OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 17

Február 2022

Ako sa zachovať, keď nás niekto ohovára
Na ceste duchovného prebudenia je
jedna dôležitá a základná lekcia: neodsudzovať, nehnevať sa na druhého človeka, aj keby nám ublížil. V tomto bode
sa učíme pochopiť zraneného človeka,
ktorý vo svojej bolesti útočí, lebo to inak
nevie. V knihe Osvietení, od Grace Cook
som našla geniálne opísaný príbeh pre
podobné situácie.
Indián, ktorý sa cíti neprávom ohováraný prichádza za náčelníkom a pýta sa
ho:
- Čo má spraviť taký človek, o ktorom
rozširujú samé klamstvá, očierňujú ho,
za jeho chrbtom hovoria zlomyseľné veci,
kvôli ktorým ho ostatní ľudia obchádzajú
a opovrhujú ním? Ako môže získať späť
to, o čo ho pripravili ľudia s otráveným
jazykom?
Náčelník odpovedal:
- Cnosť nepotrebuje ochranu. Žiadny
človek nemôže byť zbavený niečoho, čo
sa stalo súčasťou jeho duše. Dobrotu
a čistotu nie je možné zo srdca vytrhnúť
spolu s koreňom.
Ale u toho, kto tieto slová vysloví,
každým krutým a nespravodlivým očierňovanín a kritikou sa tieň v jeho srdci
stáva väčším a hustejším. Preto tvojou

úlohou je, aby si tomuto človeku (ktorý
šíril tvoju zlú povesť) prepožičal dôveru
a pomáhal mu. Ak dokážeš odpustiť
a zabudnúť, on sa naučí vážiť si ťa. Spôsobil ti utrpenie, no v jeho srdci je
rana hlbšia. Môžeš k nemu cítiť iné,
ako úprimnú ľútosť?
Často som si túto vetu pripomínala,
keď ma osud spojil s niekým, kto ubližoval. Niekedy sú to naši najbližší, inokedy
kolegovia, či susedia, a občas nás zrania úplne neznámi ľudia. Vždy je to ale
o tom, že daný človek nemá spracované v sebe svoje zranenia a tak vie reagovať, len útokom – pričom podvedome
bráni svoju dušu od ďalších zranení.
Sú ale ľudia, ktorí prekročili hranicu
seba uzdravenia, neuvedomujú si svoj
disharmonický stav, nechcú sa vyliečiť a
ich Ego už tak veľmi zosilnelo a prebralo
nadvládu, že tenký hlások potlačenej
duše sa už nevie vydrať na povrch. Takýchto ľudí zvykneme označovať za
„zlých“.
Čo s nimi? Náčelník v knihe „Osvietení“ hovorí ďalej:
Najprv v jeho srdci zomrie radosť, aj
keď nikto o tom nevie, lebo hlas svedomia, ktorý by mal byť múdrym radcom sa

premení na pálivú ranu. Stratí chuť do
života, jeho dni sa stávajú sivými a ťažkými. Často ochorie a smrť – namiesto
toho, aby mu bola milá a jemná, sa prihlási, ako tyran prinášajúci utrpenie.
Nemaj v sebe pocit zatrpknutosti
proti týmto ľuďom, ktorí ti ublížili.
Odsoť od seba emócie a budeš odmenený bohatým požehnaním. Ak zo
srdca budeš nenávidieť svojho nepriateľa, potom aj ty sa staneš obeťou spomínaných vecí. Odmeň nespravodlivosť odpustením a v tvojom živote sa všetko zmení na dobré.
Zdroj: internet

Chcem sa spolu zamyslieť nad otázkami, ktoré položil Svätý Otec František nám všetkým na sviatok Obetovania Pána.
Dvaja starci Simeon a Anna očakávajú v chráme naplnenie prísľubu, ktorý dal Boh svojmu ľudu – príchod Mesiáša. No ich čakanie nie je pasívne, je
plné pohybu. Sledujme teda Simeonove pohyby. Najprv je pohnutý Duchom
Svätým, potom vidí v Dieťati spásu
a napokon ho prijíma do svojho náručia (porov. Lk 2,26-28). Pozastavme
sa jednoducho pri týchto troch činnostiach a dovoľme, aby nami prešli niektoré otázky, dôležité najmä pre náš život.
Prvá je: Čo nami pohýna? Simeon prichádza do chrámu „z vnuknutia Ducha“ (v. 27). Duch Svätý je hlavným hrdinom scény. On je ten, kto zapaľuje Simeonovo srdce túžbou po
Bohu. On oživuje v jeho duši očakáva-

nie. On pohýna jeho kroky smerom
k chrámu a robí jeho oči schopnými spoznať Mesiáša, hoci sa predstavuje ako
malé a biedne dieťa. Toto robí Duch Svätý
– uschopňuje spozorovať Božiu prítomnosť a jeho pôsobenie nie vo veľkých
veciach.
Druhá otázka: Čo vidia naše oči?
Simeon, pohnutý Duchom, vidí a rozpoznáva Krista. A modlí sa hovoriac:
«Moje oči uvideli tvoju spásu» (v. 30).
Hľa veľký zázrak viery: otvára oči, premieňa pohľad, mení zorné pole. Ako vieme z mnohých Ježišových stretnutí
v evanjeliách, viera sa rodí zo súcitného
pohľadu, ktorým sa na nás Boh pozerá,
rozpúšťa tvrdosť nášho srdca, uzdravuje
jeho rany, dáva nám nové oči, aby sme
videli seba i svet. Nový pohľad na seba,
na druhých, na všetky situácie, ktoré
prežívame, a to aj tie najbolestivejšie.
Nejde o naivný pohľad. Nie. Je to vec

múdrosti. Naivný pohľad uteká pred
realitou alebo predstiera, že nevidí
problémy. Tu však ide o oči, ktoré vedia „vidieť dovnútra“ a „vidieť poza“;
ktoré sa nezastavujú pri zdaní, ale vedia vstúpiť aj do trhlín krehkosti a zlyhaní, aby rozpoznali Božiu prítomnosť.
A nakoniec tretia otázka: Čo držíme v náručí? Simeon prijíma Ježiša do svojho náručia (porov. v. 28). Je
to nežná scéna plná zmyslu, ktorá je
v evanjeliách jedinečná. Boh nám vložil do náručia svojho Syna, pretože
prijať Ježiša je základom, stredobodom viery. Niekedy riskujeme, že sa
stratíme a rozptýlime v tisíckach vecí,
že sa upneme na druhoradé aspekty
alebo sa ponoríme do vecí, ktoré treba
urobiť, no stredobodom všetkého je
Kristus, ktorého treba prijať ako Pána
nášho života.
Peter kaplán +

2

2/2022

„Začnite tým, že urobíte to, čo je potrebné, potom to, čo je možné,
a zrazu urobíte aj nemožné.“
Sv. František z Asissi

Plán práce Obce Hruštín na rok 2022
Úlohy Obce Hruštín na rok 2022
Oblasť výstavby a údržby:
1. Bežná údržba rigolov a miestnych
komunikácií + ZŠ
Vaňovka.

Očami
starostu

2. Vybudovanie časti splaškovej kanalizácie a čerpacej stanice v Hruštíne v časti Kutina –
Dielnice (po obdržaní dotácie).
3. Rozšírenie kanalizácie v Hruštíne
v časti Kutina – Dielnice (spolufinancovanie s OVS, a.s., D. Kubín): 8/2022.
4. Dokončenie JPÚ Hruštín – Pod
Uhliskom: 5/2022.
5. Doplnok ÚP Zóna Zábava.
6. Ošetrenie a ochrana obecného
lesa.
7. Dobudovanie Denného stacionára pre seniorov v obci Hruštín
12/2022.
8. Spevnenie miestnych komunikácií na Kutine – Dielnice po zrealizovaní vodovodu a kanalizácie.
9. Výstavba miestnych komunikácií
vo Vaňovke – Kúty (nivelita, spevnenie štrkom): 5/2022.
10. Vy b u d o v a n i e
bezbariérového
vchodu do ZŠ
Hruštín – Výhon
(po obdržaní
dotácie).
11. Stavebné úpravy Polyfunkčného objektu č.
49 (spolufinancovanie po obdržaní dotácie).
12. Vy b u d o v a n i e
ďalších športových objektov
v športovom
areáli Črchľa
(po obdržaní
dotácie).
13. Projekt prístavby a staveb-

ných úprav budovy Kutina, prístavba budovy Kutina + tribúna:
6/2022.

14. Stavebné úpravy a prístavba budovy Kutina + tribúna:
8/2022.
15. Revitalizácie zelene v obci Hruštín na verejných priestranstvách:
4/2022.
16. Doplnenie parku pri ZŠ Hruštín –
Zamost hracími prvkami: 8/2022.
17. Vybudovanie altánku, oplotenia
a spevnených plôch okolo Denného stacionára pre seniorov:
10/2022.
18. Vybudovanie chodníka na ulici
Hlavná: 8/2022.
19. Oprava mosta
na ulici Radzovka: 8/2022.
20. Oplotenie ZŠ Výhon: 8/2022.
21. Rozšírenie a majetkové vysporiadanie cintorína
v Hruštíne.

ZBERNÝ DVOR
Otváracia doba
v zimnom období

od 1.12.2021 do 31.3.2022

SOBOTA

9.00 - 13.00

Výmena hlavného
rozvádzača elektriny
V dôsledku havarijného stavu
sa počas víkendu od 21.1.23.1.2022 v kultúrnom dome urobila kompletná rekonštrukcia hlavného rozvádzača elektriny. Rekonštrukciu na rozvádzači urobila
firma p. Karola Slovíka. Zároveň
firma p. Jaroslava Smidžára vymenila pracovné svetlá na javisku KD. V blízkej dobe plánujeme
v KD vymeniť všetky rozvádzače
elektriny.
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OZNAM

JUBILANTI

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vážení odberatelia,
Oravská vodárenská spoločnosť,
ako vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vo Vašej obci, si Vás
dovoľuje informovať, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry strediska
kanalizácie, prechádza zodpovednosť
za jej prevádzku na majstrovský obvod Dolný Kubín. V prípade potreby
riešenia problémov s prevádzkou verejnej kanalizácie, alebo vývozu odpadových vôd akumulovaných v žumpách, je potrebné kontaktovať potreb-

ného majstra p. Sárený Ján, č.t. 0905
850 597, alebo vedúceho strediska
Ing. Rončák Ján, č.t. 0905 850 602
v pracovnej dobe od 6.00 hod. do
14.00 hod. Mimo tohto obdobia je
možné kontaktovať zamestnancov dispečingu, č.t. 0917 516 477, 043/
2388507. Taktiež je možné zasielať
požiadavky mailom na adresy, ktoré
sú uvedené na stránke www.ovs.sk –
kontakty na príslušného majstra, prípadne vodárensky dispečing.

Už mesiac
máme za sebou náročný
rok 2021, ktorý sme prežili
v značnej neistote spôsobenej pandémiou. Prehupli sme sa do roku 2022 a neostáva nám iné, len veriť, že to bude rok
lepší a úspešnejší, a ak nie, aj tak
musí život pokračovať za každých
okolností a v každej situácii.
Ten uplynulý rok nebol priaznivý
ani pre našu obec, čo sa týka obchodnej siete. K 30.11.2021 bola predajňa 3-56 v Črchli z prevádzkových
dôvodov zatvorená do odvolania. Dúfam, že sa v dohľadnej dobe podarí
získať personál a zabezpečiť znovuotvorenie tejto predajne.
Chcem poďakovať naším členom

a zákazníkom, že využívajú predajne
COOP Jednota na nákupy a ostávajú
verní tomuto obchodnému reťazcu.
Zároveň chcem poďakovať všetkým
zamestnancom v našich predajniach
za vysoké pracovné nasadenie v tak
náročnej dobe.
VI.Q. 2022 sa okrúhleho životného
jubilea dožívajú títo naši členovia: Štefan Ťasnocha, Helena Slameníková,
Cecília Žilincová, Ján Šeliga, Viera
Snováková, Agneša Genšorová, Daniela Žilincová, Milan Halaštík, Mária
Pašková, Elena Martvoňová, Margita
Kotúľová, Helena Ďaďová, Margita
Hojová, Štefánia Šimeková, Antónia
Martvoňová, Zuzana Kazimierová,
Mária Kotúľová, Erika Jurčigová, Ľubomíra Adamicová. Všetkým jubilantom želám hlavne veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.

inzercia



inzercia



inzercia



inzercia



inzercia



inzercia

v mesiaci
február 2022
sa dožívajú
životných jubileí
Zemenčík Silvester
Hojo Matej
Bielová Mária
Snováková Vlasta
Snovák František
Paľová Ľudmila
Jurovčíková Emília
Halaštík Milan
Vyskoč Jozef
Gočalová Marta
Kapráliková Elena
Žilincová Daniela
Jurovčíková Eva
Pašková Mária
Hojo Ján
Kľuska Jozef
Hojová Margita
Snovák Jozef
Kazimier Jozef
Martvoňová Antónia
Kazimierová Zuzana
Kotúľová Mária
Odišli od nás
Ľudovít Kompan
Jozef Čaprnda
Ján Štajer
Ing. Ján Kecera
Margita Maďaríková
Mária Snováková
Prišli medzi nás
Barbora Očkajáková
Natália Valečíková
Uzavreli manželstvo
Ondrej Sochuliak
a Jana Štiblárová
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50. výročie od založenia
Poľnohospodárskeho družstva
v Hruštíne
V obci po roku 1948 (po vojne) zavládla zlá hospodárska situácia spôsobená nedostatkom potravín a základných
životných potrieb. Do popredia sa dostávali požiadavky, prostredníctvom ktorých chceli zjednotiť čo najviac malých
a stredných roľníkov a živnostníkov. Postupne sa zlepšovala hospodárska situácia roľníkov, vzrástli stavy hospodárskych zvierat v obci. Obec sa nachádzala v oblasti, kde v tom čase nebol
rozvinutý žiadny priemysel. Poľnohospodárstvo, aj keď bolo rozhodujúcim
zdrojom obživy, nebolo na vysokej úrovni. Bolo to ovplyvnené hlavne horským
a značne členitým povrchom, kde prevládala ťažká a zväčša kyslá pôda,
chladné podnebie.
V roku 1960 dochádza na Orave
k zmenám v územnej organizácii štátu.
V Československu zvíťazil socialistický
sektor v poľnohospodárstve. Na Orave
prevláda ešte stále malovýroba. V snahe, čo najskôr uskutočniť socializáciu
Hruštína, stanovilo plénum MNV v januári 1960 termín – do konca februára
1960 vybudovať JRD Hruštín, čo sa však
nepodarilo. Začiatkom roka 1959 sa
v Hruštíne začína objavovať prvé úpadkové hospodárstva a do roku 1960 ich
počet vzrástol na 21 s celkovou výmerou 141 ha. Mladí ľudia odchádzali za
prácou do závodov a na poliach zostáva pracovať už len stará generácia, ktorá nevládala všetku pôdu obrobiť. Ťažká, celodenná práca negatívne vplývala
na poľnohospodársku výrobu. A to malo
vplyv na zmenu myslenia súkromne hospodáriaceho roľníka.
Agitačná práca pre založene JRD
vrcholila v obci na prelome rokov 19711972. Na dedine vyrástla nová trieda –
trieda družstevného roľníctva. Mení sa
spoločenské postavenie roľníka a jeho
myslenie. Začína sa hovoriť o spoločnom záujme zvyšovať poľnohospodársku výrobu aj na pôde, na ktorej hospodária roľníci súkromne. Ide o cieľavedomú politicko-organizačnú prácu a získavanie ďalších roľníkov pre spoločné
hospodárenie.
Ustanovujúca schôdza celoobecného JRD sa konala 19.februára 1972
v budove miestnej školy, na ktorej sa
zišlo 749 občanov. Pri vzniku družstva
sa jeho členmi stalo 458 miestnych roľ-

níkov. Medzi prvými vstúpili do JRD
František Kubiriťák, Anton Jašica, Štefan Kupčulák, Matej Macák, Ondrej Krivačka, Jozef Hojo, Rozália Sedlárová,
František Vlžák, Mária Firicová, Ľudovít
Očkaják a Ondrej Očkaják.
Vedenie JRD bolo tvorené predsedom Ing. Juraj Líner, hlavný ekonóm
Ján Matajs, hlavný agronóm Ing. Vladimír Vrška, hlavný zootechnik Ing. Eduard Socha, hlavný mechanizátor Anton
Povaľač, vedúci investičnej výstavby
Juraj Kubala. Na ustanovujúcej členskej schôdzi zvolili tiež 12-členné predstavenstvo JRD a príslušné komisie.
Novozaložené JRD začalo hospodáriť na výmer 1930 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho bolo 709 ha ornej,
596 ha lúk a 625 ha pasienkov. Sústredených bolo 633 kusov hospodárskych
zvierat, z toho 218 kráv. Celková hodnota živého i vecného materiálu bola
takmer 2,350 tisíc korún. Hruštínske
družstvo sa už od svojho vzniku zaradilo medzi najväčšie v okrese.
Spočiatku neboli vybudované družstevné kravíny, dobytok musel byť
umiestnený v súkromných maštaliach.
Hneď v roku 1972 sa začala výstavba
hospodárskeho dvora a 5. januára 1973
sa prvých 100 dojníc umiestnilo do družstevnej maštale. JRD pre 200 kusov
oviec zriadilo salaš na Matečkovej Po-

ľane a na holi Magura. Výstavba ustajňovacích priestorov vytvárala predpoklady nielen pre zvyšovanie stavov hovädzieho dobytka, ale ja pre zvyšovanie jeho úžitkovosti. Začali sa prvé rekultivácie pôdy – honov Okruhlá, Dielnice, Pod Kamenným, Prostredná.
JRD v miestnej časti Vaňovka bolo
založené 5. júna 1977. Ešte v tento deň
sa konala zlučovacia schôdza novozaloženého družstva s JRD v Hruštíne.
JRD Vaňovka prinieslo do družstva 341
ha poľnohospodárskej pôdy a 65 kusov
hospodárskych zvierat, za toho 32 kráv.
V roku 1974 družstvo otvorilo pridruženú výrobu na výrobu paliet, ktoré
prostredníctvom Poľnohospodárskeho
odbytového združenia v Bratislave vyváža do NSR a Rakúska. V roku 1977
bola zriadená pridružená výroba závodu Tesla Orava, pridružená výroba závodu Elektrárny vítězného února Počerady a zváranie výfukov pre ZŤS Námestovo.
Na spestrenie významných výročí,
výročnej členskej schôdze a na zachovanie ľudových tradícií bola založená
folklórna skupina „Družstevník“. Organizátorkou a vedúcou skupiny bola pani
Elena Gazdíková. Skupina mala 12 tanečných párov, dievky, mládenci a 10
speváčok – vydatých žien.
Od svojho založenia v roku 1972 sa
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V roku 2004 Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne vypracovalo a podalo
projekt Ekologické poľnohospodárstvo,
ktorý následne bol schválení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. To znamená, že družstvo vstúpilo do systému
ekologického hospodárenia na poľnohospodárskej pôde s celou výmerou
obhospodarovanej pôdy a taktiež so živočíšnou výrobou. Z výrobného procesu sú vylúčené priemyselné hnojivá,
chemické ochranné prostriedky. Ochranu poľnohospodárskych plodín je možné zabezpečovať mechanickým ošetrovaním plodín, využívajú sa organické
hnojivá ako je hnojovica a močovka.
Celá produkcia rastlinnej výroby (senáž, seno, ďatelinotrávne miešanky) sa
využíva ako krmovinová základňa pre
vlastnú živočíšnu výrobu. Družstvo je
tiež zaradené aj do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia - ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov o výmere 208,36 ha
v zmysle nariadenia vlády SR č.75/2015
Z.z..
Ekologický spôsob hospodárenia
každoročne kontroluje certifikačný orgán Naturalis. Osvedčuje a vydáva certifikáty, že výrobky boli vyprodukované
podľa zásad ekologickej poľnohospodárskej výroby a musia byť pri predaji
označené ako výrobky BIO - surové
kravské mlieko, jatočné zvieratá a obiloviny.
Súčasťou nášho Poľnohospodárskeho družstva je od roku 2014 Agrohotel
Tri brezy, ktorý poskytuje služby v oblasti cestového ruchu. Jedná sa o ubytovanie, možnosti kultúrneho, ako ja
športového využitia. Spoločenské priestory Agrohotela sa ponúkajú na organizovanie rôznych seminárov, porád, školení, spoločenských ako aj rodinných
posedení.

Poľnohospodárske družstvo
v Hruštíne zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou.
Hlavnú oblasť poľnohospodárskej výroby predstavuje živočíšna výroba. V minulosti to bol chov jatočného
hovädzieho dobytka, chov
kráv s trhovou produkciou
mlieka, chov oviec a chov jatočných ošípaných. Po transformácii poľnohospodárstva
v roku 1992 sa upustilo od
chovu oviec a neskôr v roku
2003 aj od chovu jatočných
ošípaných. Výroba surového
kravského mlieka v súčasnosti tvorí najdôležitejšiu činnosť v živočíšnej výrobe.
Družstvo hospodári v katastrálnom
území troch obcí, a to Hruštín, Vaňovka

a Lomná. V súčasnej dobe chová
439 ks HD a hospodári na ploche
1067,15 ha, z toho orná pôda 106,94
ha, TTP 960,21 ha.

Veríme, že aj v ďalších rokoch bude
naše poľnohospodárske družstvo prosperovať a budeme naďalej prínosom
pre obec Hruštín.
PD v Hruštíne
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

JANUÁR 2022

7.1.2022 sa v ZŠ Zamost odovzdávali prihláseným žiakom
AG testy na bezplatné testovanie. Vyučovanie pokračovalo
od 10. januára prezenčným spôsobom podľa rozvrhu.
Žiaci sú povinní nosiť v priestoroch školy (triedy, chodby,
WC) rúška s výnimkou telesnej výchovy. Pred vyučovaním
sa odporúčalo žiakom v pondelok a vo štvrtok urobiť si
AG samotest, čo rodičia odklikli aj v edupage.
pokračovalo aj vyučovanie v ZUŠ Jánoš. ŠkD fungovalo
v 1. aj v 2.oddelení. Krúžky a ostatná mimoškolská činnosť sú zatiaľ do ďalšieho rozhodnutia pozastavené.
 18.1.2022 žiaci 3. ročníka absolvovali program, ktorý
zastrešuje CPPPaP Námestovo pod názvom „Komunikáciou a využitím sociálnych zručností k riešeniu konfliktov“. Žiaci prostredníctvom zážitkových aktivít (zoznamovanie sa v kruhu, čítanie knihy a hľadanie odpovedí, telefón,
spoločné kreslenie...)sa naučili komunikačné techniky a sociálne zručnosti potrebné pri riešení konfliktných situácií
a pomocou empatie a sebareflexie kontrolovať svoj verbálny
a neverbálny prejav.

 od 19.1. začali kvôli pozitivite prechádzať do karantény
nasledovné triedy (19.1. – 4.A aj 5.A; 21.1. – 9.B; 22.1.– 2.A
a 3.A + II.odd. ŠkD, 5.B a 7.B; 25.1. – 8.B; 26.1. – 4.B). Na
základe rozhodnutia RÚVZ v Dol. Kubíne sa od 27.1.2022
prerušila prevádzka celej ZŠ i školského klubu. Všetci žiaci
prešli na dištančný spôsob vyučovania.
24.1. boli žiakom ZŠ odovzdané AG testy na samotestovanie (5. várka, 5-kusové balenie v škatuľke). Každé použitie
AG testu treba v edupage odkliknúť.
 Pred Vianocami na ministerstve vnútra vymysleli pre
najmenších žiakov aktivitu s názvom Vianočné pozdravy.
Určená bola pre všetkých výtvarných umelcov zo škôl
a škôlok. Aj deti z nášho ŠKD odoslali svoje pozdravy pre
všetky zložky: policajtom, hasičom, záchranárom...
Deti majú obrovskú radosť, že pozdravy na ministerstve
dostali. Detektív Oriešok všetky pozdravy odmenil. V ŠKD už
skladajú nové skladačky, rovnakú radosť majú z nich aj
zapojení žiaci z II. stupňa.

26.1. – konala sa polročná pedagogická rada
Prospech: prospelo s vyznamenaním – 145 žiakov, prospelo veľmi dobre – 61 žiakov, prospelo 79 žiakov, 2 žiačky
v zahraničí neboli klasifikované. Na 2. stupni bolo 13 žiakov
s čistými jednotkami, na 1. stupni až 72.
Dochádzka: Žiaci vymeškali spolu 13 324 hod. (vlani 9196,
predvlani 8889 hod, predtým 10 220 hodín). Z toho I. stupeň
6282 (vlani 3671, predvlani 3220, predtým 4757), II. stupeň
7042, (vlani 5525, predvlani 5669, predtým 5463 hodín).
Všetky hodiny okrem 4 boli ospravedlnené. Priemer vymeškaných hodín na žiaka je 46,75; (vlani 30,65; predvlani 29,0;
predtým 32,2).
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Žiaci bez jedinej vymeškanej hodiny: A. Draganová 1.B,
S. Firicová 3.A, M. Jurčigová 4.B, V. Hojová 8.B a S. Špaglová 9.B.
ZŠ oznamuje, že žiaci 1.-9.ročníka sa vyučujú v dištančnom vzdelávaní počas karantény od 27.1. do 31.1.2022.
 Výpisy z polročného vysvedčenia dostanú žiaci hneď po
nástupe do školy, teda 1.2.2022. Žiaci ich majú publikované
na Edupage, kde ich rodičia môžu vidieť a kliknutím podpísať.
 Dodatok k novembrovému vydaniu bulletinu – úspešní
žiaci z Technickej olympiády – Jožko Ťasnocha, Mário Tomáň a Jakub Šubjak (všetci 2. miesto).

Schody v ZŠ Zamost spestrili po návrhu p.uč. Kubasovej
vybrané slová, vzorce, násobilka, vzory...
Július Kubáni
riaditeľ školy

Materská škola v januári
V novom kalendárnom roku 2022 sme nastúpili do materskej škole v pondelok 10.1.2022.
Keďže bol mesiac január bohate zasypaný snehom a k snehu patrí detský smiech a zimné športy, využili sme to aj
s našimi škôlkarmi. Trieda lienok sa dochuti vysánkovala na
kopci pri MŠ a naši najmenší škôlkari vytvorili kŕmidlá pre
vtáčiky. Veríme, že toto počasie ešte využijeme nielen na
sánkovačku, ale i stavanie snehuliakov.

 24.1.2022 – 31.1.
2022 Z dôvodu výskytu
pozitivity na COVID 19
u detí predškolského
veku bola v karanténe
1. a 2. trieda.
Mnoho našich kamarátov muselo ostať doma

kvôli karanténe. Aby im nebolo
smutno a čas im rýchlejšie plynul,
boli na stránke materskej školy vytvorené aktivity, do ktorých sa
môžu spolu s rodičmi zapojiť. Veríme že aktivity „Najkrajší snehuliak“ a „Fašiangový receptárik“ im
vytvorí nielen úsmev na tvári ale
i príjemný pocit z dobre stráveného spoločného času.
Očkajáková Marcela
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Športovkyne „Zuzi a Mery“

„Staň sa tým, kým chceš byť, nie tým,
koho chcú z teba urobiť tí ostatní.“
Nie každý deň je slnečno. A teraz
nehovorím len o počasí. Aj v našom
živote sa dni plné radosti, šťastia a slnečných lúčov striedajú so smutnejšími, náročnejšími a komplikovanejšími
dňami, počas ktorých nám starosti robí
nejeden mráčik. Aj naše biatlonistky
v mesiaci január mali toho na programe
veľa a zažili dni plné radosti, ktoré vystriedali náročnejšie a smutnejšie chvíle a momenty. Mária predtým ako prišla
na ME do Pokljuky, absolvovala SP
v Ruhpoldingu. Zuzana ešte pred ME
sa zúčastnila na juniorskom IBU pohári
v Pokljuke. Prvý šprint troška nevyšiel,
ale aj tak obsadila 20. a potom 19. priečku. Po šprinte na juniorskom IBU pohári
nasledovala single mix štafeta dvojíc,
kde Damián Cesnek so Zuzanou skončili v tejto miešanej štafete dvojíc na
5. mieste. Zuzana mala čo robiť, aby sa
ešte pokúsila vytlačiť nás na štvrté
miesto. V prvom kole sa dostala k súperkám - Ukrajinke aj Estónke. Estónky
sa striasli, ale Ukrajinka sa držala Zuzany ako kliešť, nechcela vystriedať, ťahala sa a napokon ju aj zlomila. Slovensko
tak finišovalo piate s odstupom 1:33. To
ale nevadí. Damián výborne bežal, Zuzana ku skvelému behu pridala aj dobrú
mušku.
Po 6. kole SP v Ruhpoldingu sa uzavrela olympijská kvalifikácia do Pekingu
2022. Bojovalo sa o ňu jeden a pol sezóny, keď sa formátom rebríčka národov počítalo každej krajine šesť najlepších rýchlostných pretekov, tri štafety,
jedny vytrvalostné preteky a po jednom
z oboch miešaných štafiet. Dievčatá
v posledných mesiacoch robili maximum
pre kvalifikáciu 8 slovenských biatlonistov na ZOH 2022 v Pekingu. Nakoľko
nespĺňajú podmienky účasti organizátorov ZOH, tak svoj tréningový harmonogram upravili a v tomto mesiaci sa
sústredili na juniorské majstrovstvá
Európy v slovinskej Pokljuke, seniorské
majstrovstvá Európy v Nemecku a záverečný trimester pretekov Svetového
pohára. Ich reprezentačným kolegom
držia v Pekingu palce a veľmi si vážia
neustálu podporu ich fanúšikov, priateľov a tímu.
ME v Pokljuke začali najdlhšími pretekmi s vynikajúcimi výkonmi dievčat,
obidve sa dostali do Top 10 - 6. miesto

pre Máriu a 9. miesto pre Zuzanu. Mária na strelnici urobila len jednu chybu,
keď hneď na prvej položke netrafila posledný terč. Zuzana na strelnici spravila
dve chyby a pridala k tomu 8. bežecký
čas. V záverečnom kole ešte predviedla desiaty beh a klasifikovali ju na deviatom mieste (+1:07). Uspela hneď
v prvých pretekoch, úžasný výkon! Fi-

nálna šiesta pozícia s odstupom len 30,6
sekundy hovorila o úžasnom výkone talentovanej pretekárky.
Potom nasledovala single mix štafeta, v ktorej nastúpila znova Zuzana
a Damián Cesnek a tentoraz vybojovali
6. miesto. Mária bola súčasťou mix štafety, ktorá obsadila 15. miesto.
Ďalší krásny výkon v miešanej štafete, ktorá dopadla prakticky rovnako dobre ako pred týždňom. Tak tomu sa hovorí parádny európsky šampionát pre
sestry Remeňové. Po 6. mieste Márie
a 9. mieste Zuzany vo vytrvalostných
pretekoch si Zuzana v rýchlostných pripísala krásnu piatu priečku, hoci dokonca urobila dve chyby. Mária po streľbe 2,2 obsadila 28. miesto. V stíhacích
pretekoch Zuzana obsadila 10. miesto,
kde v poslednom kole bojovala s Máriou na trati, ktorá sa posunula z 28.miesta na 11. miesto. Ďalej sa presunuli do
nemeckého Arberu na seniorské Majstrovstvá Európy.
Majstrovstvá Európy juniorov v Pokljuke - bol to šampionát otvorený pre
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celý svet a konal sa ako vždy v spoločnej kategórii juniorov a kadetov. Mária
a Zuzana vybojovali štyri umiestnenia
v Top 10, spolu s ďalšou biatlonistkou
E.K. boli šesťkrát v Top 20.
Hviezdou európskeho šampionátu
bola Zuzana Remeňová, ktorá sa paradoxne ešte stále nedostala na štart individuálnych pretekov vo SP a všetko nasvedčovalo tomu, že táto sezóna viac
vychádza jej sestre Márii, ktorá sa javila
presnejšia aj rýchlejšia. No rozdiely
medzi nimi nie sú veľké a obe sa dokázali perfektne pripraviť na ME. Zuzana
brala postupne deviate, piate a desiate
miesto, a to ešte v single mixe bola
s Damiánom Cesnekom šiesta, o medailovej šanci v stíhačke nehovoriac.
Dosiahnuť všetky štyri umiestnenia
v Top 10 na jednom šampionáte je absolútna rarita a znak neuveriteľnej stability. Zuzana patrila medzi najlepších aj
najrýchlejších strelcov, rovnako medzi
najrýchlejšie pretekárky na trati, čo vždy
signalizuje nádejnú budúcnosť. Horšie
by bolo ak by jej len nejaké preteky
strelecky vyšli, no na trati by tempu najlepších nestačila.
Zatiaľ čo Zuzana má na svojom konte jeden štart v pretekoch SP (v štafete), Mária už trinásť a celú túto sezónu
jazdila vo SP. Prirodzene sa od nej čakal skvelý výsledok, a ten aj dosiahla
hneď na prvý pokus, keď sa vo vytrvalostných pretekoch prestrieľala k šiestemu miestu. Potiahla aj mix, ktorý bol,
ale po problémoch Emy vzadu, no šprint
jej vo veternej lotérii nevyšiel. Po štyroch chybách bola až 28. V stíhačke
predviedla siedmy najlepší výkon a posunula sa na jedenástu priečku. Rovnako aj jej patrí veľká poklona za skvelú
reprezentáciu. Obe ukončili mládežnícku kariéru na výbornú, a v ďalšom priebehu sezóny sa už budú ďalej snažiť
zabojovať v seniorskom biatlone.
Aj napriek tomu, že v poslednom čase
museli znášať výčitky a urážky či už na
seba alebo rodinu, sa nevzdávajú,
trpezlivo znášajú ponižovanie a protivenstvá, pokračujú ďalej a reprezentujú
našu obec ako najlepšie vedia. Prijímajú tieto protivenstvá ako skúšku vernosti a podiel na Kristovej krížovej ceste.
„Silný človek je taký, ktorý dokáže postaviť pevné základy z tehál, ktoré po
ňom ostatní hádžu.“ „Ďakujeme všetkým
za podporu.“
PaedDr. Jana Kampošová
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