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1. Chodiči (od slova chodiť)
Je to dosť početná skupina nedeľ-

ných návštevníkov kostola. Ak medzi
nich patríte, určite sa spoznáte.

Každú nedeľu ráno v klobúku, či
v inej sviatočnej rekvizite, vstupujú do
priestorov chrámu. Väčšinou tam majú
svoje miesto a sú nespokojní, ak im to
miesto niekto obsadí. Či už v lavici, ale-
bo pri vchode do kostola. Práve tam
stoja najradšej. Čím ďalej od oltára, tým
lepšie. Pokiaľ je vchod do kostola pria-
mo oproti hlavnému oltáru, zostávajú
stáť často rovno na prahu. Keď sa ich
tam ocitne aspoň päť, zablokujú vchod,
čo zvonka budí dojem, že kostol je nabi-
tý do posledného miesta a ďalší sa tam
už nevojdú. Pritom je kostol plný prázd-
nych lavíc. Chodiči sú tí, ktorí síce cho-
dia do kostola, ale iba na svoje miesto,
alebo hneď vedľa. Bližšie k oltáru to
akosi nejde...

Chodia tak roky, možno desiatky ro-
kov, ale prakticky nepristupujú nikdy ku
sviatostiam. Nie že by nemohli, alebo
že by im v tom bránila cirkevnoprávna
prekážka. Jednoducho neprijímajú nič
viac, než to miesto vzadu v kostole! Od-
volávajú sa na to, že im to stačí a mož-
no túto skromnosť chápu ako most. Zato
takýto ľudia si však vždy chodia po po-
pol. Je zaujímavé porovnať, koľko ľudí
ide v nedeľu po Popolcovej strede na
sväté prijímanie a koľkí si idú po popol.
Po ten idú takmer všetci. Je to možné
vysvetliť tým, že prijatie Eucharistie, na
rozdiel od prijatia popola, je spojené so
Sviatosťou zmierenia a s určitou úrov-
ňou duchovného života. Ten, kto si ide
iba raz za rok len po popol, má dojem,
že žije bohatým duchovným životom...
Nech sa všetci v nebi i na zemi pozera-
jú, aký on, pravoverný a zapálený kato-
lík, prináša týmto aktom obete! Jeden
kňaz vravel, že pri udeľovaní popola
pristúpila k nemu staršia žena a otvorila
ústa. Zo psychoanalytického hľadiska
je to dosť výstižné gesto.

Vráťme sa však ku
skupine chodičov.
Keď kňaz vysloví na
konci bohoslužby
nimi dlho očakávanú
vetu: „Iďte v mene
Božom“, s radosťou
i s únavou odpove-
dia: „Bohu vďaka“.
A preto, že stoja prá-
ve pri dverách, sú
z kostola vonku prví
a majú zase na týž-
deň pokoj.

2. Plniči (od slova
plniť povinnosť)

Plnenie povinnos-
tí nastáva tam, kde
chýba láska. Ak rodi-
čia nemajú radi svo-
je deti a nevenujú im
patričnú pozornosť,
nastupuje tu zákon,
ktorý deti chráni a ur-
čuje rodičovské povinnosti.

Keď chladne láska medzi manželmi,
odvolávajú sa na plnenie manželských
povinností. Keď už vyhorel vzťah medzi
kresťanom a Ježišom, nastupuje do plat-
nosti plnenie náboženských povinností.
Predvojnový katechizmus doslova uvá-
dzal: „Je povinnosťou katolíckeho kres-
ťana raz do roka sa vyspovedať a Naj-
svätejšiu sviatosť prijať najlepšie v čase
Veľkej noci.“ Plniči sa od chodičov líšia
i tým, že raz do roka si túto povinnosť
plnia.

3. Jednoročiaci (od slov jedenkrát do
roka, na Vianoce)

Všeobecne najhlučnejší dav jedno-
ročiakov smeruje do najbližšieho kosto-
la na polnočnú svätú omšu, aby si do-
prial tradičný sentimentálny bonbónik,
na oslavu „bruchaplných“ sviatkov sl-
novratu. Ďalší dôvod na to, aby sa mohli
po celý rok oháňať svojím kresťanstvom,
pretože boli na polnočnej a na vyzvanie

dokážu zaspievať: „Narodil sa Kristus
Pán“. Viera skutočne ako „hrom“.

4. Chóristi (od slova chór)
Menej, či viac početná skupina kos-

tolného ľudu, ktorému už dávno nestačí
oná prízemná viera v lodi kostola, a pre-
to vystupujú nedeľu, čo nedeľu bližšie
k nebesiam. Chóristi, väčšinou opretí
o zábradlie, pozorujú z vtáčej perspektí-
vy zasadací poriadok sediacich dole.
Zo slova Božieho toho asi veľa nepoču-
jú, ale presne vedia, kto v nedeľu
v kostole chýbal. Od chodičov sa líšia
tým, že bohoslužbu trávia vo vyššej nad-
morskej výške. Istý zbožný akolyta sa
pokúsil pred svätou omšou chór uzav-
rieť a veril, že keď sa chóristi nedostanú
na chór, zaujmú miesta v lodi kostola.
Mýlil sa. Odišli domov.

5. Kolieskári (od slov koleso, koliesko)
Je to skupina „tiež veriacich“, ktorí

prakticky do kostola vôbec nechodia.

Kostolní ľudia
Podľa vynikajúceho českého psychiatra, stáleho diakona a premonštrátskeho terciána

Maxa Kašparů sa dá kostolný ľud rozdeliť do siedmich skupín.
Veríme, že vo vtipnom tóne nájdete pri čítaní nasledujúcich riadkov aj priestor na vážne zamyslenie.

(Pokračovanie na 3. str.)
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Očami
starostu

Oblasť výstavby a údržby:

1/ Vybudovanie Denného stacionára pre
seniorov v obci Hruštín

2/ Bežná údržba rigolov
a miestnych komuni-
kácií

3/ Vybudovanie časti
splaškovej kanalizácie
a čerpacej stanice v Hruštíne v časti
Kutina – Dielnice /po obdržaní dotá-
cie/

4/ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
v Hruštíne v časti Kutina – Dielnice
/spolufinancovanie s OVS, a.s. D. Ku-
bín/

5/ Dokončenie jednoduchých pozemko-
vých úprav, Hruštín- Pod Uhliskom

6/ Doplnok ÚP - Zóna Zábava

7/ Ošetrenie a ochrana obecného lesa

8/ Spevnenie miestnych komunikácií na
Kutina – Dielnice po zrealizovaní vo-
dovodu a kanalizácie

9/ Výstavba miestnych komunikácií vo
Vaňovke /nivelita, spevnenie štrkom/

10/ Vybudovanie bezbarié-
rového vchodu do ZŠ
Hruštín - Výhon /po ob-
držaní dotácie/

11/ Stavebné úpravy po-
lyfunkčného domu č. 49 /spo-

lufinancovanie, po obdržaní dotácie/

12/ Vypracovanie projektovej dokumen-
tácie športového areálu Hruštín
- Črchľa

13/ Projekt prístavby a stavebných
úprav budovy Kutina, prístavba bu-
dovy Kutina + tribúna

14/ Revitalizácia zelene v obci Hruštín
na verejných priestranstvách

15/ Vybudovanie spevnenej plochy
pred Obecným úradom

16/ Oprava vonkajšej fasády, vymaľo-
vanie interiéru domu smútku

U niektorých občanov sa opakovane
vyváža komunálny odpad vo väčšom
množstve ako jedna kuka nádoba. Pre-
to žiadame domácnosti, ktorým nestačí
vývoz odpadu 1 x mesačne, aby si ob-
jednali vývoz odpadu 2 x mesačne
a nedávali odpad do igelitových vriec
alebo tašiek ku kuka nádobe. Obec bude
musieť tým občanom, u ktorých sa to
pravidelne opakuje, zvýšiť poplatok za
odvoz PDO. Dôsledne upozorňujeme

17/ Rekonštrukcia tenisového ihriska
pri ZŠ Hruštín

18/ Projekt spevnených plôch a oplote-
nie Denného stacionára

19/ Doplnenie parku pri ZŠ Hruštín
– hracími prvkami

20/ Vybudovanie kamerového systému
v miestnej časti - Vaňovka

21/ Vybudovanie oplotenia a spevne-
ných plôch okolo Denného stacio-
nára - pre seniorov

22/ Oplotenie ZŠ Výhon

23/ Vybudovanie časti športového are-
álu Hruštín - Črchľa /po obdržaní do-
tácie/

Vážení občania
V predchádzajúcom texte som Vás

oboznámil so schváleným plánom
práce na rok 2021. Tento plán práce
schválilo obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí v novembri. Plán
práce počas roka sa prispôsobuje
a mení na základe možností získania
ďalších finančných prostriedkov zo
štátnych zdrojov a eurofondov. Pev-
ne dúfam, že sa nám stanovený plán
práce podarí splniť čo v najväčšej
miere.

starosta obce

„Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať záľubu v urážaní:
Neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“ (Sv. Bazil Veľký)

Plán práce obce Hruštín na rok 2021

SEPAROVANIE ODPADU V OBCI
Zmena termínu zberu plastov

z rodinných domov

Oznamujeme občanom, že vývoz
plastov z rodinných domov vykonávaný
vždy na začiatku mesiaca sa od roku
2021 mení na termín vývozu vždy na
konci mesiaca. Žiadame občanov, aby
si sledovali nástenný kalendár 2021.

V obci sa v roku 2020
vyzbieralo  826,58 ton od-
padu a z toho 297,65 ton
separovaného odpadu
(sklo, plasty, železo...)
a 528,93 ton komunálne-
ho a objemného odpadu.

Zmesový komunálny
odpad a objemný

odpad 2020

   Kód                           Názov odpadu                       Množstvo
odpadu                 odpadu v tonách

200 301 Zmesový komunálny odpad  (kuka nádoby v RD) 298,95

200 307 Objemný odpad (kontajnery) 229,38

200 308 Drobný stavebný odpad 0,600

občanov, aby do kuka nádob nedávali
horúci popol, stavebný odpad a biolo-
gický odpad! Z dôvodu neustále zvyšu-
júceho sa veľkoobjemového odpadu žia-
dame občanov, aby dôsledne triedili od-
pad. Na zbernom dvore do veľkoobje-
mového odpadu nepatria pneumatiky,
biologický odpad, papier a náhradné die-
ly z áut. Patrí sem starý nábytok, umý-
vadlá, radiátory, kuchynské linky, ko-
berce atď.
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Začíname Pôstne obdobie prijatím
popola: «Pamätaj, že prach si a na prach
sa obrátiš» (porov. Gn 3,19). Prach na
čele nás prinavracia k zemi, pripomína
nám, že pochádzame zo zeme a že do
zeme sa vrátime. Sme teda slabí, kreh-
kí, smrteľní. V priebehu storočí a tisícro-
čí sme tu len prechodne, zoči voči ne-
konečnosti galaxií a priestoru sme veľ-
mi malí. Pán si zamiloval pozbierať náš
prach do rúk a vdýchnuť doň svoj dych
života (porov. Gn 2,7). Takto sme vzác-
nym prachom, ktorému je súdené žiť
navždy. Sme zemou, na ktorú Boh vy-
lial svoje nebo, prachom, ktorý obsahu-
je jeho sny. Sme nádejou Boha, jeho po-
kladom, jeho slávou.

Popol nám tak pripomína cestu
nášho života: od prachu životu. Sme
prach, zem, hlina, no ak sa necháme
tvárniť rukami Boha, stávame sa niečím
úžasným. A predsa neraz, predo-
všetkým v ťažkostiach a v osamelosti,
vidíme jedine náš prach! Avšak Pán nás
povzbudzuje: to málo, čím sme, má ne-
konečnú hodnotu v jeho očiach. Len od-
vahu, narodili sme sa, aby sme boli mi-
lovaní, narodili sme sa, aby sme boli deť-
mi Boha.

Drahí bratia a sestry, uvedomme si
to na začiatku Pôstneho obdobia. Pre-
tože Pôst nie je časom na to, aby sme
ľudí zavalili zbytočnými moralizmami, ale
aby sme uznali, že náš úbohý popol je
Bohom milovaný. Je to čas milosti, aby
sme prijali láskyplný pohľad Boha na nás
a takto ním videní zmenili život. Sme na
svete preto, aby sme kráčali od popola
k životu. Takže nedrvme na prach ná-
dej, nespopolňujme sen, ktorý má Boh
s nami. Neupadajme do rezignácie. A ty
hovoríš: „Ako môžem mať dôveru? Svet

sa neuberá dobre, šíri sa v ňom strach,
je v ňom veľa zloby a spoločnosť sa od-
kresťančuje, a tak ďalej...“ – A neveríš,
že Boh môže premeniť náš prach na slá-
vu?

Popol, ktorý prijímame na hlavu, lom-
cuje myšlienkami, ktoré máme v hlave.
Pripomína nám, že my, Božie deti, ne-
môžeme žiť pre to, aby sme nasledovali
prach, ktorý zmizne. Z hlavy do srdca
môže zostúpiť jedna otázka: „Kvôli čomu
žijem?“ Ak žijem pre veci sveta, ktoré
sa pomíňajú, vraciam sa do prachu, za-
pieram to, čo vo mne Boh vykonal. Ak
žijem jedine pre to, aby som domov pri-
niesol trochu peňazí a zabavil sa, aby
som hľadal trochu prestíže, urobil neja-
kú tú kariéru, žijem z prachu. Ak hodno-
tím život ako zlý len pre to, že mi nepre-
ukazujú dostatočný rešpekt, alebo že sa
mi od druhých nedostáva to, o čom som
presvedčený, že si to zaslúžim, ešte stá-
le zostávam hľadieť na prach. Nie sme
na svete pre toto. Máme oveľa väčšiu
hodnotu, žijeme pre niečo väčšie: pre
uskutočnenie Božieho sna, pre lásku.

Popol sa udeľuje na naše hlavy pre-
to, aby sa v srdciach zapálil plameň lá-
sky. Pretože sme občanmi neba a láska
k Bohu a blížnemu je cestovným pasom
do neba, je to náš cestovný doklad. Po-
zemské dobrá, ktoré vlastníme, nám
nepomôžu, sú prachom, ktorý sa pomí-
ňa. Avšak láska, ktorú darujeme – v ro-
dine, v práci, v Cirkvi, vo svete – tá nás
zachráni, zostane navždy.

Popol, ktorý prijímame, nám pripomí-
na i druhý proces, ten opačný, ktorý ide
od života k prachu. Zahľadíme sa navô-
kol a vidíme prach smrti. Životy zredu-
kované na popol. Rumoviská, ničenie,
vojnu. Životy neprijatých maličkých ne-

viniatok, životy odmietnutých chudob-
ných, životy vyraďovaných starých ľudí.
Pokračujeme vo vzájomnom ničení, ob-
raciame jedni druhých na prach. A koľ-
ko prachu je v našich vzťahoch! Pohliad-
nime do nášho domu, do rodín: koľko
hádok, koľko neschopnosti zneškodniť
konflikty, koľko námahy požiadať o pre-
páčenie, odpustiť, začať odznova, zatiaľ
čo s veľkou ľahkosťou si nárokujeme na
naše priestory a naše práva! Existuje
mnoho prachu, ktorý znečisťuje lásku a
zohyzďuje život. Aj v Cirkvi, Božom
dome, sme dovolili, aby sa usadilo
množstvo prachu, prachu svetskosti.

Potrebujeme očistiť prach, ktorý sa
usádza na srdci. Ako to urobiť? Pomô-
že nám naliehavá výzva svätého Pavla
v druhom liturgickom čítaní: „Dajte sa
zmieriť s Bohom!“ Pavol nežiada, ale
úpenlivo prosí: „V Kristovom mene pro-
síme: Dajte sa zmieriť s Bohom!“ (2 Kor
5,20).

Čo teda robiť? Na ceste smerom
k Veľkej noci sa môžeme vydať na dve
cesty: tá prvá je od prachu k životu,
z našej krehkej ľudskosti k človečenstvu
Ježiša, ktorý nás uzdravuje. Môžeme sa
postaviť pred Ježiša na kríži, zotrvať tak,
hľadieť naň a opakovať: „Ježišu, ty ma
miluješ, premeň ma... Ježišu, ty ma mi-
luješ, premeň ma...“. A po tom, ako
prijmeme jeho lásku, po tom, ako sme
zoči-voči tejto láske plakali, je tu druhá
etapa, aby sme znovu nepoklesli od ži-
vota k prachu.

Nechajme sa milovať, aby sme milo-
vali. Nechajme sa pozdvihnúť, aby sme
kráčali k cieľu, k Veľkej noci. S radosťou
odhalíme, že Boh nás kriesi z nášho
popola.

Peter kaplán +

Od popola k životu

Kontakt s Cirkvou majú iba dvakrát
v živote a raz po smrti. A to vždy na
kolieskach. V prvom prípade ich ktosi
privezie na krst na kolieskach kočíka.
Potom ich v kostole už dlho nikto nevidí.
Druhá cesta do kostola je opäť na kole-
sách (osobného automobilu) - tento raz
na svadobný obrad. Nakoniec ich čaká
ešte cesta tretia, posledná, na ko-
lieskach pohrebného voza. Kolieskári
a členovia ich rodiny trpia nevyvrátiteľ-
ným bludom, že sú dokonalými katolík-
mi. Istá žena z tejto skupiny nedávno
povedala: „My sme hlboko veriaca rodi-

na. Vlani nášho dedka pochovávali
i s pánom farárom“. Či ukladali do hrobu
oboch, to ona - zbožná duša - neupres-
nila.

6. Občasníci (od slov tu a tam, občas)
Sú to väčšinou vedeckí ateisti, ktorí

do kostola nechodia zo zásady. Sú však
ochotní toto pravidlo za určitých pod-
mienok, občas porušiť. Z toho teda ich
názov. Napríklad, keď je vonku veľká
búrka, prietrž mračien a kostol je práve
otvorený, alebo keď ich náhodou požia-
dajú kolieskári o to, aby boli krstnými
rodičmi ich detí. Potom sa pred kňazom
zriekajú všetkého, čoho sa majú a sľu-

bujú, čo sa sľúbiť má. Ale predovšetkým
sa vyznajú z viery ku všetkému, v čo sa
veriť má. Občas vedia, ako sa zachovať.
To by však v takomto prípade mal vedieť
aj kňaz...

7. Živí vo viere
Zostávajúca skupina tých, ktorí sku-

točne a poctivo, napriek všetkým ostat-
ným zlyhaniam na ceste, idú za Ježi-
šom. Hľadajú Božiu vôľu a veria nielen
v Boha, ale tiež Bohu. Trpia a radujú sa
s Cirkvou. Túžia vedieť o svojej viere
viac, rásť v nej a zostať verní za všetkých
okolností. Milujú Cirkev so všetkými jej
bolesťami. Napriek tomu, že to všetko
je veľmi ťažké, veria! A v tejto viere a vo
vedomí spoločenstva s Bohom je ich
sila i radosť.

Kostolní ľudia
(Dokončenie z 1. str.)
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 ZŠ oznamuje, že žiaci 1.-9.ročníka
pokračujú v dištančnom vzdelávaní aj
v týždni od 1.2. do 5.2.2021. Pokyny na
ďalšie obdobie budú zverejňované na
stránke školy podľa pokynov Minister-
stva školstva.

 Výpisy z polročného vysvedčenia do-
stanú žiaci hneď po nástupe do školy.
Žiaci II.stupňa ich majú publikované na
Edupage, kde ich rodičia môžu vidieť
a kliknutím podpísať.

Július Kubáni, riaditeľ ZŠ

Prvého januára sme privítali Nový rok
2021 a nezostáva nám nič iné len veriť
a priať si, aby bol tento rok lepší a vesel-
ší ako ten predchádzajúci.

Podľa nariadení MŠVVaŠ SR mohli
byť od 7.01.2021 materské školy otvo-
rené pre deti, ktorých zákonní zástup-
covia pracujú v kritickej infraštruktúre
a pre deti zákonných zástupcov, ktorým
vyplýva z povahy práce, že nemôžu vy-
konávať prácu z domu (home office)
a musia dochádzať do zamestnania
v štandardnom mieste výkonu práce.
Keďže nebol dostačujúci záujem rodi-
čov o prevádzku, MŠ bola zatvorená do
15.01.2021.

Od 18.01.2021 sa obnovila prevádz-
ka našej MŠ s 15 nahlásenými deťmi
a do konca mesiaca sa počet detí zvýšil
na 18.

Hoci boli škôlkari v jednej triede zmie-
šaní (rôzna veková kategória), rýchlo si
našli k sebe kamarátsku cestu. A keďže
nám január uštedril kopec snehu, pani
učiteľky to využili a s deťmi si pošantili
na snehu, pospúšťali sa dolu kopčekom
na dvore MŠ a nezabudli ani na hladné
vtáčatká, ktorým napĺňali krmitko.

Prosím rodičov, aby vo vlastnom zá-
ujme sledovali momentálnu situáciu
a informácie na webovom sídle MŠ
www.mshrustin.edupage.org a na FB
materskej školy, pretože situácia sa stále
mení.

Marcela Očkajáková, riaditeľka MŠ

Vlastníkom pozemkov v novo-
vzniknutej lokalite vo Vaňovke (Hre-
dy, Kúty, Klinok) boli doručené žia-
dosti o pripojenie budúcich rodin-
ných domov na elektrickú sieť. Tieto
žiadosti je potrebné vyplniť, podpí-
sať a doručiť do 15. 3. 2021 na obec-
ný úrad. Žiadosti sú bezplatné. Žia-
dame občanov daných pozemkov,
aby žiadosti poslali v čo najväčšom
počte, aj keď v najbližšom čase ne-
plánujú s výstavbou rodinných do-
mov. Všetky doručené žiadosti obec
Hruštín spolu so žiadosťou obce za-
šle spoločnosti  Stredoslovenská dis-
tribučná, a.s. Žilina. Obec Hruštín
vyvíja úsilie, aby v čo najkratšom
čase bola vypracovaná projektová
dokumentácia a aby bolo dielo zrea-
lizované spoločnosťou Stredosloven-
ská distribučná, a.s. Žilina.

v mesiaci február 2021
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Rabčanová Margita
Drígľová Mária
Žilincová Emília
Kupčulák Ladislav
Kompanová Terézia
Ťasnocha Ján
Mazaček Peter
Martvoňová Margita
Gočalová Margita
Hojová Eva
Vlžák Miroslav
Krivačka František
Tomulec Ladislav
Vlžáková Mária
Zemenčíková Anna
Jancek Jozef
Paterek Slavomír
Kupčuláková Darina
Krivačková Janka
Katrenčíková Marta

Odišli od nás
Anton Svýba
Helena Mišániková
Terézia Martvoňová
Anton Žibek

Prišli medzi nás
Lea Kampošová
Martin Sifka
Ján Maťuš
Stanislav Sedlár
Matej Genšor
Jozef Gašper

Uzavreli manželstvo
Samuel Buranský
    a Zuzana Hutirová

ZŠ HRUŠTÍN Materská škola

PRE VLASTNÍKOV POZEMKOV
V MIESTNEJ ČASTI VAŇOVKA

O Z N A M

V obci Hruštín a Vaňovka sa ce-
loplošného skríningu v dňoch 23.1.
a 24.1. 2021 zúčastnilo celkovo 1336
občanov. Na troch odberných
miestach bolo zachytených 11 pozi-
tívnych občanov našej obce. Mie-
ra pozitivity predstavuje 0,82%.
V mene obce Hruštín Vám ďakuje-
me za účasť na testovaní, za trpezli-
vosť a pokojný priebeh. Osobitné po-
ďakovanie patrí našim zdravotníkom,
dobrovoľníkom, pánovi P. Šeligovi
za chutné občerstvenie a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomá-
hali pri príprave a realizácii.

Celoslovenské
testovanie
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Priatelia, zapojme sa spoločne do tejto krás-
nej zbierky. Ak sa u Vás nájdu hračky či knihy
v dobrom stave. Odvoz zabezpečíme jednotne
za Hruštín. Hračky môžete vkladať do krabice
umiestnenej pred dverami RC Motýlik - 3.po-
schodie Zdravotného strediska, pondelok-
piatok od 7:00-15:00 počas mesiaca febru-
ár.

Veľmi pekne Vám v rámci RecyVeci a OZ
Misia mladých ďakujeme za Váš záujem a túž-
bu zapojiť sa do tejto eko-charitatívnej zbierky
☺
Malé info k zapojeniu:

hračky skôr malých rozmerov (také, ktoré sa
dajú bez problémov odoslať poštou, zabaliť.
Napr. drobné veci ako: autíčka, puzzle, bá-
biky, knihy, prípadne školské potreby a iné...)
kvôli hygienickým záležitostiam nezbierame
plyšové hračky
prosíme Vás o hračky/knihy, čisté a nepo-
škodené

Ďakujeme,
že ste sa rozhodli šíriť dobro!

Hoci si to možno neuvedomujeme,
v živote sa rozhodujeme tak, aby sme
sa vyhli ohrozeniu a cítili sa bezpečne.
A celkom prirodzene a podvedome sa
túžime cítiť bezpečne aj v manželstve.
No sobášom to len začína a my často
drobnými rozhodnutiami tvoríme v na-
šej rodine viac či menej bezpečné
prostredie. Niekedy možno nevedomky
náš vzťah ohrozujeme kritikou, nespo-
kojnosťou, egoizmom alebo „len“ ľaho-
stajnosťou sa dostávame do nebezpeč-
ných vôd. Vtedy je dobré siahnuť po zá-
chrannom kolese a to môže mať rôznu
podobu. Napr. rozhodnúť sa byť vďačný
za svojho partnera a za všetko, čo pre
mňa robí. Premýšľať nad tým, čo by ho
potešilo a urobiť to pre neho. Niekedy to
môže znamenať vedome sa rozhodnúť
pestovať priateľstvo, inokedy uznať, že
som to pokazil a požiadať o odpustenie.

V manželstve nemusíme byť doko-
nalí, aby mohlo byť bezpečným mies-
tom. A keď sa cítime v bezpečí, otvára-
me svoje srdce a dochádza k blízkosti,
po ktorej tak túžime.

Vzhľadom na pandemickú situáciu
sa prenášajú aktivity NTM priamo do
obývačiek manželských párov.

Od 7. do 14.2. na webe www.ntm.sk
každý deň nájdete nové podnety, ako
pestovať v manželstve bezpečné
prostredie, či upozornenia na to, čo po-
cit bezpečia vo vzťahu ohrozuje. Súčas-
ťou NTM doma bude aj „Večer pre
dvoch“, ktorý si budete môcť pozrieť on-
line na webe NTM v sobotu 13.2.

Ďalej projekt „Tlakový hrniec“ nahral
v uplynulom roku rozhovory o vzťahoch
a manželstvách s piatimi odborníkmi
o tom, ako ich pestovať, ako si poradiť,
keď sa to pokazí, ako obnoviť stratenú
dôveru, čo je vo vzťahu toxické atď.
Video o tom si môžete pozrieť na tlako-
vyhrniec.sk/odborníci. Ako darček prijmi-
te nálepku, ktorá symbolizuje, že naše
manželstvá môžu byť bezpečným mies-
tom vo svete plnom nebezpečenstiev.

Zdroj www.ntm.sk, nálepky
zabezpečilo Rodinné centrum Motýlik

7. – 14.2.2021  NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
NTM je v znamení témy

„Bezpečne v manželstve“
NTM doma

EKO- DARČEK
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Občianské združenie Rodinné cen-
trum Motýlik je dobrovoľné, nepolitické,
verejnoprospešné združenie občanov.
Cieľom je posilňovať rolu rodiny a ro-
dičovskú výchovu. Umožniť rodičom
s deťmi výjsť z izolácie, kde sa dostáva-
jú pri celodennom staraní sa o deti a po-
núknuť deťom priestor pre ich rozvoj.

Rodinné centrum bolo skupinou sied-
mych dobrovoľníkov založené 25. febru-
ára 2011. Priestor našlo na treťom po-
schodí v budove zdravotného strediska.
Jednoduché zariadenie doplnila Zuzka
Krupová, ozdobila jednu zo stien veľ-
kou maľbou Noemovej archy zo zviera-
tami. „Spomínam si, ako to všetko zača-
lo pri modlitbe. Najskôr sme mali malú
skupinku Modlitieb matiek a počas na-
šich spoločných stretnutí, plných mod-
litby a dobrých nápadov sme založili
centrum. Pamätám si, ako sme hľadali
vhodný názov... ovečka a iné milé zvie-
ratká... no nakoniec sme sa rozhodli
pre Motýlik – v tom čase sme nenašli
organizáciu s podobným menom a ori-
ginalita sa nám páčila.“ spoluzaklade-
teľka Monika

Počas desiatich rokov centrum po-
núklo rodinám aktivity a priestor pre
zmysluplné trávenie spoločného času.
Najmenším deťom a mladým aj pravi-
delný týždenný program, ktorý sa v prie-
behu rokov menil podľa aktuálnej potre-
by a možností (Pohybovka, Herňa pre
najmenších, Klubík Montessori, Átrium
Dobrého pastiera, Hudobná škola Ya-
maha, Tvorivé dielne, Modlitby matiek,
eRko). „Keď som prvýkrát prišla do tohto
centra, aby som vyučovala predškolské
hudobné programy, privítali ma veľmi
milo, priateľsky. Príjemne ma prekvapili
krásne zariadené priestory aj aktivít pre
rodiny s deťmi, ktoré v centre ponúkali.
U nás vo väčšom meste sme nemali
toľko možností pre deti ako práve v tejto
dedine.“ lektorka hudobnej školy Yama-
ha, Alenka.

V prvých ro-
koch fungova-
nia sa podarilo
zorgan izova ť
výlety nielen do
prírody – ZOO
Zlín, Staré Hory,
Lesná želez-
nička, Habaku-
ky, Inwald. V ro-
ku 2012 sa cen-
trum stalo čle-
nom Fóra kres-
ťanských inštitú-
cií a spolutvor-
cami projektu
Deň rodiny na
Slovensku. Spievankovo, Bábkové di-
vadlo Žilina, Fíha Tralala, Žužu, Smejko
a Tanculienka, Divadlo Maska. Tieto zo-
skupenia rozveseľovali detské očká
v KD Hruštín, pod organizačnou taktov-
kou centra. Centrum dávalo priestor aj
športovým aktivitám – Dopravné ihris-
ko, Rodinná cyklotúra, Telocvičňa pre

rodiny.
„Táto aktivita patrila medzi naše naj-

obľúbenejšie, pravidelne každý víkend
sme prichádzali do telocvične a vy-
mýšľali aktivity pre deti. Niekedy sa nás
tam stretlo aj 15 rodín. Deti sa naučili
veľa športových zručností.“ dobro-
voľníčka Katka.

Rodinné centrum Motýlik má 10 rokov

Pohybovka Keramický kurz
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Batôžkový ples 2018, 1. ročník, foto: Juraj Kupčulák

Rodinná cyklotúra rok 2017

S veľkým záujmom sa stretol Batôž-
kový ples rodín. Spoločná rodinná zá-
bava a osveta ľudovej tradície v jed-
nom. Rodiny každoročne, od vzniku cen-
tra, oslavujú svoj sviatok na Dni rodiny,
ktoré navštevuje okolo 140 rodín. Verí-
me, že tento rok sa podarí zorganizovať
už 10. ročník. Dobrovoľníci pripravili aj
jednorázové prednášky, kurzy či aktivi-
ty: Denný tábor, Keramický kurz, Kurz
Dobrého pastiera, Misijný jarmok, Ve-
čer hier, Tanečno. Rodičia mali mož-
nosť vypočuť si prednášky o výchove
a zdraví s rôznymi prednášajúcimi - man-
želia Jokelovci, Hajkovskí, Predáčovci,
Mária Grlická, MUDr. Eva Zembjaková,
MUDr. Mária Dúbravcovová.

Počas desiatich rokov ponúka pre
nezamestnaných, prostredníctvom Úra-
du práce soc. vecí a rodiny, možnosť
vykonávať tzv. Dobrovoľnícku aktivačnú
činnosť. Počas 6 mesiacov účastník
v centre pracuje štyri hodiny denne. Túto
možnosť využilo 20 záujemcov.

Na aktivity Rodinné centrum Motýlik
získava financie rôznym spôsobom
– hlavným podporovateľom je Obec
Hruštín, ďalšie prostriedky sa darí zís-
kavať z 2% z dane, členského, dobro-
voľných príspevkov, od sponzorov a cez
projekty (Coop Jednota, Nadácia Slo-
venskej sporiteľne, Nadácia Kia Motors

Slovakia, Slovenský plynárenský prie-
mysel, Komprax, Tatra Banka, Nadácia
Volkswagen, Yanfeng, Žilinský samo-
správny kraj, Nadácia poštovej banky).
Všetky prostriedky boli využité na akti-
vity a údržbu priestorov centra. Touto
cestou sa chceme všetkým podporova-
teľom poďakovať, za všetky chyby a ne-
dorozumenia ospravedlniť. Dobrovoľník
si volí dobro. V Rodinnom centre Motý-
lik sa ich prestriedalo veľa. Patrí im veľ-

ké poďakovanie. Každý tam zanechal
kus dobra.

Máš chuť podieľať sa na činnosti cen-
tra? Hľadáš nové priateľstvá pre seba
a svoje deti? Chceš sa realizovať počas
materskej dovolenky? To správne miesto
na trávenie plnohodnotných chvíľ s deť-
mi môže byť aj Rodinné centrum Motý-
lik.

za Rodinné centrum Motýlik
mama Mária
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Tento rok sa žiaľ zo známych príčin spojených s pandémiou Covid – 19
neuskutoční 42. ročník zimného lyžiarskeho prechodu Piatimi hoľami.
Nechceme však prerušiť túto tradíciu priaznivcov športu, milovníkov krásnych
výhľadov a prírody. Preto by sme chceli v letných mesiacoch (veríme, že
situácia s ochorením už bude pod kontrolou) usporiadať aspoň peší pochod,
ktorý by bol náhradou zimného Prechodu. Tešíme sa na vás v lete a dovtedy
prajeme veľa zdravíčka!

Ing. Miroslav Jaššo, Hruštín 705
     ponúka voľné pracovné miesto:
   GÁTRISTA
         - pracovný pomer na dobu neurčitú
         - pracovná doba od 6.00 hod. do 15.30 hod.
    Bližšie informácie na t. č. 0907 525 921

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční
v období od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021.

Obyvateľ bude mať na sčítanie sa
šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ
sa elektronicky sčíta sám.

Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri
sčítaní sa svojim starším príbuzným, ak
ich o to požiadajú, alebo blízkym, ktorí
si nevedia poradiť s elektronickým sčí-
taním.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčíta-
cieho formulára majú všetci obyvate-
lia Slovenskej republiky. Pre účely
sčítania sa obyvateľom rozumie každý,
kto má v Slovenskej republike trvalý,
prechodný alebo tolerovaný pobyt. Oby-
vateľom sa zároveň rozumie aj občan
Európskej únie, ktorý má na území Slo-
venskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za oby-
vateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony má povinnosť vyplniť sčítací for-
mulár jeho zákonný zástupca. Všetky
údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom

formulári sa musia vzťahovať k rozho-
dujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je 1. január 2021. V praxi to znamená,
že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. janu-
ára, nesčíta sa.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám
vyplnením sčítacieho formulára pomo-
cou počítača, tabletu, notebooku alebo
mobilného zariadenia.

Bezpečnosť elektronického sčítania

Elektronické sčítanie prináša so se-
bou určité otázky spojené s bezpečnos-
ťou uchovávania údajov. Počas sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2021 bude
zachovaná maximálna možná ochrana
osobných údajov. Bezpečnosť všetkých
údajov je totiž prioritou a zároveň aj
jednou zo základných podmienok elek-
tronického sčítania.

Všetky získané údaje budú bezpeč-
ne ochránené pred únikom, zneužitím
alebo krádežou.

Informácie k SODB nájdete na adrese
www.scitanie.sk a www.hrustin.sk

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
výstavné klietky pre chovateľov, výbehy pre psíkov a hy-
dinu, šklbačky, dojenie pre kravy, ovce a kozy, robíme
rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu,
tel. 0907 181 800

Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po
desiatich rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov, domov
a bytov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné – výlučne
elektronické sčítanie a prvé integrované sčítanie.

Epidémia, ktorá nás tak nečaka-
ne a nepripravených prekvapila
v uplynulom roku, sa prehupla aj do
roku 2021, a tak či sa nám to páči-
lo, alebo nie, zasiahla nás každé-
ho. Tá neistota, ktorá nastala, za-
siahla nie len obchodníkov, ale aj
nás zákazníkov, ktorí musíme reš-
pektovať rozhodnutia a nariadenia,
či to už hygienikov, epidemiológov,
alebo vlády. V takejto nepriaznivej
situácii sa konalo dňa 15.1.2021
32.mimoriadne zhromaždenie de-
legátov COOP Jednota, spotrebné
družstvo Námestovo, ktoré na svo-
jom rokovaní si zvolilo členov pred-
stavenstva a kontrolnej komisie na
ďalších 5 rokov.

Vedenie COOP Jednota, spot-
rebné družstvo Námestovo ďakuje
všetkým členom a zákazníkom za
prejavenú dôveru pri nákupoch
v našich predajniach. Zároveň ne-
chceme zabudnúť na našich členov
- jubilantov, ktorí sa v I.Q 2021 do-
žívajú okrúhleho životného jubilea.
Sú to: Margita Hojová, Agneša Sla-
meníková, Emília Hutirová, Helena
Ťasnochová, Helena Macáková
,Vincent Snovák, Mária Smidžáro-
vá, Jozef Kompan, Ladislav Kup-
čuľák, Terézia Kupčuľáková, Mar-
gita Martvoňová, Ján Vlžák, Janka
Kupčuľáková, František Ľubek, Ing.
Janka Martvoňová, Mária Mazáč-
ková, Ing. František Krivačka, Šte-
fan Žilinec, Janka Glombová a Va-
léria Krivačková. Všetkým jubilan-
tom, ale aj ostatným členom a zá-
kazníkom, želáme z úprimného srd-
ca pokojnejší rok sprevádzaný zdra-
vím, šťastím a rodinnou pohodou.

J. Kravčíková

Prechod Piatimi hoľami


