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Už ste sa niekedy cítili ako bez
duše? Práve o tom je táto poviedka
– je stručná, milá a poučná. Istý ces-
tovateľ sa vybral na expedíciu do ďa-
lekej krajiny, aby tam v amazonských
pralesoch hľadal údajné ložiská ropy.
Na nosenie svojej batožiny si najal
domorodých chlapov.

Prvý deň cestovateľ nasadil rýchle
tempo a domorodí muži kráčali za nim.
Druhý deň sa cestovateľ tiež náhlil
a nosiči batožiny vytrvalo za nim. Tretí
deň domorodí chlapi zastali a nechceli
sa ani pohnúť. Nepreriekli ani slovka.
Cestovateľ im vysvetľoval, gestikuloval,
motivoval,…ale márne. Pochopil, že ten-

to deň sa chlapi
nepohnú z mies-
ta. Šéf domorod-
cov mu to napo-
kon vysvetlil:
„Nejde to, aby
teraz šli ďalej.
Prvé dva dni sa
náhlili za vami, ale ich duše nestíhali.
Chlapi teraz čakajú, kým ich do-
behnú ich vlastné duše.“

Už sme sa tak niekedy cítili?
Ako bez duše?

Môže sa to stať aj nám? Stratili
sme sa našej vlastnej duši?

Denne zvládame množstvo činnos-
tí, úloh, povinností a práce. Venuje-
me sa prevažne iným, a často na
seba zabúdame. Ak si na seba spo-
menieme, tak sa venujeme svojmu
telu podstatne viac, ako svojej duši.
A pritom všetko v našom živote začí-
na a končí práve v nás, v našej duši,
v našom citovom a myšlienkovom roz-
položení. Nebojme sa stretnutia
s vlastnou dušou.

Nájdime si obrazne, alebo aj reál-
ne svoju lavičku a počkajme na svoju
dušu. Dovolenkový, alebo prázdnino-
vý čas je na to vhodný čas. Zlaďme
sa so svojou dušou. Všetko sa v na-
šom živote deje podľa toho, ako my
cítime samého seba. Ak sme spokoj-
ní a šťastní hlboko v našom vnútri, aj
ľudia a okolnosti okolo nás, sú pozi-
tívne. Ak hľadáte sprievodcu, dobrý
kouč môže pomôcť.

O dnešnej dobe často počúvame,
že je plná stresu, nepokoja, že je prí-
liš egoistická, materiálna, necitlivá, Ja
si myslím, že je taká, akú si ju vytvá-
rame.
Keď vytvárame stres – máme ho,
keď vytvárame pokoj – máme ho,
keď klameme – žijeme v klamstve,
keď sa nepočúvame – nedozvieme
sa,
keď nevieme riešiť konflikty – žije-
me v ich stálom tlaku,
keď je našou prioritou iba materi-
álno – nikdy nebudeme mať dosť,…

Zdroj: internet

Počkaj ma, som tvoja...

Obnovený kríž na cintoríne vo Vaňovke



7/20212

Očami
starostu

Činnosť za mesiac jún

Naša duša je taká veľká, ako je naša láska.
                                                                           Ernst Kuhnel

1/ Stavebná firma Žibek pokračuje
s prácami na dennom sta-
cionári pre seniorov.
Boli dorobené zákla-
dy s betónovou plat-
ňou a ďalej bol zmon-
tovaný zrub drevenice.

2/ Pracovníci záhradníctva „Vaňo“ nám
v obci pri zastávke a pred školou Vý-
hon vysadili okrasné dreviny a strom-
čeky. Hasiči pán Š. Kľuska a pán
J. Šalata nám cisternou počas suché-

ho mesiaca tieto dreviny zalievali vo-
dou.

3/ Pracovníci firmy pá-
na E. Vlžáka nám opra-
vili rigoly pri chodníku
ZŠ Zamost a pri ceste

na Výhone.

4/ Pán O. Škunta a pra-
covníci obce rozviezli
a upravili makada-
mom cesty na IBV Ku-
tina – Dielnice.

5/ Pán J. Mikuláš nám
zrenovoval pieskov-
cový kríž na cintoríne
vo Vaňovke a obnovil
ľudové maľby na sy-
párni v centre obce
v Hruštíne.

6/ Obec Hruštín prenaja-
la v centre obce pri
Pizzérii pozemok pá-
novi Strakovi z Dlhej
nad Oravou za úče-
lom predaja zmrzliny.

7/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach pokosili
cintoríny a verejné priestranstvá
v Hruštíne a vo Vaňovke.
Taktiež v rámci bezpečnosti bol po-
kosený garád smerom na Zábavu.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.

starosta obce

Hru je možné zahrať si
aj na stránke našej obce

www.hrustin.sk

Načítajte QR kód
a zahrajte si hru

o našej obci
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Obecný úrad Hruštín vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov/
návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu obce Hruštín na
rok 2021. Zásady participatívneho rozpočtu Obce Hruštín schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne.

Prioritné oblasti projektu/návrhu:
  aktívne občianstvo
  verejné priestranstvá
  ochrana a zveľaďovanie životného prostredia
  kultúra
  deti a mládež
  rodina
  seniori
  sociálna oblasť
  rozvoj cestovného ruchu
  šport
  voľnočasové aktivity
  propagácia obce

Finančné limity pre projekty/návrhy:
Celková výška participatívneho rozpočtu: 9.000,00 EUR
Minimálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpočtu

obce:
Maximálna výška rozpočtu projektu/návrhu financovaná z rozpoč-

tu obce: 4.500,00 EUR
Spolufinancovanie projektu/návrhu z iných zdrojov (nie je pod-

mienkou schválenia projektu/návrhu).

Limit pre počet podporených projektov/návrhov:
Z tejto výzvy bude podporených najviac 2 projekty/návrhy.

Časový harmonogram:
Termín na predloženie projektov/návrhov zo strany navrhovateľov

je 15.07.2021. Do tohto termínu musí byť projekt/návrh fyzicky doru-
čený do podateľne Obecného úradu v Hruštíne. Termín na realizáciu
a zúčtovanie projektu/návrhu je najneskôr do 15. decembra 2021.

Obsah projektu/návrhu:
Žiadateľom môže byť osoba uvedená vo schválených Zásadách

participatívneho rozpočtu Obce Hruštín. Jeden žiadateľ môže podať
len jeden projekt/návrh. Náležitosti projektu/návrhu musia byť v súla-
de so schválenými Zásadami participatívneho rozpočtu Obce Hruš-
tín, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce (www.hrustin.sk).

Forma projektu/návrhu:
Projekt/návrh sa podáva v písomnej forme s predpísaným obsa-

hom (náležitosťami). Vzor projektu/návrhu tvorí prílohu výzvy a je
zverejnený na webovom sídle Obce Hruštín.
https://www.hrustin.sk/platne-dokumenty

Projekt/návrh treba doručiť v 1 vyhotovení na adresu Obecného
úradu v Hruštíne v určenej lehote v zalepenej obálke s označením:
„Participatívny rozpočet –projekt“.

Kontaktná osoba v prípade otázok:
Stela Kubicová, prednostka OcÚ Hruštín
e-mail: prednostka.hrustin@orava.sk
telefón: 043/5577111, 0905 289 070

na predkladanie projektov/návrhov
financovaných z participatívneho

rozpočtu Obce Hruštín na rok 2021

VÝZVA

v mesiaci júl 2021
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Jurovčík Ján
Gombalová Mária
Hojová Margita
Jancek František
Martvoňová Zuzana
Pašková Agneša
Vošková Zuzana
Vojčíková Mária
Gemeľová Emília
Snováková Justína
Barek Ján
Jurovčík Jozef
Očkaják Ján
Zubaj Stanislav
Bražinová Ľudmila
Genšorová Eva
Líšková Jana
Martvoňová Margita
Teťáková Helena
Očkaják Miroslav
Ľubek Matej
Plavák Vladimír
Drígľová Marta
Očkajáková Zuzana

Odišli od nás
Štefan Kaprálik

Prišli medzi nás
Naďa Drabiňáková
Tereza Časová
Jakub Kazimier
Artur Očkaják

Uzavreli manželstvo
Tomáš Antalec
   a Ivana Jurovčíková
Juraj Očkaják
   a Monika Serdelová
Ľudovít Slanička
   a Zuzana Krivačková
Tomáš Piňák
   a Magdaléna Neščáková
David Ježek
   a Miroslava Kuboleková
Ervín Filip
   a Michaela Jaššová
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U z n e s e n i e   č. 11/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

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: 7

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 12/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

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

Schvaľuje:
Program podľa pozvánky.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 13/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 3: Informácia starostu obce
o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.

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

Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o plnení predchá-
dzajúceho uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 14/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

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

Schvaľuje:
Žiadosť Jaroslava Prílepku, Odbojárov
1955/9, 026 01  Dolný Kubín o uplatnenie
100 % zľavy z výšky nájomného pre uza-
tvorenie predajne NATALY, Dedina 49/10,
029 52  Hruštín z hygienických dôvodov,
pre pandémiu koronavírusu za mesiace
január, február, marec 2021.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 15/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 4: 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 Mgr. Márie Poljakovej, Lán 678/42,
029 52  Hruštín o výmenu obecného po-
zemku EKN č. 20168/5 zapísaného na LV
č. 3028, k. ú. Hruštín za pozemok EKN
č. 2856 zapísaného na LV č. 5738, k. ú.
Hruštín. OZ odporúča ponúknuť na výme-
nu pozemky zodpovedajúce výmere obec-
ného pozemku.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 16/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 4: 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 PD Hruštín, Črchľa 396/145,
029 52  Hruštín o výmenu obecného po-

zemku EKN č. 9117 zapísaného na LV
č. 3028, k. ú. Hruštín. OZ odporúča ponúk-
nuť na výmenu pozemky zodpovedajúce
výmere obecného pozemku.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 17/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

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

Schvaľuje:
Žiadosť FS-Disco & Food, s. r. o., 027 55
Dlhá nad Oravou 108 o prenájom časti
pozemku CKN č. 728/3 o výmere 15 m2 za
nasledujúcich podmienok:
– nájomné 300,- €/rok
– doba prenájmu: 1 rok
– po ukončení nájmu uvedenie pozemku

do pôvodného stavu
– účel umiestnenia predajného stánku na

predaj zmrzliny

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 18/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 4: 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 Ladislava Tomulca, Veterná 215/
33, 029 52  Hruštín o osadenie retardéra
na ulici Veterná.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e   č. 19/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 5: Schválenie Zmluvy o spolu-
práci pri odchyte túlavých psov.

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

Schvaľuje:
Zmluvu o spolupráci pri odchyte túlavých
psov medzi Obcou Hruštín a Domácim
miláč ikom, s.r.o., Malá Luč ivná 501,
026 01 Párnica.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 20/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 6: Schválenie Inominátnej zmlu-
vy medzi  Obcou Hruštín a OVS, a.s., Dol-
ný Kubín.

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

Schvaľuje:
Inominátnu zmluvu medzi Obcou Hruštín
a OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 01
Dolný Kubín.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 21/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 7: Schválenie Zmluvy o postú-
pení investičných práv a povinností medzi
Obcou Hruštín a OVS, a.s., Dolný Kubín.

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

Schvaľuje:
Zmluvu o postúpení investičných práv
a povinností uzavretú medzi Obcou Hruš-
tín a OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 01
Dolný Kubín.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 22/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 8: Schválenie Zmluvy o posky-
tovaní služieb č. 14001770 (GIGAnet,
s.r.o.).

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

Schvaľuje:
Zmluvu o poskytovaní služieb č. 14001770
GIGAnet, s. r. o., Miestneho priemyslu
1306/6, 029 01  Námestovo.

Hlasovanie:
Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3
Ľ. Jancek,  D. Zemenčík, V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 23/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 9: Schválenie zmien rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2021. (tabuľka)

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:

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík, V. Žilinec

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 24/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 28.05.2021

K bodu č. 10: Schválenie Záverečného účtu
Obce Hruštín a rozpočtového hospodáre-
nia za rok 2020.

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

A/ Berie na vedomie:

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín k Záverečnému účtu Obce
Hruštín a rozpočtovému hospodáreniu za
rok 2020.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. I. Teťáková,  D. Zemen-
čík, V. Žilinec

Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:

1. Záverečný účet Obce Hruštín a celoroč-
né  hospodárenie za rok 2020 bez vý-
hrad.

2. Použitie prebytku rozpočtového hospo-
dárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 294.328,28 Eur.

Hlasovanie:
Za: 7

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 4
Ľ. Jancek, Ing. I. Teťáková,  D. Zemen-
čík, V. Žilinec

Nehlasovali: 0
Mgr. František Škapec

starosta obce

Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2021

schválený rozdiel upravený
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 99 350,00 € + 30 000,00 €  129 350,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
635 006 Údržba budovy OcÚ Hruštín 2 000,00 € + 10 800,00 € 12 800,00 €
635 006 Údržba budovy Vaňovka 5 500,00 € + 4 200,00 € 9 700,00 €
Program 5.3
637 004 Veterinárna služba 0,00 € + 1 150,00 € 1 150,00 €
Program 6.3
635 006 Údržba budovy domu smútku 20 000,00 € + 30 000,00 € 50 000,00 €
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Každoročne vo štvrtok po sviat-
ku Najsvätejšej Trojice slávi Kato-
lícka cirkev sviatok Najsvätejšieho
Tela a Krvi ako prikázaný sviatok.
Je to sviatok oslavy daru Eucha-
ristie a úcty k Spasiteľovi skutočne
prítomnému pod spôsobom chle-
ba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Ten-
to ľudovo nazývaný sviatok Božie
Telo odpradávna sprevádza tradí-
cia procesií. V tento sviatok sme aj našej farnosti spolu
s pánom kaplánom Petrom Gažim putovali s Eucharistiou
v procesii, ktorá vyjadruje naše pozemské putovanie - náš
život s Kristom. Štyri oltáriky symbolizujú štyri svetové stra-
ny. Pri každom oltáriku tak ako je to v liturgii sprievodu sme si
vypočuli Evanjelium, ktoré hovorilo o dare Krista v Eucharistii
pre nás a každé zastavenie sa končilo sviatostným požehna-
ním. Tak sme verejne prejavili úctu Eucharistii.

Nastáva doba prázdnin a dovoleniek. Mnohí si plánujú
dovolenky na toto obdobie. Je správne tráviť spolu voľné
chvíle relaxu v prírode, na horách, pri vode, ale aj pri pozná-
vaní krás nášho štátu či v cudzine.

Slovo prázdniny neznamená, že máme okolo seba prázd-
no. Naopak: nechceme viesť prázdne reči, nechceme preží-
vať prázdne dni a nič v nich. A nezabúdajme, že Pán Boh
nemá prázdniny a modlitba nemá dovolenku. Ako veriaci
kresťania, nemáme ani počas prázdnin zabúdať na Neho,
nášho Stvoriteľa a Pána. On nám dáva s láskou všetku tú
krásnu prírodu, pohodu prežiť spolu príjemné chvíle. Aj po-
čas dovolenky a prázdnin máme Naň myslieť, v modlitbách
Ho chváliť, velebiť a ďakovať Mu. Pozerá sa nás, pozoruje
naše konanie, naše reči. Raz budeme za ne vydávať účty.
Okrem osobných modlitieb spojivom s Ním je aj čítanie Bo-
žieho slova, meditovanie nad ním. Je dobré vybrať si miesto
dovolenky tak, aby nám nechýbal ten veľmi hlboký až fyzicky
pociťovaný kontakt s Pánom Ježišom, s jeho chrámom,
s Eucharistiou - Božím telom. Aby sme ho aj tam prijímali, a
tak dostali Božiu silu do dňa. A aby sme si ju takpovediac
ukladali do duše na „horšie časy“.

Jeden mladý muž prišiel za zbožným mníchom do klášto-
ra a pýtal sa: „Prosím ťa povedz mi, kde je Boh.“ Mních sa ho
spýtal: „Máš chvíľku čas?“ „Áno.“ „Tak sa posaď a poviem ti.“
Mladík sa posadil vo veľkom očakávaní. Mních začal: „Boh je
za mnou, od neho som vyšiel, je mojou oporou i silou, ktorá
ma podopiera. Boh je predo mnou, od neho ku mne nepre-
tržite prichádzajú milosti, požehnania a dary. Boh je podo
mnou, nesie ma v mojej existencii. Bez neho by som sa
prepadol do ničoty. Boh je nado mnou, vidí ma, dáva mi
nájsť správnu cestu. Boh je všade okolo mňa, k nemu
prichádzam so svojimi chybami, prijíma ma ako márnotratné-
ho syna a drží ma v náručí. Už v žalme 139 čítame: „Obklopu-
ješ ma spredu i zozadu“ (Ž 139,5)“ Boh je nakoniec aj vo
mne, vkladá do mňa radosť a pokoj, lásku i trpezlivosť,
dôveru a očakávanie.“ Chvíľku bolo ticho, potom mních po-
kračoval: „Pokiaľ chceš prežit to, o čom som hovoril, choď
niekam do ticha, mysli na Boha, ktorý je pred tebou a za
tebou, okolo teba, pod tebou, nad tebou i v tebe a povedz si
pri tom „Pane Ježišu tu som“ a budeš vedieť nielen kde je

Boh, ale aj to že Boh je tu pre teba a pre nás.“
Na záver by som Vám chcel ešte ponúknuť Desatoro

kresťanských prázdnin z brožúrky Leto s Bohom

1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo
všetkom objavuj prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že
všetko stvoril tak krásne.

2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Ne-
hanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si
tým svoju identitu.

3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov.
A Pán neodchádza na prázdniny. Nevynechaj nedeľ-
nú omšu. Vytvor si viac voľného času.

4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blíž-
nymi s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou
rodinou a zájdi s ňou do chrámu.

5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj
život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si neohrozil
život druhých.

6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere,
k pomoci, k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstoj-
nosti iných osôb.

7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo.
Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať svoje prázdniny.
Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa
o ich dobro.

8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kriti-
ke, predsudkom a samoľúbosti.

9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus
a hedonizmus. Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa
mi zachce.

10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na
tých, čo nemajú prázdniny, čo nemajú dokonca ani kaž-
dodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na
prázdniny.

Mons. Javier Salinas Viňals, biskup z Tortozy, Španielsko.

Všetkým prajem požehnané, radostné prázdniny a dovo-
lenky, aby ste si na Pána Boha spravili, čo najväčší čas
a priestor. Nech vás Pán ochraňuje!

kaplán Peter

Viera prejavená nielen v chráme

Prázdniny nie sú prázdne dni
PaedDr. Jana Kampošová
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚN 2021

 Školské výlety a ex-
kurzie: 1.A, 2.AB – Klin,
Oravská priehrada,
9.AB – Bratislava; 3.A
– rozhľadňa Brabírka,
5.AB – Zuberec, Ná-
mestovo; 3.AB – Ter-
chová, Žilina, S. Bystri-
ca; 4.AB – Zuberec,
Klin;

1.6. – Medzinárodný deň detí sme oslávili pracovne.
Učili sme sa, lebo v tomto školskom roku bolo vzdelávanie
v škole pre nás všetkých vzácne. Výnimočnosť tohto dňa
však naznačovali kratšie vyučovacie hodiny a dlhšie prestáv-
ky. Počas nich zneli zo školského rozhlasu piesne na želanie.

Aj deviataci sa ukázali v dobrom svetle a pre všetky triedy
prichystali súbor hádaniek. Za ich vyriešenie dostali všetci
žiaci sladkú odmenu od Obce Hruštín a COOP Jednota
Námestovo.

V tento deň sa konala aj burza. Niektorí žiaci priniesli veci
pre nich nadbytočné, iní žiaci si ich v duchu hesla „pre
jedného odpad, pre druhého poklad“ na burze kúpili. Peňaž-
ný zisk z tohto podujatia v krátkej dobe pošleme občianske-
mu združeniu „Červený nos - Clowndoctors“.

Sviatok detí sme si všetci – za dodržania adekvátnych protie-
pidemiologických opatrení – užili.

2.6. – V týždni od 17.5. do 21. 5. 2021 žiaci prezentovali na
hodinách Informatiky svoje programy vytvorené pre

MICRO:BIT v rámci projektu Nech nás roboty poslúchajú.
Víťazmi v ročníkoch sa stali: v piatom ročníku Elena Šmihľo-
vá a Tomáš Slaničan, v šiestom Marianna Matečková
a Jozef Ťasnocha. Za siedmy ročník to boli Dominika
Kľusková a Jozef Sedlár. V ôsmom ročníku mali dve žiačky
rovnaký počet bodov: Veronika Očkajáková a Sára Špag-
lová a spomedzi chlapcov vyhral Jakub Korytiak. Víťazi boli
odmenení diplomami a vecnými cenami. Blahoželáme!

9.-14.6. – sa konal zber papiera na 1.-4. Žiaci ho nazbie-
rali až 1285,2 kg! Výmenou Papier za papier tak pre školu
získali 48 balíkov hygienických vreckoviek, 20 balení papiera
v rolke, toaletný papier a servítky. Najlepšia trieda a žiak boli
odmenení. Triedy: 1. miesto 4.A – 335 kg; 2. miesto 3.B
– 315,2 kg; 3. miesto 1.A - 284 kg. Žiaci: 1. miesto Mia
Sitáriková (1.A) 200 kg; 2. miesto Dušan Tomáň (2.A) 170
kg; 3. miesto Zuzana Plančová ( 4.A) 93 kg. Všetkým ďakuje-
me a najsnaživejším gratulujeme!

23.6. – deviataci sa rozlúčili so školou tradičným večier-
kom. Svojim pedagógom odovzdali kvietky, Júlia Firicová
a Vanesa Žilincová predniesli rozlúčkovú reč, pán riaditeľ sa
so žiakmi rozlúčil poďakovaním a zaželaním úspechov. S DJ
Vašom Baraniakom si deviataci zatancovali až do večera.
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24.6. – konala sa koncoročná pedagogická rada, ktorá
zhodnotila prospech, správanie a dochádzku žiakov za škol-
ský rok 2020/2021. Výsledky: Prospech: Na I. stupni pro-
spelo všetkých 126 žiakov, na II. stupni 156 žiakov, v auguste
bude 1 opravná skúška.
Správanie: Nebola žiadna znížená známka zo správania!
Dochádzka:
I. stupeň – najlepšia 2.A - priemer 44 vymeškaných hodín na
žiaka za škol. rok, najviac 4.B – 76 hod./ž. II. stupeň
- najlepšia 5.A – 14 hod., 9.B - 25 hod., 6.B – 26,5 hod.
Najviac: 9.A – 45 hod./ž., 8.B – 43 hod./ž. Končí nám
29 deviatakov, do 1. ročníka nastúpi 36 prvákov. Odídu nám
3 žiaci na inú školu (2x DK,1x NO). Oproti tomuto školskému
roku budeme mať o 4 žiakov viac – teda 287.Budeme mať
16 tried (5.A a 5.B sa spoja) a 2 odd. ŠkD. Nový školský rok
začne vo štvrtok 2. septembra 2021.

29.6. – po svätej omši sa žiaci odobrali do svojich tried,
kde po príhovore pána riaditeľa (II. stupeň) dostali od svojich
triednych pani učiteliek vysvedčenia. Po rozlúčke v jednotli-
vých triedach zavítali deviataci aj do zborovne, kde zaspie-
vali, poďakovali a rozlúčili sa so svojimi učiteľmi.

Všetkým žiakom v mene všetkých zamestnancov školy ďa-
kujem za zodpovedne absolvovaný kovidom poznačený škol-
ský rok a prajem príjemné prežitie letných prázdnin.

V prázdninových mesiacoch je prevádzka telocvične preru-
šená. Verím, že už čoskoro okrem multifunkčného ihriska
bude slúžiť svojmu účelu aj tenisový kurt, ktorý dostane nový
povrch i oplotenie. Dostatok príležitostí na športovanie po-

skytne workoutová te-
locvičňa, asfaltové ih-
risko na Výhone, prí-
rodné na Kutine, naša
príroda či vhodné cyk-
lotrasy v okolí Hruští-
na.

Ďakujem všetkým za-
mestnancom školy za
celoročnú prácu, zria-
ďovateľovi, združeniu
rodičov i farskému
úradu za spoluprácu
a prajem všetkým prí-
jemnú dovolenku, od-
dych a načerpanie no-
vých síl do ďalšieho
školského roka. Verím,
že ten nastávajúci bude
už konečne normálny
a nepreruší ho žiadna
pandémia.

Július Kubáni
riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
MŠ 1.6.2021 „Čo všetko deťom

k šťastiu treba, piesok a modrý kúsok
neba.“
V duchu týchto krásnych slov sme oslá-
vili s našimi škôlkarmi MDD. Pripravili
sme si deň plný zážitkov a prekvapení,
na konci ktorého veríme, že bol každý
usmiaty a spokojný. Po chutnej a výdat-
nej desiate sa postupne malí dobrodru-
hovia vydali na cestičku za pokladom.
Poklad, ktorý ukryl náš škôlkarsky škria-
tok Dodo – huncút akýsi. Najskôr si deti
spoločne museli vyzbierať slovné indí-
cie a splniť zadané úlohy a potom sa
vybrali postupne na správne miesto, kde
čakal ukrytý poklad. V areály MŠ sme si
potom dali maľovanie na tvár, rôzne
športové aktivity a chutnú zmrzlinu. Ku
každému sviatku patrí pravdaže aj dar-
ček, ktorý dúfame potešil ☺. Ďakujeme
pánu starostovi za dobroty, ktorými tiež
potešil malé mlsavé jazýčky.

8.6.2021 Do pedagogickej činnosti
v našej MŠ sa začlenila nová pani uči-
teľka, Bc. Bohucká Janka, ktorá zastu-
povala kolegyňu na dlhodobej PN. Ve-
rím, že sa v tejto krásnej, aj keď niekedy
ťažkej práci zabehla a nielen že si vy-
tvorila pekný vzťah s deťmi, ale i rozšíri-
la svoj pedagogický obzor.

11.6.2021 V materskej škole sa vy-
dávali rodičom rozhodnutia o prijatí detí
na predprimárne vzdelávanie. MŠ pre-
vzala 42 žiadostí, z toho 31 detí bolo
prijatých. Kapacita detí MŠ Hruštín je
na základe rozhodnutia RÚVZ stanove-
ná na 110 detí, ale zákon 245/2008 (škol-
ský zákon) prísne stanovuje počty detí,
ktoré je potrebné dodržiavať predo-
všetkým vzhľadom na efektívnosť vý-
chovnovzdelávacieho procesu a bez-
pečnosť detí v triedach.
Stanovenie počtu detí podľa Z. 245/
2008:
– 3 ročné deti:   20 detí
– 4-5 ročné deti: 21 detí
– 5-6 ročné deti: 22 detí.

18.6.2021  Keďže nám situácia spo-
jená s pandemickým ochorením COVID
19 zakazovala mnoho akcií, snažili sme
sa zapájať as-
poň do rôz-
nych súťaží.
Takto sme za-
slali výtvarné
práce niekoľ-
kých našich ši-
kovných škôl-
karov do súťa-
že, ktorú orga-
nizovala spo-
ločnosť COOP
Jednota Ná-
mestovo pri
príležitosti 30.
výročia. Z celého okresu sa nám poda-
rilo získať 2. miesto, na ktorom sa
umiestnil Šimonko B.
Výhra, ktorou bolo najmä LEGO poteši-
la nielen jedinca ale i ostatných škôlka-
rov. Ďakujeme veľmi pekne.

20.6.2021  Aby bola rodinná starost-
livosť a láska kompletná, je okrem ma-
mičky potrebný aj otecko. Mamičky mali
svoj sviatok v máji a pre oteckov je
určený deň 20. jún. A aby neboli ukráte-
ní, boli troška obdarovaní od svojich
drobčekov. Všetkým sme poslali pre-
kvapenie vo forme krátkeho videa
a malého prekvapenia.

23.6.2021  V tento horúci deň nás
poctil svojou návštevou kamarát Ralfík
z Raiffaisen banky. Celý mesiac máj
mali rodičia možnosť zapojiť sa do súťa-
že, kde stačilo vypísať súťažný kupón.
Naša MŠ síce nevyhrala, ale Ralfík sa
k nám predsa len dostal, za čo veľmi
ďakujeme pani Jarke Strelcovej. Deti
mohli Ralfíka vyobjímať, zaspievať mu,
ba dokonca si s ním aj zatancovať. Ďa-
kujeme aj za maškrty a balóniky, ktoré
deťom urobili veľkú radosť.

30.6.2021  „Dovidenia milá škôlka,
my už nie sme malí...“
Touto piesňou a krásnym programom
sa s nami rozlúčilo 36 predškolákov,
ktorých už od septembra budú čakať
školské lavice. Rozlúčka bola žiaľ opäť
bez účasti rodičov, ale ostatní kamaráti
škôlkari si program patrične užili. Po
rozlúčke si naši budúci prváci pochutili
na výbornej torte a ešte posledný krát si
dali stretnutie na krúžku angličtiny. Tab-
lo s našimi „absolventmi“ si môžete po-
zrieť v predajni Nataly.

Bolo nám potešením milí kamaráti ☺
Prajeme vám veľa úspechov a mnoho
príjemných chvíľ v ZŠ a veríme, že bu-
dete na MŠ spomínať len v dobrom.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým
zamestnancom MŠ, pedagogickým i ne-
pedagogickým za ich obetavú prácu,
pochopenie a ústretovosť. Ďakujem za
spoluprácu všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom podieľali na zlepšovaní
edukačného procesu detí a na fungova-
ní celej inštitúcie. Ďakujem pánu sta-
rostovi Škapcovi F. a zamestnancom
OcÚ, pánu riaditeľovi ZŠ Kubánimu J.,
logopedke Fašungovej K. a pani anglič-
tinárke Vajdiarovej. Okrem toho ďaku-
jem všetkým, ktorí sa podieľali na rôz-
nych kontrolách, opravách a rekonštruk-
ciách počas celého školského roka, pre-
tože vyskytnuté závady, ktoré dokážu
nemilo prekvapiť je potrebné odstraňo-
vať.

MŠ bude v mesiaci júl v prevádzke,
vzhľadom na vysoký záujem rodičov.
Nahlásených je 43 detí a sú rozdelené
do dvoch tried. V mesiaci august budú
zamestnanci čerpať dovolenky, pričom
im prajem dostatočný oddych.

Očkajáková Marcela
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„Otec na blízku.“ Tohtoročné motto
Dňa rodiny, ktorý sa 13. 6. 2021 konal
v Hruštíne už po desiatykrát.

Program začal svätou omšou o 11:00
hod. Pán kaplán sa vo svojej homílii
prihovoril rodičom i deťom a upriamil
pozornosť na hodnotu tradičnej rodiny,
kde má svoje nenahraditeľné miesto
otec aj matka.

Nedeľné popoludnie pokračovalo
v športovom areáli Kutina. Hneď na úvod
povedal pár slov pán starosta, ktorý tak
zahájil jubilejný ročník Dňa rodiny
v Hruštíne. Aj keď bolo chladnejšie po-
časie, hrial nás pocit príjemne strávené-
ho času v kruhu najbližších. Dokopy 58
registrovaných rodín sa zapojilo do pri-
pravených hier a aktivít, ktoré boli sú-
časťou obľúbenej „Koláčovky“ a mali
preveriť tímovú spoluprácu. O úsmevy
na tvárach malých aj veľkých sa posta-
ral zábavný šaško Fjodor so svojou dru-
žinou - akrobatmi na chodúľoch. Deťom
tiež učaroval drevený kolotoč na ručný
pohon, či obľúbená fotobúdka, pred kto-
rou sa mohla vyblázniť celá rodinka.
Príjemnú atmosféru podujatia podčiark-
la ľudová hudba i zruční remeselníci.

Tohtoročnou novinkou bol workshop
Skrášľovanie hruštínskej uličky, prebie-
hajúci súbežne počas celého dňa v ulič-
ke smerom ku pekárni. Zapojili sa via-
ceré rodiny a spoločne sa nám podarilo
vytvoriť malé umelecké dielo, ktoré bude
spríjemňovať cestu okoloidúcim.

Na deň rodiny v Hruštíne zavítali aj

DEŇ RODINY V HRUŠTÍNE 2021

dobrovoľníci z Mary’s Meals. Kúpou ruč-
ne robených drobností a chutných dob-
rôt sme ich mohli podporiť, za čo všetkým
darcom veľmi pekne ďakujeme. Podari-
lo sa im vyzbierať 384 €, čo predstavuje
jedlo pre 21 detí na celý školský rok.

Poďakovanie patrí tiež sponzorom,
vďaka ktorým sa mohol Deň rodiny usku-
točniť: Obec Hruštín, COOP Jednota Ná-
mestovo, Stavebniny STAMAR, ŠELO
spol. s r.o. – Miroslav Šeliga, OFZ, Mi-
roslav Gábor, Syrové výrobky Hruštín

– Miroslav Šeliga, Callo zmrzlina, HRTN
– občianske združenie.

V neposlednom rade sa chceme po-
ďakovať našim 35 dobrovoľníkom a všet-
kým dobroprajníkom, ktorí prispeli v dob-
rovoľnom príspevku pri vstupe sumou
79 €.

Sme veľmi radi, že sa nám tento roč-
ník podarilo uskutočniť aj napriek stále
pretrvávajúcim protipandemickým opat-
reniam a tešíme sa na ďalšie stretnutie
o rok!

RC Motýlik
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STRELCI
V Michalovciach sa dňa 12. a 13. júna konalo ďalšie

kolo kvalifikačných pretekov v Streleckom trojboji. Strelci
z Hruštína tam nechýbali. V sobotu v pištoli zvíťazil Jozef
Jancek, na druhom mieste skončil Marián Slaničan a na
štvrtom Jozef Očkaják. V revolveri zvíťazil Jozef Jancek,
tretí skončil Marián Slaničan a šiesty Jozef Očkaják.
V nedeľu V pištoli na druhom mieste skončil Jozef Očka-
ják na piatom Jozef Jancek a na ôsmom Marián Slaničan.
V revolveri zvíťazil Jozef Jancek, na piatom mieste Jozef
Očkaják a na šiestom Marián Slaničan, ktorý krátke sú-
stredenie na Zemplínskej Šírave zúžitkoval aj vo Veľkej
cene Michaloviec ktorú vyhral a aby toho nebolo málo, zo
štyroch disciplín Jozef Jancek zvíťazil
v troch a naviac vytvoril najlepšie výko-
ny roka v obidvoch disciplínach.

Dňa 19. júna sa na strelnici Sloven-
skej Akadémii Vied v Bratislave konalo
1. kolo Extraligy v streľbe z malokalib-
rových zbraní, kde Jozef Jancek v štan-
dardnej pištoli (ŠtPi 3x20) skončil na
treťom mieste.

Na druhý deň na strelnici v Hruštíne
sa organizovala súťaž v streleckom troj-
boji a to Memoriál Kuľkovského, kde
z veľkorážneho pištoľa suverénne zví-
ťazil Jozef Jancek, druhý skončil Mari-
án Slaničan a tretí Jozef Očkaják.

ZOTŠ Hruštín

Hľadáme pracovníka na

Pílu v Hruštíne na pozíciu:

pomocník gátristu – oprávnenie

na vysokozdvižný vozík vítané.

Info: 0907 525 921

PONÚKAM PREVOZ
MATERIÁLU AKÉHOKOĽVEK

(DREVO, ŠTRKY, PIESKY)

0903 809 693

NÁKLADNÉ AUTO - SKLOPKA
S HYDRAULICKOU RUKOU


