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Bol koniec druhej svetovej vojny. Po-
razené Nemecko obsadili oslobodzujú-
ce vojenské oddiely. V jednom nemec-
kom mestečku sa partia amerických vo-
jakov rozhodla obnoviť kostol, ktorý úpl-
ne zničili bomby.

Počas vypratávania trosiek, akýsi vo-
jak našiel medzi sutinami hlavu ukrižo-
vaného Ježiša. Pôvodný korpus bol veľ-
mi starý.

Vojak bol dojatý krásou Ježišovej tvá-
re a ukázal ju svojim kamarátom. „Po-
hľadajme aj ostatné časti a zreštauruj-
me kríž,“ navrhol jeden z nich.

Všetci začali trpezlivo pátrať v tros-
kách. Prehľadávali najmä priestor okolo

oltára a našli mnoho úlomkov kríža. Dva-
ja vojaci sa opatrne pokúšali poskladať
dolámaný kríž.

Nikomu sa však nepodarilo nájsť Je-
žišove ruky.

Keď bol kostol zrekonštruovaný, aj
kríž zaujal svoje pôvodné miesto nad
oltárom.

Chýbali len tie ruky.
Jeden z vojakov však položil k päte

kríža tabuľku s týmito slovami: „Ich habe
keine anderen Hände als deine.“ Čo
znamená: „Nemám iné ruky – iba tie
tvoje.“

Ježiš nechce len ruky, ale aj ústa,
nohy. Chce všetko.

Ježišu daj mi
silu znášať s ľah-
kosťou moje ťaž-
kosti i radosti. Daj
mi silu obohatiť
moju lásku kon-
krétnymi skutkami
k blížnemu. Daj mi
silu neodvrátiť sa
nikdy od chudob-
ného a neskloniť
sa pred mocou
bezočivca. Daj mi silu pozdvihnúť svoj-
ho ducha nad každodennú márnosť.
A daj mi silu s láskou podriadiť moju silu
tvojej vôli. Daj mi silu...

Zdroj: internet

Drahí bratia a sestry,

Pôstna doba je najvhodnejším ča-
som na osobnú aj spoločenskú ob-
novu, ktorá nás povedie k Ježišovej
Veľkej noci, jeho smrti a zmŕt-
vychvstaniu. Na našej pôstnej ceste
v roku 2022 bude pre nás dobré, ak
sa zamyslíme nad výzvou sv. Pavla
Galaťanom: „Neúnavne konajme dob-
ro, lebo ak neochabneme, budeme
v pravom čase [kairos] žať. Kým teda
máme čas, robme dobre všetkým“
(Gal 6, 9 – 10a).

1. Sejba a žatva
V týchto slovách nám apoštol pri-

pomína obraz sejby a žatvy, ktorý
mal Ježiš tak rád (porov. Mt 13). Sv.
Pavol spomína kairos, teda čas, kto-
rý je s ohľadom na žatvu najvhodnej-
ší na siatie dobra. Ktorý čas je to pre
nás? Zaiste Pôstne obdobie, no rov-
nako aj celý náš pozemský život, kto-
rého je pôst obrazom. [1] V našom
živote príliš často prevláda chamti-
vosť a pýcha, túžba vlastniť, zhro-
mažďovať a konzumovať, ako to vidí-
me u človeka z evanjeliového podo-
benstva, ktorý si myslel, že jeho ži-
vot je bezpečný a šťastný, lebo si
nazhromaždil vo svojich sýpkach veľ-
kú úrodu (porov. Lk 12, 16 – 21).

Pôstna doba nás vyzýva k obráteniu,
ku zmene zmýšľania, aby pravda a krá-
sa života nespočívali natoľko vo vlast-
není, ako skôr v dávaní; ani nie tak
v zhromažďovaní, ako v rozsievaní
dobra a delení sa oň. Prvým rozsieva-
čom je sám Boh, ktorý vskutku veľko-
dušne „pokračuje v rozsievaní semie-
nok dobra medzi ľuďmi“. [2] Počas Pôst-
neho obdobia sme všetci pozvaní odpo-
vedať na Boží dar tým, že prijmeme
jeho „živé a účinné“ slovo (porov. Hebr
4, 12). Vytrvalé počúvanie Božieho slo-
va rozvíja v nás otvorenosť a vnímavosť
pre jeho pôsobenie (porov. Jak 1, 21),
ktoré robí náš život plodným. Už toto
nám robí radosť, no ešte väčšiu radosť
prináša pozvanie stať sa „Božími spolu-
pracovníkmi“ (1 Kor 3, 9) tým, že bude-
me dobre využívať prítomný čas (porov.
Ef 5, 16), aby sme aj my rozsievali se-
mená dobra. Toto pozvanie rozsievať
dobro však nemáme chápať ako breme-
no, ale ako milosť, ktorou nás Stvoriteľ
chce aktívne zapojiť do svojej plodnej
veľkodušnosti.

A čo žatva? Či nesejeme preto, aby
sme mohli žať úrodu? Zaiste! Sám sv.
Pavol zdôrazňuje úzke spojenie medzi
sejbou a žatvou, keď hovorí: „Kto skúpo
seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro,
štedro bude aj žať“ (2 Kor 9, 6). O akú
žatvu tu však ide? Prvé ovocie zasiate-

ho dobra sa ukazuje v nás samých
a v našich každodenných vzťahoch
aj v tých najmenších dobrých skut-
koch. U Boha sa nestratí nijaký sku-
tok lásky nech je akokoľvek malý ani
nijaká „štedrá námaha“. Ako strom
poznáme po ovocí (porov. Mt 7,
16.20), tak aj život plný dobrých skut-
kov svieti (porov. Mt 5, 14 – 16) a šíri
Kristovu vôňu vo svete (porov. 2 Kor
2, 15). Keď slúžime Bohu oslobodení
od hriechu prináša to plody posväte-
nia na spásu všetkých (porov. Rim 6,
22). V skutočnosti vidíme vždy len
malú časť plodov toho, čo sme za-
siali, pretože podľa evanjeliového prí-
slovia „jeden rozsieva a druhý žne“
(Jn 4, 37); no práve vtedy, keď seje-
me pre dobro druhých, podieľame
sa na Božej veľkodušnej láske: „Je
veľmi vznešené spúšťať procesy
s nádejou na tajomnú silu zasiateho
dobra, ktorých ovocie budú zbierať
druhí.“ [4] Siatie dobra pre druhých
nás oslobodzuje od úzkej logiky
osobného zisku, napĺňa naše skutky
nezištnosťou a tak nás včleňuje do
nádhernej panorámy Božích láskypl-
ných plánov.

2. „Neúnavne konajme dobro“
Kristovo zmŕtvychvstanie oživuje

(Pokračovanie na 5. str.)

Ježišove ruky
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Očami
starostu

Vojna zotročuje, mier dáva slobodu. Vojna znamená vôľu tyrana,
mier je výrazom kráľovského zmýšľania.

(Heliodoros z Emesy)

1/ Stavebná firma pána Žibeka začala
s prácami na dennom stacio-
nári pre seniorov. Prá-
ce začali v interiéri
vyplnením všetkých
špár v drevenom
zrube. Zrub bol zvonku
olištovaný drevenými lištami.
Ďalej boli urobené vnútorné priečky
na prízemí a poschodí. Niektoré prieč-
ky boli zmontované zo sadrokartónu,
na prízemí bola zaizolovaná betóno-
vá podlaha ipou. Elektrikári urobili
rozvody elektriky v celej budove. Kú-
renári a vodoinštalatéri urobili rozvo-
dy ústredného kúrenia, vodovodu
a kanalizácie. Stavbári pokračovali
v izolácii a zatepľovaní podláh, vnú-
torných priečok a celého podkrovia.

2/ Vodoinštalatér pán J. Zajac so svoji-
mi pracovníkmi nám odstránil

havarijný stav na kana-
lizačnom potrubí v ko-
tolni kultúrneho domu.
Toto potrubie bolo liati-

nové a prasklo.

3/  Odborná firma na javiskovú techniku
z Martina nám opravila celú javisko-
vú techniku v sále kultúrneho domu.

Činnosť za mesiac január

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach, počas
mesiaca január a február sa podieľa-
li na náročnej zimnej údržbe ciest
a chodníkov.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-

sobom podieľali na uvedených prácach
veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Nachádzame sa v náročnom ob-

dobí. Reálne nám pomaly Covid slab-
ne a odhádza, avšak prišiel nový
a hroznejší Covid a to Covid vojny.
Nenávisť plodí, vždy ešte väčšiu ne-
návisť o to viac bolestnejšie, že ide
o vojnu 2 slovanských národov, pri-
čom agresor je Rusko, ktoré vtrhlo
nezákonne na Ukrajinu.

V priamom prenose vidíme to, čo
videli a zažili naši starí rodičia
a ktorí nám hovorili o hrôze vojny.
Zomierajú nevinní ľudia a matky
s deťmi utekajú pred smrťou do oko-
litých štátov. Utečenci prichádzajú aj
k nám. Z tohto dôvodu, chcem aj ja
Vás poprosiť o solidaritu a konkrét-
nu pomoc, ktorú títo ľudia v núdzi
potrebujú, nakoľko týchto utečencov
k nám stále pribúda. Na stránke na-
šej obce Vás budeme informovať o
konkrétnej pomoci.

Začína nám pôstne obdobie. Už
od najstarších čias, bol pôst neod-
lučne spájaný s telesným pôstom,
modlitbou a skutkami lásky. Spoloč-
ným úsilím dokážme, že naša kres-
ťanská láska má miesto pri ľuďoch,
ktorí práve zakusujú bolesť a sú
v núdzi.

starosta obce
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„Každá vojna je tragédiou ľudstva, nemala by však byť prehrou ľudskosti. Vojna prináša mrzačenie a ničenie,
s následkami ktorých sa budú opäť vyrovnávať ďalšie generácie, pýtajúc sa, čo sme my – ich predkovia – spravili
preto, aby sa konfliktu predišlo, alebo aby sme pomohli.“ Pomoc je preto viac než potrebná.

Vážení občania,
z histórie vieme, že sa často opako-

vali obdobia, keď na ľudí prišli rôzne
choroby, ako španielska chrípka, mor
a na následky týchto chorôb zomreli
milióny ľudí. Po skončení týchto pandé-
mií, ľudia z vďačnosti zato, že prežili
dávali stavať v mestách, či v dedinách
morové stĺpy, kríže a kaplnky. S podne-
tov viacerých ľudí, ale aj môjho sme sa
rozhodli postaviť v našej obci krížovú
cestu, ako spomienku na Covidové ob-
dobie. Po projektovej príprave obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo ten-
to zámer, taktiež farský i biskupský  úrad.
Krížová cesta sa bude realizovať v časti

Zo svojej twitterovej adresy @Pontifex rozoslal pápež František svoje pozvanie v stručnej podobe:

„Dnes vás pozývam k modlitbe za pokoj na Ukrajine: naliehavo prosme Pána, aby v táto krajina mohla
vidieť prekvitať bratstvo a prekonala rozdelenia. Nech sa modlitby, ktoré dnes stúpajú k nebu, dotknú

myslí a sŕdc zodpovedných na zemi.“
Pápež František

Pod kamenným - na
obecnom pozemku,
smerom ku kaplnke
Božieho milosrden-
stva. Profesionálny
kamenári, so staveb-
nými prácami začnú
za priaznivého poča-
sia po Veľkej noci. Na túto krížovú cestu
obec vyčlenila z rozpočtu  finančné
prostriedky. Kameň na krížovú cestu je
už zaplatený zo sponzorských darov.

V prípade, ak by ste sa chceli podie-
ľať sponzorsky na výstavbe krížovej ces-
ty, svoj finančný príspevok môžete do-
niesť osobne do pokladne na obecnom

úrade, kde dostanete potvrdenie. Obec
sa zaviazala, že bude túto stavbu reali-
zovať na svojich pozemkoch, do budúc-
nosti sa bude starať o jej opravu a ne-
zmení sa jej sakrálny charakter. Túto
stavbu realizujeme na „Česť a slávu
Božiu“, aby slúžila na duchovný rast
človeka.

starosta obce

Krížová cesta

Pomôžte deťom a matkám,
ktorí k nám utiekli pred vojnou !!!

Ak viete poskytnúť ubytovacie kapacity, prosím, vyplňte registračný
formulár na stránke charity Slovensko.

Ukrajina: finančná, materiálna a potravinová zbierka

Prispieť do zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine môžete online na charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo
prevodom na číslo účtu verejnej zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS 380. Výnos zo zbierky
bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných
potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou, dlhodobým partnerom SKCH.

Potravinová pomoc
V spolupráci so slovenskou charitou a partnerskými organizáciami organizujeme zbierku trvanlivých potravín,
drogérie a základných životných potrieb. Tie následne budú distribuované podľa potreby pre utečencov, ktorí opustili
svoje domovy pre vojenský konflikt.

Zoznam trvanlivých potravín
Konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, zaváraniny, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ,
cestoviny, omáčky na cestoviny

Potreby pre deti
detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

Hygienické potreby
toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky,
jednorazové holiace strojčeky, pena na holenie, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na
umývanie riadu, dezinfekcia

Iné potreby
Teplé deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci

Zberné miesto – obec Hruštín v pracovnom čase v pondelok až v piatok.



3/20224

Program zhromaždenia:
  1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisni-

ce, kontrola uznášaniaschopnosti.
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie .
  3. Schválenie programu zhromaždenia.
  4. Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2021.
  5. Správa odborného lesného hospodára za rok 2021.
  6. Správa dozornej rady za rok 2021.
  7. Správa o hospodárení, návrh na rozdelenie zisku za rok 2021.
  8. Plán činnosti v roku 2021.
  9. Diskusia - rôzne.
10. Uznesenie.
11. Záver.
Poučenie pre členov spoločenstva:
1. Na schôdzi treba dodržiavať aktuálne opatrenia v súvislosti s Covid 19.
2. Vaša účasť na zhromaždení je veľmi dôležitá, pritom nemusíte byť

fyzicky prítomní na zhromaždení, stačí ak Vás bude niekto zastu-
povať.
Môžete splnomocniť hocikoho - napríklad príbuzného alebo známeho,

kto pôjde na schôdzu namiesto Vás. Ak nikoho, kto Vás bude zastupovať,
nenájdete, môžete splnomocniť výbor urbáru v osobe predsedu urbáru.

Splnomocnenie na zastupovanie je na druhej strane tejto pozvánky.
Stačí, aby ste sa podpísali (podpis podielnika), podpis netreba overovať.
Toto splnomocnenie donesie splnomocnená osoba na schôdzu. V prípade,
že splnomocníte výbor, treba podpísané splnomocnenie doručiť do poštovej
schránky na Urbárskom dome.

Pripomíname, že všetko, čo sa na schôdzi schvaľuje, musí byť
schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov členov urbáru. Preto treba
posielať splnomocnenia, aby bol dostatok hlasov, aby sme nemuseli
robiť druhú schôdzu.

Informácia - návrh výboru na rozdelenie zisku za rok 2021 - 120 € na
hektár.

v mesiaci
marec 2022
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Vlžák Ján
Teťáková Zuzana
Žilincová Cecília
Krivačka Jozef
Mateka Jozef
Genšorová Agneša
Kubolek Karol
Mišánik Milan
Šeliga Jozef
Martvoňová Elena
Kotúľová Margita
Pašková Viera
Džmuráňová Elena
Bolibruchová Agneša
Fendek Jaroslav
Kupčo Pavol
Adamicová Ľubomíra

Odišli od nás
Marián Martvoň

Prišli medzi nás
Artur Duraj
Richard Duraj
Miriam Maťašáková
Adrián Zaťko

PONDELOK 12.00 - 15.30
STREDA 12.00 - 17.00
SOBOTA 9.00 - 13.00

ZBERNÝ DVOR
Otváracia doba
v letnom období

od 1.4.2022 do 30.11.2022

Vážení občania,
obec Hruštín poskytuje služby uve-
rejnenia oznámení o úmrtí a kona-
ní pohrebu prostredníctvom
• obecného rozhlasu
• webovej stránky
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov v § 78
ods. 7, nesmie obec Hruštín zve-
rejniť smútočné oznámenie bez sú-
hlasu aspoň jedného blízkeho po-
zostalého.

Važení spoluobčania,
máme jedinečnú možnosť oboz-

námiť sa viac o dejinách našej obce
a to prostredníctvom knihy Monogra-
fia obce Hruštín a Vaňovka, ktorá
bude vydaná už v tomto roku.

Pri tejto príležitosti prosíme na-
šich spoluobčanov, aby ešte do
31.3.2022 (posledná možnosť do
uzávierky knihy) doniesli historické
fotografie na obecný úrad, kde ich
pani referentka Soňa Zajacová pre-
fotí a následne ihneď vráti majiteľovi.

Oznámenie o konaní riadnej schôdze
Zhromaždenia

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul. Radzovka 971/1A,
029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom,

že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva
sa bude konať dňa

03.04.2022 o 15:00 h.

Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. V prípade, že schôdza
nebude uznášaniaschopná, bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu,

v takom prípade sa druhá čiastková schôdza konať 15.05.2022.

v kultúrnom dome v Hruštíne

Smútočné oznámenia Monografia obce Hruštín
a Vaňovka

Žiadame občanov novoskolaudova-
ných rodinných domov, aby si ich
označili prideleným súpisným a ori-
entačným číslom a na hranicu po-
zemku smerom k miestnej komuni-
kácii si umiestnili poštovú schránku
z dôvodu doručovania poštových
a iných zásielok.

O Z N A M
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pozemské nádeje tou „veľkou náde-
jou“ na večný život a už do terajšieho
času vnáša semeno spásy. Zoči-voči
trpkému sklamaniu z toľkých zmare-
ných snov, obavám z výziev, ktoré
nám hrozia, a skľúčenosti z našich
biednych prostriedkov, máme poku-
šenie uzavrieť sa vo vlastnom se-
bectve a hľadať útočisko v ľahostaj-
nosti voči utrpeniu druhých. V sku-
točnosti majú totiž aj naše najlepšie
zdroje svoje limity: „Ustáva mládež
a omdlieva a junač podlomená padá“
(Iz 40, 30). Avšak Boh „dáva silu
ukonanému a bezmocnému dá veľ-
kú zdatnosť. Tí však, čo dúfajú
v Pána, dostávajú novú silu, získa-
vajú krídla ako orly, utekať budú
a neustanú, budú putovať a neom-
dlejú“ (Iz 40, 29.31). Pôstne obdobie
nás vyzýva, aby sme znovu vložili
svoju dôveru a nádej v Pána (porov.

1 Pt 1, 21), lebo len s pohľadom upre-
tým na zmŕtvychvstalého Ježiša Krista
(porov. Hebr 12, 2) môžeme prijať výzvu
apoštola Pavla: „Neúnavne konajme
dobro“ (Gal 6, 9).

3. „Ak neochabneme, budeme
v pravom čase žať“

Pôstny čas nám každoročne pripo-
mína, že „dobro, tak ako láska, spra-
vodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz
a navždy; musia sa získavať každý deň“.
Prosme teda Boha o trpezlivú vytrvalosť
roľníka (porov. Jak 5, 7), aby sme ne-
prestajne konali dobro, krok za krokom.
Ak padneme, vystrime ruku k Otcovi,
ktorý nás vždy zodvihne. Ak sme sa
stratili, oklamaní zvodmi zlého, neotá-
ľajme s návratom k Bohu, ktorý „mnoho
odpúšťa“ (Iz 55, 7). V tomto čase obrá-
tenia, posilňovaní Božou milosťou a spo-
ločenstvom Cirkvi, neochabujme v roz-

sievaní dobra. Pôst pripravuje pôdu,
modlitba ju zavlažuje, láska oplod-
ňuje. Vo viere máme istotu, že „ak
neochabneme, budeme v pravom
čase žať“ a že s darom vytrvalosti
získame prisľúbené dobrá (porov.
Hebr 10, 36) pre spásu nás i druhých
(porov. 1 Tim 4, 16). Keď preukazuje-
me bratskú lásku každému, spájame
sa s Kristom, ktorý dal svoj život za
nás (porov. 2 Kor 5,14 – 15), a vo-
pred okusujeme radosť nebeského
kráľovstva, v ktorom Boh bude „všet-
ko vo všetkom“ (1 Kor 15, 28).

Nech nám Panna Mária, z ktorej
lona vzišiel Spasiteľ a ktorá všetky
veci uchovávala vo svojom srdci (Lk
2,19), vyprosí dar trpezlivosti a nech
nám je nablízku svojou materskou
prítomnosťou, aby tento čas obráte-
nia priniesol plody večnej spásy.

Peter kaplán +

Ľudia na Ukrajine prežívajú dni strachu a neistoty. Tieto
správy zasiahli aj mnohých z nás. Detská modlitba má veľkú
silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine
i vo svete. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom
plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba,
ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť
a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať
taký ťažký boj, akým je boj za pokoj. „Keď sa milión detí bude
modliť ruženec, svet sa zmení. “ (Páter Pio). Ruženec a Božie
slovo je najmocnejšia zbraň.

Vzhľadom na aktuálne udalosti a ako odpoveď na žiadosť
pápeža Františka, ktorý vyhlásil na popolcovú stredu deň
modlitby a postu za pokoj a mier aj niektorí žiaci zo ZŠ Hruštín

(Dokončenie z 1. str.)

Za pokoj a mier na Ukrajine a vo svete

(rôzne ročníky) neváhali, priložili ruku k dielu a spolu s pani
učiteľkou Jankou K. od 25. februára sa zapojili do aktivity:
Modlitba, pôst a dobré skutky za pokoj a mier na
Ukrajine a vo svete - prosba za odvrátenie vojny, za mier
a pokoj...

„Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto
pred tebou a prosíme: Počuli sme o vojne a sme z toho
smutní. Daj, nech je vo svete mier! Príď na pomoc, na
pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím. Posilňuj v srd-
ciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet,
odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstoj-
nosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí
nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdce mužov
i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú
použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Buďme všetci
ako jedna veľká rodina: zjednotení pod Tvojou ochranou
a v Tvojej láske.“ Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa
zapojili do aktivity.

PaedDr. Jana Kampošová
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2022

 uskutočnilo sa online okresné kolo 50. ročníka Geografic-
kej olympiády SR. V kategórii E obsadil žiak našej školy
Matúš Slaničan (8.B) v konkurencii 26 súťažiacich 1. miesto
s počtom bodov 94, čím sa zároveň aj nominoval do krajské-
ho kola. Matúša pripravovala p.uč. Martvoňová. Blahoželá-
me! Matej Žilinec (7.A) skončil v kategórii F na 8. mieste
z 28 súťažiacich a stal sa úspešným riešiteľom. Pripravovala
p.uč. Kopilcová.

 v okresnom online kole Dejepisnej olympiády sa spome-
dzi 11 súťažiacich najviac darilo našej Kláre Teťákovej (8.A),
ktorá zvíťazila a postúpila do krajského kola. Pripravovala
p.uč. Kubániová. Blahoželáme!

 Pred sviatkom
sv. Valentína sa
žiaci II. stupňa
zapojili do krea-
tívnej súťaže „O
najkrajšiu bás-
ničku“. Ich úlo-
hou však nebolo
vytvoriť báseň
o láske, ale vy-
myslieť vlastnú
básničku o niek-
torom vyučova-
com predmete.
Do súťaže sa za-
pojilo 28 žiakov,
ktorí v básnič-
kách vyjadrili
svoje sympatie
hlavne matema-
tike, fyzike, geo-
grafii, ale aj telesnej, výtvarnej, či hudobnej výchove. Víťaz-
mi sa stali všetci žiaci zapojení do súťaže, získali žolíka,
sladkú aj vecnú odmenu.

 16. 2. 2022 mali prváci vyučovanie na tému:
Zdravý duševný štýl, zmysluplné trávenie voľ-
ného času a duševné zdravie. Pod vedením
pracovníčky z CPPPaP sa rozprávali ako tráviť
voľný čas a ako si rozdeliť čas na povinnosti
a zábavu. Prostredníctvom rôznych aktivít sa uká-
zalo, že je dôležité sa dobre cítiť, lebo len duševne
zdravý človek je schopný čeliť prekážkam a zvlá-
dať náročné situácie.

na Výhone zažili žiaci veselé Fašiangy. Pre-
menili sa na rôzne karnevalové masky, mali kar-
nevalovú párty, zábavné súťaže, rozprávkovú kra-
jinu. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu od
Rodičovského združenia.

v ZŠ Zamost niesol v karnevalovej nálade. Asi
100 žiakov sedelo na vyučovaní v maskách, pri-
pojili sa aj niektoré pani učiteľky. Žiaci sa mohli
odfotiť pri „fotostene“, mohli si zakúpiť tombolový
lístok aj sladkú a chutnú desiatu - koláčiky, ktoré

 Žiaci 9. B naďalej pokračujú v projekte Šafran, ktorého
cieľom je pripomenutie približne 1,5 milióna detí, ktoré zahy-
nuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci
cibuľky žltých šafranov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzi-
národného dňa pamiatky obetí holokaustu. Kvôli zime nám
však šafrany ešte nevidno, tak žiaci vypracovali projekty na
tému: Obete holokaustu, v ktorých spracovali jednotlivé
osudy ľudí, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Žiaci
tak spoznali mnohé osudy ľudí a za každou jednou tvárou sa
skrýval ich životný príbeh.
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pre nich napiekli deviataci. Počas prestávok sa cez školský
rozhlas žrebovala tombola.

Vážení rodičia, aj
tento rok sa obra-
ciame na Vás
s prosbou o pou-
kázanie 2% z dane
za rok 2021 pre Ro-
dičovské združenie
pri Základnej škole
Hruštín. Aj vďaka
Vašim príspevkom
môžeme skvalitniť
výchovno-vzdelá-
vací proces v našej
škole. Bližšie infor-
mácie v záložke
2% z dane na www
stránke ZŠ Hruštín.

Aj v tomto ťaž-
kom období sa
naša škola zapojila do 2. ročníka projektu s názvom Olym-
pijský odznak všestrannosti (OLOV). Žiaci 6.A absolvovali
6 merateľných pohybových disciplín (člnkový beh, výdrž v
zhybe, ľah – sed, vytrvalostný člnkový beh, skok do diaľky
znožmo z miesta, hod medicimbalom vpred). Každý zúčast-
nený žiak mal možnosť získať zlatý, strieborný a bronzový
odznak. Najlepšie výsledky na našej škole dosiahli žiačky:
Elena Šmihľová, Mária Šeligová – zlatý odznak, Karin
Pašková – strieborný odznak, Nela Kazimierová, Ester
Sochová, Paulína Sochová – bronzový odznak. Každý
žiak, ktorý sa zúčastnil testovania, dostal certifikát a odznak.
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Materská škola vo februári
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... hlavná téma mesiaca
február, kedy sme sa nielen pripravovali na maškarný ples,
vytvárali valentínske prekvapenia, ale poznávali s deťmi aj
taje prírodných javov a vedy.

Keďže pandémia menom COVID stále vyčíňala, museli sme
prerušiť prevádzku 1. a 2. triedy od 7.2. do 11.2.2022. Mo-
mentálne sa tešíme plným triedam a veríme, že to tak už
bude naďalej.

25.2.2022  Maškarný ples to je príma, pozveme aj...☺
Konečne prišiel deň, na ktorý sa naši škôlkari veľmi tešili.
Deň, kedy nám namiesto našich drobcov prišli do MŠ rôzne
postavičky z rozprávok, zvieratká, princezné či iní hrdinovia.
Takto sa nám so smiechom a iskričkami v detských očkách
začal Maškarný ples. Prežili sme si deň plný zábavy, súťaží
a disco tanca. Na obed sme sa posilnili chutnými fašiangový-
mi šiškami, ktoré nám pripravili tety kuchárky a vyčerpaní
zaspali hádam aj tí, ktorí spať nechcú ☺. Ďakujem mamičke
Paťka K., ktorá nám bola urobiť krásne fotky. Verím, že deti
prežili opäť krásny deň a budú mať peknú spomienku.

Ukončili sme aktivitu „Najkrajší snehuliak“, do ktorej sa
zapojilo veľa detí. Ich úlohou bolo poslať fotku so snehulia-
kom a vypracovaný pracovný list. Fotky je možné pozrieť si
na našej webovej stránke www.mshrustin.edupage.org . Všet-
ky snehuliaky boli krásne a originálne, preto každý tvorca bol
odmenený malou maškrtou. Tešíme sa všetkým šikovným
škôlkarom a veríme, že aj rodičia sa dostatočne vyšantili

a zaspomínali na
zlaté detské časy
☺

Ďalšou našou
ukončenou aktivi-
tou je „Fašiango-
vý receptárik“, pri
ktorom vám budú
určite tiecť slinky a
presvedčí vás nie-
čo si podľa neho
upiecť. Máme re-
cepty nielen od
mamičiek, ale i od
starých materí, pri
ktorých im pomá-
hali šikovní po-
mocníci.  Zbierka
receptov na fa-
šiangové dobroty
je tiež k nahliad-
nutiu na stránke
MŠ. Ak budete
skúšať niektorý re-
cept, prajeme dob-
rú chuť.

INFO:
– V mesiaci marec

budú zamest-
nanci z CPPPaP
z Námestova re-
alizovať testova-
nie školskej spô-
sobilosti u detí
predškolského
veku (deti, ktoré
pôjdu na zápis
do ZŠ). O pres-
nom termíne
a postupe budú rodičia včas informovaní.

– Prihlášky do MŠ sa podávajú až v mesiaci máj.

Marcela Očkajáková
riaditeľka MŠ

Vo februári pokračovalo testovanie žiakov AG testami,
mali sme kvôli pozitivite niekoľko tried v karanténe (1.A 2x,
1. odd. ŠkD, 4.A 2x, 6.A, 7.A 2x, 8.B).

22.2. – rodičia žiakov 9. ročníka podpisovali prihlášky
svojich detí na SŠ.

21. - 25.2. absolvovalo 31 žiakov 8. ročníka lyžiarsky
kurz v stredisku SKI Zábava Hruštín. Bola to náhrada za
neuskutočnený kurz v r. 2021 (covid). Všetci žiaci zvládli
základy lyžovania, dokázali sa prepravovať vlekom i zlyžovať
celú zjazdovku na Vasiľovskej holi. Poďakovanie patrí in-
štruktorom – p.uč. Kopilcovej, Babinskej, Poljakovej
i p.uč. Šalatovi za zvládnutie celého kurzu, p. Sochovi za
bezpečný dovoz, zamestnancom SKI Zábava za vytvorenie
výborných podmienok vrátane chutných obedov. Víťazmi sú-
ťaže v slelome sa stali Izabela Šeligová a Stanko Vlžák.

Od 28.2.2022 nastalo uvoľnenie pandemických opatre-
ní a opäť je možné využívať telocvičňu aj pre športovanie

verejnosti. Rúška v triede nie sú povinné (v spoločných
priestoroch áno), pri pozitívnom teste neostáva v karanténe
celá trieda, ale konkrétny žiak.

Július Kubáni, riad. školy
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Práve tieto mesiace sa vyznačujú aj tým, že jelene zha-
dzujú svoje parožie. Zbierať ho nemôže hocikto. Zber paro-
žia je nelegálnou činnosťou a parožie zveri je vlastníctvom
užívateľa poľovného revíru. Ak človek pri prechádzke v lese
zhodené parožie nájde, mal by ho ponechať na mieste nále-
zu, prípadne túto skutočnosť oznámiť užívateľovi poľovného
revíru. Neoprávnené privlastnenie si zhodu parožia možno
napadnúť v rámci netrestného konania súdnou cestou.

Neoprávneným zberom a privlastnením si zhodu parožia
tak jeho nálezca zasahuje do výkonu a práva poľovníctva.
Podľa § 24 ods. 3 písm. g) zákona o poľovníctve sa zakazuje
privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať paro-
žie bez povolenia užívateľa poľovného revíru. Zbierať zhody
je oprávnený len ten, ktorý má povolenie užívateľa poľovné-
ho revíru a toto povolenie ma zapísané v povolenke na lov.

Ustanovenie § 66 odsek 3 zákona o poľovníctve potvrdzu-
je vlastnícke právo k zhodom parožia: „ Ulovená alebo inak
usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádza-
júce sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru,
užívateľovi poľovného revíru patria aj vedľajšie produkty zo
zveri, ako sú poľovnícka trofej, zhody parožia“. “Ponechanie
si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje
alebo zhodov parožia bez súhlasu užívateľa poľovného reví-
ru je zakázané“.

Na kontrolu dodržiavania výkonu práva poľovníctva je
určená Poľovnícka stráž. Zákon o poľovníctve a to § 29 ods.
1 písm. b), d) tohto zákona oprávňuje člena poľovníckej
stráže zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na
vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostried-
ku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby vo vozidle vezú
neoprávnene privlastnené zhody parožia. Od týchto osôb

môže požadovať aj predloženie povolenia na zber parožia
a v prípade nezrovnalostí im parožie odobrať a bezodkladne
vec oznámiť polícii. Neoprávnený zber zhodov fyzickou oso-
bou sa trestá ako „Priestupok proti poriadku v správe“, kde
môže byť uložená pokuta až do výšky 3-tisíc EUR.

Vážení občania!
Prosíme Vás, aby ste tieto slová Poľovníckeho spolku

Hruštín (PS Hruštín) nebrali ako nežičlivosť z našej
strany. Z ľudského hľadiska je každému jasné, že je
rozdiel medzi tým, kto pri potulkách prírodou natrafí na
jelení zhod a tým, kto cielene, zavčasu ráno, teda na
úsvite, alebo dokonca aj v noci, so svietidlom v ruke,
prehľadáva krmoviská alebo miesta, kde sa jelenia zver
zdržiava. Uvedomme si, že časté vstupovanie na krmo-
viská je rušivým vplyvom na lesnú zver, ktorá v tomto
zimnom období prichádza na krmoviská za potravou.
Takéto plašenie a stresovanie po zimnom období vysile-
nej lesnej zveri jej zbytočne uberá ďalšiu energiu a silu,
a tak zlé vplýva na jej kondičný stav. Zver sa vyhýba
rušným krmoviskám a je nútená vyhľadávať si potravu
inak, kde však  dochádza ku škodám na lesných poras-
toch. Taktiež, najmä srnčia zver nenachádza svoj kľud.
Uchýli sa radšej v záhradách v blízkosti ľudského obyd-
lia, kde ho má viacej ako vo voľnej  prírode, kde však
spôsobuje škody na ovocných stromoch.

Zver v zime mení svoje správanie, čo však potrebuje
najviac, je POKOJ!

Ďakujeme za pochopenie.
(zdroj: internet)

PS Hruštín

Zber a ponechanie si zhodov parožia z hľadiska
trestnej či inej protiprávnej činnosti

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Peter Socha
Veterná 205/37

Ponúkam zemné práce
s traktorbágrom a minibágrom

Tel.: 0902 647 406
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BiatlonistkyZO ŠPORTU ZO ŠPORTU

Úspech je súčet všetkých malých
vecí, ktoré ste opakovali deň čo deň.

Robert Collier
Začiatkom februára Máriu a Zuzanu

čakal posledný štart po najdlhšej mož-
nej štácii, ktorú absolvovali. Päť poduja-
tí za päť týždňov, dalo sa čakať, že be-
žecky už budú ďalej a ďalej slabšie, ale
vydali zo seba maximum.

„Nie je to o tom, či spadneš na zem,
ale o tom, či sa dokážeš postaviť.“

Vince Lombardi
Po majstrovstvách sveta juniorov

v Pokljuke sa naše biatlonistky zúčast-
nili na IBU cupe v Novom meste. Na
tomto seniorskom IBU cupe dosiahli v
šprinte vynikajúce umiestnenia. Ako
prvá išla Mária a rozbehla to celkom
fajn s 24-sekundovým odstupom a ne-
zaváhala ani na ležke, stojka jej nevyš-
la. A tak po odkrúžení dvoch trestných
kôl so streľbou 0,2 si vylepšila kariérne
maximum a skončila na 28. pozícii.
(+1:47).

Zuzana s čistou streľbou obsadila
úžasné 11. miesto (+0:38) tri desatiny

ju delili od top 10, hoci na ôsmu priečku
stratila len jedinú sekundu
a na šiestu štyri sekundy. Že sa dostane
do ataku kvetinovej ceremónie medzi
ženami ešte v tejto sezóne, to čakal asi
málokto. Bol to úžasný výkon Zuza-

ny! V tejto sezóne ešte v seniorskom
biatlone zďaleka nikto nestratil menej
ako 38 sekúnd na víťaza. Je to asi naj-
lepší slovenský výkon v IBU pohári za
posledné tri roky a nepamätáme si, kedy
naposledy takto vysoko skončila slo-
venská juniorka a práve z našej obce.
Mimoriadne povzbudzujúci deň pre obe
dvojičky, ktoré zažili maximá medzi že-
nami. Znova sa ukázalo, že biatlon je
nevyspytateľný.

Po IBU cupe z Nového mesta sa
presunuli na sústredenie na Štrbskom
plese a potom v Osrblí, kde sa pripravo-
vali na svetový pohár, ktorý sa uskutoč-
ní v Kontiolahti. Obidve sa zúčastnia na
štafete svetového pohára vo Fínsku
a potom sa rozdelia jedna bude pokra-
čovať vo svetovom pohári a druhá pôjde
na IBU cup do Švajčiarska a Talianska.
Dievčatám držíme palce a prajeme ďal-
šie úspechy a ďakujeme za reprezento-
vanie našej obce, čo je vyjadrené aj
logom na ich oblečení. „Ďakujeme
všetkým za podporu (Zuzana, Mária)“

PaedDr. Jana Kampošová

Podujatie nie je poistené, každý ho absolvuje na vlastné riziko!

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB HRUŠTÍN a OBEC HRUŠTÍN

Vás pozývajú na

42. ROČNÍK
ZIMNÉHO LYŽIARSKEHO PRECHODU

PIATIMI HOĽAMI
5. 3. 2022

7.30 – 8.30  Prezentácia účastníkov v KD Hruštín

ŠTARTOVNÉ:
účastníci do 15 rokov a ženy zadarmo
účastníci nad 15 rokov: 3 €

Občerstvenie na trati.

P O Z V Á N K A 


