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O čo budem prosiť Božie milosrdenstvo

„Ja som vzkriesenie a život. Kto
verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie. A nik, kto žije a verí vo
mňa, neumrie naveky.“
Jn 11, 25-27

Milostiplné prežitie

veľkonočných sviatkov,
radosť a nádej
zo zmŕtvychvstalého Krista
všetkým občanom praje
starosta,
kolektív pracovníkov obce
a poslanci obecného
zastupiteľstva

Stojím v šere na nemocničnej chodbe a čakám, kedy príde. Chvíľku jej to
trvá, ale už pomaly kráča. Na prvý pohľad je zrejmé, že hoci pozerá pod nohy,
nevidí. Túto chodbu už pozná naspamäť, možno v duchu počíta kroky. „Si
tu?“ opýta sa a pomaly zdvihne hlavu.
„Áno, babi“ pozdravím a idem jej v ústrety. Mierne sa usmeje a naťahuje ku mne
ruku. Vezmem ju do svojej a spolu si
ideme sadnúť.
Chvíľku vedieme „spoločenskú konverzáciu“. Pýtam sa jej ako sa má, či
niečo nepotrebuje, či je jej lepšie, či ju
oči veľmi nebolia, či aspoň trošku vidí....
Odpovedá mi ticho, pokojne, na nikoho
nenadáva, na nič sa nesťažuje. „Nie,
nevidím a bolia ma veľmi... No oveľa
horšie ako bolesť je to, že som úplne
odkázaná na pomoc iných.“ Pýta sa,
ako sme prežili Veľkú noc a opisuje,
ako jej bolo cez sviatky ťažko a smutno.
Jej krížová cesta ešte zďaleka nekončí,
lekári sú v prognózach veľmi opatrní.
„Babi, ak chcete, môžem prísť za
vami hoci aj každý deň. V nedeľu však
určite neprídem, nebudem doma.“ Je
mi jej ľúto v tej jej opustenosti a bezmocnosti. „A ideš niekam?“ pýta sa.
„Áno babi, do Krakova – za Božím milosrdenstvom“ odpovedám. Chvíľku rozmýšľa a pomaly odpovie: „Dobre, len
choď. Aj ja by som išla, keby som mohla. A ... povedz mu, že ma tie oči veľmi
bolia.“
Cez slzy a s hrčou v krku zo seba
horko-ťažko vysúkam „áno“. Musím,
lebo moje súhlasné prikyvovanie ne-

môže vidieť. Cítim sa, ako keby mi niekto
dal facku. Hovorí to s takou vierou, odovzdanosťou a pokorou, že mi to trhá
srdce a veľmi sa hanbím. Za to, že na
mojom živote často nie je vidno, že som
kresťan, že sa neustále ľutujem a na
niečo sťažujem, kričím a všetkých obviňujem, keď niečo nie je tak, ako si predstavujem, že neviem trpieť a pri tom
mlčať, že vyjednávam s Tvojou vôľou,
Pane, že Ti málo dôverujem...
Ďakujem babi, vďaka vám už viem,
o čo mám v túto nedeľu prosiť nekonečné Božie milosrdenstvo.
Zdroj: internet

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Prvýkrát o túžbe ustanoviť prvú nedeľu po Veľkej noci za Sviatok Božieho
milosrdenstva hovoril Pán Ježiš sestre
Faustíne v Plocku v roku 1931, v súvislosti so vznikom obrazu milosrdenstva.
V nasledujúcich až v 14 zjaveniach
vyjadril Ježiš svoju žiadosť a určil jeho
miesto v liturgickom kalendári.
Ježiš hovoril: „Túžim, aby bol usta-

novený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na
prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za
sviatok milosrdenstva má svoj hlboký
teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajom-

stvom vykúpenia a tajomstvom Božieho
milosrdenstva. Ježišovo prianie splnil,
až skoro po 70 rokoch svätý otec Ján
Pavol II. v roku 2000, kedy prvá nedeľa
po Veľkej noci bola vyhlásená za nedeľu Božieho milosrdenstva. Idea Božieho milosrdenstva dominuje v celom liturgickom roku.
(Pokračovanie na 6. str.)
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Kríž a každá rana na tele nášho Vykupiteľa, sú príliš hlasným
výkrikom lásky, takže túto lásku nemožno nepoznať.
Svätý Bernard

Činnosť za mesiac marec
1/ Stavebná firma pána Žibeka pokračovala so stavebnými prácami na
dennom stacionári pre seniorov. Drevený zrub bol z vonku
a z vnútra vybrúsený
a 2x povrchovo
upravený. Sociálne
zariadenia na prízemí
aj poschodí boli obložené
obkladom. Celé podkrovie bolo obložené protipožiarnym sadrokartónom,
ktorý bol povrchovo vybrúsený, vytmelovaný a natretý primalexom.

re ohrozovali pomníky a na žiadosť
občanov, boli spílené.
3/ V marci sa pokračovalo na elektrikárskych prácach v KD.
Elektrikári z firmy pána
J. Smidžára vymenili
svetlá v zadnej časti
KD a vymenil sa nový
rozvádzač pre kotolňu, javisko a bočný rozvádzač.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
mnohí z Vás sa štyridsať dní pripravujú na vyvrcholenie najdôležitejšieho cirkevného sviatku v roku.
Je to čas odopierania a prehodnocovania, ktorým však všetci v súčasnosti prechádzame vzhľadom k mimoriadnemu a nečakanému dianiu
v našej spoločnosti a hlavne vo sve-

Očami
starostu

2/ Pracovníci pána M. Šeligu nám so
svojou technikou vypílili stromy v centre obce, ktoré zasahovali do elektrického vedenia, suché stromy, stromy
ktoré bránili viditeľnosti áut pri výjazde na hlavnú cestu smerom od MŠ
a stromy, ktoré veľkosťou pri veľkom
vetre, keď na zem padali veľké koná-

te, kde v priamom prenose beží nezmyselná vojna. Mnohým toto obdobie prinieslo viacero dôležitých pochopení o sebe, ale aj ľuďoch naokolo. Uvedomili sme si hodnoty, na
ktorých skutočne záleží a na ktorých
nie...
Odopieranie a obeta, to sú pojmy,
ktoré neradi počúvame a ešte menej
ich chceme prežívať vo vlastnom živote. Čoraz častejšie sa stretávame
s ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc
a sú skúškou nášho milosrdenstva
voči nim.
Ale ak toto všetko urobíme z lásky pre seba, ale aj pre iných, prinesie nám to veľmi príjemné pocity
šťastia, alebo až dojatia. Každý dobrý skutok sa počíta. Hovorí sa: „Ak
Ty urobíš niekomu dobre, dobro sa
Ti 2x vráti.“ Prajem každému z Vás,
aby sviatky Veľkej noci priniesli do
Vašich rodín, aj do Vašich sŕdc to
krásne uvedomenie, že ste milovaní
a že všetci máme nádej na lepší
život.
Zo srdca Vám prajem milostiplné
a požehnané Veľkonočné sviatky
a uzdravujúcu radosť v duši zo zmŕtvychvstania Božieho Syna.
Starosta obce

Obec Hruštín Vás pozýva na

STAVANIE MÁJA
ktoré sa bude konať
29.4.2022 o 19.15 h. pri kostole v Hruštíne

Poďakovanie za pomoc
a opätovná prosba
Chcem sa poďakovať všetkým
darcom a prispievateľom do zbierky
na pomoc ľudom na Ukrajine, kde je
vojna. Veľké ďakujem patrí všetkým
Vám, ktorí ste ukázali veľké srdce
a snahu podeliť sa.
Vyzbieraná materiálna pomoc
z Hruštína putovala na Ukrajinu do
Charkova a iných miest pre ľudí, ktorí
to najviac potrebovali. Opäť, ak môžete Vás chcem poprosiť o ďalšiu
materiálnu pomoc o ktorú nás prosia organizácie, pomáhajúce priamo na Ukrajine. Sklady potravín sa
po prvotnom nadšení darcov, už vyprázdňujú. Zberné miesto pre pomoc je opäť – obec Hruštín, alebo
poliklinika v Námestove v priestoroch bývalej starej lekárne.
Všetkým darcom ešte raz veľmi
pekne ďakujem.
Starosta obce

Humanitárna pomoc
pre UKRAJINU
Zoznam trvanlivých potravín
(cukor, káva, čaj, Granko, múka, ryža,
cestoviny, koreniny, kečup, nátierky,
zemiaky, instantné polievky...)

Detské potraviny
(detské príkrmy – sušené materské
mlieko, detská výživa, krupica, kaše,
cereálie...)

Hygienické potreby
(toaletný papier, dámske hygienické
pomôcky (vložky, tampóny), plienky
(všetky veľkosti), vlhčené vreckovky,
šampóny a sprchovacie gély, zubné
pasty, zubné kefky...)

Čistiace prostriedky
(prací prostriedok, aviváž, jar...)

OZNAM
PRE UŽÍVATEĽOV
POZEMKOV
V LOKALITE
POD UHLISKOM
Z dôvodu vykonania projektu JPÚ
POD UHLISKOM (odovzdávanie
stavebných pozemkov) žiadame,
aby užívatelia pozemkov v danej
lokalite nevykonávali jarné
poľnohospodárske práce.
Ďakujeme.

ZBERNÝ DVOR
Otváracia doba
v letnom období

od 1.4.2022 do 30.11.2022
PONDELOK
STREDA
SOBOTA

12.00 - 15.30
12.00 - 17.00
9.00 - 13.00
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U z n e s e n i e č. 01/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 2/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 3/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022

4/2022
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 4/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2022 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole Hruštín, 029 52
Hruštín 55 vo výške 3.755,00 Eur na úhradu cestovných nákladov na exkurzie.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 5/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2022 pre Zuzanu Remeňovú, Slnečná 140/19, 029 52 Hruštín vo
výške 2.000,00 Eur na materiál a štartovné.

Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.

U z n e s e n i e č. 6/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022

K bodu č. 3: Informácia starostu obce o
plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:

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 o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín na rok 2022 pre Máriu Remeňovú, Slnečná 140/19, 029 52 Hruštín vo výške
2.000,00 Eur na materiál a štartovné.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 7/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
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 o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín na rok 2022 pre HRTN občianske združenie, Školská 56/6, 029 52 Hruštín vo
výške 1.000,00 Eur na organizovanie kultúrno-spoločenskej akcie HRTN daj 2022.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 8/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
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 o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín na rok 2022 pre žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hruštín, Dedina
52/4, 029 52 Hruštín vo výške 15.000,00
Eur na vybudovanie schodov ku kaplnke
sv. Anny a na mreže na vchodové dvere
do kostola v Hruštíne.
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Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 9/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022

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

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:
Neschvaľuje:
Žiadosť Anny Zemenčíkovej, Vaňovka
807/11, 029 52 Hruštín, o odpredaj pozemku CKN parcela č. 3974/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2,
k. ú Vaňovka.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 10/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022

U z n e s e n i e č. 11/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 5: Návrh Zásad odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva.

Schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Hruštín: za účasť poslanca na rokovaní obecného zastupiteľstva a obecnej rady patrí odmena vo
výške 100,- Eur/zasadnutie, odmena
zástupcu starostu obce vo výške 1.000,Eur/rok, odmena členovi komisie za
účasť na zasadnutí vo výške 20,- Eur/
zasadnutie s účinnosťou od 01.03.2022.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 12/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadosti.

K bodu č. 6: Zmluva o budúcej kúpnej
zmluve medzi Obcou Hruštín a Štefan a
Lucia Blahút, Pod brehom 208/1, 029 52
Hruštín.

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

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

Schvaľuje:

Schvaľuje:

Základnej škole Hruštín poplatok za užívanie telocvične:
7,- Eur/hod. (občania Hruštína)
10,- Eur/hod. (cezpoľní)
a výška poplatku za používanie fitness:
1,- Eur/hod./1 osoba s účinnosťou od
01.04.2022.

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi
Obcou Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín a Štefan a Lucia Blahút, Pod brehom 208/1, 029 52 Hruštín.

Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Hlasovanie:
Za:
8
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 1
Ing. Š. Sedlár

U z n e s e n i e č. 13/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 7: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.
1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených
so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Obec Hruštín.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení
výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Hruštín.
Hlasovanie:
Za:
5
D. Banasová, Bc. M. Haluška, M. Očkaják, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
2
JUDr. J. Macík, Ing. I. Teťáková
Zdržal sa:
1
Mgr. P. Teťák
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 1
Ing. Š. Sedlár

U z n e s e n i e č. 14/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 8: Návrh zmien Rozpočtu obce
Hruštín na rok 2022.
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
2022 v nasledovných položkách: (pozri
tabuľku)
Hlasovanie:
Za:
8
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 1
Ing. I. Teťáková

U z n e s e n i e č. 15/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
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Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2022
schválený
Príjem – finančné operácie
111 003 Výnos dane z príjmov
454 001 Z rezervného fondu
Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
635 Údržba OcÚ

rozdiel

upravený

1 180 239,00 € + 28 000,00 € 1 208 239,00 €
509 073,00 € + 110 000,00 € 619 073,00 €

20 000,00 € + 14 900,00 €

Program 5.3
637 Veterinárna služba

+ 1 500,00 €

1 500,00 €
30 705,00 €

Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt športová hala Črchľa
717 001 Chodník
717 001 Oplotenie Denný stacionár

0,00 €

34 900,00 €

Program 6.3
642 001 Transfery, dotácie z rozpočtu 15 000,00 € + 15 705,00 €
Program 12
MŠ Hruštín (odmeny+odvody)
ŠKD Hruštín (odmeny+odvody)

JUBILANTI

279 458,00 €
43 810,00 €

+ 7 190,00 €
+ 944,65 €

286 648,00 €
44 754,65 €

0,00 € + 50 000,00 €
80 000,00 € + 50 000,00 €
90 000,00 € + 10 000,00 €

50 000,00 €
130 000,00 €
100 000,00 €

K bodu č. 9: Interpelácie.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
a) Výpoveď mandátnej zmluvy medzi Obcou Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín a spoločnosťou TEDERnet,
s. r. o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01
Žilina, „Poradenstvo v oblasti nákupov
a verejného obstarávania“ ku dňu
31.03.2022.
b) Uzavretie mandátnej zmluvy medzi Obcou Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín a Ing. Dušan Hanulják – BEAN
consult, Záhradná 650/26, 013 24
Strečno, „Poradenstvo a realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní“.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 16/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 9: Interpelácie.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Zmluvu č. 52/2022 o budúcej zmluve medzi Obcou Hruštín, Kultúrna 468/2,

029 52 Hruštín a OVS, a. s., Dolný Kubín o prevádzkovaní stavby „Hruštín – IBV
Vaňovka, inžinierske siete Kúty, Hredy,
Klinok“.
Hlasovanie:
Za:
9
D. Banasová, Bc. M. Haluška, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 17/2022
zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 25.02.2022
K bodu č. 9: Interpelácie.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Ročnú správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín za rok
2021.
Hlasovanie:
Za:
7
D. Banasová, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D.
Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka
Nehlasovali: 2
Bc. M. Haluška, JUDr. J. Macík
Mgr. František Škapec
starosta obce

v mesiaci
apríl 2022
sa dožívajú
životných jubileí
Teťák Jozef
Žilinec Jozef
Mišániková Terézia
Kľusková Justína
Vlžáková Mária
Drígeľ Štefan
Uhrík Ján
Martvoň Ján
Hutirová Helena
Žilincová Mária
Kupčuľáková Mária
Katreníková Agneša
Kapalka Jozef
Pidíková Mária
Snováková Mária
Mišánik Ján
Červeňová Jarmila
Záhorová Ružena
Trojáková Terézia
Bobková Viera
Matisová Agneša
Odišli od nás
Mária Gabajová
Prišli medzi nás
Alexandra Matisová
Natália Antalcová
Barbora Holubčíková
Noel Snovák
Štefan Očkaják
Judit Uhríková
Matúš Tomulec
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Veľkonočné trojnie
Usporiadanie Veľkonočného trojdnia,
teda pripomienky Kristovho umučenia,
smrti a zmŕtvychvstania, nie je náhodné. Veľkonočné trojdnie, ako ho poznáme dnes, časovo kopíruje udalosti Poslednej večere, ukrižovania, pochovania i zmŕtvychvstania Ježiša tak, ako
ich zachovali správy evanjelií. Zásadná
je správa o sobote: ukrižovanie sa odohralo deň pred ňou, pretože po Ježišovom ukrižovaní Židia požiadali Piláta,
aby sňal mŕtvych z krížov, lebo sa začínalo slávenie sabatu. Slávenie Poslednej večere bolo pravdepodobne v predvečer dňa ukrižovania, čím sa dostávame k štvrtkovému večeru. Prázdny Ježišov hrob nachádzajú ženy, ktoré chceli
pomazať jeho telo, v prvý deň týždňa,
teda v nedeľu. Z toho je jasné, že Ježiš
vstal z mŕtvych v noci zo soboty na
nedeľu, a preto kresťania za Deň Pána
považujú práve nedeľu.
Zelený štvrtok
Hoci je Zelený štvrtok ešte posledným dňom Pôstneho obdobia, večernou svätou omšou sa už začína slávenie Veľkonočného trojdnia. Trojdním
označujeme piatok a sobotu Veľkého
týždňa a Veľkonočnú nedeľu, no podľa
židovského vnímania času sa deň skončil západom slnka a ten nový sa začal
súmrakom v predvečer. Preto večerná
omša Zeleného štvrtka už liturgicky patrí do Veľkonočného trojdnia, podobne
ako napríklad sobotná večerná omša
do nedele. Zelená farba odkazuje na
horké byliny, ktoré sa jedli počas židovskej veľkonočnej večere s pečeným baránkom. Druhé vysvetlenie vidí súvis
s pokáním verejných hriešnikov v Pôstnom období; tí na Popolcovú stredu prijali znak popola, čo sa neskôr rozšírilo
na všetkých veriacich, potom vykonali

pokánie a pred samotným slávením Veľkej noci, obyčajne vo štvrtok Veľkého
týždňa, dostávali rozhrešenie. Niektorým pripomínali suché ratolesti, ktoré
boli znova naštepené na vínny kmeň,
ktorým je Kristus, a zazelenali sa. No
pravdepodobne ten názov vznikol slovnou prešmyčkou zo staronemeckého
slovesa grienen, ktoré znamenalo plakať, doslova vykrútiť ústa, čo súviselo
s pokáním v tento deň, na grün(en), čo
znamená zelený. Pri Poslednej večeri
v predvečer ukrižovania Ježiš ustanovil
dve sviatosti – Eucharistiu a kňazstvo.
To si Cirkev pripomína v týchto dvoch
omšiach: liturgické texty večernej omše
na pamiatku Pánovej Poslednej večere
sa sústredia na ustanovenie Eucharistie,
tej dopoludňajšej zas na sviatosť kňazstva.
Veľký Piatok
Kým nosným prvkom Zeleného štvrtka je slávenie Eucharistie, na Veľký piatok sa dáva dôraz na pašie a úctu krížu.
Je to jediný deň roka, keď sa neslávi
eucharistická obeta – na pamiatku toho,
že Ježiš zomrel. Zaujímavosťou je, že
veľkopiatkovú pobožnosť nezačíname
prežehnaním sa, ale gestom pokánia,
prostráciou, a modlitbou. Naznačuje sa
tým prvotné slávenie trojdnia v jednej
bohoslužbe. Preto sa ani večerná liturgia predošlého dňa nekončí požehnaním a prepustením, ale len tichým rozídením ľudu. Kňazi si na začiatku obradov ľahnú na zem tvárou dolu, čo je
vyjadrením najväčšieho poníženia. Celebrant tým naznačuje, že je to najbolestnejší deň roka, keď si uvedomujeme, že Ježiš zomrel za naše hriechy.
Vyjadruje ním hriešnosť a slabosť človeka, ale i veľké pokánie. Od obradov
Veľkého piatka až po vigíliu kľakáme aj

pred krížom – čím sa v tomto svätom
čase skláňame pred Ježišovou láskou,
pre ktorú za nás zomrel.
Biela Sobota
Slávenie Veľkonočnej vigílie sa začína obradom požehnania ohňa a veľkonočnej sviece, teda vyzdvihnutia svetla
ako symbolu života, vzkriesenia a zmŕtvychvstania. K nemu sa pripája slávnostný veľkonočný chválospev – Exsultet. Liturgia potom prechádza do bohoslužby slova, ktorá má sedem starozákonných čítaní, novozákonnú epištolu
z Listu Rimanom a čítanie evanjelia.
Starozákonné čítania sú prierezom dejín spásy – od stvorenia sveta cez povolanie Abraháma, východ z Egypta - to je
najdôležitejšie čítanie, ktoré sa nikdy
nemôže vynechať. Potom sú čítania
z prorokov, ktoré sú najdôležitejšími proroctvami o Mesiášovi a o Pánovom služobníkovi, ktorý bude oslávený. Čítania
naznačujú, ako Boh pripravoval cestu
spásy, ktorá vyvrcholila príchodom Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstaním. Názov Biela sobota pochádza zrejme
z faktu, že katechumeni, ktorí boli počas Veľkonočnej vigílie pokrstení, boli
po krste zahalení do bielych rúch, ktoré
nosili na bohoslužby počas celej Veľkonočnej oktávy. „Svätý Pavol vyzýva veriacich v Krista, aby si vyzliekli starého
človeka a obliekli nového (porov. Ef 4,
22 – 24). A keďže vtedy sa krst udeľoval
ponáraním, katechumeni skutočne odkladali svoje staré šaty, v ktorých boli
oblečení, a po krste prijali biele rúcho,
čím symbolicky naznačili svoje znovuzrodenie v krste.
Prajem Vám bratia a sestry požehnané prežitie Trojdnia a Požehnané
sviatky Vzkrieseného Pána!
Peter kaplán +

Nedeľa Božieho milosrdenstva
(Dokončenie z 1. str.)

Ježiš uviedol aj dôvod, pre ktorý žiada ustanovenie sviatku: „Duše hynú
napriek môjmu trpkému umučeniu.
Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky“ (Denníček sestry Faustíny 965).
Sviatok milosrdenstva má byť nielen
dňom uctievania Boha v tomto tajomstve, ale má byť aj dňom milosti pre
všetkých ľudí a zvlášť záchranou pre

hriešnikov. Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom
pre všetky duše, zvlášť pre úbohých
hriešnikov (Den. 699). Kto v tento
deň pristúpi k prameňu života, – prisľúbil Pán Ježiš – dosiahne úplné
odpustenie hriechov a trestov (Den.
300).
S hodným prijatím svätého prijímania v stave posväcujúcej milosti
v tento deň je spojená mimoriadna
milosť:
1/ Úplné odpustenie hriechov a trestov. Kristus však neobmedzil svo-

ju štedrosť len na túto jedinú, hoci
takú výnimočnú milosť.
2/ Ježiš povedal, že vylieva celé more
milostí na duše, ktoré sa približujú k prameňu milosrdenstva, lebo
v tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku
mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).
„Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou
neobráti k môjmu milosrdenstvu.“
Zdroj: internet
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Vážení rodičia,
už pár dní môžete vyplniť elektronickú prihlášku dieťaťa
do ZŠ. Rodičia sú povinní prihlásiť do 1.ročníka všetky
deti (aj s prípadnou žiadosťou o odklad PŠD), ktoré
v čase do 31.8.2022 dovŕšia vek 6 rokov. Prihláška sa dá
otvoriť na stránke školy (www.zshrustin.edupage.org)
v pravom menu. Jedným klikom ju po vyplnení jednoducho odošlete na náš web. Ak by mal niekto problém s jej
vyplnením či odoslaním, môže dostať na sekretariáte ZŠ
papierovú formu prihlášky. Rodič prinesie na zápis rodný
list dieťaťa a 10 € na zošity s predtlačou a knižku. Podpisovanie prihlášok do 1.roč. sa uskutoční dňa 27.4.2022
od 13,30 do 16,oo sa v budove ZŠ Hruštín – Zamost.
Prihlášky musia byť podpísané oboma zákonnými zástupcami (ak sa jeden z rodičov nemôže zúčastniť podpísania prihlášky, prinesie druhý rodič podpísané splnomocnenie, ktoré je možné stiahnuť si na stránke školy –
pod novinkou o zápise)

MAREC 2022

deň sa na znak ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne
ponožky. K tejto výzve sa týmto jednoduchým, ale hodnotovo
významným gestom pripojili aj naši žiaci a učitelia. Prejavili
sme tak solidaritu a podporili ľudí s Downovým syndrómom.

QVážení rodičia, aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou
o poukázanie 2% z dane za rok 2021 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole Hruštín. Aj vďaka Vašim príspevkom môžeme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej
škole. Bližšie informácie v záložke 2%
z dane na www
stránke ZŠ Hruštín.
Q16.3. – 22.3. sme
zvládli aj druhý lyžiarsky výcvik.
Siedmakom vydržal sneh a aj počasie bolo ukážkové.
Všetci zvládli základy lyžovania - niektorí lepšie, iní slabšie. Výcvik tradične
spestrili vymýšľania
hesiel dňa a karneval.
Najlepšie
masky: Marián
Katreník, Stella Lihanová a Jozef
Vlžák; Skokanky
výcviku: Marianna
Matečková a Martina Šimeková (najväčší pokrok). Slalom chlapci: 1.Peter Plančo, 2.Michal Snovák, 3.Jozef Firic Slalom
dievčatá: 1.Stella
Lihanová, 2.Nela Martvoňová, 3.Marianna Matečková
Ďakujeme zariadeniu SKI Zábava Hruštín za výborné podmienky (vleky, strava, servis), p. Sochovi z Or. Jasenice za
bezpečnú dopravu, inštruktorom za trpezlivosť (p.uč.
J.Kopilcová, M.Poljaková, S.Šalata a M.Kormaňáková).
Q21.marca sa každoročne koná „Ponožková výzva“, ktorá
sa spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento

QSv. Otec už od 6. marca vyzýva školy a rodiny modliť sa za
pokoj a mier vo svete. 25.marca na sviatok Zvestovania
Pána aj niektorí naši žiaci a pani učiteľky prijali túto výzvu
a zapojili sa do aktivity - Ruženec za pokoj a mier na
Ukrajine. Úmyslom tejto aktivity bola jednoduchá, úprimná
modlitba nielen za Ukrajinu, ale za pokoj a mier na celom
svete a v našich rodinách.
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miesto a postupujú do diecézneho kola. Pripravovala p.uč.
Brišová. Gratulujeme!

QŽiaci 2.ročníka majú vo svojich učebných plánoch v predmete Prvouka zahrnuté učivo o spoločenstve včiel. Kto by
im o tom vedel povedať viac, ako skúsený včelár. Preto sme
si takých dvoch pozvali na besedu - p. Ing. Krivačku a p.
Piňáka z Hruštína. Títo postupne zasvätili žiakov do tajomného sveta včelieho spoločenstva, ich poslania v prírode, či
deľby práce medzi sebou. Navyše priniesli so
sebou množstvo
pomôcok, včelárskeho náradia a výrobkov. Všetko deťom
ukázali, všetkého sa mohli dotknúť. Odmenou bolo rozpúšťanie chutného medu a pergy (včelieho chleba) na jazyku,
diplom za vedomosti o včielkach a darčeky z včelieho vosku.
Hosťom sa chceme poďakovať za úžasný zážitok, ktorý
mohli žiaci prežiť, vidieť a zároveň sa učiť.
Q Vo februári sa niektorí naši žiaci z 2. stupňa zapojili do
medzinárodného kvízu „Poznáš Euroregión Beskydy?“,
ktorý bol zameraný na drevenú architektúru a geografické
zaujímavosti
českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy. Kvíz správne
vyplnilo 222 detí
a nás teší, že
medzi 20-timi vylosovanými výhercami vecných
cien boli aj naši
piataci – Lenka
Turňová z 5.A a Matúš Hutár z 5.B. Obom srdečne blahoželáme!!!

Q28.3.- si zamestnanci ZŠ Hruštín pripomenuli svoj sviatok
- Deň učiteľov. V hoteli
Kristína na Vasiľovskej
holi sa stretli súčasní i minulí zamestnanci školy,
ktorým pán starosta darovaným kvietkom vyjadril vďaku za ich vykonanú
prácu. V rámci posedenia sa vedenie ZŠ rozlúčilo s pani učiteľkou Monikou Stierankovou, ktorá od 1.4. bude pôsobiť v
základnej škole v Námestove. Pekne ďakujeme za
vykonanú prácu v prospech hruštínskych detí,
za tvorivé nápady, invenciu a zanietenosť.

Q 30.3. pripravili pani učiteľky cudzích jazykov pre žiakov
5.-9.ročníka kvíz o anglicky a nemecky hovoriacich krajinách. V súťaži, kde medzi sebou súperili 4-členné družstvá
všetkých ročníkov, neboli víťazmi len ôsmaci, ale aj početné

QV krajskom online kole Dejepisnej olympiády spomedzi
18 súťažiacich obsadila naša Klára Teťáková (8.A) pekné
štvrté miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Pripravovala
p.uč. Kubániová. Blahoželáme!
Q22. marca sa uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Našu školu zastupovali Simona Žilincová z 8.A,
Kristína Drígľová a Sára Pašková z 8.B.
divácke publikum, ktoré sa dozvedelo zaujímavé informácie
Tento rok bolo potrebné prečítať zo Svätého písma knihy o Veľkej Británii, Nemecku, Rakúsku, USA, Švajčiarsku.
Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Dievčatá získali prvé
Július Kubáni, riaditeľ školy
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Materská škola v marci
Q Keďže bol MAREC – mesiac knihy, aj naše aktivity boli
zamerané najmä na tému knižnice, kníh a čarovných rozprávok, ktoré zbožňujú všetky deti. Potešilo nás aj slniečko,
ktoré po dlhom zimnom počasí určite každému chýbalo.
A s teplým slniečkom sa začíname orientovať na prichádzajúcu jar.
Q 7.03.-11.03.2022 Hoci boli v tento čas jarné prázdniny,
naša MŠ bola otvorená. O prevádzku prejavilo záujem 28
rodičov, deti tak boli rozdelené do dvoch tried.
Q 17.3.2022 Navštívili nás zamestnanci Centra pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie z NO, ktorí s deťmi
predškolského veku realizovali testovanie školskej spôsobilosti. Každý škôlkar, ktorý sa zúčastní zápisu do 1. ročníka
ZŠ bol so súhlasom rodičov otestovaný. Následne boli rodičia individuálne informovaní o zrelosti a pripravenosti svojho
dieťaťa.
Q23.3.2022 Opäť sa nám konečne podarilo navštíviť knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Krásne detské
oddelenie dýchalo nielen tajomnom z toľkých kníh, ale
i rozprávkovým kúzlom. Po zoznámení sa s milými tetami
knihovníčkami si naši najstarší škôlkari prezreli priestory
plné krásnych a zaujímavých kníh. Spoznali príbeh medvedíka, ktorý stratil med a nazreli aj do tajomnej miestnosti trezora, kde má knižnica uložené vzácne kúsky. Dokonca
mali možnosť vidieť najväčšiu a zároveň najmenšiu knihu
v knižnici. Veríme, že toto bude pre deti dobrá motivácia
vytvoriť si pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu.
Q28.03.2022 „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť,
o tom ako žiť, čo robiť a akým byť,
som sa naučil v materskej škole.“

Keďže tento dátum naznačuje sviatok učiteľov, chcem touto
cestou nielen poďakovať, ale zároveň popriať celému kolektívu materskej školy veľa nových síl, pevné nervy, stále skvelé nápady a najmä dostatok lásky a nadšenia pre túto prácu,
ktorú vykonávame. Nech je stále pre nás nadšením a naplnením detský džavot a tá nezbedná iskrička v detských
očkách.
INFO:
- Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa podávajú od 1.5.2022
- Zápis do 1. ročníka ZŠ bude 27.4.2022, podrobné informácie nájdete na stránke ZŠ
Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ

Výzva svätého Otca - Ruženec za pokoj a mier
Ak budú dvaja z vás na
zemi jednomyseľne prosiť
o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi.“ (Mt
18,19 -20)
Sv. Otec už od 6. marca
vyzýva k modlitbe za pokoj
a mier vo svete. Na sviatok
Zvestovania Pána a pri príležitosti zasvätenia Ukrajiny
a Ruska Nepoškvrnenému
srdcu Panny Márie 25. marca, prijala výzvu sv. Otca - Ruženec za pokoj a mier na Ukrajine a vo svete aj naša ZŠ. Do
tejto aktivity sa zapojilo pár
žiakov a 5 pani učiteliek.
Úmyslom tejto aktivity bola
modlitba za pokoj a mier nielen na Ukrajine, ale na celom svete, v našich rodinách
a všade kde sa nachádzame. Práve modlitba detí plná dôvery, vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto
veľkú moc. Spoločná modlitba a modlitba detí má veľkú silu
vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v krajine i vo svete.
Vstupná motivačná rozprávka O troch synoch, niesla po-

naučenie aká ma byť naša
modlitba, že nemá byť rýchla
a povrchná, len tak odrecitovaná, ale máme ísť do hĺbky.
Potom zaznela Po rozprávke
sme sa v piesni Modlitba za
mier (M. Rúfus) hlbšie zamysleli nad aktuálnou situáciou
a potom sme pokračovali rozjímavým ružencom – O Fatime, v ktorom sme v úplne jednoduchej, úprimnej modlitbe
a v hĺbke srdca prosili práve
za aktuálnu situáciu, za pokoj
a mier na Ukrajine, Rusku ale
aj na celom svete. Na záver
ruženca sme sa pomodlili za
zdravie a na úmysel sv. Otca
a Modlitbu detí za mier. Celú
túto aktivitu sme zakončili malým agapé. Aj keď výzvu prijalo a do aktivity sa zapojilo
málo žiakov, bolo to pre nás veľkým darom, povzbudením
a požehnaním. Nakoľko tento deň bol aj Dňom počatého
dieťaťa tak po modlitbe sv. ruženca boli žiakom a p. učiteľkám pripnuté biele stužky, ktoré pripomenuli dôležitosť ochrany každého života od počatia.
PaedDr. Jana Kampošová
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42. ročník zimného lyžiarskeho prechodu Piatimi hoľami
V netradičnom termíne a ročnej prestávke sa v sobotu (5.3.) uskutočnil už
42. ročník zimného lyžiarskeho prechodu
Piatimi hoľami. Zaujímavosťou je, že prvé
ročníky sa konali pôvodne v tomto marcovom termíne až neskôr sa kvôli snehovým
pomerom presunul a ustálil termín na druhú februárovú sobotu.
Na trať sa od rána postupne vydalo viac
ako 130 bežkárov rôzneho veku. Bolo na
nich vidieť veľké odhodlanie, nadšenie
a túžbu opäť štartovať na tejto športovorekreačnej akcii. Mnohí potvrdili, že už im
veľmi chýbalo stretávanie sa s ľuďmi, keďže v poslednom období bola núdza o spoločenské podujatia. Účastníkov sme na trať
vyprevadili s dobrou náladou, syrovými korbáčikmi a doboškou.
Trať bola skvelá, pokrytá vrstvou čerstvo napadaného snehu, čo ocenili všetci
účastníci prechodu. Ako aj po iné roky
čakalo na športovcov občerstvenie na vr-

chole Vasiľovskej holi, kde si
mohli pri ohni
oddýchnuť a pochutiť na klobáske a teplom
čaji. V sále kultúrneho domu
v sprievode príjemnej hudby
bol pre nich zase
pripravený vynikajúci guľáš, sladučké šišky, čaj
a káva. Predtým
sa hlásili pri prezenčnej listine,
kde obdŕžali
malý darček od
Obce Hruštín
a OŠK Hruštín

v podobe mapy prechodu, vlajky, nálepiek, pera a prívesku
na kľúče.
Veľké poďakovanie za realizáciu patrí Obci Hruštín, OŠK
Hruštín, pani Kupčulákovej a Žilincovej za prípravu guľáša,
pani Teťákovej a Gáborovej za prípravu šišiek a pirôžkov,
chlapom z OŠK a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do
organizácie. Taktiež treba poďakovať sponzorom: Obec Hruštín, Syrárska výroba
– Miroslav Šeliga,
YOVOX – rozličný tovar, Pizzeria Magnum, ŠŠ strechy, Ski
Vasiľovská hoľa. Samozrejme treba poďakovať aj všetkým,
ktorí našli odhodlanie
a chuť vydať sa na
trať a zašportovať si.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník
a vašu účasť.
Peter Teťák
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Sezóna našim „Remienkam“ sa skončila
„Nie je to o tom, či spadneš na zem,
ale o tom, či sa dokážeš postaviť.“
Vince Lombardi

Zuzana chcela napodobniť dobrý výkon
svojej sestry spred týždňa, keď sa prvý
raz dostala do Top 60. Zdalo sa, že by
to malo byť v jej silách. No v úvodnom
kole už dostala 48 sekúnd a nevyzeralo
to ideálne. Skončila na 74. priečke
(+3:05). Tieto individuálne preteky SP
boli pre Zuzanu premiérou. V šprinte
Zuzana obsadila 69. miesto.
Sezóna IBU pohára sa skončila. Ktorí Slováci sa presadili najviac? Bodovalo ich desať. Vyčnieva najmä vynikajúci
výsledok Zuzany z NMNM. 11. miesto,
kde po čistej streľbe a výbornom behu

inzercia

Začiatkom marca sa Zuzana a Mária
presunuli do fínskeho Kontiolahti, kde
absolvovali ženskú štafetu spolu so setrami Fialkovými. Remienky šli v štafete
takmer rovnako na trati, takže bolo ťažké ukázať prstom na jednu z nich. Napokon dostala príležitosť v SP skúsenejšia Mária So streľbou 2-0 obsadila
Mária 59. miesto. Týmto miestom si
prvýkrát v živote vybojovala štart do
stíhačky a životným výsledkom splnila
základný cieľ - predĺžiť si víkend až do
nedele. Po tejto štafete boli na programe rýchlostne preteky. Pre Máriu to boli
jej posledné preteky sezóny. Mária šla
ako predposledná s väčším odstupom,
ktorý znamenal, že musela ísť prvé kolo
za svoje. Absolútne nevyhnutné bolo
chytiť sa ležkou s nulou. To sa podarilo.
Terč neminula a dostala sa do veľmi
početnej skupinky od 51. po 59. priečku. V tomto kole dostala bežecky pol
minúty. Šla pekne. Šancu dostať sa na
50. priečku nevyužila, keď raz minula.
Po odkrúžení trestného kola pokračovala na 55. Priečke. Vo finále to teda
bola 53. priečka (+5:37). Dobrý výkon
pre juniorku. V Otepää dostala pre
zmenu priestor Zuzana a do Osla by
potom už mal cestovať rovnaký tím.
V estónskom Otepää naše pretekárky neboli so šprintom spokojné. Po troch
štafetách prišiel pre Zuzanu individuálny debut v pretekoch SP. Porazila 11
súperiek, no asi s dobrou streľbou mala
trochu na viac. Jej cieľom určite bolo
dobre strieľať, teda maximálne s jednou
chybou, no a skúsiť atakovať Top 60.

O

inzercia

O

inzercia

skončila s najlepším slovenským výsledkom sezóny IBU pohára. Vtedy ešte
bolo štartové pole plne obsadené. Mária dokázala bodovať v piatich prípadoch a iba v troch sa jej to nepodarilo.
To svedčí o veľmi dobrej stabilite.
Sezóna očami čísel: Dievčatá dosiahli
kariérne maximá. Mária súťažila 22 krát
a Zuzana 21 krát. Preteky skončili
a teraz pokračujeme už len v bežeckých pretekoch. Ďakujeme všetkým za
podporu, veľmi si to vážime. (Zuzana
Mária).
PaedDr. Jana Kampošová
O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia
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Dňa 13. marca sa v kultúrnom dome
Súťaž usporiadali: KVZ 050 ZA HrušHruštín uskutočnil jubilejný 20. ročník tín v spolupráci so ZOTŠ Hruštín
Veľkej ceny Obce Hruštín v streľbe a s finančnou podporou obce Hruštín.
zo vzduchovej pušky.
Zúčastnilo sa jej rekordný počet 76 sú-

ZO ŠPORTU
ťažiacich, ktorý boli rozdelení do štyroch kategórií. Chlapci a dievčatá, ktorí
strieľali v ľahu, muži a ženy, ktorí strieľali v stoji.

Výsledky:
Chlapci:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Dievčatá:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Muži:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Ženy:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Matúš Slaničan
Samuel Snovák
Matej Jaššo
Emma Kurčinová
Olívia Očkajáková
Monika Kazimierová
Stanislav Škapec
Jozef Firic
Štefan Škapec
Lucia Janceková
Katarína Teťáková
Zuzana Hutirová

Na záver odovzdávali ceny Jozef Jancek za KVZ 050 ZA Hruštín, Ľudovít
Vlžák za ZOTŠ Hruštín a starosta obce
Hruštín, ktorý na záver všetkým poďakoval za účasť.
Gratulujeme všetkým víťazom, ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz
sa tešíme na budúci ročník.
Jozef Jancek

inzercia
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Ponúkam zemné práce
s traktorbágrom
a minibágrom

O

inzercia

O

inzercia

Odkúpim zberateľské veci,
vyznamenania, tepané
nábojnice, vojenské vzduchovky, vojenské odznaky,
vojenské pracky, medaile,
plakety, mince, bankovky.
Výkupná cena: 5-1500 Eur
(platba v hotovosti)

Tel.: 0902 647 406
Peter Socha - Veterná 205/37

0902 691 034

Zberateľ
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