna Holišíková. V piatom ročníku sú triednymi Mgr.
Katarína Kubasová v 5.A a Ing. Marta Lipničanová v 5.B.
Výchovnou poradkyňou je PhDr. H. Martvoňová.

Od konca septembra začne krúžková činnosť, žiaci si
budú môcť vybrať z ponuky krúžkov, ktorá sa v súčasnosti
tvorí. Vyzývame záujemcov o vedenie nejakého záujmového
krúžku, aby dali vedeniu školy avízo (názov krúžku, cieľová
skupina – ročník) o svojom záujme do 15.9.2020.

ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) bude
pôsobiť prevažne v budove Zamost, ale aj na Výhone.

ŠkD – máme zriadené 3 oddelenia ŠkD.

 Stravovanie v školskej jedálni – od utorka 3.9.2020
majú žiaci možnosť stravovania v školskej jedálni. Smernica
k podmienkam stravovania je zverejnená na stránke ZŠ
Hruštín. Je tam aj formulár na prihlásenie na stravovanie.

Kvôli nariadeniu vyšších orgánov je momentálne prevádz-
ka telocvične zastavená. Od 20.9. bude opäť v prevádzke
fitnes a telocvičňa (pre verejnosť po 17-tej hodine). Vyža-
duje sa športový úbor a čistá obuv. Rezervovanie haly je
možné na tel. č. 0902 614 298 p. Matúš Očkaják. Vstup do
fitnes – vždy o celej hodine (nie napr. o 17.20)

Počas prázdnin bolo k dispozícii záujemcom o šport multi-
funkčné ihrisko (permanentne otvorené). Jednou z pod-
mienok bezplatného využívania je nechať po sebe poriadok
na ihrisku i v okolí lavičiek a tartanovej dráhy. Plastové fľaše
patria do igelitového vreca na zber plastov. Sklenené fľaše

nosiť do areálu a nechávať ich v okolí ihriska je zakázané!
Pre pokračovanie v bezplatnom využívaní ihriska treba dodr-
žiavať pokyny a nariadenia riaditeľa školy.

Dôležité upozornenie:
V súvislosti s protiepidemiologickými nariadeniami žia-
dame dodržiavať po vstupe do školských budov R-O-R
(ruky – odstup – rúško). Žiadame rodičov detí zo ŠKD,
aby na svoje deti čakali pred školou.

Všetkým žiakom, zamestnancom, rodičom prajem úspeš-
ný vstup do nového školského roka, ktorý, dúfam,
zvládneme bez nútených prerušení.

Július Kubáni, riaditeľ školy

ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚL - AUGUST 2020
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Počas mesiaca august bola MŠ zatvorená a zamestnanci
čerpali dovolenku, vďaka ktorej budú mať, dúfam, od sep-
tembra dostatok elánu a síl pracovať.

Prerušenú prevádzku sme opäť využili na rôzne renovácie
a odstránenie nedostatkov. Po návšteve pracovníčky z RÚVZ
sme s pánom starostom naplánovali a následne uskutočnili
odstránenie niektorých závad. Nepedagogické pracovníčky
vymaľovali kuchyňu a sklady, vymenilo sa linoleum za dlaž-
bu v sklade pracovných pomôcok, vymenili sa opotrebované
police za stabilnejšie, napevno sa pripevnili kryty radiátorov
a na niektorých dverách boli vytvorené vetracie otvory. Keď-
že linoleum v celej MŠ je už veľmi opotrebované, počas

posledného týždňa nám zamestnanci PS-Parket celoplošne
nalepili koberce v 1. a 2. triede. Na dvore MŠ bola osadená
plechová skriňa na uloženie plynovej bomby a riešila sa
problematika revízie elektrospotrebičov a celého vedenia
elektriny. Exteriér bol pripravený na začiatok školského roka:
dezinfikovali sa preliezky, čistilo pieskovisko, kosil sa trávnik
a zamestnanci OcÚ nám opravili schody ku pošte.

Ďakujem za ochotu a spoluprácu pánu starostovi a za-
mestnancom OcÚ, firme PS-parket, Zajacovi Ľ., Kupčovi J.,
Kľuskovi Š. ml., Záhorovi F. a Smidžárovi J.
27.08.2020 V priestoroch jedálne sa uskutočnilo ZRPŠ,
kde boli rodičom podané informácie o chode MŠ, poplatkoch

Najmladšia generácia v obci

16.augusta sa konal 6. ročník Rodinnej cyklotúry. 17
registrovaných rodín vyštartovalo z parkoviska Agrohotela
Tri brezy na trasu vedúcu na Zábavu. Všetci šťastne prišli
do cieľa, kde bola pripravená opekačka, zmrzlina a každá
rodina si mohla odniesť malú spomienku v podobe spoloč-
nej rodinnej fotky. Dobrovoľný príspevok/štartovné 36 EUR
sa využije na ďalšie aktivity Rodinného centra.

Ďakujeme všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a part-
nerom: Kreslenô – Radko Snovák, STAMAR, HRTN, o.z,
Obec Hruštín, JURPACK – balenie s potešením, Syrárska
výroba Hruštín - Miroslav Šeliga, SELO s.r.o., Agrohotel Tri
brezy, Škapec servis, Pizzeria Pohoda – Babín.

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
Rodinné centrum Motýlik

a umiestnení ich dieťaťa. Taktiež o nariadeniach, ktoré je
potrebné dodržiavať počas aktuálnej situácie.
Potrebné informácie nájdete na webovom sídle MŠ
www.mshrustin.edupage.org
Počas školského roka 2020/2021 bude MŠ navštevovať 94
detí. Z toho 69 detí pokračuje v dochádzke, 25 detí je novo-
prijatých. V každej triede je kapacita naplnená podľa zákona
245/2008 Z.z. §28 ods.9, podľa ktorého je záväzný počet detí
v triedach nasledovný:
a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti
b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti
c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti.

Počet detí môže byť v triedach so staršími deťmi navýšený
maximálne o tri deti.
Zloženie tried MŠ Hruštín:
1.trieda: 25 detí (5-6 ročné, ktoré majú rok pred nástupom do
ZŠ)
2.trieda: 25 detí (4-5-6 ročné, 14 detí predškoláci, 11 stredná
veková skupina)
3.trieda: 24 detí (4-ročné, stredná veková skupina, jedno
nástup v januári)
4.trieda: 20 detí (3-ročné deti)

 Prosím rodičov, aby rešpektovali prevádzkový poria-
dok a dodržiavali všetky stanovené nariadenia.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ

Rodinná cyklotúra
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Dňa 22. a 23. augusta sa na strelnici v Hruštíne konali
Kvalifikačné preteky v streleckom trojboji o postup na
Majstrovstvá Slovenska. Zúčastnili sa jej strelci z celého
Slovenska a aj spoza rieky Morava. Výsledky zo soboty
boli vyhodnotené ako Memoriál Mariána Kompana. V piš-
toli aj v revolveri suverénne zvíťazil Jozef Jancek. V pištoli
dokonca vytvoril nový Slovenský rekord 342 bodov, keď
o jeden bod vylepšil svoj vlastný rekord. Jozef Jancek sa
dostal aj na prvé miesto v obidvoch rebríčkoch. Ostatní
naši strelci sa vždy dostali do prvej desiatky aj Augustín
Hojo, ktorý ale pomýšľal na lepšie umiestnenie. Na nepo-
pulárnom štvrtom mieste skončil Jozef Očkaják v pištoli
a Marián Slaničan bol piaty v revolveri. O vecné ceny sa
postarala rodina Očkajáková a Kompanová. Výborný gu-
láš, zemiakové placky a výborná nálada sa postarali o to,
že strelci sa už teraz tešia na budúci ročník.

ZOTŠ Hruštín

Po absolvovaní zimnej prípravy naše plány na odvetnú
časť sezóny skazila pandémia koronavírusu spojená s hygie-
nicko-epidemiologickými nariadeniami vlády. S tým súviselo
zrušenie sezóny 2019/2020 zo strany všetkých futbalových
zväzov a tým aj Oravského futbalového zväzu, ktorý riadi
futbalové súťaže, v ktorých pôsobia naše družstvá. Nebolo
možné stretávať sa na tréningoch a pokračovať v príprave na
ďalšiu sezónu, lebo sa nevedelo, kedy a či vôbec sa začne.
Napriek tomu starostlivosť o ihrisko bola nevyhnutná – kose-
nie, hnojenie, polievanie atď.

Hneď po uvoľnení opatrení začali s prípravou najmladší
žiaci. Postupne sa do tréningového procesu zapojili všetky
mužstvá. Veľmi nás potešila správa o rozbehnutí novej sezó-
ny už od prvého augustového víkendu. Muži mali kvalitnú
prípravu, počas ktorej odohrali v júli štyri prípravné zápasy so
sľubnými výsledkami. Po rozbehnutí sezóny sa družstvo
dospelých aktuálne nachádza na 6. mieste v tabuľke VI. ligy.
Prezentuje sa pekným ofenzívnym futbalom, veď v piatich
zápasoch strelili naši hráči 19 gólov. Zostava sa posilnila
o Mareka Pašku a Juraja Vošku, ale šancu v mužstve dospe-
lých dostávajú aj naši dorastenci, ktorí zatiaľ poväčšine do
zápasov nastupujú ako striedajúci hráči a o svoju šancu sa
musia ešte pobiť. Strelecky sa zatiaľ darí najmä Jánovi Kup-
čulákovi.

Družstvu dorastencov sa darí o poznanie menej. Je to
spôsobené aj tým, že ešte nenastúpili v kompletnom zložení,
pretože niektorí chlapci boli mimo bydliska alebo sú zranení.
Žiaľ doteraz sa netešili z víťazstva.

Žiaci majú výborný prístup k tréningom i zápasom, ktorých
sa hojne zúčastňujú. Chlapci pracujú s nadšením, tešia sa
z každej vydarenej akcie. Starší žiaci zatiaľ prekvapujú svoji-
mi výkonmi a priebežne sú na 2. mieste v tabuľke. Mladší
žiaci sa zatiaľ vo svojej súťaži nestretli s vážnejším odporom
a po šiestich zápasoch majú skóre 32:2. Už dvakrát si pora-
dili s Oravským Veselým, Zákamenným i s Vasiľovom a majú
nakročené k tomu, aby vyhrali svoju skupinu a potom sa
zúčastnili záverečného turnaja o pohár a titul Víťaz Oravy.

Aj naši najmladší žiaci do 11 rokov sa zapojili do súťažné-

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 24.7.2020 schválilo začať proces obstará-
vania Zmien a doplnkov č.2 územného plánu
zóny Hruštín – Zábava. Občania, ktorí majú
záujem o zakreslenie rekreačnej chaty do
územného plánu, môžu podávať žiadosti spolu
so zakreslením na obecný úrad Hruštín v pra-
covných dňoch v mesiacoch august, septem-
ber. Občania, ktorí si už podali žiadosť o za-
kreslenie chaty v rokoch 2017 – 2019, tieto sú
evidované na obecnom úrade, len si ich treba
prísť potvrdiť.

Zmeny a doplnky č.2
ÚP zóna Hruštín – Zábava

STRELCI

ho kolotoča. Po prvom odohratom turnaji majú na svojom
konte dve výhry a jednu prehru. Chlapci majú v skupine
Vavrečku, Novoť a Oravskú Jasenicu, ktorá bola do teraz ich
jediným premožiteľom.

Od novej sezóny sme na ihrisku Kutina počas zápasov
mužov zaviedli novinku. Cez polčas žrebujeme tombolu.
Každý zápas niekoľkí šťastlivci odídu zo zápasu aj s vecnou
cenou. Za podporu ďakujeme: STAMAR, Pizzeria Magnum,
EIM elektro a členovia OŠK Hruštín.

Taktiež veľká vďaka patrí aj hráčom, rodinám hráčov,
všetkým funkcionárom, hospodárovi a hlavne fanúšikom,
ktorí nás chodia v hojnom počte podporovať. Veríme, že vám
budeme robiť aj naďalej radosť.

Kompletné výsledky našich družstiev si môžete po-
zrieť na internetovej stránke https://sportnet.sme.sk/fut-
balnet/k/osk-hrustin/.

Futbalová sezóna sa začala
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inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

 Kúpim aj malé výmery sta-
vebných pozemkov v lo-
kalite  Pod uhliskom. Bliž-
šie informácie  na t.č.:
0904 483 198

 Predám jednoriadkový vy-
orávač zemiakov.
Info.: 0915 557 155

 PD v Hruštíne ponúka
voľné pracovné miesta:

- ZOOTECHNIK
- DOJIČKA,
  OŠETROVATEĽ HD
- TRAKTORISTA
- PASTIER
- ČAŠNÍK/ČAŠNÍČKA
- KUCHÁR/KUCHÁRKA

Bližšie informácie
na t.č.:  0911 488 878
e-mail: pdhrustin@orava.sk


