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Bosý chlapec
Bosý chlapec stál užasnutý pred výkladom obchodu s topánkami. Triasol
sa od zimy.
Podišla k nemu okoloidúca pani. „Čo
tam vidíš také zaujímavé?“ opýtala sa
ho. „Modlím sa o topánky,“ povedal chlapec.
Pani ho vzala za ruku, vošla do obchodu a poprosila predavača, aby jej
dal pre chlapca šesť párov ponožiek.
Potom ho požiadala o trochu vody a
uterák. Pustili ich do zadnej časti obchodu. Tam pani chlapcovi nohy umyla
a osušila. Predavač priniesol ponožky.
Pani jeden pár navliekla dieťaťu a potom na ne obula aj topánky. Zabalili mu
aj ostatné ponožky.
Pohladila ho po hlave a povedala:
„Teraz je to lepšie, však?“
Chlapča jej stislo ruku, zahľadelo sa
na ňu očami plnými sĺz a opýtalo sa:
„Ty si manželka Pána Boha?“
Zdroj:
Bruno Ferrero „Hviezdy vidno v noci“

Každých 5 sekúnd vo svete zo„Odteraz majte naponáhlo, aby ste
mrie od hladu jedno dieťa do desať milovali. Pretože príležitostí v živote
rokov. Celkovo viac, ako miliarda je málo, aby sme naplno rozšírili hraobyvateľov našej planéty hladuje nice svojej lásky.“
(sv. Josemaría Escrivá)
každý deň.

Starí ľudia, sú ako stromy

V

iiiiiiiinajťažších skúškach starí ľudia,
iiiiiiiiktorí majú vieru sú ako stromy,
ktoré naďalej prinášajú ovocie. A toto
platí aj v bežnejších situáciách, v ktorých však môžu byť iné pokušenia a
iné formy ťažkých okolností. Staroba
je osobitným spôsobom časom milosti, v ktorom Pán pre nás obnovuje
jeho povolanie: Volá nás udržiavať a
odovzdávať vieru, volá nás modliť sa,
osobitne prihovárať sa za druhých,
volá nás byť blízkymi tým, ktorí to potrebujú. Starí ľudia, starí rodičia, majú
schopnosť chápať obzvlášť ťažké situácie: je to úžasná schopnosť! A keď
sa modlia za tieto situácie, ich modlitba je silná, je mocná! Starým rodičom, ktorým sa dostalo požehnanie
vidieť deti svojich detí (porov. Ž 128,6),
je zverená veľká úloha: odovzdávať
životnú skúsenosť, rodinný príbeh, príbeh spoločenstva, históriu národa; v
jednoduchosti sa deliť s múdrosťou, i

so samotnou vierou, s tým najcennejším dedičstvom! Blažené sú rodiny, ktoré majú starých rodičov nablízku. Starý
otec je otcom dvojnásobne a stará
mama je dvojnásobne matkou.
No nie vždy starší človek, starý otec,
stará matka, má rodinu, ktorá ho môže
prijať. A tak prichádzajú vhod domovy
pre seniorov..., kiež sú naozaj domovmi, a nie väznicami! A kiež slúžia starým ľuďom, a nie záujmom niekoho iného! Nemajú čo byť také ústavy, v ktorých starí ľudia žijú zabudnutí, ako ukrytí, zanedbaní. Cítim sa blízkym toľkým
starým ľuďom, ktorí bývajú v týchto ústavoch, a myslím s vďačnosťou na tých,
ktorí ich chodia navštevovať a ujímajú
sa ich. Domovy pre seniorov by mali byť
„pľúcami“ ľudskosti v tom-ktorom meste, dedine či farnosti; mali by byť „svätyňami“ ľudskosti, kde sa tomu, kto je
starý a slabý, venuje taká starostlivosť a
opatera ako staršiemu bratovi či staršej

sestre. Je také záslužné navštíviť starého človeka!
My kresťania, spolu so všetkými
ľuďmi dobrej vôle, sme povolaní trpezlivo budovať spoločnosť, ktorá
bude iná: pohostinnejšia, ľudskejšia,
inkluzívnejšia, ktorá nepotrebuje vyraďovať toho, kto je slabý na tele či na
duchu, ale naopak, je to spoločnosť,
ktorá svoje napredovanie meria práve
vo vzťahu k týmto osobám.
Som veľmi rád, že som mohol spoznať mojich starých rodičov, odovzdali mi veľa zo svojej múdrosti. Venovali
a venujú mi toľko zo svojej modlitby a
obety. Odovzdali vieru , lásku a nádej
a preto sú vzácni v mojich očiach.
Ďakujem za všetkých starých rodičov
našej farnosti, ste pre nás posilou,
vzorom viery. Jednoducho ste vzácni,
v našich očiach a v očiach Boha.
Peter kaplán
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Bohatstvo a chudobu nemajú ľudia v dome, ale v duši.
(Xenofón)

JUBILANTI

Činnosť za mesiac september
1/ Firma Vatt s.r.o. nám vo Vaňovke dokončila multifunkčné ihrisko s umelým
povrchom.
2/ Pán O. Škunta a pracovníci obce nám vyčistili garády na uliciach Kutina – Dielnice.

Naša obec pripravovala v spolupráci
so Základnou a materskou školou kultúrne podujatie, pri ktorom sme spoločne našim starkým poďakovali za ich prácu a starostlivosť. Tento rok nám

Očami
starostu

v mesiaci október 2020
sa dožívajú
životných jubileí

3/ Firma Pindziak, ktorá vyhrala výberové konanie, nám začala s obnovou hrobov - kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a ktorí stavali náš kostol.
4/ Pán Ľ. Zajac nám opravil zámkovú
dlažbu na parkovisku za poštou.
5/ Obec Hruštín s verejným obstarávateľom začala verejné obstarávanie stavby „Denný stacionár pre seniorov.“
6/ Pracovníci obce a nezamestnaní nám
pokosili verejné priestranstvá a cintorín v Hruštíne a vo Vaňovke.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
V mesiaci október, už tradične si
pripomíname – mesiac úcty k starším.

túto kultúrnu akciu
prekazil koronavírus.
Všetci dôchodcovia, ktorí majú v
tomto roku jubileum, dostanú pri
bulletine aj stolový
kalendár na rok
2021. Je krásne keď
si deti, vnúčatá a
najbližší nájdu čas
a často chodia navštíviť svojich rodičov, babky, dedkov, aby sa videli, porozprávali a zotrvali v kruhu svojich
milovaných. Blízkosť najbližšej rodiny,
priateľov a susedov nám dáva zabúdať, že nás roky tlačia do staroby, že
zdravie slúži horšie a aj na pamäť sa
už vždy nedá spoľahnúť.
Takže milí naši dôchodcovia, záverom chcem povedať iba toľko, že ste
generácia, ktorej treba za všetko, čo
ste pre svoje deti a spoločnosť urobili
poďakovať. Prežívajte ďalšie dni v šťastí, nech Vás sprevádza Božie požehnanie, prežívajte radosť zo svojich detí,
vnúčat, pravnúčat, aby sme sa v dobrom zdraví mohli už reálne zísť na
posedení dôchodcov o rok a spolu
spomínať.
starosta obce

Macák Václav
Jurovčíková Mária
Meleková Helena
Martvoňová Helena, Ing.
Časo Stanislav
Halmeš Ivan
Martvoň Matej
Jaššo Miroslav, Ing.
Gombala Šimon
Valečíková Terézia
Škombárová Mária
Kupčuľáková Rozália
Glomba Ľuboš
Zemenčíková Daniela
Odišli od nás
Ladislav Pidík
Prišli medzi nás
Urban Kazimier
Kristián Kazimier
Ján Jurčiga
Matej Janovčík
Uzavreli manželstvo
Ladislav Matejovič
a Katarína Kupčuláková
Jozef Gočala
a Katarína Frančáková
Michal Haluška
a Jana Remeňová
Mauro Guetg
a Jana Tomulcová
Richard Dejčík
a Milada Mateková
Miroslav Zápotočný
a Marta Hurtalová
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U z n e s e n i e č. 52/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 53/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo
A: Neschvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
1
D. Zemenčík,
Proti:
8
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0
B: Schvaľuje:
Program doplnený o bod č. 10: Správa o
kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hruštíne za 1. polrok 2020 a
Správa o kontrole evidencie príjmov z využívania majetku obce Hruštín v správe
rozpočtovej organizácie Základnej školy
Hruštín, o bod. č. 11: Schválenie predloženia žiadosti o návratnú finančnú výpomoc Obci Hruštín na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020, ostatné body pokračujú podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0

10/2020
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali:
0

U z n e s e n i e č. 54/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 3: Informácia starostu obce o
plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 55/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Neschvaľuje:
Žiadosť Štefana Blahúta, Pod brehom 208/
1, 029 52 Hruštín o odkúpenie obecného
pozemku.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti:
8
D. Banasová, Ing. F. Krivačka, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Zdržal sa:
1
Bc. M. Haluška
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 56/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farský
úrad sv. Jána Krstiteľa, Dedina 52/4, 029
52 Hruštín o finančný príspevok na nové
dvere a okná na kostole vo Vaňovke.

Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 57/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 5: Schválenie Dodatku č. 3 k
Zmluve o nájme nebytových priestorov
(ZUŠ Jánoš).
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov (ZUŠ Jánoš).
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 58/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 6: Správa nezávislého audítora
z overenia účtovnej závierky k 31.12.2019
a Správa nezávislého audítora z overenia
konsolidovanej účtovnej závierky a z overenia konsolidovanej výročnej správy k
31.12.2019.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky k 31.12.2019 a Správu
nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a z overenia
konsolidovanej výročnej správy k
31.12.2019
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F.
Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e č. 59/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 7: Schválenie Inominátnej zmluvy medzi Obcou Hruštín a OVS, a. s., Dolný Kubín.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Inominátnu zmluvu medzi Obcou Hruštín
a OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 01
Dolný Kubín.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F.
Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 60/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020

10/2020
Neschvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o úprave vzájomných
práv a povinností s BIOMASA, združenie
právnických osôb v likvidácii, IČO: 36 126
055, so sídlom: Kysucký Lieskovec 743,
023 34 Kysucký Lieskovec a spoločnosťou BIOPEL, a. s., so sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec,
IČO: 46 823 492.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti:
8
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F.
Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Zdržal sa:
1
Ing. Štefan Sedlár
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 62/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 10: Správa o kontrole plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva v Hruštíne za 1. polrok 2020 a Správa o kontrole
evidencie príjmov z využívania majetku
obce Hruštín v správe rozpočtovej organizácie Základnej školy Hruštín.

K bodu č. 8: Schválenie Zmluvy o postúpení investičných práv a povinností medzi
Obcou Hruštín a OVS, a. s., Dolný Kubín.

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

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

1. Správu Hlavného kontrolóra obce Hruštín o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hruštíne za 1. polrok 2020.

Schvaľuje:
Zmluvu o postúpení investičných práv a
povinností uzavretú medzi Obcou Hruštín
a OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 01
Dolný Kubín.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F.
Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 61/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 9: Schválenie Zmluvy o úprave
vzájomných práv a povinností medzi Obcou Hruštín a BIOMASA, združenie právnických osôb v likvidácii, Kysucký Lieskovec a BIOPEL, a. s., Kysucký Lieskovec .
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:

Berie na vedomie:

Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F.
Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0
1. Správu Hlavného kontrolóra obce Hruštín o kontrole evidencie príjmov z využívania majetku obce Hruštín v správe
rozpočtovej organizácie Základnej školy Hruštín.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F.
Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 63/2020
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.09.2020
K bodu č. 11: Schválenie predloženia žiadosti o návratnú finančnú výpomoc Obci
Hruštín na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 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:
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra
obce Hruštín k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) Obci Hruštín na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F.
Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0
B/ Schvaľuje:
Prijatie návratnej finančnej výpomoci Obci
Hruštín na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Hlasovanie:
Za:
8
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. F. Krivačka
Neprítomní: 2
Ľuboš Jancek, Vincent Žilinec
Nehlasovali: 0
Mgr. František Škapec
starosta obce

Monografia obce
Obec Hruštín vydáva monografiu našej obce. Pri tejto príležitosti
prosíme našich starších spoluobčanov, ktorí majú fotografie z
detstva, zo života, aby nám ich
doniesli na obecný úrad, kde ich
pani referentka Soňa Zajacová
prefotí a následne ihneď vráti majiteľovi. Ďakujeme veľmi pekne za
pomoc, pretože je to v záujme nás
všetkých, aby sa kniha našej obce
podieľala na zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva obyvateľov Hruštína pre nasledujúce generácie.
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Púť ku Lomnianskej
kaplnke
Púť sa konala v nedeľu 13.septembra
spoločným odchodom od farského kostola v Hruštíne o 13.00 hod. Do procesie sa zapojil pekný počet pútnikov a
spoločne sme dorazili na pobožnosť ku
kaplnke spolu s obrazom Panny Márie,
ktorú niesli naše speváčky. Pobožnosť
slúžil náš pán kaplán Mgr. Peter Gaži.
Zúčastnili sa jej nie len pútnici z Lomnej
ale aj z okolitých obcí, a je krásne vidieť,
že každým rokom pútnikov pribúda...
Tento rok sa o chutné občerstvenie postarala Obec Lomná.

Za prísnych epidemiologických opatrení Predstavenstvo
COOP Jednota spotrebné družstvo Námestovo a v zmysle Stanov COOP
Jednoty sa uskutočnilo dňa 25.9.2020
31. Zhromaždenie delegátov COOP
Jednoty spotrebné družstvo.
Zhromaždenie delegátov, ako najvyšší orgán družstva prerokovalo:
– Správu o činnosti Predstavenstva
COOP Jednoty od 30. Zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo
26.4.2019
– Výročnú správu COOP Jednota za
rok 2019 a priority na rok 2020
– Správu kontrolnej komisie za rok 2019

– Správu mandátovej komisie
– Zmeny Stanov COOP Jednota spotrebné družstvo
– Schválená bola ročná účtovná závierka za rok 2019 a závery auditu
Na rokovaní bolo zo 48 riadne zvolených delegátov prítomných 41 delegátov a 2 náhradníci, čo predstavovalo
89,6 % účasť.
Predseda predstavenstva COOP Jednota Igor Jagelek v predložených správach informoval o dosiahnutých výsledkoch a o hlavných zámeroch na najbližšie obdobie. Ďalej podrobne vysvetlil
dôvody zmeny Stanov COOP Jednota.
Tiež informoval, že COOP Jednota darovala Domu sociálnych služieb rúška
respirátory.
V uznesení zo Zhromaždenia dele-

gátov bolo okrem iného schválené rozdelenie výsledku hospodárenia za rok
2019 a to, prídely do sociálneho fondu, fondu odmien, fondu členov a funkcionárov a do nedeliteľného fondu.
Viacerí delegáti navrhovali, aby sa
od Vlády SR žiadalo zaradenia do prvej línie rizikových povolaní aj predavačky a pokladníčky prevádzkových
jednotiek, ktoré boli, a stále sú v priamom kontakte so zákazníkmi. Títo pracovníci sú najviac vystavení riziku nákazy.
Členom a zákazníkom, držiteľom
nákupnej karty, nakupujúcim v sieti predajní Jednota, chcem dať do pozornosti, že od dňa 29.10.2020 sa začnú
vyplácať zľavy z nákupu za I. polrok
2020.
J.Kravčíková
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Upracme Slovensko
V sobotu 19.9.2020 sa uskutočnila dobrovoľnícka aktivita s názvom „Upracme Hruštín“, ktorá prebehla v rámci
celoslovenského podujatia „Upracme
Slovensko“. V sobotné ráno sa 45 detí
našej školy (1.- 5. roč.) rozhodlo, že
nebude doma leňošiť, a urobí tak niečo
pre čistotu našej obce. Deti vyzbierali
odpadky v okolí oboch budov ZŠ, na
ihriskách, hlavný prechod okolo kostola
medzi školami, v parku, na brehu potoka a pri pekárni (Baraniarky). Zozbierali
5 veľkých vriec odpadu. Ďakujeme
všetkým deťom ZŠ Hruštín, ktoré sa zapojili do čistenia obce, obci Hruštín za
zapožičanie zberných palíc, za vrecia
na odpad a za odvoz odpadu na zberný
dvor, Rodinnému centru Motýlik za skvelý nápad zorganizovať toto podujatie a
za prítomnosť dospelých dobrovoľníkov.

10/2020
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

SEPTEMBER 2020

 Od októbra (podľa usmernení epidemiologickej komisie)
začínajú svoju činnosť záujmové krúžky. Žiaci majú možnosť navštevovať 14 krúžkov: aranžérsky, futbalový1,2,3,
florbalový, športový, stolnotenisový, putujeme prírodou, turistický, tvorivo-biblický, anglického jazyka, matematika so
Smart-booksom, slovenčina pre život, technický. Žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ, mali možnosť svoj vzdelávací poukaz odovzdať tam.

16.9.2020 – žiaci 3.B absolvovali hodinu telesnej výchovy
na čerstvom vzduchu. Za krásneho počasia vyskúšali šarkany, ktoré vyrobili na pracovnom vyučovaní.
V čase od 21. 9. 2020 do 25.9.2020 nám hodiny Informatiky spestril robot, ktorý počúval príkazy vytvorené na vyučo-

 Do regionálnej detskej výtvarnej súťaže
Namaľuj ľudového
muzikanta usporiadanej v rámci 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020 poslalo svoje práce 48 detí zo 7 škôl z
Oravy. Teší nás, že medzi ocenenými v kategórii 6-8 ročných
bola na 3.mieste žiačka 3.A triedy Kristínka Snováková.
Blahoželáme a ďakujeme jej aj pani učiteľke M.Stierankovej
za zapojenie sa do súťaže.
Takto pracovala na hodine techniky 6.B trieda. Žiaci vyčistili garády okolo ihriska a povytŕhali trávu okolo tartanovej
dráhy.

vacích hodinách. Hodiny sa nám veľmi páčili. Robot sa pohyboval, otáčal, vydával zvuky podľa požiadaviek žiakov. Následne žiaci mohli pomocou videí vidieť využitie robotov v
praxi – robotický vysávač, robotická kosačka, programovanie vo výrobných závodoch, v strojárenskom priemysle, automobilovej výrobe a podobne. Za zapožičanie robota ďakujeme Mgr. Marte Šalatovej zo ZŠ Zákamenné.

 Prosíme rodičov žiakov 1.stupňa, aby svojim deťom zabezpečili 2 rúška, ktoré budú používať počas vyučovania
(mimo desiatovania) a v školskom klube detí.
Július Kubáni, riaditeľ školy

8

10/2020

Najmladšia generácia v obci
2.9.2020 Po letných prázdninách sme
opäť mohli otvoriť bránu našej MŠ. S
elánom a nadšením sme vítali už známych škôlkarov a niekoľko novoprijatých detí. Všetky štyri triedy máme plne
obsadené s celkovým počtom 92 detí. Z
tohto počtu je 39 predškolákov, tj. deti,
ktoré majú rok pred nástupom do ZŠ.
Zmenilo sa nám personálne obsadenie, kde sa vrátili dve učiteľky z rodičovskej dovolenky a do školskej jedálne
bola prijatá na skúšobnú dobu jedna
pomocná kuchárka (Zajacová Mária).
Obsadenie tried:
1.trieda: 25 detí 5-6 ročné (p. uč. Lenka Kompanová, Mgr. Silvia Vlžáková)
2.trieda: 25 detí 4-5-6 ročné (p. uč.
Terézia Martvoňová, Daniela Jaššová)
3.trieda: 24 detí 4-5 ročné (p. uč. Bc.
Helena Sedlárová, Bc. Marcela Očkajáková)
4.trieda: 20 detí 3-4 ročné (p. uč. Viera
Michnová, Mgr. Soňa Poláková)
 Plán výchovno-vzdelávacej činnosť
na tento školský rok je vytvorený na
základe nariadení MŠVVaŠ, pričom sa
kladie veľký dôraz na rozvoj sebaobslužných činností, dodržiavaniu hygieny a predchádzaniu ochoreniam. V prípade priaznivého počasia budeme s
deťmi tráviť čo najviac času v exteriéri.
Vytvoril sa prevádzkový poriadok, v
ktorom sú podrobne uvedené opatrenia, ktorých dodržiavanie je záväzné pre
zamestnancov i rodičov.
 Aj tento rok sa bude v triedach najstarších detí realizovať krúžková činnosť,
ktorú budú viesť naše p. učiteľky. Je to
krúžok šikovných ručičiek a pohybovo-tanečný. Z centra voľného času Maják Námestovo bude k nám opäť dochádzať pani Mgr. Vajdiarová, ktorá bude
deťom hravou formou sprostretkúvať
základy anglického jazyka v krúžku Angličtina hrou.
O rozvoj reči a správnu výslovnosť sa
bude starať logopedická pracovníčka
pani Mgr. Fašungová, ktorá si už v našej MŠ 22.9.2020 realizovala logopedickú depistáž, na základe ktorej posúdila reč detí a zaznamenala odchýlky,
na ktorých odstránení bude pracovať.
28.9.-30.9.2020 Materskej škole bolo
nariadené riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona NR SR č.245/
2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Počas týchto dní prebiehala
rekonštrukcia elektrického vedenia v
triedach a dezinfekcia priestorov.

INFO:
– prosím rodičov aby dodržiavali hlavné pravidlo R-O-R (rúško – odstup
– ruky)
– po troch dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ odovzdať vyhlásenie o bez-

infekčnosti
– pokiaľ bude mať dieťa nariadenú
liečbu lekárom (5 a viac dní) je potrebné priniesť potvrdenie detského
lekára.
Marcela Očkajáková, riaditeľka MŠ
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Z O Š P O R T U

OŠK Hruštín v septembri
Aj v septembri prebiehali futbalové súťaže, v ktorých sa
predstavili naše družstvá. V skratke sa budeme venovať
jednotlivým družstvám a ich vystúpeniam na trávniku.
Muži porazili Žaškov na jeho ihrisku 5:1, rovnakým skóre
si poradili aj doma so Zubercom. V Novoti už však ťahali za
kratší koniec, keď domácim podľahli 2:4. Poslednú septembrovú nedeľu sa mal odohrať zápas na Kutine, kde sme mali
privítať tím z Brezy. V Breze sa však počas týždňa vyskytlo u
hráčov niekoľko prípadov ochorenia Covid – 19 a preto bol
zápas preložený. Potom v priebehu týždňa Oravský futbalový zväz na základe zverejnených informácií o obmedzení
spoločenských, kultúrnych, športových i cirkevných podujatí
prerušil všetky súťaže. Po tlaku verejnosti boli prijaté opatrenia zmiernené a súťaž mužov obnovená. Ostatné súťaže sú
zatiaľ pozastavené. Podľa nových nariadení sa až do odvolania musia zápasy odohrať bez účasti divákov.
Dorastencom sa v tejto sezóne vôbec nedarí. Prehrali v
Or. Lesnej 3:2, potom doma remizovali s Podbielom 2:2, v
Bobrove vysoko podľahli 9:2 a s Babínom remizovali 2:2.
Viacerí chlapci sa boria so zraneniami, niektorí sa nezúčastnili zápasov z rôznych dôvodov, čo sa najviac ukázalo v
zápase s Bobrovom, kde sa prejavila aj absencia zraneného
brankára.
Starší žiaci september začali prehrou v Rabči, kde nestačili na vyspelejších a agresívnejších domácich a prehrali 3:0.
O týždeň podľahli na domácom ihrisku Beňadovu 1:6. Už o
tri dni sa v predohrávke revanšovali za svoj a v Sihelnom
vyhrali 6:1. Potom mali cez víkend voľno a posledný zápas
odohrali veľmi smolný zápas, keď napriek sympatickému
výkonu a viacerým šanciam podľahli na Kutine hráčom Novote 0:3
Mladší žiaci v septembri neodohrali ani jeden turnaj,

pretože ten, ktorý mali odohrať v Zákamennom bol zo známych dôvodov s pandémiou zrušený. Napriek tomu sa chlapci
poctivo zúčastňovali tréningov a niektorí nastupovali v družstve starších žiakov.

Najmladší žiaci – prípravka – odohrali turnaj v Or. Jasenici. Porazili tam Novoť 10:0 a Vavrečku 8:0. Remizovali s Or.
Jasenicou 1:1. Na turnaji dali najviac gólov F. Škapec 8 a M.
Jaššo 5. Ďalší turnaj sa hral na ihrisku na Kutine. Naši
chlapci tentoraz vyhrali všetky zápasy. Postupne zdolali Novoť 3:2, Or. Jasenicu 4:2 a Vavrečku 8:0. Najviac gólov strelili
M. Jaššo 8 a F. Škapec 4. Na september bol ešte naplánovaný turnaj vo Vavrečke. Tento turnaj sa tiež nemohol odohrať a
uskutoční sa až keď to podmienky dovolia.
Chceme sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí nás doteraz v hojnom počte chodili povzbudzovať na zápasy aj na
súperove ihriská. Taktiež všetkým rodičom, podporovateľom, funkcionárom i všetkým, ktorí sa podieľajú na organizovaní zápasov. Veľká vďaka patrí aj Obci Hruštín, ktorá nám
vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj športu.
Mgr. Peter Teťák, predseda OŠK Hruštín

Strelci
Dňa 19. septembra sa v Príbelciach pri Veľkom Krtíši
konali Majstrovstvá Slovenska v streľbe z malokalibrových zbraní. Zúčastnil sa ich Jozef Jancek v disciplíne
športová pištoľ 30+30. V súťaži družstiev spolu z Martinom
Bolekom a Liborom Čechom sa stali Vicemajstri Slovenska.
Na strelnici v Hruštíne sa 20. septembra súťažilo z veľkokalibrovej pištole, ktorú organizoval Policajný klub Tvrdošín. Za pekného počasia a pri výbornom guľáši sa darilo
našim strelcom. Suverénne zvíťazil Jozef Jancek
na druhom mieste skončil Jozef Očkaják a na treťom Marián Slaničan.
V Bratislave v areáli
Slovenskej Akadémie
Vied sa 26. septembra
konali Majstrovstvá Slovenska v streleckom
trojboji. Na súťaž sa nominovalo 40 strelcov z
pištole a 30 strelcov z revolveru. Jozef Jancek,
Marián Slaničan, Jozef

Očkaják a Augustín Hojo sa nemali problém nominovať. V
revolveri sa našim strelcom nedarilo, za zmienku stojí len 6.
miesto Jozefa Janceka a 7. miesto Mariána Slaničana. V
disciplíne veľkorážna pištoľ to už bola dominancia strelcov z
Hruštína, všetci štyria skončili do piateho miesta. Na prvom
mieste a Majstrom Slovenska sa stal Jozef Očkaják, druhý
skončil Stanislav Knies z Bratislavy, tretí skončil Jozef Jancek, na nepopulárnom štvrtom mieste Marián Slaničan a
piaty Augustín Hojo. Gratulujeme.
ZOTŠ Hruštín
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 Predám ornú pôdu v Hruštíne – Príslop 317 m2 a vo Včielku 290 m2. Cena
dohodou.
Informácie na t.č.: 0915 822 397
 Daniela ponúka možnosť doučovať anglický jazyk pre všetkých
od 7 do 70 rokov. Výučba je možná online ale aj osobne pre
viac záujemcov. Info t.č.. 0903 247 107 teším sa na Vás.

 Predám ručné drevené krosná na tkanie kobercov.
Cena dohodou. 0908 217 644
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