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Tradičné stavanie mája
sa, po dvojročnej pauze,
uskutočnilo pri kostole
v piatok 29. apríla 2022.
Májku postavili hruštínski
hasiči a vyzdobili ju naše
hasičky. O dobrú zábavu
sa postarala skupina Son-
da a FS Hruštín. Občer-
stvenie, ktoré zabezpeči-
la obec, ponúkali obča-
nom pracovníčky z obec-
ného úradu. Sladkosti pre
deti dodali sponzori COOP
Jednota Námestovo a YO-
VOX - obchod s potravina-
mi. Ďakujeme všetkým zú-
častneným za spoluprácu
a tešíme sa opäť o rok!

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Stavanie mája

Mama je domov,
kde svoju radosť môžeš vysloviť,
mama je slnko, čo dokáže tvoje slzy vysušiť,
mama je vrúcne objatie, cit a pohladenie,
mama je tá, ktorá má vždy pre teba pochopenie.

Všetko najlepšie ku Dňu maVšetko najlepšie ku Dňu maVšetko najlepšie ku Dňu maVšetko najlepšie ku Dňu maVšetko najlepšie ku Dňu matiek!tiek!tiek!tiek!tiek!
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac apríl

Cítim sa tak šťastne, že môžem pomôcť deťom, ktoré ma
prosia o ochranu. Ale toľké, nikdy ku mne neprídu.“

Panna Mária - svätej Kataríne Labouré

1/ Stavebná firma p. Žibeka pokračova-
la so stavebnými prácami na dennom
stacionári pre seniorov.
Bola urobená dlažba
v sociálnych zaria-
deniach. V podkroví
bol povrchovo uprave-
ný sadrokartón. Ďalej boli na-
montované drevené eurookná
a vchodové dvere.

2/ Pracovníci obce natreli farbou opra-
vené javisko v kultúrnom dome.

3/ Geodetická firma pána J. Kupčuláka
nám ukončila jednoduché pozemko-
vé úpravy Pod Uhliskom. Dňa: 11.5.
2022 od 8:00 do 17:00 sa budú odo-
vzdávať jednotlivým občanom vytýče-
né stavebné pozemky.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní nám
v rámci jarného upratovania a „Dňa
zeme“ pozbierali komunálny odpad

popri ceste smerom do Babína, popri
ceste smerom na Príslop, až k pen-

ziónu na Príslope. Vy-
zbieraný bol aj Dielnic-
ký potok a pozdĺž celé-
ho potoka od Mravčô-

ňa, kde sme zozbierali
neskutočné množstvo komu-

nálneho odpadu. Musím konštatovať,
že čistá príroda a ekologické zmýš-

ľanie, ešte mnohým občanom chýba
a takéto správanie voči prírode je

z ich strany
nezodpoved-
né nemys-
liac, aký do-
pad má ich
správanie na
budúce ge-
nerácie.

5/ Pán J. Za-
jac so svojimi
pracovníkmi
nám začali
s t a v e b n e
u p r a v o v a ť
priestory nad
poštou, ktoré
budú slúžiť
ako tanečné
štúdium. Sta-
ré steny boli

orýpané z omietky a boli upravené
sieťkou a klembrom. Bola prerobená
nová sanita do sociálneho zariadenia
a kuchynky. Stará drevená podlaha
/dosky a parkety/ bola vybratá. Elek-
trikári nám urobili nový rozvádzač
a rozvody elektrickej energie.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-
ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
V každodennom zhone pod tla-

kom povinností si mnohokrát ani ne-
uvedomujeme, ako rýchlo beží čas.
Druhú májovú nedeľu si opäť pripo-
míname deň, na ktorý by sme nikdy
nemali zabúdať. Je to sviatok našich
najdrahších bytostí - Deň matiek.

Milé mamičky, je veľa krásnych
prirovnaní, ktoré hovoria o tom, aké
ste. Prívlastky pracovitá, starostlivá,
trpezlivá, obetavá, láskavá, milujú-
ca, odpúšťajúca však nepatria len
mamičkám, ale všetkým ženám. Skú-
senosti mnohých generácií dokazu-
jú, že matka je stmeľovateľkou rodi-
ny. Koľko lásky musí skrývať mate-
rinské srdce, keď ju vie rozdávať

nielen svojim vlastným deťom, ale
plným priehrštím ňou zahrnúť aj vnú-
čatá, pravnúčatá a nezostane necitli-
vé ani voči svojmu širokému okoliu.
Koľko je v ňom sily, keď je schopné
odpúšťať a prekonať neraz nevďak
svojich detí. Milujúce srdce matky,
ktoré vždy pomáha pri prvých pá-
doch a zármutkoch života Až v ro-
koch dospelosti si zvyčajne vieme
v plnej miere doceniť hodnotu láska-
vého materinského slova, pohlade-
nia a nesmiernu dávku trpezlivosti
zo strany mamy. V dnešnom uponá-
hľanom svete však úloha ženy - mat-
ky dostáva nový rozmer. Žena je plne
vtiahnutá do vĺn spoločenského dia-
nia a rovnakým dielom, ako muž sa
podieľa na materiálnom zabezpečení
rodiny, no zároveň si plní i nenahra-
diteľnú úlohu matky. Navyše v pod-
mienkach, keď na naše deti číha
množstvo nástrah, ktoré sme my ako
deti, či mladí nepoznali.

Milé mamy, staré mamy a prastaré
mamy, pri príležitosti Vášho krásne-
ho sviatku Vám želám veľa Božieho
požehnania, zdravia, radosť zo živo-
ta a pocit, že ste v každej rodine
milované a dostáva sa Vám od Va-
šich najbližších veľa lásky.

Starosta obce
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Mesiac MÁJ oddávna sa v Cirkvi slávi ako mesiac Panny
Márie. Je venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krás-
nych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote tu na
zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom zaznieva vzývanie
a oslava jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretán-
skych litániach. Májová pobožnosť má svoj pôvod v 18. sto-
ročí v Taliansku a odtiaľ sa postupne rozšírila aj do iných
krajín Európy a potom do celého kresťanského sveta. Ako na
jar vyráža zeleň, aj mariánsky mesiac môže byť pre nás
začiatkom nového duchovného života. Môže to byť príležitosť
stvárňovať si podľa vzoru Panny Márie svoj duchovný cha-
rakter a vychovávať vnútorného človeka. Sme to, čo z nás
urobili naše matky. Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít
Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťuje, že s Pannou
Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za
mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo,
príde aj kráľovstvo Kristovo. Budeme sa cítiť skutočne šťast-
ní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi milovať Pannu Máriu
a ak to budeme učiť aj iných.

Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva
a ateizmu na katolícku vieru hovorí toto: „Moja matka každý

večer čítavala celej rodine
jednu stránku z Biblie. Prv
než som šiel spať, modlie-
val som sa kľačiačky pri
posteli modlitbu Otčenáš.
Raz, ako som tak kľačal
v mesačnom svetle, pripo-
jil som k Otčenášu aj mod-
litbu Zdravas Mária. Našiel
som túto modlitbu náhodou
v jednej knihe. Táto modlit-
ba sa mi veľmi zapáčila.
Môžem povedať, že ma ob-
rátila na pravú katolícku
vieru práve modlitba Zdra-
vas Mária. Prostredníc-
tvom Matky Márie som sa
vrátil k Matke - katolíckej
Cirkvi.“

Tento významný spisovateľ je známy ako autor životopi-
sov svätých. Jeden z týchto životopisov sa začína slovami:
„Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, čím je matka.
Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa
matka orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste...“

A tak v tomto mariánskom mesiaci prejavme každý svojím
vlastným spôsobom patričnú úctu Matke Syna Božieho
i našej nebeskej Matke Panne Márii.

Peter kaplán +

 „Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo
trvá naveky.“ (Ž 118,1)

Druhú veľkonočnú nedeľu na sviatok Božieho milosrden-
stva sa veriaci našej farnosti - z Hruštína aj Vaňovky zišli pri
kaplnke Božieho milosrdenstva. Aj keď počasie nebolo ide-
álne, ale neodradilo ich.
Toto stretnutie bolo veľmi
povzbudzujúce a pod-
netné. Veriaci zaspievali,
pomodlili sa a každý si
uctil obraz Božieho milo-
srdenstva pokľaknutím
pred ním. Na záver stret-
nutia (pobožnosti) za-
spievali hymnu za mier
a pokoj – Svätý Bože...

Tento sviatok Božieho
Milosrdenstva vyhlásil
Ján Pavol II., na druhú
veľkonočnú nedeľu, keď
kanonizoval sestru Faus-
tínu. Pápež Ján Pavol II.
sa vo svojom kazateľ-
skom a osobnom živote snažil žiť a kázať posolstvo Božieho
milosrdenstva. Ako veľký milosrdný otec písal v encyklike
o Božom milosrdenstve: „Posolstvo Božieho milosrdenstva
mi bolo vždy milé a blízke...“ V jeho písomnostiach a homíli-
ách predložil Božie milosrdenstvo ako odpoveď na svetové
problémy a ako posolstvo tretiemu miléniu. Sestru Faustínu
Kowalskú beatifikoval a kanonizoval v Ríme a nie v Poľsku,
aby sa zvýraznilo, že Božie milosrdenstvo je pre celý
svet. Boh nám prostredníctvom sestry Faustíny pripomína
nielen svoju lásku, ale aj túžbu, aby sa celý svet ponoril do
jeho milosrdenstva. Dáva nám akési záchranné laná – ob-

raz, korunku a sviatok Božieho milosrdenstva – ktorých
sa môže zachytiť aj ten najväčší hriešnik. Nezabudnime na
moc Božieho milosrdenstva a pripomeňme si Ježišove pri-
sľúbenia, ktoré sestra Faustína spísala do svojho Denníčka.
„Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, neza-

hynie. Sľubujem jej tiež
víťazstvo nad nepriateľmi
už tu na zemi, ale najmä
v hodine smrti. Ja sám ju
budem chrániť ako svoju
slávu.“ (Den. 48) „Každú
dušu, ktorá sa bude
modliť túto korunku, bu-
dem v hodine smrti brániť
ako svoju chválu. „Duše,
ktoré sa budú modliť túto
korunku, obklopí moje mi-
losrdenstvo v živote
a zvlášť v hodine smrti.“
(Den. 754) „Túžim, aby
sviatok milosrdenstva
bol úkrytom a útočišťom
pre všetky duše, zvlášť

pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho
milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa
priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristú-
pi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné
odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky
Božie pramene, cez ktoré plynú milosti... (Den. 699). Ďakuje-
me všetkým za toto stretnutie a tiež za výzdobu kaplnky
(kvety, koberček, sviečky...). Pán Ježiš hovorí: „Kde sú dvaja
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi
nimi.“ (Mt 18,20)

PaedDr. Jana Kampošová

Kvetinky májové, Márii sa kloňte,
zvončeky hájové, Márii zazvoňte,
vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne,
proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne

Nedeľa Božieho milosrdenstva
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY APRÍL 2022

Na konci marca sa konalo OK matematickej súťaže Pyta-
goriáda. Súťaž sa konala online spôsobom. Úlohou žiakov
bolo vypočítať 15 príkladov a úspešným riešiteľom sa stal
ten, kto mal dobre minimálne 10 príkladov. Naši úspešní
riešitelia: 3. ročník: Simona Firicová, 4. ročník: Adam Ze-
menčík, 5. ročník: Lenka Turňová, Viktória Kľusková, 7. roč-
ník: Lara Ťasnochová, Marianna Matečková, 8. ročník:
Michaela Jurčigová, Marcela Martvoňová. Všetkým ÚR
blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

1.4. – prišli žiaci do školy oblečení v rôznych bláznivých
kostýmoch. Každá trieda prišla inak tematicky zladená.
K svojim triedam sa pripojili aj pani učiteľky. Veľkú prestávku
spestrilo čítanie vtipov o škole a vtipných poznámok
v žiackej knižke cez rozhlas. Všetkých chválime za kreativi-
tu a zmysel pre humor.

4.4.-8.4. – žiaci 3. a 4. roční-
ka absolvovali základný plavec-
ký kurz. Pod vedením skúse-
ných inštruktorov z plaveckej
školy Tulipánik prekonávali
strach z vody a osvojovali si zá-
kladné plavecké návyky. Záver
výcviku sa niesol v duchu pre-
tekov, kde mohli žiaci ukázať,
ako sa po týždni cvičenia zlep-
šili v plávaní. Preplávanie 25 m
bazéna nerobilo problém ani pr-
votným neplavcom. Ako odmenu za tvrdú prácu počas celé-
ho týždňa si žiaci v piatok užili voľný deň na toboganoch.
Na záver žiaci dostali diplom, vstupenku do plavárne
v Dolnom Kubíne a sladkú odmenu.

6.4. – konalo sa celoslovenské Testovanie žiakov 9. roč-
níka zo SJ a M. Absolvovalo ho 31 našich deviatakov. Ofici-
álne výsledky jednotlivcov vieme, porovnanie v rámci Slo-
venska bude známe 16. mája.

29.3. – do vyučovania bola zaradená žiačka 7.B triedy
Oleksandra Pasichnyk, ktorá býva s rodinou z Ukrajiny
v našej obci. Od 11.4. na dva týždne boli našimi žiakmi Mariia
a Oleksandr Svorcovovci.

11.4. – Z iniciatívy žiackeho
parlamentu sa pre žiakov II.
stupňa konala ďalšia kreatív-
na súťaž. Úlohou bolo tento-
raz vytvoriť ľubovoľnú veľko-
nočnú dekoráciu. Jedinou
podmienkou bolo, že dekorá-
cia musí byť vlastnoručne
vyrobená. Súťaž a následná
výstavka ukázala, že máme
šikovných žiakov, ktorým nechýba kreativita. Žolíka a slad-
kú odmenu preto získali všetci, ktorí sa do súťaže zapojili.

25.4. – konala sa trištvrteročná pedagogická rada.

25.4. – uskutočnila sa kvalifikácia na okresné kolo
v malom futbale mladších žiakov. Kvôli nepriaznivému po-
časiu sa akcia konala v telocvični. Naši zdolali všetkých
súperov (CZŠ Námestovo, ZŠ Babín a ZŠ Lokca) a postúpili
na okresné kolo do Námestova. Reprezentovali: A. Jurky,
P. Tomáň, P. Plančo, M. Hurák, M. Snovák, T. Slaničan,
F. Škapec, R. Jasielski, P. Voška, M. Šinál. Blahoželáme!
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26.4. – žiaci 3.-4.ročníka mali kvalifikáciu v minifutbale
McDonald Cup. Turnaj sa konal v Lokci a aj tam naši zvíťazili
a postúpili do NO na okresné kolo. Zdolali domácu Lokcu
i Vavrečku. Reprezentovali: Klára Pašková, Timea Omasto-
vá, Rasťo Kytaš, Riško Kytaš, Patrik Koleň, Jožko Kupčo,
Lukáš Očkaják, Matúš Zahumenický, Samko Žilinec a Seba-
stián Žilinec. Futbalistov po oba dni úspešne kaučoval pán
učiteľ Stanislav Šalata. Blahoželáme!

27.4. – uskutočnil sa v budove základnej školy Zamost
zápis do 1. ročníka. Prihlášku prišli podpísať rodičia
39 budúcich prvákov, (18 chlapcov, 15 dievčat), do 1. ročníka
nastúpi pravdepodobne 35 detí (2 triedy).

27.4. – našu školu navštívil Miroslav „Bruise“ Žilka, ktorý
sa venuje modernému tancu a práci s mladými talentami
mnoho rokov. Žiakom sa predstavil výchovným programom
„Prejav sa pohybom“. Break Dance, Electric Boogie a ďal-
šie tanečné štýly, ktoré žiakom predviedol, sa stali pre nich
motiváciou k rozvoju vlastných tanečných schopností. Zapo-
jil ich do svojho vystúpenia, zaujal ich súťažami a naučil ich
zopár tanečných prvkov. Takéto stretnutia vedú žiakov
k pohybovým aktivitám, ktoré sú súčasťou zdravého životné-
ho štýlu.

28. apríla je
DEŇ NARCI-
SOV. V tento
deň sa na celom
Slovensku or-
ganizujú zbier-
ky na pomoc ľu-
ďom s rakovi-
nou. Na Sloven-
sku je veľa
vzácnych zbie-
rok, avšak pre
ľudí s rakovinou
je zbierka narci-
sov tá najvzác-
nejšia. K tejto zbierke sa pripojila aj naša ZŠ Hruštín. Našim
dobrovoľníkom, oblečeným v bielych tričkách s identifikač-
ným číslom a s označenou pokladničkou sa podarilo vyzbie-
rať krásnych 529,86 €.
Všetkým, ktorí túto zbierku DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM
podporili a pripli si malý KVIETOK na znak podpory onkolo-
gických pacientov, srdečne ĎAKUJEME.

28.4. – v okresnom kole v stolnom tenise žiakov, ktoré
sa konalo na ZŠ Slnečná v Námestove, sme získali 3. miesto.
Naši žiaci Damián Firic, Matúš Štajer, Richard Kazimier
a Michal Hurák porazili súperov zo ZŠsMŠ Rabčice a z Gym-
názia AB Námestovo. Nad žiakmi zo ZŠ Slnečná Námestovo
(víťaz turnaja) a ZŠsMŠ Novoť sa im uspieť nepodarilo. Ďa-
kujeme za šírenie dobrého mena našej školy.

Naša žiačka 7.B triedy Nikola
Martvoňová sa zapojila do celo-
slovenskej súťaže IQ olympiá-
da, ktorá sa konala online spô-
sobom. Spomedzi 9585 detí sa
umiestnila na 83. - 87. mieste, čo
je krásny výsledok. Blahoželáme!

Žiak 8.B triedy Matúš Slani-
čan sa v krajskom kole geo-
grafickej olympiády v Ružom-
berku prezentoval výborným vý-
konom a v konkurencii 30 súťa-
žiacich zvíťazil a postúpil na ce-
loslovenské kolo. Blahoželáme!
Ďakujeme jemu aj pani učiteľke
PhDr. Helene Martvoňovej za prí-
pravu na súťaž.

Július Kubáni, riaditeľ školy

28.4. – pripravila predmetová komisia PV predmetov prí-
rodovedný kvíz pre žiakov
8. ročníka. Štyri trojčlenné
družstvá bolo odpovedali na
otázky z geografie, biológie,
matematiky, fyziky, chémie,
prvej pomoci, informatiky.
Vedomostné kolá striedali
zábavné úlohy. Na 1. mies-
te sa umiestnilo družstvo
v zložení Katarína Kupčulá-
ková, Stela Šalatová a Ma-
túš Slaničan. Všetci súťažia-
ci boli odmenení diplomom,
žolíkom a vecnými cenami.
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Materská škola
Mesiac apríl patril predovšetkým pani Jari a najväčším

kresťanským sviatkov – Veľkej noci. Okrem toho bolo potreb-
né sa viac povenovať našej krásnej Zemi, keďže mala svia-
tok. Začalo obdobie veľkého jarného upratovania a aktivít
zameraných na
rozvoj ochranár-
skych hodnôt.
Ale už aj škôlka-
ri vedia, že našu
prírodu nestačí
upratovať a chrá-
niť len na sviatok
Zeme, ale je to
potrebné robiť
v každom roč-
nom období,
každučký deň.

11.4.2022   S pravidelnosťou opäť po roku prebehla ročná
kontrola detského ihriska v exteriéri našej materskej školy.
Priestor a preliezky sú vyhovujúce pre deti a zistené malé
nedostatky budú postupne odstránené, aby sa deti mohli
naďalej pohybovo a bezpečne realizovať.

13.3.2022   Naši škôlkari mali možnosť pozrieť si pekný
príbeh vo sférickom kine, ktoré prišlo do našej MŠ až od
Košíc. Na návštevu do vesmíru nás zobral ľadový medveď
Vladimír a jeho kamarát tučniak. Vďaka nim sme zistili prečo
je na póloch Zemegule stále zima. Ako malí kozmonauti sme
naskok pristáli aj na planétach Mars a Saturn. Veríme, že deti
mali zážitok nielen z náučnej rozprávky, ale i z priestorov
sférického kina.

14.4. -19.4.2022   Počas veľkonočných prázdnin a sviat-
kov bola prerušená prevádzka MŠ. Veríme, že chlapci dosta-
točne vyoblievali a vyšibali dievčence, aby boli počas celého
roka zdravé a vrtké.

27.4.2022   V tento deň sa uskutočnil zápis do 1. ročníka
ZŠ. Žiaľ, aj tento rok sa realizoval bez účasti detí. Veríme, že
budúci rok už bude opäť zápis zážitkom aj pre našich škôlka-
rov.

29.4.2022   „Máj, máj,
máj zelený,...“
Počasie nám prialo a na-
še dievčence mohli opäť
za spevu ľudových pies-
ní uviazať stužky na MÁJ-
ku. Vďaka šikovným za-
mestnancom z OcÚ sa
nám teraz krásne vypína
pri bráne našej materskej
školy. Ďakujeme obci za
sprostredkovanie májky
a za pomoc pri jej stavaní.

Bacil COVID nám vyčí-
ňal aj v tomto školskom
roku. Predierať sa ťažkou
situáciou nám pomáhali
nielen zdravotníci, poli-
cajti, predavačky, školský
personál ale i hasiči a v
nemalej miere aj dobro-
voľní hasiči. Pri namáha-

vej práci a vyčerpanosti veľmi po-
teší aj malé povzbudenie a pre-
jav vďaky. A dvojnásobné pote-
šenie je, keď sa o to pokúsia
deti. Takto sme sa zapojili do ce-
losvetovej výtvarnej súťaže, kto-
rú vyhlásila Dobrovoľná požiar-
na ochrana SR a Republiková
komisia mládeže DPO SR, s ná-
zvom „Pomoc hasičov pri pan-
démii“. Zaslaných bolo 13 vý-
tvarných prác, z ktorých nám dve
postupujú do celoslovenskej sú-
ťaže.
INFO:
- podrobné informácie ohľadom
prijímania detí do MŠ Hruštín
nájdete na webovom sídel MŠ
www.mshrustin.edupage.sk

- žiadosti o prijatie je potrebné do-
ručiť od 2.5.2022 do 13.5.2022.

Očkajáková Marcela, riaditeľka
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v mesiaci
máj 2022 sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Dňa 29.4.2022 sa
konalo 34. Zhro-
maždenie delegá-
tov COOP Jedno-
ta spotrebné druž-

stvo, ktoré malo nasledovný program:
1/ Správa o činnosti predstavenstva

COOP Jednota Námestovo spotreb-
né družstvo od 33. ZD konaného
dňa 1.10.2021

2/ Výročná správa COOP Jednota Ná-
mestovo spotrebné družstvo, pred-
loženú predsedom predstavenstva
Igorom Jagelekom

3/ Správu kontrolnej komisie, ktorú
predložila predsedníčka KK Viktória
Sekerášová

Mišánik Dominik
Halaštíková Anna
Sedlár Štefan
Dopater Ľubomír
Kazimierová Emília
Troják Štefan
Slameník Štefan
Kľusková Margita
Mišániková Marta
Straka Ján
Katreníková Jana

Prišli medzi nás
Dalibor Gočala
Jakub Glejtek
Lukáš Snovák

4/ Doplnenie Stanov COOP Jednota
Námestovo

5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky
za rok 2021 a závery auditu
COOP Jednota Námestovo v roku

2021 prevádzkovalo 51 maloobchod-
ných predajní potravín, rôznej veľkosti
a 3 nepotravinové predajne spotrebné-
ho tovaru a to: drogéria - domáce potre-
by, hračky - kancelárske potreby a obuv-
odevy.
Víziou COOP Jednota Námestovo je:
- Zabezpečovať kvalitné a dostupné po-

traviny
- Zabezpečiť prosperitu družstva a jeho
členov

- Byť neoddeliteľnou súčasťou života

Na strelnici v Hruštíne sa dňa 24.
apríla začala letná sezóna. Policajný
klub Tvrdošín organizoval na počesť
svojho kolegu Memoriál Štefana Kuľ-
kovského v streleckom trojboji z veľko-
rážnej pištole. Za účasti 40. strelcov
z najbližšieho okolia Oravy, Liptova

  8.5. Deň matiek
14.5. Svadobná hostina
21.5. Svadobná hostina
25.5. Predajná akcia LANTASTIK
28.5. Tanečná zábava

ľudí v regióne
V II. štvrťroku 2022 sa okrúhleho

životného jubilea dožívajú títo naši čle-
novia: Mgr. Gabriel Tokár, Justína
Kľusková, Anna Halaštíková, Ing. He-
lena Hutirová, Agneša Katreníková,
Margita Očkajáková, Mária Pidíková,
Mgr. Jarmila Červeňová, Emília Kazi-
mierová, Margita Kľusková, Helena
Jurčigová, Terézia Trojáková, Viera
Calová, Ján Svýba, Viera Bobková,
Jana Katreníková a Ing. Marta Sla-
meníková. Všetkým jubilujúcim čle-
nom, želáme pevné zdravie, rodinnú
pohodu a porozumenie od všetkých
naokolo.

J. Kravčíková

a Turca, naši strelci potvrdili svoju vý-
konnosť, Jozef Jancek zvíťazil na dru-
hom mieste skončil Augustín Hojo na
treťom Marián Slaničan a na štvrtom
Jozef Očkaják. Za dva týždne cestujú
do Košíc, kde bude väčšia konkurencia
a veríme, že to zvládnu.

ZOTŠ Hruštín

ZO ŠPORTU Strelci

Podujatia v KD

V programe vystúpia: - deti MŠ
- deti ZŠ
- deti z Trnky
- ZUŠ Jánoš
- FS Hruštín

Obec Hruštín
Vás srdečne pozýva na oslavu

DŇA MATIEK
ktorá sa uskutoční dňa

8. mája 2022 o 14.30 hod.
v kultúrnom dome
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Peter Socha - Veterná 205/37

Ponúkam zemné práce
s traktorbágrom
a minibágrom

Tel.: 0902 647 406

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

PRACE S BAGROM

DOVOZ SUCHÉHO BETÓNU

PRÁCE S VYSOKODVIŽNOU PLOŠINOU

Kúpim seno alebo slamu.
   T.č.: 0902 370 122

PRETLAKY POD
KOMUNIKÁCIAMI

PRÍPOJKY PRE RODINNÉ
DOMY AJ VYBAVENIE
ELEKTRIKA,VODA

 JSM- 0907 805 350


