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Pred nebeskú bránu raz
prišla jedna dobrá kresťan-
ka. Bola celá vyľakaná.
Svätý Peter ju srdečne pri-
vítal. Snažil sa ju upokojiť,
ale vážnym hlasom jej po-
vedal: „Ten, kto chce vstú-
piť do neba, musí mať sto
bodov.“

Dobrá žena teda začala
vypočítavať: „Celý život
som bola verná môjmu
manželovi. Kresťansky som
vychovávala svoje deti. Ne-
podarilo sa mi to úplne, ale
robila som, čo som mohla.
Bola som dobrovoľníčkou
pre misie a pomáhala som
charite. Vždy som sa sna-
žila pomáhať blížnym, naj-
mä farárovi a mojim suse-
dom...“

Keď prestala, aby sa na-
dýchla, svätý Peter jej po-
vedal: „Dva a pol bodu.“

Pre ženu to bolo, ako
úder do brucha. Pokračo-
vala teda ďalej: „A... ach

Nebo za body
áno! Pomáhala som rodi-
čom v starobe. Odpustila
som sestre, ktorá so mnou
bojovala o dedičstvo... A...
áno! Každú nedeľu, okrem
dní po pôrodoch, som bola
na svätej omši. Taktiež som
sa zúčastňovala pobožností
a modlitieb v pôstnom ob-
dobí... Vždy som sa modli-
la... A v máji aj ruženec...“

Svätý Peter odvetil: „To
máme tri body.“

Žena nešťastne zmĺkla.
Ako by som mohla napočí-
tať sto bodov? Povedala to
podstatné a už si na nič
nevedela spomenúť. So sl-
zami v očiach rozochveným
hlasom povedala: „Ak je to
tak, môžem počítať už len
s Božím milosrdenstvom!...“

„Sto bodov!“ zvolal svä-
tý Peter.

 „Milostivý a milosrd-
ný je Pán, zhovievavý
a dobrotivý nesmierne.“

Zdroj: internet

Drahí bratia a sestry!

Nech vám všetkým zaznieva ple-
sajúci hlas Cirkvi slovami, ktoré ten-
to starodávny hymnus vkladá na
pery Márie Magdalény, prvej, čo vo
Veľkonočné ráno stretla vzkriese-
ného Krista. Bežala za ostatnými
učeníkmi a s radostným srdcom im
oznámila: „Videla som Pána“ (Jn
20,18). Aj my, potom, čo sme prešli
púšťou pôstu a dní utrpenia, dnes
víťazne voláme. „Vstal zmŕtvych!
Naozaj vstal zmŕtvych!“ Každý kres-
ťan znovu prežíva skúsenosť Márie
Magdalény. Je to stretnutie, čo mení
život: stretnutie s jedinečným mu-
žom, ktorý nám dáva zakúsiť plnosť
Božej dobroty a pravdy, ktorý nás

vyslobodzuje zo zlého nie nejakým po-
vrchným, chvíľkovým spôsobom, ale
oslobodzuje nás radikálne, uzdravuje
nás v plnosti a navracia nám našu
dôstojnosť. Preto Mária Magdaléna
nazýva Ježiša „moja nádej“, pretože
on bol ten, kto jej umožnil znovu sa
narodiť a daroval jej novú budúcnosť,
život dobrý a slobodný od hriechu.
„Kristus moja nádej“ znamená, že kaž-
dá moja túžba po dobre v ňom nachá-
dza skutočnú možnosť: sním môžem
dúfať, že sa môj život stane dobrým
a plným, večným, pretože sám Boh sa
priblížil natoľko, že vstúpil do našej
ľudskej prirodzenosti. Avšak i Mária
Magdaléna, tak ako ostatní apoštoli,
musela vidieť Ježiša, odmietnutého

predstaviteľmi národa, zatknutého,
bičovaného, odsúdeného na smrť
a ukrižovaného. Muselo byť nezne-
siteľným vidieť stelesnené Dobro
podriadené ľudskej zlomyseľnosti,
Pravdu vysmievanú klamstvom, Mi-
losrdenstvo zranené pomstou. Zda-
lo sa, že Ježišovou smrťou zlyhala
nádej tých, čo mu dôverovali. Avšak
táto nádej sa nikdy úplne nestratila:
predovšetkým v srdci Panny Márie,
Ježišovej matky, ostal horieť plamie-
nok i v temnotách noci. Nádej Krista
nech horí bratia a sestry i v tomto
ťažkom čase pandémie, nech Mat-
ka Božia i Jej oslávený Syn Nám
vyprosia skoré ukončenie pandé-
mie.

Peter kaplán
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Vážení občania
Na tejto stránke bulletinu býva

zvyčajne článok „očami staros-
tu,“ kde hodnotím prácu obce za
1 mesiac. V tomto bulletine to
bude poďakovanie.

Z dôvodu, že som PN a preko-
nal som komplikovaný Covid 19
s veľkým ohrozením života, sa
chcem veľmi pekne poďakovať
všetkým Vám milí občania, ktorí
ste sa za mňa modlili a kňazom
za slúženie svätých omší. Sila

modlitby je veľmi veľká a neraz
robí zázraky. Hovorí sa, že lekár
lieči a Pán Boh uzdravuje, plne
sa s týmito slovami stotožňu-
jem.

Ešte raz veľké Pán Boh zaplať.
Všetkým Vám milí občania pra-

jem milostiplné a požehnané pre-
žitie Veľkonočného obdobia, ra-
dosť zo zmŕtvychvstalého Kris-
ta, pokoj, nádej a lásku do kaž-
dodenných dní nášho života.

starosta obce

P O Ď A K O V A N I E

Na zberný dvor môžu občania
obce Hruštín a m. č. Vaňovka t.j.
fyzické osoby doniesť nasledovné
druhy odpadov:
1. objemný odpad
2. drobný stavebný odpad
3. biologicky rozložiteľný odpad
4. šatstvo a textílie

Otváracia doba zberného dvora:
Letné obdobie: 1.4. – 30.11.
Pondelok: 12:00 – 15:30
Streda: 12:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 13:00

Zodpovedná osoba je pán Jozef
Kupčulák. Tel. kontakt 0950 431 274

Zberný dvor bude mimo otvára-
cích hodín uzamknutý a zakazuje sa
vyhadzovať odpad cez bránu do
zberného dvora.

Pokyny pre občanov, ako sa
správať na zbernom dvore:

 Po dovezení odpadu na zberný
dvor sa vykoná pracovníkom zber-
ného dvora kontrola zloženia a ob-
sahu dovezeného odpadu, cieľom
ktorej je zamedziť prevzatiu takých
odpadov alebo ich prímesí, ktoré nie
je možné prevziať na zberný dvor.
Poverený pracovník zapíše totožnosť
osoby od ktorej sa odpad preberá,
ako aj množstvo a druh odpadu. Po
odovzdaní drobného stavebného
odpadu poverený pracovník tento
odváži a vystaví vážny lístok, s kto-
rým sa občan dostaví na obecný
úrad a v pokladni obecného úradu
uhradí poplatok za drobný stavebný
odpad, ktorý je stanovený Dodat-
kom č. 1 k VZN č. 3/2016 o miest-
nom poplatku za komunálne odpa-
dy vo výške 0,025 €/kg. Po roztrie-
dení a zapísaní je občan povinný
uložiť dovezený odpad do prislúcha-
júceho kontajnera, ktorý určí pove-
rený pracovník. V areáli zberného
dvora sa okrem pracovníkov obce
môžu pohybovať len osoby priváža-
júce odpady. Tieto osoby musia do-
držiavať pokyny povereného pracov-
níka. Základnou povinnosťou pri ob-
sluhe zberného dvora je zachová-
vanie poriadku a čistoty a dodržia-
vanie prevádzkových predpisov. Žia-
dame a zároveň prosíme občanov
našej obce, aby rešpektovali tieto
informácie.

Počas mimoriadnej situácie pro-
síme občanov, aby naďalej dodržia-
vali opatrenia súvisiace s preven-
ciou pred ochorením COVID-19.

Upozorňujeme občanov, že v mesia-
ci marec boli nahlásené nelegálne sklád-
ky v katastrálnom území Hruštín a v ka-
tastrálnom území Vaňovka. Tieto sklád-
ky, ktorých obsahom boli pneumatiky,
plastové vedrá, fľaše, sklenené fľaše,
neidentifikovateľný odpad vo vreciach
30 ks a zvyšky zo zvierat (kosti, kože,
vnútornosti...) boli odstránené a odve-
zené na zberný dvor pracovníkmi obce.
Prosíme občanov, aby boli ohľaduplní k

Z dôvodu mimoriadnej situácie je aj výber daní z nehnuteľností a miest-
nych poplatkov odložený. V období mesiaca apríl, žiadame občanov, aby
nenavštevovali obecný úrad z dôvodu platenia daní a poplatkov. O mož-
nosti úhrad Vás budeme informovať na stránke obce, obecným rozhla-
som a v nasledujúcom bulletine.

Oznam o platení DzN a miestnych poplatkov

životnému prostrediu a netvorili tieto
čierne skládky. Ak zbadáte ako niekto
vyhadzuje odpad na miesta nie na to
určené, alebo do voľnej prírody, treba
daného človeka upozorniť na túto nele-
gálnu činnosť alebo okamžite nahlásiť
na obecný úrad. Na odstraňovanie ne-
legálnych skládok sú vynaložené finanč-
né prostriedky z rozpočtu obce, ktoré
mohli byť použité na rozvojovú činnosť
obce.

Zberný dvor
Hruštín

Nelegálne skládky v obci

Občania, ktorí si ešte neprevzali kompostéry na bioodpad,
môžu tak urobiť počas prevádzkových hodín na zbernom dvore

u p. Jozefa Kupčuláka.

KOMPOSTÉRY v domácnostiach
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U z n e s e n i e   č. 1/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 1: Otvorenie.

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

Berie na vedomie:

Účasť poslancov v počte: 9

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 2/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 2: Schválenie programu rokova-
nia OZ.

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

A/ Neschvaľuje:

Program podľa pozvánky.

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:

Program doplnený o bod č. 4 Ročná sprá-
va o kontrolnej činnosti Hlavného kontro-
lóra Obce Hruštín za rok 2020. Správa
Hlavného kontrolóra Obce Hruštín z vyko-
nanej kontroly zákonnosti, efektívnosti,
hospodárnosti, účinnosti a účelnosti postu-
pu obce pri zhotovení diela autobusových
zastávok v obci Hruštín. Správa Hlavného
kontrolóra Obce Hruštín z vykonanej kon-
troly poskytnutia, použitia a zúčtovania
dotácií, kontrola použitia čerpaných
prostriedkov z dotácií z rozpočtu obce
vzhľadom na obmedzenia aktivít vyvolané
pandémiou COVID – 19, bod č. 5 Schvále-
nie zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok
2021, bod č. 6 Rôzne, bod č. 7 Záver.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-

vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 3/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.

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

Schvaľuje:

Žiadosť MAGNUM – Ľuboš Jancek, Črch-
ľa 305, 029 52 Hruštín o uplatnenie 80 %
zľavy z výšky nájomného pre čiastočné
uzatvorenie prevádzky s hygienických dô-
vodov, pre pandémiu koronavírusu od
01.01.2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 4/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.

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

Berie na vedomie:

Žiadosť Jána Katrenčíka, Horný koniec
770/3, Vaňovka o prenájom obecného bytu
vo Vaňovke s tým, že Obec je povinná naj-
skôr vyhlásiť na prenájom verejnú výzvu
s určením podmienok prenájmu a potom
sa môže opätovne uchádzať o prenájom.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 1

Ing. Š. Sedlár
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 5/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.

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

Schvaľuje:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2021 pre Rodičovské združe-
nie pri Základnej škole Hruštín, 029 52
Hruštín 55 vo výške 3.755,00 Eur na úhra-
du cestovných nákladov na exkurzie.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 6/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.

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

Schvaľuje:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2021 pre HRTN občianske
združenie, Školská 56/6, 029 52 Hruštín
vo výške 900,00 Eur na organizovanie kul-
túrno-spoločenskej akcie HRTN daj 2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 7/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.

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

Berie na vedomie:

Žiadosť Martina Halušku a manž. Márie,
Školská 56/6, 029 52 Hruštín o osadenie
lampy pouličného osvetlenia a rozhlasu na
ulici Včielok.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
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Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 8/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.

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

A/ Berie na vedomie:

Sťažnosť Žofie Kupčulákovej, Lán 676/48,
029 52 Hruštín na blokovanie vstupu do
rodinného domu č. 676 na ulici Lán a žia-
dosť o obmedzenie dopravy na ulici Lán.

B/ Ukladá:

Predsedovi Komisie pre životné prostredie,
výstavbu a územné plánovanie zvolať za-
sadnutie dotknutých strán ohľadom rieše-
nia sťažnosti.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 9/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 4: Ročná správa o kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín za
rok 2020.
Správa Hlavného kontrolóra Obce Hruštín
z vykonanej kontroly zákonnosti, efektív-
nosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti
postupu obce pri zhotovení diela autobu-
sových zastávok v obci Hruštín. Správa
Hlavného kontrolóra Obce Hruštín z vyko-
nanej kontroly poskytnutia, použitia a zúč-
tovania dotácií, kontrola použitia čerpaných
prostriedkov z dotácií z rozpočtu obce

vzhľadom na obmedzenia aktivít vyvolané
pandémiou COVID – 19.

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

Berie na vedomie:

Ročnú správu o kontrolnej činnosti Hlav-
ného kontrolóra Obce Hruštín za rok 2020.
Správu Hlavného kontrolóra Obce Hruštín
z vykonanej kontroly zákonnosti, efektív-
nosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti
postupu obce pri zhotovení diela autobu-
sových zastávok v obci Hruštín.
Správu Hlavného kontrolóra Obce Hruštín
z vykonanej kontroly poskytnutia, použitia
a zúčtovania dotácií, kontrola použitia čer-
paných prostriedkov z dotácií z rozpočtu
obce vzhľadom na obmedzenia aktivít vy-
volané pandémiou COVID – 19.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 10/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.03.2021

K bodu č. 5: Schválenie zmien Rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2021.

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

Schvaľuje:

Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok
2021 v nasledovných položkách: (pozri
tabuľku)

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, D. Zemenčík

Nehlasovali: 0
Ing. Štefan Sedlár

zástupca starostu obce

schválený rozdiel upravený

Príjem – bežný rozpočet
121 Daň z nehnuteľnosti 28 469,00 € + 16 531,00 €  45 000,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 6.3
642 001 Transfery, dotácie  26 920,00 € + 13 655,00 € 40 575,00 €
Program 7.1
635 Údržba telocvične  3 000,00 € + 1 882,00 € 4 882,00 €

v mesiaci apríl 2021
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Radzo Zdeno
Kupčulák Štefan
Kravčíková Janka
Radzová Mária
Hurtala Ján
Valečík Martin
Očkaják Stanislav
Hutirová Margita
Teťáková Marta
Michnová Viera
Mišániková Mária
Rabčanová Marta
Šeligová Mária
Kľuska Štefan
Gombalová Marta

Odišli od nás
Ľudovít Martvoň
Helena Krivačková
Rozália Smidžárová

Prišli medzi nás
Vendelín Hojo
Dorota Škapcová
Maxim Plichta
Kristína Kompanová
Michal Jenei

Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2021
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2021

 Vážení rodičia,
už pár dní môžete vyplniť elektronickú prihlášku die-
ťaťa do ZŠ. Rodičia sú povinní prihlásiť do 1. ročníka
všetky deti (aj s prípadnou žiadosťou o odklad PŠD),
ktoré v čase do 31.8.2021 dovŕšia vek 6 rokov. Pri-
hláška sa dá otvoriť na stránke školy (www.zshrus-
tin.edupage.org) v pravom menu. Jedným klikom ju
po vyplnení jednoducho odošlete na náš web. Vzápä-
tí vám príde na e-mail potvrdenie o úspešnom odosla-
ní prihlášky. Ak by mal niekto problém s jej vyplnením
či odoslaním, môže dostať na sekretariáte ZŠ papie-
rovú formu prihlášky. Rodič prinesie na zápis rodný
list dieťaťa a 10 € na zošity s predtlačou a knižku. Zá-
pis (resp. podpisovanie prihlášok do 1. roč.) sa usku-
toční dňa 26.4.2021 od 13.30 do 16.00 v budove ZŠ
Hruštín – Zamost. Prihlášky musia byť podpísané obo-
ma zákonnými zástupcami (ak sa jeden z rodičov ne-
môže zúčastniť podpísania prihlášky – prinesie druhý
rodič podpísané splnomocnenie, ktoré je možné stiah-
nuť si na stránke školy – pod novinkou o zápise).

V decembri 2020 sa 49 žiakov prvého
stupňa zapojilo do celoslovenskej vedo-
mostnej súťaže najmúdrejších medzi naj-
bystrejšími s názvom Všetkovedko. V úlo-
hách z bežného života si žiaci mohli preve-
riť svoje vedomosti z rôznych oblastí, číta-
nie s porozumením či logické myslenie.
Titul Všetkovedko školy získala Ema Sed-
lárová z 2.A .
Titul Všetkovedko získali Adam Šeliga
z 3.A, Marianna Sedlárová z 3.B, Zuzana
Hutirová z 3.B, Richard Kytaš z 3.B, Matej
Mateček zo 4.B, Rebeka Huráková zo 4.B.
Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!
Všetci zapojení žiaci získali pekné diplomy
a ceruzu, úspešní riešitelia aj milé darčeky.
Ďakujeme RZ za finančný príspevok (2 €)
na každého súťažiaceho.

Študentka 5. ročníka UKF v Nitre Marti-
na Hojová ukončila svoju absolventskú prax

(50 hod.) So žiakmi z 3.B si mohla vyskúšať vyučovanie
prezenčnou i dištančnou formou, a tak naplno využiť svoje
vedomosti a schopnosti vo výchovno-vyučovacom procese.

Veľká noc v parku

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska

ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“
(J.Kennedy)

 Skončil sa nám mesiac marec, v ktorom sme sa ako
tradične venovali predovšetkým knihám, pretože už aj škôl-
kari vedia, že marec je mesiac knihy. Keďže sme nemohli
navštíviť iné knižnice, musela nám vystačiť tá naša. S deťmi
sme zisťovali ako taká kniha vzniká a ako sa s ňou správne
pracuje. Čas sme plne vypĺňali divadielkami a prácou
s rozprávkami, pretože to je práve to, čo deti zbožňujú a vždy
ich to zaujme. Vytvorili sme si väčší prístup nielen k literatúre
rôzneho druhu, ale i k bábkam a dramatizácii, ktorú si deti
dokázali krásne užiť.

 Keďže je obdo-
bie plné stále sa
meniacich nariade-
ní a opatrení, a nie-
kedy nemajú mož-
nosť byť v MŠ všet-
ky deti, snažíme sa
vymýšľať akcie, do
ktorých sa môžu za-
pojiť aj títo naši ka-
maráti z domu.
Týmto mesiacom
nás sprevádzala
kamarátka „Maňuš-
ka Aňuška“. Po pre-
čítaní príbehu mali
deti splniť nejaké
úlohy a tak sa za-
pojiť. Ďakujem za
spoluprácu rodi-
čom, pretože na toto si malý škôlkar sám doma nevystačí ☺.

11.3.2021  Tento deň bol venovaný predovšetkým našim
najstarším škôlkarom, ktorých si prišli preveriť zamestnanci
CPPPaP z Námestova. Išlo o testovanie školskej spôsobi-
losti detí, ktoré sa chystajú do 1. ročníka ZŠ. Tetovania sa so
súhlasom rodičov zúčastnilo 34 detí a venovalo sa im
5 zamestnancov CPPPaP. Informácie o výsledkoch boli po-
stupne odovzdávané rodičom prostredníctvom telefonického
hovoru alebo osobného stretnutia. Deti, ktoré nemohli byť
testované kvôli neprítomnosti v MŠ (5 detí), budú otestované
dodatočne v MŠ.

 21.3.2021  V ten-
to deň si pripomí-
name, že sú medzi
nami ľudia, ktorí si
zaslúžia väčšie po-
chopenie, akého sa
im v spoločnosti
dostáva. Je to deň
Downovho syndró-
mu, ktorého dátum
nebol stanovený
náhodou. Je sym-
bolom zhluku troch chromozómov na 21. chromozómovom
páre, ktoré spôsobujú toto ochorenie. Symbolom sa stali
ponožky práve preto, že chromozómy majú podobný tvar
ponožke. To, že nám takýto jedinci nie sú ľahostajní, sme dali
najavo zapojením sa do výzvy a to vytvorením fotky s rozdiel-
nymi ponožkami.

 28.3.2021  „Vedenie dieťaťa k učeniu pokladov, dáva
učiteľovi nespočetné potešenie“ (anonym). Na tento deň
nám pripadol deň učiteľov. Touto cestou chcem poďakovať
všetkým učiteľkám našej MŠ za ich prácu, ktorou formujú rok
čo rok našu novú generáciu. Prajem im predovšetkým veľa
zdravia, chute pre túto prácu a mnoho nových inšpirácií.

 29.3.2021  Zamestnanci obce spílili konáre stromov pred
MŠ, ktoré boli nebezpečné v čase nepriaznivého počasia
a ohrozovali nielen bezpečnosť zaparkovaných áut, ale
i okoloidúcich. Ďakujeme za dobre vykonanú prácu.

 Keďže sa nám blížili veľkonočné sviatky, posledné pred-
prázdninové dni sme trávili v duchu jarných a veľkonočných
tradícií a zvyklostí. Zdobili sme si prostredie kraslicami, jar-
nou výzdobou a zdobili chutné veľkonočné perníčky.

INFO:
– v MŠ je stále povinnosť sa preukázať negatívnym testom,

ktorého platnosť je 7 dní
– deti v MŠ nemusia mať rúška (v interiéri, ani v exteriéri)
– prosím rodičov, ktorých dieťa čaká tento rok zápis do 1.roč-

níka ZŠ, nech si pozrú podrobné informácie na stránke
ZŠ

– zápis detí do MŠ Hruštín na školský rok 2021/2022 bude
prebiehať v mesiaci máj.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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Historické fotografie od občanov

Ako sme kedysi žili

Oddych po ťažkej práci s drevom

Vyvážanie maštaľného hnoja
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Predstavitelia obce v roku 1968: zľava p. Š. Kupčulák – účtovník,
zdravotná sestra A. Valeková, predseda MNV Ľudovít Žilinec,
matrikárka a sekretárka p. T. Mišániková

V horskom prostredí Oravy bývali tuhé zimy. Pre chlapov, ktorí
cez zimu furmančili, bolo treba veľa kožúškov. Ovčie kožky na
kožúšky spracovávali dvaja bratia Šeligovci. Na obrázku mladší
Michal, nar. 1912.

Cirkevný život kedysi... Zľava Kampoš Ondrej – kostolník, vdp. Páter Vendelín, Ondrej (Weisz) Hornický, administrátor (1961-1967),
Štefan Kľuska – rektor, kantor
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Počas mesiaca marec v našej obci
prebiehalo v rámci projektu „COVID AU-
TOMAT“ antigénové testovanie. Testo-
vanie sa konalo v kultúrnom dome kaž-
dú sobotu od 8.00 do 18.00 hod. Na
dvoch odberných miestach bolo otesto-
vaných 3942 občanov a z toho bolo
odhalených 19 pozitívnych prípadov.

Chcela by som sa poďakovať celému
tímu odberného miesta, t.j. zdravotní-
kom, administrátorom a dobrovoľníkom
za ochotu a vôľu, prísť a pomôcť spoloč-
nému dielu. Počas posledných 10 týž-
dňov testovania obetovali svoj voľný čas
na dosiahnutie vytúženého cieľa – zdo-
lanie pandémie koronavírusu.

Vážime si, že po uplynulých týždňoch
testovania sú stále ochotní prísť v takmer
rovnakej zostave.

V mene celého odberného tímu ďa-
kujeme za milé a povzbudivé slová ob-
čanom, ktorí si vážia našu prácu. Ďaku-
jeme za chutné občerstvenie p. Petrovi
Šeligovi a jeho manželke Renátke, ktorí
každý víkend pripravia nejakú chutnú
pochutinu pre nás. Veľké Ďakujem patrí
kuchárkam materskej školy spolu s ich
vedúcou, ktoré počas posledných 4 týž-
dňov pripravovali chutný obed pre per-

sonál odberných miest. Poďa-
kovať sa chceme taktiež Monike
Škapcovej za zákusky z cukrár-
ne S. Čaplovičovej a Rodinné-
mu centru Motýlik za milú pozor-
nosť pre zdravotníkov a dobro-
voľníkov.

Poďakovanie patrí aj všetkým
občanom za trpezlivosť a pokoj-
ný priebeh počas testovania. Zá-
roveň prosíme občanov, aby boli naďa-
lej zodpovední a dodržiavali základné
pravidlá (rúško – odstup – ruky), ktoré

Testovanie „Zachráňme životy“

treba dodržiavať hlavne na úradoch,
v obchodoch, v zdravotníckych zariade-
niach a na všetkých verejných priestran-

stvách.
Spoločne dúfame, že

zodpovedným prístupom
prispejeme k zlepšeniu
situácie a k postupnému
uvoľňovaniu pandemic-
kých opatrení a veríme,
že v mesiaci apríl dôjde
k otvoreniu základných
škôl pre žiakov 5. až 9.
ročníka, ktorí sa už nie-
koľko mesiacov učia diš-
tančne, teda z domu.

Stela Kubicová,
prednostka OcÚ Hruštín

Fotografia z rodinného albumu
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inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

 Firma p. Miroslava Jaššu hľadá pomocníka gátristu na
pílu v Hruštíne. Bližšie info: 0907 525 921

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

ZÁHRADA MažeTo, s.r.o.

Pozývame Vás na nákup
do našej novootvorenej predajne.

Ponúkame Vám:
 rašeliny, substráty
 hnojivá, postreky
 záhradné náradie, hadice a príslušenstvo
 kvetináče
 krmítka, napájačky pre zvieratá
 krmivá pre psov

Tešíme sa na Vašu návštevu, tím MažeTo, s.r.o. ☺
0948 231 086

 Kúpim pozemok na stavbu domu v Hruštíne
t.č. 0944 683 668

 Kúpim stavebný pozemok v k.ú. Hruštín, možná aj vý-
mena. Tel.: 0915 265 310

 Kúpim Zetor 25. Tel.: 0907 363 052

Mária Remeňová si splnila svoj biatlonový sen
Mária zažívala

špecifickú sezó-
nu. Najprv sa ne-
dostala do nomi-
nácie na junior-
ské majstrovstvá
sveta, potom do-
siahla kariérne
maximum, 39.
miesto v senior-
skom IBU cupe,
vo štvrtok 4. marca zažila premiéru vo Svetovom pohári
v Novom Meste na Morave po boku tých najlepších. „Keby mi
to niekto povedal pred niekoľkými týždňami, tak by som mu
neverila.“

Mária Remeňová sa rozbiehala pomalšie, čo je u nej už
nepísané pravidlo. „Chcela som si prísť na streľbu v ľahu, že
si predýcham. Nevyšlo mi to. Ušli mi tri rany.“ Našťastie,
všetky úspešne trafila z dobíjania a vyhla sa tak trestnému
kolu. V druhom kole sa zlepšila,
čo podčiarkla aj na strelnici. Stoj-
ku zvládla za 31 sekúnd s jedným
dobíjaním. „Jedna rana mi ušla
hore. Mohla som trošku počkať.
Som rada, že som to zvládla tak
rýchlo.“ Do posledného kola dala
debutantka vo Svetovom pohári
všetko a štafetu odovzdala na 16.
mieste. Napokon Slovenky klasi-
fikovali na konečnej 15. priečke,
čo je najlepší výsledok našej šta-
fety v tejto sezóne.

Zuzana Remeňová štartovala na juniorských
majstrovstvách sveta

Zuzka si
6. marca na
m a j s t r o v -
stvách sveta
v rakúskom
Obertil iachu
pripísala naj-
lepší výsledok
vo vytrvalost-
ných prete-
koch, kde aj
s tromi chyba-

mi na strelnici obsadila 23. miesto. V rýchlostných pretekoch
Zuzka obsadila 40. miesto a v následných stíhacích prete-
koch sa posunula na pekné 24. miesto. Výborné výkony
potvrdila v záverečnej štafete, keď na prvom úseku nespravi-
la žiadnu chybu na strelnici a odovzdávala na parádnom 6.

mieste s iba 16 sekundovou stra-
tou na vedúci tím. Štafeta nako-
niec obsadila výborné 9. miesto.

Zuzka a Majka ste pýchou na-
šej obce, motiváciou pre deti
a mládež i starších a sme hrdí,
že reprezentujete Hruštín doma
aj v zahraničí. Ďakujeme vám za
šírenie dobrého mena našej de-
dinky. Prajeme vám ešte veľa
športových úspechov.

ĎAKUJEME.

HRUŠTÍN NA NOHÁCH, RODÁČKA MEDZI ELITOU


