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Koľko stojí zázrak?

Toto je príbeh o osemročnom diev-
čatku, ktoré vedelo, že láska môže ro-
biť zázraky. Jej bračekovi hrozilo, že zo-
mrie, mal nádor na mozgu. Rodičia boli
chudobní, no pre jeho záchranu urobili
všetko, čo bolo v ich silách, dokonca mi-
nuli všetky úspory. Raz večer otec po-
vedal mame v slzách:

„Už to nezvládame, drahá. Myslím,
že je koniec. Len zázrak ho môže za-
chrániť.“

Dcérka to so zatajeným dychom po-
čúvala na chodbe. Potom sa rozbehla
do svojej izby, rozbila pokladničku a po-
tichu odišla do najbližšej lekárne. Trpez-
livo počkala, kým sa dostane na rad.
Pristúpila k pultu, postavila sa na špič-
ky a vysypala všetky svoje peniažky
pred prekvapeného lekárnika.

„Za čo to je? Čo si prosíš, maličká?“
„To je pre môjho bračeka, ujo lekár-

nik. Je veľmi chorý a ja som mu prišla
kúpiť zázrak.“

„Čo to hovoríš?“ zamrmlal lekárnik.
„Volá sa Andrejko a má niečo také,

čo mu rastie v hlave. Ocko povedal ma-
mičke, že už je koniec, že už nemôže-
me nič robiť a že len zázrak by ho mo-
hol zachrániť. Viete, ja mám bračeka

veľmi rada, tak som zobrala všetky svo-
je peniaze a prišla som mu kúpiť zá-
zrak.“ Lekárnik sa smutne pousmial.
„Moja, ale my tu nepredávame zázra-
ky.“

„Keď nestačia tieto peniaze, ešte
môžem nejaké zohnať. Koľko stojí zá-
zrak? Lekárnik iba mykol plecami. Diev-
čatko so slzami v očiach začalo zbierať
svoje mince. V lekárni bol jeden vysoký
elegantný pán, ktorého zaujal tento čud-
ný rozhovor.

„Prečo plačeš, maličká? Čo sa deje?“
prikročil k nej neznámy muž.

„Ujo lekárnik mi nechce predať zá-
zrak, a ani mi nechce povedať, koľko
stojí. Chcem ho pre môjho bračeka An-
drejka, je veľmi chorý. Mamička hovorí,
že ho treba operovať, ale ocko pove-
dal, že je to veľmi drahé, že potrebuje-
me zázrak, aby sme ho zachránili. Tak
som priniesla všetky peniažky, ktoré
mám.“

„Koľko máš?“
„Dolár a jedenásť centov... ale vie-

te...“ dodala jedným dychom, ešte nie-
čo môžem pohľadať.“

Muž sa usmial a povedal: „Pozri,
myslím, že netreba. Zázrak pre tvojho

bračeka stojí presne jeden dolár a je-
denásť centov.“

Jednou rukou pozbieral drobné
a druhou nežne chytil dievčatko za ruku.

„Zaveď ma k vám domov. Chcem sa
stretnúť s tvojím bračekom, ockom
a mamičkou. Uvidíme, či nájdeme ten
zázrak, ktorý potrebujete.“

Elegantný pán a malé dievča vyšli
z lekárne držiac sa za ruky. Ten muž
bol profesor Carlton Armstrong, jeden
z najúspešnejších neurochirurgov na
svete. Operoval malého Andrejka, kto-
rý sa o niekoľko týždňov mohol vrátiť
domov úplne zdravý.

„Táto operácia,“ zašepkala mama, „je
skutočný zázrak. Rada by som vedela,
koľko stála...“

Dievčatko sa usmialo a nič nepove-
dalo. Ono vedelo, koľko stál zázrak
– presne jeden dolár a jedenásť cen-
tov... a, samozrejme, ešte lásku a vieru
malého dievčaťa.

„Ak budete mať vieru, ako horčičné
zrnko a poviete tomuto vrchu: ,Prejdi
odtiaľto ta!’ – prejde. A nič vám nebude
nemožné.“ (Mt 17, 20)

Zdroj: internet
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Modré nádoby na papier

Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované
s iným materiálom hliník, celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka atď.

Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky
a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džú-
sov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Zelené nádoby na sklo

Patrí sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod.

Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené
obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované
s iným materiálom (drôtené sklo).

Žlté nádoby na plasty aj na kovy

Patrí sem: PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením),
kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov.
Do žltej nádoby možno vhadzovať aj kovy, potom plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potra-
vín), drobné kovové predmety, drôty.

Nepatrí sem: PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako
napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Červené nádoby na kovy

Patrí sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové
obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. na zberný dvor.

Nepatrí sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo zne-
čistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Kompostéry na bioodpad

Patrí sem: biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej
činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny,
zvyšky kávy a čaju.

Nepatrí sem: vlasy, výkaly psov
a mačiek, fekálie, popol, zvyšky je-
dla a mäsa, potraviny v obaloch,
uhynutá zver, kamene, škrupiny
z vajec.

Občania, ktorí si ešte
neprevzali kompostéry na
bioodpad, môžu tak urobiť

každú sobotu od 9 – 13 hod.
na zbernom dvore

u p. Jozefa Kupčuláka.

Ako správne triediť odpad?
Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí

KOMPOSTÉRY
v domácnostiach
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Vlastníkom pozemkov v novovzniknutej lokalite vo Vaňovke (Hredy, Kúty,
Klinok) boli doručené žiadosti o pripojenie budúcich rodinných domov na
elektrickú sieť. Tieto žiadosti je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť do 15. 3.
2021 na obecný úrad. Žiadosti sú bezplatné. Žiadame občanov daných
pozemkov, aby žiadosti poslali v čo najväčšom počte, aj keď v najbližšom
čase neplánujú s výstavbou rodinných domov. Všetky doručené žiadosti
obec Hruštín spolu so žiadosťou obce zašle spoločnosti  Stredoslovenská
distribučná, a.s. Žilina. Obec Hruštín vyvíja úsilie, aby v čo najkratšom čase
bola vypracovaná projektová dokumentácia a aby bolo dielo zrealizované
spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina.

PRE VLASTNÍKOV POZEMKOV V MIESTNEJ ČASTI VAŇOVKA
O Z N A M

Z dôvodu mimoriadnej situácie je aj výber daní z nehnuteľností a miestnych
poplatkov odložený. V období mesiaca marec, žiadame občanov, aby nena-
vštevovali obecný úrad z dôvodu platenia daní a poplatkov. O možnosti úhrad
Vás budeme informovať na stránke obce, obecným rozhlasom a v nasledujú-
com bulletine.

v mesiaci marec 2021
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Martvoňová Irena
Hutira Jozef
Hutirová Emília
Škapec Jozef
Tomulec František
Kotúľ Jozef
Kriven Štefan
Kupčuláková Terézia
Vlžák Ján
Kušnier Ján
Ľubek Ján
Žilinec Štefan
Kupčo Matej
Krivačka Štefan
Hojová Antónia
Vlžáková Vlasta
Martvoň Marián
Kupčuláková Viera
Šeligová Renáta
Krivačková Valéria

Odišli od nás
Margita Očkajáková
Ivan Halmeš
Mária Mišániková

Prišli medzi nás
Eliška Plevjaková
Ema Kompanová
Samuel Krivačka

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

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.

Oznam o platení DzN a miestnych poplatkov
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 5.2. sa uskutočnilo onli-
ne okresné kolo 49. roční-
ka Geografickej olympi-
ády SR. V kategórii 6.-7.
roč. obsadil žiak našej ško-
ly Matúš Slaničan (7.B)
v konkurencii 23 súťažia-
cich 2. miesto s počtom
bodov 83 z 90, čím sa zá-
roveň aj nominoval do kraj-
ského kola, ktoré by sa
malo realizovať v apríli.

 11.2. nečakane opustil
naše rady pán učiteľ Mgr.
Ivan Halmeš, tr. učiteľ 8.B
triedy. V našej škole pôsobil od r.1987, bol učiteľ srdcom
i dušou, zanietený folklórny tanečník, koordinátor školských

účelových cvi-
čení, technic-
kej olympiády
a súťaže Juni-
ornáboj, vedú-
ci kurzov práce
s poč ítačom,
predseda od-
borovej organi-
zácie, predsta-
viteľ sv. Miku-
l á š a . . . R á n o
zadal svojim
žiakom po-
slednú úlohu
a skonal. Česť
jeho pamiatke!

 „Dobrodením lásky nie je iba to,
že nám dáva vieru v druhého, ale
aj to, že nám vracia vieru v seba.“

Selma Lagerlöf,
švédska spisovateľka

Aj počas dištančného vzdelávania
sa niektorí žiaci našej školy zapo-
jili do tvorby valentínskych pozdra-
vov. Prostredníctvom týchto žiac-
kych prác si aspoň takto môžeme
pripomenúť nielen sviatok sv. Va-
lentína, ale hlavne to, prečo je lás-
ka v živote človeka taká dôležitá.

12.2. Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
             kto nemá kožúška, zima mu bude...

Tak sa to spieva v známej ľudovej piesni, ktorú pozná každé
dieťa ešte zo škôlkarskych čias. Každého, kto ju počuje, ro-
zohrieva nielen srdiečko. Aj pani učiteľky na 1.-4. ZŠ spolu
so žiakmi sme sa rozhodli, že im zima nebude. Priniesli si
kostýmy a obliekli sa za rôzne rozprávkové a iné postavy.
U detí nechýbala kreativita a fantázia. V každej triede prebie-
hal "súkromný karneval", keďže mimo triedy nie je spoločné
stretávanie možné. Deti mali aj napriek tomu obrovskú ra-
dosť a všetci tak mohli zažiť "školu hrou". Ďakujeme za slad-
ké odmeny Rodičovskému združeniu, Janke Žilincovej za za-

ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2021

bezpečenie sladkých odmien a troch stavebníc LEGO od
COOP Jednota, a taktiež pani učiteľkám, ktoré si karneval
organizovali každá vo svojej triede.

8.2. – nastúpili konečne do školy žiaci I. stupňa. Týždňové
vyučovanie prerušili jarné prázdniny, od 22.2. vyučovanie na
I .stupni pokračovalo. OcÚ zabezpečoval každý týždeň tes-
tovanie pre zamestnancov školy a zákonných zástupcov. Pani
učiteľky využili možnosť vakcinácie a časť z nich už 1. očko-
vanie proti Covidu 19 absolvovala. Na II. stupni pokračuje
naďalej vyučovanie dištančným spôsobom. Od 22.2. majú
povolené prezenčné vyučovanie aj žiaci ZUŠ Jánoš, ktorí na-
vštevujú I. stupeň. Vyučovanie prebieha v budove Zamost.

 V mesiaci február namaľoval Tibor Bušo so svojou partiou
priestory telocvične – halu, fitnes, schodište aj šatne. Pán
školník využil lešenie a vymenil 5 nefungujúcich lámp. Už len
aby skončila pandémia a telocvičňa čím skôr slúžila všetkým
žiakom i spoluobčanom.

Július Kubáni, riad. školy



3/20215

1.02.-5.02.2021 Pobyt v MŠ bol podľa nariadení umožne-
ný len deťom, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v prvej
línii a ktorí nemohli vykonávať prácu z domu. V prevádzke
bola jedna zmiešaná trieda, ktorú navštevovalo 22 nahláse-
ných detí. V ostatných priestoroch sa realizovalo upratova-
nie a dezinfekcia dotykových povrchov.

Keďže to
bolo obdobie,
kedy väčšina
škôlkarov bola
doma, pripravi-
li sme pre nich
súťaž o „Naj-
krajšieho sne-
huliaka“. Deti
mali za úlohu
postaviť sne-
huliaka, poslať
jeho fotku a vy-
pracovať pra-
covný list, na
ktorom si mohli
pekne precvičiť
grafomotoriku.
Súťaž prebie-
hala na FB
a zúčastnilo sa
20 detí, ktorým
sa snehuliaci
naozaj vydarili. Pochvala patrí aj rodičom, ktorí sa určite tiež
pri stavaní snehuliakov patrične zabavili. Zo všetkých snehu-
liakov najväčší úspech zožal ,,mega snehuliak“ našej malej
Valentínky V. zo 4. triedy. Každý zúčastnený bol odmenený
a veríme, že odmena potešila ☺

Najmladšia generácia v obci
8.02.2021 Po mimoriadnom prerušení vyučovania a pre-

vádzky školských zariadení bola úplne obnovená prevádzka
MŠ. S prísnym dodržiavaním hygienických podmienok sme
sa opäť s nadšením rozbehli a tešili sa zaplneným triedam.

Bohatej nádielke snehu sa nedalo odolať a tak nám pri MŠ
pribudli noví kamaráti. Hoci sneh na rukách poriadne chladil,
ten pohľad na radosť detí krásne hrial.

 Naši najstarší pred-
školáci realizujú
v rámci náboženské-
ho krúžku projekt
„Nebeská banka“.
Cieľom projektu je ro-
biť dobré skutky v MŠ
a doma a do schrán-
ky vkladať potom rôz-
ne papierové žetóny.
Práve v tejto dobe je
potrebné uč iť deti
potrebe a kráse „dob-
rých skutkov“. A čo
bude odmenou pre
n a j š i k o v n e j š í c h ?
Predsa pochvala
a ten krásny vnútor-
ný pocit ☺
INFO:
– prosím rodičov, aby dodržiavali pravidlo R-O-R a informo-

vali zariadenie v prípade rodinnej karantény
– žiadosti pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelá-

vanie na školský rok 2021/22 budete mať možnosť si pre-
vziať v MŠ, alebo stiahnuť zo stránky MŠ v mesiaci máj

Riaditeľka MŠ Očkajáková Marcela
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Rovnako ako iné
samosprávy, tak aj
naša obec zorgani-
zovala testovanie na
COVID – 19. Testo-
vanie prebiehalo kaž-
dú sobotu od 8.00 do
18.00 hod. v dňoch
6. do 27. februára
2021. V sále kultúr-
neho domu boli zria-
dené dve odberné
miesta a bolo otesto-
vaných celkovo 3 232
záujemcov o testova-
nie a z toho bolo od-
halených 13 pozitív-
nych prípadov. Za
hladký priebeh testo-
vania sa môžeme
poďakovať aj perfekt-
ným tímom zlože-
ných zo zdravotníkov,
obyvateľov a dobro-
voľníkov na odberných miestach.

Veľká vďaka patrí p. Petrovi Šeligovi a jeho manželke
Renátke za chutné občerstvenie, ale aj zamestnancom obec-
ného úradu za prípravu a realizáciu tejto akcie.

Vážení občania,
všetkým občanom nad 60 rokov bude v rámci prevencie

ochorenia COVID-19 doručený do poštovej schránky respi-

inzercia          inzercia          inzercia       inzercia

Kúpim Zetor 25 Tel.: 0907 363 052

Poďakovanie a informácie o testovaní v našej obci

rátor FFP2. Zároveň Vás prosíme, aby ste mali na pamäti
základnú zásadu rúško – odstup – ruky, ktorú treba dodr-
žiavať hlavne na úradoch, v obchodoch, v zdravotných zaria-
deniach a na všetkých verejných priestranstvách. Ide o zá-
kladnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba
a svoje okolie chrániť a tak prispejeme k zamedzeniu šírenia
ochorenia COVID-19.
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