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Bol práve Deň matiek a Mark sa ráno
zastavil v kvetinárstve, aby objednal pre
svoju mamu krásnu veľkú kyticu. Jeho
mama bývala skoro 200 kilometrov ďa-
leko a chcel jej kuriérom poslať v tento
špeciálny deň kvety, aby vedela, že na
ňu myslí.

Ako tak vystúpil zo svojho luxusného
auta, všimol si na chodníku sedieť pred
obchodom malé smutné dievčatko. Spý-
tal sa jej, čo sa stalo. „Chcela by som
mamičke kúpiť červenú ružu, ale ne-
mám dosť peňazí.“ Mark sa usmial
a pozval ju do obchodu, aby si pre ňu
vybrala tú najkrajšiu ružu, akú nájde.

Kúpil jej ružu a pre svoju mamu ob-

Ďakujem, že si...

jednal krásnu kyticu kvetov. Ako tak od-
chádzal, ponúkol dievčatku, že ju zve-
zie aj domov. Súhlasila. „Ďakujem, že
ma vezmete za mamičkou.“ Po pár mi-
nutách jazdy mu prikázala zastaviť na

cintoríne. „Ďakujem, pane, už sme tu,“
povedala tichým hlasom a vybrala sa
k starej hrdzavej bráne vedúcej do cin-
torína. Mark ju zneistený z diaľky pozo-
roval. Dievčatko položilo svoju ružu na
čerstvý hrob a smutne si vedľa neho
sadlo.

 Mark v tej chvíli zapochyboval o tom,
ako chcel stráviť tento výnimočný deň.
„Moja mama je tá najlepšia mama
pod slnkom. Zaslúži si viac,“ pomys-
lel si. Naštartoval svoje auto a v obcho-
de zrušil objednanú donášku kvetín. Vzal
si kyticu, odšoféroval 200 km a silno
vzal do náručia svoju drahú mamu so
slovami: „Ďakujem mami, že si!“

Drahí bratia a sestry i ja mnoho
krát hľadám na webe mnohé dobré
inšpirácie pre pastoráciu ponúkam
12 TIPOV NA MÁJ, ktoré som na-
šiel. Je to výborný program na
máj, ale i na to, aby sme sa ešte
viac  priblížili k Matke Božej a Jej
Synovi.

1 Ozdobte si svoj stôl
Využite pri stolovaní modrú farbu.

Prípadne dajte deťom vyrobiť nejakú
dekoráciu, naučte ich zložiť modré ser-
vítky, postavte na stôl mariánsku svie-
cu. Pri modlitbe pred či po jedle neza-
budnite pozdraviť Pannu Máriu.
2 Urobte Márii miesto v záhrade

V záhrade sa isto nájde miesto pre
sochu Panny Márie, príp. na vysade-

nie pekného kvetu, ktorý vysadili ku cti
Panny Márie. Pri výzdobe využite sym-
boliku čísel (7 bolestí Panny Márie, 10
zrniečok na ruženci, 12 hviezd na koru-
ne v Knihe zjavenia).
3 Drobné skutky oddanej pozornosti

Ak máte vo svojom príbytku sochu
Panny Márie, môžete pri spoločnej mod-
litbe alebo pri stolovaní zapáliť sviecu,
priniesť čerstvé kvety, vyrobiť venček
z poľných kvetov a korunovať ju za krá-
ľovnú Vašej rodiny. Nájdite si čas nav-
štíviť Lurdskú jaskynku.
4 Mariánske modlitby

Sami, v rodinnom kruhu alebo s pria-
teľmi sa dohodnite na pravidelnej mod-
litbe ruženca, príp. iných mariánskych
modlitieb, ktorými môžete obohatiť v máji
svoj duchovný život. Mať konkrétny úmy-
sel pomáha ostať sústredenými a vytr-
valými v modlitbe.
5 Kuchár pre kráľovnú

Pripravte špeciálny obed alebo ve-
čeru s mariánskou tematikou. Zapojte
do vymýšľania špeciálneho menu a vý-
zdoby všetkých členov rodiny.
6 Počúvajte viac mariánskych piesní

Každý deň si pustite, zaspievajte,
príp. zahrajte nejakú mariánsku pieseň.
7 Nájdite si svoj obľúbený obraz

Náboženské umenie nie je len pre
kostol. Vyhľadajte si klasické umelecké
diela s tematikou Panny Márie a zado-
vážte si kópiu do svojej domácnosti.

Prípadne si vyhraďte čas pomedito-
vať nad tajomstvom ukrytým v ume-
leckom stvárnení.
8 Prečítajte si mariánsku knihu

Siahnite po dobrej knihe, ktorá po-
odhaľuje krásu Panny Márie a jej
význam v živote Cirkvi.
9 Spravte zo soboty špeciálny deň

Sobota je dňom, ktorý je v Cirkvi
vyčlenený ku cti Panny Márie. Ponúk-
nite Márii všetky svoje sobotné práce
a povinnosti. Spravte zo svojich sobôt
peknú tradíciu Vašej mariánskej úcty
a nábožnosti.
10 Praktické skutky lásky ku cti
Panny Márie

Vyberte si jeden z významných má-
jových sviatočných dní (13.5., 24.5.,
31.5) a vykonajte špeciálny skutok lá-
sky blížneho alebo niekoho v núdzi.
Požiadajte Pannu Máriu, aby sa za
neho prihovárala a dajte mu vedieť,
že ste s ním v modlitbe.
11 Deň matiek

Na deň matiek nájdite špeciálny
spôsob, ako si uctiť svoju pozemskú
a rovnako i nebeskú matku!
12 Účasť na sv. omši

Každá sv. omša je modlitbou na
konkrétny úmysel. Zúčastni sa častej-
šie ako inokedy na sv. omši a súkrom-
ne ju obetuj ako svoje poďakovanie
za všetky dobrodenia a prosbu o Má-
riinu ochranu do ďalších dní.

Peter kaplán
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Milé mamy, mamičky a staré mamy
V každoden-

nom zhone pod tla-
kom povinností si
mnohokrát, ani ne-
u v e d o m u j e m e ,
ako sa striedajú dni
pracovné i sviatoč-
né. Zastavme sa
dnes na chvíľu vo
víre všednosti
a neodkladných
povinností a chyť-
me do dlaní matki-
nu ruku. Ochraňuj-
me a hlaďme ju
v čase jej plnohod-
notných rokov života.

 Druhú májovú nedeľu si opäť pripomíname deň, na ktorý
by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrah-
ších bytostí – Deň matiek.

 Milé mamičky, je veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria
o tom, prečo sú ženy ženami, matky matkami. Prívlastky
pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca,
odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale
všetkým ženám. Také ste v očiach svojich detí a verím, že aj

Pracovníci obce a nezamestnaní vyčistili pred-
nú stenu obecnej budovy vo Vaňovke od vtáčieho
trusu. Následne na stenu aplikovali penetračný
náter a natreli bielou fasádnou farbou. Po obnove-
ní fasády pracovníci obce nalepili na okrajové čas-
ti budovy a okenné parapety hroty proti hniezde-
niu vtáctva.

v očiach vašich manželov. Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“
vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia na-
šich mám sú pre nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu,
lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti,
starostlivosti a vznešenosti? Materinskú lásku snáď, ani opí-
sať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí
pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží.

Skúsenosti mnohých generácií dokazujú, že matka je stme-
ľovateľkou rodiny. Koľko lásky musí skrývať materinské srd-
ce, keď ju vie rozdávať nielen svojim vlastným deťom, ale
plným priehrštím ňou zahrnúť aj vnúčatá a nezostane necitli-
vé ani voči svojmu širokému okoliu. Koľko je v ňom sily, keď
je schopné odpúšťať a neraz prekonať nevďak.

Milujúce srdce matky pomáha pri prvých pádoch a život-
ných zármutkoch. Až v rokoch dospelosti zvyčajne vieme
v plnej miere doceniť hodnotu láskavého materinského slo-
va, pohladenia, nesmiernu dávku trpezlivosti. Dovoľte mi,
aby som prostredníctvom bulletinu vyjadril svoj obdiv všetkým
mamám, starým mamám a zaželal im veľa Božieho požeh-
nania, zdravia, lásky od svojich detí, vnúčat a pravnúčat, aby
ich sviatok vydržal v našich mysliach a srdciach nielen
v mesiaci máj, ale po celý rok.

Ešte malú spomienku: mnohé mamy, staré mamy už odišli
a nie sú medzi nami.

Spomeňme si v modlitbách aj na ne. Ich lásku budeme
vždy a navždy cítiť a nosiť vo svojom srdci.

Starosta obce

Obnova obecnej
budovy vo Vaňovke



5/20213

Upozorňujeme občanov, že v mesia-
ci marec a apríl boli nahlásené nelegál-
ne skládky v katastrálnom území Hruš-
tín a v katastrálnom území Vaňovka.
Tieto skládky, ktorých obsahom boli pne-
umatiky, plastové vedrá, fľaše, sklene-
né fľaše, neidentifikovateľný odpad vo
vreciach 30 ks a zvyšky zo zvierat (kos-
ti, kože, vnútornosti...) boli odstránené
a odvezené na zberný dvor pracovník-
mi obce. Prosíme občanov, aby boli

ohľaduplní k životnému prostrediu a ne-
tvorili tieto čierne skládky. Ak zbadáte
ako niekto vyhadzuje odpad na miesta
nie na to určené, alebo do voľnej príro-
dy, treba daného človeka upozorniť na
túto nelegálnu činnosť alebo okamžite
nahlásiť na obecný úrad. Na odstraňo-
vanie nelegálnych skládok sú vynalo-
žené finančné prostriedky z rozpočtu
obce, ktoré mohli byť použité na rozvo-
jovú činnosť obce.

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

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, čistoty a dodržiava-
nie 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.

Zberný dvor
Hruštín

Dňa 16. apríla 2021 v súlade
s článkom 2, odsek 2 rokovacieho
poriadku sa konala 1. schôdza Pred-
stavenstva Jednoty Námestovo, spot-
rebné družstvo, na ktorej sa uskutoč-
nila voľba predsedu a podpredsedu
Predstavenstva Jednoty. Do funkcie
predsedu bol opätovne zvolený Igor
Jagelek a za podpredsedu Ing. Šte-
fánia Gočalová.

V II. Q 2021 sa okrúhleho životné-
ho jubilea dožívajú títo naši členovia:

Mária Hojová, Štefan Kupčuľák, Jan-
ka Kravčíková, Viktor Maretta, Mária
Žilincová, Marta Piňáková, Margita
Jurčigová, Zdenka Snováková, Anna
Matečková, Margita Hutirová, Viera
Michnová, Mgr. Viera Snováková,
Marta Gombalová, Mária Dopatero-
vá, PaedDr. Mária Mišániková, Mária
Šeligová, Viera Halúšková a Marta
Gombalová. Jubilantom k životnému
jubileu želáme hlavne zdravie a ro-
dinnú pohodu.

Dávam do pozornosti členom a zá-
kazníkom, držiteľom nákupných ka-
riet COOP Jednota, aby si do
30.6.2021 uplatnili zľavu z nákupu,
za nákupy uskutočnené v II. polroku
2020.

J. Kravčíková
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Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal
21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabez-
pečenie asistovaného sčítania pre SODB 2021. Asistované
sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája
2021 do 13. júna 2021.
Čo je asistované sčítanie

Jedná sa o asistovanú formu sčítania, pri ktorej na zabez-
pečenie svojej povinnosti sčítať sa obyvateľovi pomôže mo-
bilný alebo stacionárny asistent.
Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre tých, ktorý sa nemohli sčítať samosčítaním z dôvodu,
že nemali prístup na internet, nemajú počítač, tablet alebo sa
nevedeli elektronicky sčítať počas obdobia online samosčíta-
nia.
Ako sa bude realizovať asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné
miesto alebo miesta. Tu bude k dispozícii technika a stacio-
nárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacio-
nárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne
počítač, aby sa sčítal sám.

Kontaktné miesto:
Obecný úrad Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

Kontaktná osoba, stacionárny asistent:
Stela Kubicová, prednostka OcÚ Hruštín

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta
Po: 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Ut: 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
St: 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Št: 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Pi: 8:00 - 11:00

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov
alebo digitálne vylúčené osoby, tieto môžu obec telefo-
nicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta na tel.
č. 043/5577111.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného
asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej
Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si
mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas náv-
števy.

Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa
a dohodne sa na presnom čase, kedy ho navštívi s tabletom
doma, aby ho sčítal.

Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti
platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška, odstupy,
použitie ochranných prostriedkov).

SODB2021 – asistované sčítanie od 3.5.2021 do 13.6.2021
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v mesiaci máj 2021
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Mišániková Zuzana
Genšorová Helena
Očkaják Jozef
Bištiak Stanislav
Hutira Jozef
Rabčan František
Jurovčíková Žofia
Piňáková Marta
Žilincová Blažena
Jaššová Mária
Martvoňová Elena
Jurčigová Margita
Snováková Viera
Hurtala Milan
Bobka Peter
Ľubeková Margita
Hutira Vendelín
Zemenčík Ľubomír
Očkaják Vincent

Odišli od nás
Ľudovít Martvoň
Jozef Kľuska

Prišli medzi nás
Dorota Kojsová
Adam Jurky
Klára Vlžáková

Uzavreli manželstvo
Lukáš Žofaj
    a Mária Radzová

V mesiaci apríl prebiehalo v obci
antigénové testovanie na prítomnosť
ochorenia COVID-19.

Testovanie sa konalo v kultúrnom
dome každú sobotu od 8.00 do 18.00
hod. Na dvoch odberných miestach
bolo otestovaných 4 209 občanov
a z toho bolo odhalených 10 pozitív-
nych prípadov.

Ďakujeme celému tímu odberného
miesta, t. j. zdravotníkom, administrá-

Testovanie COVID-19
torom a dobrovoľníkom.

Poďakovanie patrí p. Petrovi Šeli-
govi a jeho manželke Renátke za chut-
né občerstvenie a kuchárkam mater-
skej školy spolu s ich vedúcou, ktoré
počas posledných 4 týždňov pripravo-
vali chutný obed pre personál odber-
ných miest.

Poďakovanie patrí aj všetkým ob-
čanom za trpezlivosť a pokojný prie-
beh počas testovania.

Blahoželanie
V deň Tvojich vzácnych narodenín,
prišli sme k Tebe s pozdravením:
dvíhame oči nad oblohu
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky.

V týchto dňoch oslavuje
životné jubileum 70 rokov

Janka Kravčíková
dlhoročná vedúca folklórneho

súboru Hruštín.

Srdečne blahoželáme a prajeme
ešte veľa úspešných rokov.

Všetko najlepšie!
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY APRÍL 2021

 HRÁME PRVÁKOM
Našim najmladším žiakom – prvákom, ktorí musia svoj prvý
školský rok v škole prežiť úplne inak ako sme ho zažívali my,
zahrali divadelné predstavenie tretiaci.
Žiaci z 3.A si nacvičili rozprávku Ako išlo vajce na van-
drovku a žiaci z 3.B zasa Rozprávkový les.
Na záver prváci porozprávali, aké rozprávkové postavy videli
počas predstavenia a v rozprávkovom lese hádali názvy
ľudových rozprávok. Poďakovaním pre hercov bol potlesk
a radosť z hry a pre učiteľov rozžiarené tváričky prvákov.

 PEDAGOGICKÁ PRAX
V marci a apríli mali
možnosť žiaci 3.A pre-
žiť množstvo nových
zážitkov so študentkou
PdF Univerzity v Pre-
šove, Bc. Máriou
Škapcovou. Vďaka nej
mohli prežívať výchov-
no – vzdelávací proces
zážitkovou formou (di-
vadlo Ako išlo vajce na
vandrovku, Svet peňa-
zí, exkurzie po obci, ľu-
dové tradície, hudobné
nástroje z odpadového
materiálu, tréningový
program, súťaž o tortu). Ďakujeme Majke a želáme úspešné
zavŕšenie štúdia a veľa chuti a elánu do jej ďalšieho pedago-
gického pôsobenia.

 VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
Už ste si niekedy skúšali vyrobiť svoj vlastný hudobný ná-
stroj? Ak áno, určite viete, že je to neľahká úloha. Žiaci 1. – 4.
roč. sa tejto výzvy nebáli a niektorí aj s pomocou rodičov
vyrobili nádherné a dokonca aj funkčné hudobné nástroje:
fujaru, akordeón, cimbal, bubny, tympany, píšťalky, klavír
– krídlo, gitary a husle, rôzne perkusné hudobné nástroje ako
rumba gule, atď. Máme radosť z toho, že aj vďaka tomuto
projektu od Bc. Majky Škapcovej sa aktívne a súťažne zapo-
jilo až 92 žiakov 1. – 4. ročníka. Každý tak dostal malú
odmenu - farebnú ceruzku a originálnu nálepku našej výsta-
vy.

 TEHLIČKA PRE JAKUTSKO
Počas mesiacov marec - apríl sa mohli naši žiaci aktívne
zapojiť do ďalšej výzvy – Tehlička: Spoločne zahrejme ľudí
na najchladnejšom mieste na Zemi – v Jakutsku. Deti
mali možnosť spoznať kultúru a podmienky na ďalekej Sibíri
prostredníctvom časopisu a informačnej tabule, ktorá slúžila
aj na zbieranie tehličiek – jedna tehlička predstavovala hod-
notu 1 eura. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ich
rodičom, ktorí aj týmto spôsobom vyjadrili túžbu pomáhať.
Spolu sme tak vyzbierali sumu 247,93 €. Ďakujeme!
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 PYTAGORIÁDA
„Sedem statočných“ úspešných riešiteľov školského kola
Pytagoriády P3 a P4 sa pokúsilo obhájiť svoje výsledky
v okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa konalo online dňa
13.04.2021.
Štyrom z nich sa to podarilo:
Kategória P3 - 94 účastníkov:
8. miesto: Mária Zubajová (3.A);
9.-11. miesto: Marianna Sedlárová (3.B)
Kategória P4 - 59 účastníkov:
7.-9.miesto: Patrik Bohucký (4.B);
30.-32.miesto: Viktória Kľusková (4.B)
Úspešným riešiteľom okresného kola blahoželáme a ostat-
ným ďakujeme za reprezentáciu školy.

 16.4. – konala sa trištvrteročná pedagogická rada.

 16.4. – konalo sa online kraj-
ské kolo geografickej olympi-
ády. Druhým miestom v okres-
nom kole si na ňom vybojoval
účasť aj žiak 7.B triedy Matúš
Slaničan. Náročné úlohy kraj-
ského kola zvládol v pomerne
krátkom čase veľmi dobre, ob-
sadil 18. miesto z 33 účastníkov
a stal sa úspešným riešiteľom.
Jemu aj pani učiteľke H. Mart-
voňovej ďakujeme za dobrú re-
prezentáciu školy v krajskom
kole GO.

 20.4. – Žiaci našej školy sa konečné dočkali a mohli si
vyskúšať Micro:bity získané z Nadačného fondu Telekom.
Ako prví tak mohli urobiť žiaci 8.A a 8.B triedy. Doteraz –
počas dištančného vzdelávania programovali na svojich do-
mácich počítačoch a svoj program si mohli overiť pomocou
Simulátora. 20.4. si žiaci ôsmeho ročníka svoje programy
vyskúšali aj priamo v Micro:bitoch. Nabudúce si Micro:bity
vyskúšajú aj ostatní žiaci druhého stupňa našej školy.

 22.4. – Deň Zeme sme na 1. – 4. roč. oslávili naozaj
plnohodnotne. Všetky deti dostali výzvu cez portál Bezkrie-
dy.sk – Ako chránim našu planétu? Mohli sa do nej zapojiť
spolu so svojimi rodinami a vytvoriť projekt, vyrobiť originálny
výrobok, napísať báseň, či vymyslieť pieseň. Zo všetkých
zapojených diel si vo štvrtok
22. 4. – na sviatok našej plané-
ty – urobili spoločnú výstavku
a každá trieda tento deň preži-
la so svojou pani učiteľkou pro-
jektovým vyučovaním: deti sa
mohli vyjadriť výtvarne – ako
vnímajú stav našej planéty
dnes, mohli sa zapojiť do aktív-
nej činnosti – vyzbierať odpad-
ky v okolí školy... Všetky aktivi-
ty mali za cieľ prebudiť v de-
ťoch túžbu po ochrane našej
planéty Zem.

 26.4. – uskutočnil sa v budove základnej školy v Zamoste
zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 38 rodičov predškolá-
kov (21 chlapcov, 17 dievčat). Po odoslaní elektronickej
prihlášky boli ju rodičia podpísať, resp. prejaviť záujem
o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní. Do 1. ročníka
nastúpi pravdepodobne 36 detí (2 triedy).

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
1.4.2021, 6.4.2021  Vzhľadom na záujem niektorých rodi-

čov o prevádzku počas týchto dní, bola MŠ otvorená. Nahlá-
sených bolo 12 detí, ktoré boli združené do jednej triedy.
Hoci sme si nemohli naplno užiť veľkonočné zvyky, naši
škôlkari si to užili aspoň ukážkovo v MŠ. Dievčence pripravili
kraslice, chlapci si vyskúšali pletenie korbáča a napokon aj
šibačku. Verím, že aspoň takéto symbolické vyšibanie a po-
kropenie vodou bude prospešné pre všetky naše dievčence.

14.4.2021  Našu MŠ opäť navštívila jedna z pracovníčok
CPPPaP, aby otestovala niektorých našich budúcich školá-
kov. Išlo o deti, ktoré sa nemohli zúčastniť na prvom termíne
testovania školskej spôsobilosti kvôli svojej neprítomnosti.
Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu kolegyniam
 z CPPPaP z Námestova.

22.04.2021  „Potrebujeme čistý vzduch a pitnú vodič-
ku, chráňme si preto našu Zemičku.“ Tradične na tento
slávnostný deň Zeme upratujeme okolie MŠ, ale keďže nás
v tom predbehli tety upratovačky (za čo im ďakujeme) slávili
sme deň iným spôsobom. Škôlkari využili svoje umelecké
vlohy a realizovali sa maľbou na fóliu a spestrením nášho
chodníka kriedami. Z prírodnín, ktoré sa nám podarilo zo-
zbierať na dvore MŠ vzniklo krásne prírodné dielo – naša
ZEM. Zasadili sme si aj konáriky
kučeravej vŕby, ktorá bude pekne
rásť spolu s nami.
Najstarší kamaráti sa dali zas na
cestu „Za pokladom Zeme“. Spl-
nením rôznych úloh sa museli do-
stať do cieľa, ktorý bol určite po-
tešujúci ☺. A pravdaže už dobre
vieme, že nezahadzujeme odpad-
ky, zbierame ich, triedime, šetrí-
me vodou a elektrinou... a toto
nerobíme len na Deň Zeme, ale
každý deň.

26.04.2021  V tento deň boli zapísaní naši najstarší škôl-
kari do 1. ročníka ZŠ. Vzhľadom na momentálnu situáciu to
nemohlo byť za účastí detí, ale naši budúci škôlkari sú šikovní
a veríme, že sa do školy tešia.

„Pierko pre archanjela Michala“ – spýtajte sa detí, čo je
mier... Často si ani neuvedomujeme a nevážime veci, ktoré
máme. Mier nie je samozrejmosťou pre mnohé krajiny
a jednou z nich je aj Tigraj, ktorého sa týka táto akcia. S deťmi
sme kreslili pierka, ktoré sa symbolicky zlúčia do krídiel pre
archanjela Michala. Ten je posol pokoja, mieru a zároveň
bojovník proti zlu. Týmito pierkami mu chceme dodať silu
a odvahu do jeho krídel, aby mohol túto krajinu ochrániť.

„Príroda nie je
odpadkový kôš“
– počas veľko-
nočných prázdnin
nás určite poteši-
lo slnko svojimi
teplými lúčmi
a mnohých určite
presvedč i lo na
prechádzky po
prírode v blízkom
okolí. A keďže je
jar nielen „prebú-
dzajúcim“ ale aj
„ u p r a t o v a c í m “
ročným obdobím,
zapájame sa do tejto akcie s kamarátom Maxom. Max je pes,
ktorý má rád poriadok a bude nás sprevádzať prírodou
a pravdaže nám pomôže nájsť veci, ktoré do nej nepatria.
Akcia platí do 12.5.2021 a podrobné informácie sú na web.
Sídle MŠ.
INFO:
– žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je

možné podať od 1.5.2021 do 31.5.2021 (potrebné infor-
mácie a tlačivá nájdete na www.mshrustin.edupage.org)

– podrobne vypísanú a podpísanú žiadosť so všetkými po-
trebnými tlačivami poslať, alebo doniesť do schránky pri
MŠ. Vstup do priestorov MŠ je osobám bez povolenia za-
kázaný!

– Podrobné informácie o ďalšom postupe nájdete na strán-
ke MŠ.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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Historické fotografie od občanov

Ako sme kedysi žili

Anton Jašica hruštínsky vyučený  kováč –  remeselník. Na obráz-
ku pred svojím domom, v suteréne ktorého bola kováčska vyhňa.

Zdravotníctvo v obci rok 1982
Zľava MUDr. Slavomír Mičiak, Žofia
Durdíková- geriatrická sestra, Helena
Stieranková – detská sestra, Mária Ra-
dzová – upratovačka, Anna Valková –
zdravotná sestra obvodnej ambulan-
cie, Elena Šeligová – detská sestra.

Nedeľňajšie odpoludnie vo Vaňovke „Na podstienke“ – gazdovia.
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Na svadbe vo Vaňovke – svadobný zváč „ šťurok“ bol to ženatý chlap z rodiny mladého zaťa.

Svadobná fotografia manželov Svýbovcov.
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Prvé sväté prijímanie v Hruštíne v 60. rokoch počas pôsobenia pátra Ondreja Hornického.

Manifestácia na 1. mája 1983 v Námestove.
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Milan Michalč ík žije odmalička
s množstvom chorôb. Obyčajný kašeľ
a teplotu zvykol liečiť aj mesiac, aby
však mal aspoň nejakú činnosť, začal
šúľať krepový papier do guľôčok a vy-
tvárať z toho obrázky. Dvesto vlajok sve-
tových štátov robil štyri roky a použil na
ne viac ako 500-tisíc drobných guľôčok.
Teraz sa pustil do erbov slovenských
obcí, ktorých je s troma vojenskými ob-
vodmi 2930. Robotu vraj má na najbliž-
ších 30 rokov.

Vzácne ochorenie
Michalčíkovci to od sa-

mého začiatku nemali
ľahké. Po siedmich ro-
koch sa im narodilo prvé
vytúžené dieťa, dcéra
Kristína. „A do dvoch ro-
kov bol na svete aj Milan-
ko,“ hovorí mama Teré-
zia. Odmalička však mal
množstvo zdravotných
problémov. Cystická fib-
róza, nábeh na cukrovku
či veľa detských chorôb.
„Až sme skončili pri tom,
že posledné štyri roky
čaká na darcu kostnej
drene.

Milanko má vzácny
Shwachman-Diamondov
syndróm, ktorý má za ná-
sledok úbytok bielych kr-
viniek a stratu funkčnosti

kostnej drene. „Teraz sa to utíšilo, má
liečbu a aj výsledky sú celkom dobré.“
Pre oslabenú imunitu si však musí dá-
vať veľký pozor a vyvarovať sa akého-
koľvek ochorenia.

Vytúžený diplom
Po vzore staršej sestry, ktorá chodila

na geografické olympiády a zbierala dip-
lomy, chcel byť aj Milan v niečom výni-
močný. Na základnej a potom aj stred-
nej škole však bol integrovaný žiak. „Učili
sme sa spolu aj päť
hodín denne, lebo
chcel byť dobrý a zís-
kať diplom,“ spomína
mama. Podarilo sa.
Po úspešnej maturi-
te ho pred celou ško-
lou ocenili za obrov-
skú snahu počas ce-
lého štúdia aj za to,
aký je človek.

Vlajky štátov začal
Milan najskôr iba ma-
ľovať. Obyčajný ka-
šeľ a teplotu však
v posteli zvykli liečiť aj mesiac, sestra
Kristína sa mu tak vždy snažila vymys-
lieť aspoň nejakú činnosť. „Ani neviem
kde to vzniklo, že začal šúľať krepový
papier do guľôčok a vytvárať z toho ob-
rázky,“ spomína mama. Milan si dal za
cieľ, že takýmto spôsobom vytvorí vlaj-

VŽDY TÚŽIL V NIEČOM VYNIKNÚŤ
Dnes žije svoj guľôčkový sen

ky všetkých štátov sveta. Popri škole
a iných povinnostiach mu to trvalo štyri
roky. Na jednom centimetri štvorcovom
je použitých zhruba 25 až 30 guľôčok,
na jednej vlajke tak približne 2700 a pri
všetkých vlajkách viac ako 500 tisíc.

Vytvoril už rôzne žabky, kvietky, an-
jelikov a dokonca aj obraz Ježiša Kris-
ta. Z toho posledného boli vraj unesení.
„Bol to veľký obraz a úplne iný ako ostat-
né. Veľmi som chcel, aby ostal doma,
ale nedal sa nijako presvedčiť,“ hovorí

otec Milan. Nepomohlo ani 50 eur či
blížiace sa jubileum. „Obraz som sľúbil
dobrej kamarátke, veď som ho nemohol
len tak niekomu dať,“ vysvetľuje autor.
Stále mu však chýbal cieľ, ktorý by mal
začiatok a koniec ako pri vlajkách. „Tak
som si povedal, že predsa bývam na
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Kúpim Zetor 25. Tel.: 0907 363 052

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

Predám prasa na zabitie 150 kg.
Cena dohodou, t.č.: 0905 132 965.

Pizzéria MAGNUM príjme do trvalé-
ho pracovného pomeru čašníka
– čašníčku. Info: 0911 776670

Príjmem do trvalého pracovného po-
meru zámočníka – montéra, práca v
ČR. Bližšie info na tel: 0911 776 670.

Predám výkonný kladivkový šroták
na obilie s vymeniteľnými sitami,
elektromotor 5,5 kw. Múku je možné
plniť priamo do vriec. Cena 250 EUR.
Kontakt 0907 177 072.

PO - PIA 7.00 - 16.30
SO 7.00 - 12.00

Zmena otváracích hodín
stavebniny STAMAR

Zmena je platná od 4.5.2021

Slovensku, tak skúsim urobiť
erby obcí.“ A tých je koľko?
„S vojenskými obvodmi 2930,“
odpovedá Milan. Začal minulý
rok v lete, do toho však prišli
ďalšie zákazky. Dnes má hoto-
vých 21 obcí z Námestovské-
ho okresu a ostávajú ešte tri.
Práca na obrázku začína náčr-
tom, ten robí staršia sestra.
„Nie je to vždy jednoduché a
musím sa s tým občas pohrať,
obrys je totiž tenký a guľôčka
hrubá,“ vysvetľuje. Do obráz-
ku potom bratovi napíše aj to,
aké farby papiera má použiť.
S výberom býva tiež problém,
musí vyniknúť erb aj pozadie.
„A až tu som vlastne zistila, že
nie je farba ako farba,“ hovorí
s úsmevom sestra. Pripravený
krepový papier si potom autor
nastrihá na tenké pásiky, z kto-
rých po kúsku odtrháva a šúľa

guľôčky. To je vraj najhoršia časť, veľmi
z nej bolia prsty. „Ak nemám pripravený
materiál vopred, tak guľôčky od rána do
večera poctivo šúľam aj dva dni,“ hovo-
rí. Ďalšie tri dni ich do obrázku lepí.
Stáva sa však aj to, že obrázok musí
prerobiť, pretože vzor nevynikne.

Guľočkový sen
Výstavu svetových vlajok mal už Mi-

lan Michalčík v Dome Kultúry v Námes-
tove a teraz putuje do Základnej školy
v Hruštíne. Svoju tvorbu však prezentu-
je aj na facebookovej stránke s názvom
Milan Michalčík – Guľôčkový sen.

Každý rok by chcel urobiť minimálne
73 erbov. Prácu tak má na najbližších
30 rokov. A potom? „Vraj chce robiť
šľachtické rody, ale my ostatní dúfame,
že si to dovtedy rozmyslí,“ hovorí s úsme-
vom sestra.

Milanko, želáme Ti veľa ďalších úspe-
chov v tvojej záľube a aby si mal pri
práci veľa trpezlivosti.

OZNAM

PIZZERIA MAGNUM
otvára svoju prevádzku,

zatiaľ vonkajšiu terasu a výdajové okno pri vstupe do
Pizzerie, ktoré bude slúžiť aj na objednávku a výdaj jedla.

Otvorené bude od 10.00  do 21.00 hod.,
v nedeľu od 12.00 do 21.00 hod.

V tomto čase bude otvorená
aj stávková kancelária TIPOS a NIKÉ.

AKCIA: Pri odbere minimálne 2 ks pizze je rozvoz
zadarmo/ Hruštín, Vaňovka

tel.: 043/ 5577 729   alebo   0918 402 153

Voľné pracovné miesta na
Poľnohospodárskom družstve

v Hruštíne
Prac. pozícia Hrubá mzda Počet

Traktorista 3,70 eur/hod. 1
+ úkolová mzda

Pastier 800 eur/mesačne 1
Ošetrovateľ HD 800 eur/mesačne 1
Dojička 800 eur/mesačne 1
Kŕmič 800 eur/mesačne 1

Viac informácií na telefónnom čísle 0911 488 878 alebo
osobne na Poľnohospodárskom družstve v Hruštíne.

voľných miest
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