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neho domu, kde ich privítali
spevom folkloristi. V kultúrnom programe sa predstavili deti z materskej školy,
žiaci základnej školy a súbor z družobnej gminy Zabierzów (Poľsko). Po kultúrnom programe nasledoval
obed.

V sobotu, 6. októbra, pripravila Obec
Hruštín v spolupráci
s Farským úradom
Hruštín, tradičné Posedenie s dôchodcami. Akcia začala o
10. hodine sv. omšou. Po nej sa pozvaní dôchodcovia
presunuli do kultúrKedysi prešla smrť cez rieku, tam, kde sa začínal svet. Žil
tam chudobný pastierik, ktorý pásol kŕdeľ husí.
„Kamarát, vieš, kto som?“ opýtala sa ho smrť.
„Viem, si smrť. Často som ťa videl na druhej strane rieky.
„A vieš aj to, že som prišla, aby som
ťa vzala na druhú stranu?“
„Viem, ale dovtedy je ešte veľa času.“
„Možno už nie je veľa času. Vari sa
nebojíš?“
„Nie“, povedal pastier. „Odkedy som tu, vždy sa pozerám
na druhú stranu a viem, ako to tam vyzerá.“
„Máš niečo, čo by si si chcel vziať so sebou?“
„Nie, nič takého nemám.“
„Nič, načo tu zatiaľ iba čakáš?“
„Nie, nečakám na nič.“
„Tak teraz pôjdem ďalej a teba zoberiem na spiatočnej
ceste. Potrebuješ niečo? Želáš si niečo?“
„Nič nepotrebujem, mám všetko,“ povedal pastier.
„Mám nohavice, košeľu, topánky na zimu, čiapku. Viem
hrať na flautu, pritom sa rozveselím. Moje husi hudbe veľmi
nerozumejú.“
Keď sa smrť po dlhom čase vracala naspäť, šli za ňou
mnohí, ktorých vzala so sebou, aby ich previedla cez rieku.

Medzi nimi bol aj jeden boháč, veľký skupáň, ktorý po celý
svoj život zhŕňal cenné veci. Mal mnoho šiat, zlato, akcie
a päť viacposchodových domov. Ten nariekal a bedákal:
„Už len päť rokov, chýbalo mi len päť rokov, a bol by som
mal ďalších päť domov! Také nešťastie,
také nešťastie, doparoma!“ Ďalej bol
medzi nimi pretekár, ktorý celý svoj
život trénoval, aby vyhral veľkú cenu.
Do víťazstva potreboval už iba päť
minút. No vtedy ho zastihla smrť. Bol tam tiež mladý muž,
ktorý veľmi ľúbil svoju nevestu, tak sa ľúbili, že jeden bez
druhého nemohli byť. Bola tam pekná slečna s dlhými
vlasmi a mnoho bohatých ľudí, ktorí už nemali nič a ešte
viac chudobných, ktorí sa už nedočkali toho, po čom tak
veľmi túžili. Istý starec šiel dobrovoľne. Ale ani on nebol
spokojný, lebo jeho osemdesiat rokov prešlo bez toho,
žeby bol dosiahol, čo chcel. Všetci boli veľmi nešťastní.
Keď prišli k rieke, tam, kde sa končí svet, sedel tam pastierik. A keď mu smrť položila ruku na plece, vstal, prešiel cez
rieku akoby to nič nebolo, lebo dobre poznal tú druhú
stranu. Mal dosť času pozerať sa na druhý breh, vyznal sa
tam a boli tam aj tóny, ktoré hrával na flaute. Bol šťastný.
A čo sa stalo s husami? No prišiel iný pastier.

Smrť a husiarik
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„Nebojte sa urážok, krížov a smrti, lebo keby škodili človeku, nebol by ich trpel človek, ktorého
prirodzenosť si vzal Syn Boží.“
(sv. Augustín)
Ľudová pranostika nám na október predpovedá: 6/ Obec začala s výkupom pozemkov pod bývalou
ZŠ vo Vaňovke.
Ak sa v októbri objaví sneh, bude mierna zima. Či sa
7/ Obec vypracovala a zaslala projekt
táto pranostika naplní pri našom globálna environmentálny fond na drvič bionom otepľovaní, nevieme. Vieme však
Očami
logického odpadu.
len to, že ďalší mesiac je za nami
Za všetky zrealizované práce sa
a počasie začína mať skôr zimný ako
starostu
chcem poďakovať pracovníkom obce
jesenný charakter.
a nezamestnaným.
Činnosť za mesiac október:
Vážení občania.
1/ Naši nezamestnaní a pracovníci obce sa väčšinu
Minulý mesiac som v bulletíne písal o vandalizme
mesiaca venovali jesennému upratovaniu, kosev obci, konkrétne na zastávkach. Touto cestou sa
niu cintorína a centra obce.
2/ K odvodňovaciemu rigolu povrchovej vody pri chcem poďakovať tým občanom, ktorí nás upozornili
na vandalizmus niektorých mladíkov, ktorí tieto zap. Kompanovi bola navezená zemina.
3/ Boli opravené rozbité zastávky v centre obce (vý- stávky poškodzovali. Budeme od nich vymáhať finančnú náhradu škody, ktorú spôsobili. Pevne dúmena skiel za plechy)
4/ Pracovníci Povodia Váhu nám dobetónovali oper- fam, že spoločným záujmom o náš majetok predídeme podobnému vandalizmu.
ný múr v ul. Potok.
5/ Obec ukončila výkup pozemkov častí ciest HrnMgr. František Škapec, starosta obce
čiarka a Výhon.

Komisári EÚ na Poľnohospodárskom družstve v Hruštíne
Dňa 16. októbra 2007 navštívili naše poľnohospodárske družstvo vedúci pracovníci Komisie EÚ, zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR a členovia monitorovacieho výboru Plánu rozvoja vidieka
SR. Celkovo nás navštívilo 22 ľudí, z ktorých by sme
spomenuli hlavne Pedro Ramirez Granado – zástupca oddelenia DG Agri Brusel, Lukáš Višek – pracovník DG Agri Brusel pre ČR a SR, Ľubomír Miček
a Rudolf Trebatický - zástupcovia MP SR a ďalší.
Cieľom ich výjazdového zasadnutia bola kontrola
priamo v teréne, ako napreduje realizácia projektu
Ekologické poľnohospodárstvo na Poľnohospodárskom družstve v Hruštíne a iné projekty v ďalších
dvoch podnikoch na Orave.
Zamestnanci družstva vrátane súčasného predsedu pripravili program prehliadky družstva a prezentovali výstupy doterajšej realizácie uvedeného
projektu. Komisári sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že ciele politiky EÚ a Plánu rozvoja vidiek SR
2004–2006 v oblasti agroenvironmentu, ktorými sú
ochrana a zlepšenie vidieckeho životného prostredia
a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónov – t.j. zachovanie a obnova prírodného bohatstva,
obnova sietí eko stabilizačných prvkov zavedením
ekologického systému poľnohospodárstva a pastevného hospodárstva primeranej intenzity prijateľnej
k životnému prostrediu ako aj ďalšie ciele projektu,
ktorý realizujeme od roku 2004. Tieto ciele nezostali
len na papieri, ale sa dostali do realizácie a vzišli
z nich aj viaceré pozitívne výstupy, ako napríklad
certifikácia ekologických produktov, tzv. BIO produktov, z ktorých by sme spomenuli hlavne surové kravské mlieko a surové hovädzie mäso, investície do
strojov a zariadení na ochranu pôdy pred vodnou
eróziou a investície do zlepšenia životných podmie-

nok chovaných zvierat. Z ich prejavu bola cítiť spokojnosť s našou prácou a dali nám najavo, že to čo
robíme, robíme dobre.
Na záver sme samozrejme poskytli vzácnej návšteve aj primerané občerstvenie. Boli ponúkané čisto
domáce špeciality vyrobené z už spomenutých certifikovaných bio produktov. V úplnom závere všetci
zanechali stopu svojej prítomnosti v podobe podpisu
do kroniky družstva, ktorá sa po dlhšom čase opäť
oprášila a dostala k slovu.
Veríme, že tak ako oni zanechali stopu v kronike
družstva, my všetci zamestnanci družstva a občania
obce Hruštín zanecháme pozitívnu ekologickú stopu
v našom životnom prostredí, prinajmenšom aspoň
v katastroch obcí, ktoré spravujeme.
Bc. František Krivačka, ekonóm PD v Hruštíne

3

11/2007

Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
26. časť:

ODPIS

HRUŠTÍN

ZÁZNAMOV, KTORÉ NAPÍSAL DO

V ROKOCH

„DOMÁCICH DEJÍN“
1922–1924 FRANTIŠEK DULA, HRUŠTÍNSKY

FARNOSTI
FARÁR

II.

Prevrat
Počas vojny pre veľký nedostatok
kňazov nemal som kaplána, lebo
mnohých kňazov z nášho biskupstva povolali do vojenskej služby.
V tejto, už štyri roky trvajúcej vojne, boli vyčerpané trpezlivosť, sily,
strelivo, potraviny „ústredných
mocností“ tak, že koncom októbra
1918 prišiel mnohými očakávaný
a pozdravovaný takzvaný „prevrat“.
Česi, onen od Boha odvrátený národ, totiž obsadili viaceré kraje Horného Uhorska a tu gniavili a gniavia, pustošili a pustošia, násilím
a hrôzou vládnu a „zachraňujú“
Slovákov. Vojaci, ktorí sa vrátili
z frontu domov, ako divá zver zúrili
hlavne proti Židom a notárom.
Tak,Bohu vďaka, moji veriaci nemohli brať účasť na tejto ukrutnosti. Do našej farnosti prišli akýsi „barbari“ s túžbou po lúpeži, v najvyššom stupni zneužili „slobody“.
Hruštinskí mládenci však ich zahnali domov.
České „vykúpenie“, ktorým oslobodili Slovákov z „jarma uhorského“, môžeš chápať hlavne z rozprávania ľudu, ktorý teraz (1923)
už ináč spieva svoje pesničky, ako
v roku 1918. Slováci sú utláčaní,
z úradov postupne vyháňaní,
okrem oných pár zradcov, ktorých
si Česi zaviazali najvýnosnejšími
úradmi. Hodno spomenúť, že
v tomto úbohom položení Slovákov sú istí mužovia, ktorí i napriek
prenasledovaniu, slovom i činom
ustavične povzbudzovali a stále
povzbudzujú utláčaný ľud nádejou opravdivej záchrany a slobody
pre Slovákov. Vodcom týchto bol
a je Andrej Hlinka, ružomberský
farár, teraz i poslanec a predseda
politickej strany, zvanej „Ľudová
strana.“

Ján Maslák, kaplán
V roku 1920, 3. februára bol poslaný z Hornej Zubrice do Hruštína za kaplána Ján Maslák, ten však
podľa slobody neprišiel do Hruštína. Namiesto neho hneď 27. februára tohože roku bol poslaný z Dolnej Lipnice Jozef Danko, ktorý však

11. novembra toho istého roku
1920 bol poslaný do Lipt. Teplej,
aby otriasol farárom Jozefom Hohr.
Zase som ostal sám. Je veľký nedostatok kňazov. Starých jednoho
za druhým si Pán odvoláva, mladí,
noví neprichádzajú.

Nová krytina na kostole
V decembri 1921 zaobstaral som
pre Hruštín i pre Vaňovku nové,
malé cengálky, každú o váhe
30 kg, za ktoré jednotlivo som zaplatil 1. 500 Kčs. Tohoto roku podarilo sa nanovo pokryť strechu
hruštínského kostola „eternitom“,
výdavky (60. 000 Kčs) hradil „Referát pre katolícke záležitosti“, zriadený pri vláde.

Anton Matiek, kaplán
Dňa 20. júla 1922 bol mi poslaný
novokňaz Anton Matiek, zaujal svoje miesto 4. augusta a hneď vypomohol pri spovedaní tých mojich
veriacich, ktorým najdôst. pán biskup Ján Vojtaššák 6. augusta udelil sviatosť birmovania. – po Antonovi Matiek nasledoval Vojtech
Witkovský, doteraz administrátor
v Smižanoch (Spiš), ktorý sa predstavil v Hruštíne 17. apríla 1923.
(Po odchode kaplána Daňku 11.
XI. 1920 dostal som od najdôst.
Ordinariátu právomoc sláviť dve sv.
omše každú tretiu nedeľu).

Nový zvon v Hruštíne
Naša prázdna hruštínska veža ko-

nečne prijala svojho už dlho očakávaného hosťa, farnosť svoju
ozdobu, v novom zvone, uliatom
v Brne Moňouškom. O váhe 615
kg ozdobený zodpovedným nadpisom, umelecký zhotovený. Sám
som ho posvätil na základe splnomocnenia najdôst. Ordinariátu
a hneď toho istého dňa, 20. júna
1923, odpoludnia pomocou škripca na vežu vytiahnutý sme skúšali. Po prvom údere zvona veľký
zástup okolostojacich veriacich nebanoval , že obetovali 22. 000 Kčs
na zadováženie zvona. Väčšiu časť
tohto obnosu poslali naši Američania, chýbajúci obnos 5.000 Kčs
zozbieral som ja sám obchádzajúc celú obec a navštevujúc jednotlivé domy. Sú v tom ťažkosti,
ale je to osožné a tak týmito peniazmi sa zaplatilo za zvon.

Sviatok ochrancu kostola
Dňa 24. júna 1923, vo sviatok
ochrancu nášho kostola sv. Jána
Krstiteľa pri spovedaní vypomohli
P. Kovárik (Trstená), ako sláviaci
sv. omšu, František Durban, lokčanský kaplán, ako kazateľ a Július Slovik, lokčanský farár. Už zašli časy oných starodávnych a príjemných rodinných stretnutí, kedy
skoro všetci bratia z okresu spolu
slávili sviatok patróna jednotlivých
kostolov okresu. Zmenili sa časy,
zmenili sa zvyky.
Štefan Šmiheľ
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Najmladšia generácia v obci
Krásne októbrové počasie sme s deťmi využívali na
pobyt vonku v prírode. Zbierali sme prírodný materiál,
ktorý sme využívali na výtvarnej a pracovnej výchove.
Práce sú vystavené na výstavke prác detí z okresu
Námestovo v polyfunkčnom dome „KLINEC“. Výstava
potrvá do konca novembra 2007.
Úspešne sme ukončili projekt pod názvom „Bezpečnosť pre predškoláka“, ktorý má pre deti význam, pretože sa naučili ako a kde sa majú bezpečne hrať, ako sa
majú pohybovať na ceste. Každá trieda predškolákov si
vyhotovila obrázkové leporelo, s ktorým sa zúčastní na
hodnotení o najkreatívnejší nápad na danú tému. Na
ukončenie projektu plánujeme besedu s príslušníkom
cestnej polície. Pre deti je to zážitok, na ktorý dlho budú
spomínať. Beseda je plánovaná v týždni od 6. 11. do 9.11.
Podarilo sa nám získať finančné prostriedky v rámci
projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“, na projekt: „Centrum zdravého a efektívneho stravovania“ v hodnote 100 000,- Sk.
Finančné prostriedky sa využijú na materiálno–technické dovybavenie výrobných priestorov a elektronizáciu
školského stravovania, ďalej na propagáciu školského
stravovania spojenú s ochutnávkou šalátov a nátierok
pre deti a rodičov. Harmonogram realizácie projektu je
rozdelený na november 2007. Koordinačnú a kontrolnú
činnosť bude zabezpečovať vedenie školy v spolupráci
so ŠR pri MŠ.
17. 10. 2007 sa uskutočnilo fotografovanie detí na
vizitky. Jedná sa o bezplatný projekt, ktorý je pre nás
a deti zaujímavý.
V októbri (19.10.) sa konalo ustanovujúce zasadnutie
novozvolenej školskej rady pri MŠ Hruštín na volebné
obdobie 2007–2011. Na zasadnutí bola zhodnotená činnosť ŠR za volebné obdobie 2003–2007, ktoré predniesla predsedníčka minulej školskej rady, pani Ing. R. Janceková. Za jej prácu jej patrí poďakovanie.
Nová Školská rada pri MŠ – Hruštín na obdobie
2007–2011:
Mgr. Martina Tužinčinová, Hruštín 116, predseda, volená z radov pedagogických pracovníkov MŠ,
Silvia Škapcová, Hruštín 15, člen, volená z radov pedagogických pracovníkov MŠ,
Zdenka Snováková, Hruštín 347, člen, volená z radov
nepedagogických pracovníkov MŠ,
Janka Kapráliková, Hruštín 147, člen, volená z radov
rodičov,
Zuzana Gáborová, Hruštín 376, člen, volená z radov
rodičov,
Ján Teťák, Hruštín 142, člen, delegovaný OZ pri OcÚ
Hruštín,
Mgr. Janka Kopilcová, Hruštín 54, člen, delegovaná ZŠ
Hruštín.
Novozvolení členovia ŠR boli oboznámení so vzorovým Štatútom Školskej rady. Riaditeľka MŠ oboznámila
členov ŠR s aktualizáciou prihlásených detí do MŠ na
školský rok 2007/2008, informovala prítomných o smerovaní MŠ, o nových projektoch a plánoch MŠ do budúcnosti a popriala veľa síl a elánu do ich práce
a spolupráce. Na záver sa prihovoril starosta obce,
Mgr. František Škapec, poďakoval za spoluprácu bývalej Školskej rade na čele s predsedníčkou ŠR pani
Ing. Renátkou Jancekovou a poprial novej ŠR na čele
s predsedníčkou pani Mgr. Martinkou Tužinčinovou veľa

síl a tvorivých úspechov v novom volebnom období
2007–2011.
Projekt „Angličtina hrou“, pokračuje aj v novembri
a to každý utorok doobeda jedna skupina a po obede
druhá skupina.
V mesiaci november sa chceme, po dohode s pani
učiteľkami 1. ročníkov ZŠ, priamo zúčastniť vyučovania
v ZŠ s deťmi predškolského veku. Cieľom tejto účasti na
vyučovaní je podporiť radosť z učenia sa. Chceme, aby
sa deti na školu tešili, aby mali radosť z učenia sa a
nemali strach z neznámeho, proste, aby z detí boli
sebavedomí budúci školáci.
Na záver chcem poďakovať zamestnancom MŠ, ktorí sa zúčastnili brigády pri úprave okolia MŠ a záhrady
po výkopových prácach pri rekonštrukcii vykurovacieho
systému. Konečne môžeme sčasti zabezpečiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po týchto priestoroch. Konečné úpravy prebehnú v jarných mesiacoch v spolupráci s OcÚ Hruštín.
V mene detí MŠ, aj mojom, chcem poďakovať mamičke D. Kupčulákovej, ktorá nám podarovala sladké
prekvapenie pre deti (200 ks lízatiek). Sladké prekvapenie využívame ako odmeny pri rôznych aktivitách. Ďakujeme.
Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

JUBILANTI

v mesiaci november 2007
80
75
70
65

rokov:
rokov:
rokov:
rokov:

Martvoňová Margita
Hojo Jozef
Trojáková Justína
Jancek Štefan
Kazimierová Zuzana
Ťasnochová Emília
60 rokov: Jašicová Margita
Mináriková Helena
55 rokov: Firicová Emília
Hojo Jozef
50 rokov: Kytašová Mária
Jaššo Ĺudovít
Martvoň Ján
Očkaják Ján
Škapec Milan
Prišli medzi nás:
Zuzana Hojová l Jozef Sedlár
Uzavreli manželstvo:
František Škapec - Brigita Klimeková
Michal Svarinský - Viera Martvoňová
Mgr. Marián Slaničan - Oľga Snováková
25.výročie sobáša
Ľudovít Gočala a manželka Margita
Ján Šinál a manželka Janka
Anton Sekula a manželka Marta
Ján Očkaják a manželka Helena
Ján Piňák a manželka Marta
Odišli od nás:
Štefan Kupčulák, 31 rokov
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
2.10. – žiaci I. stupňa absolvovali
didaktické hry v prírode
6.10. – žiaci ZŠ prispeli svojím kultúrnym programom k peknému
priebehu „Posedenia s dôchodcami“ v MKS Hruštín
8.10. – v budove ZŠ Zamost sa
konalo celoškolské združenie rodičov. Po správe o hospodárení
a činnosti školy rodičia odhlasovali príspevok na ZRPŠ vo výške
200.-Sk na každé dieťa. Po spoločnej časti sa konali aj triedne
združenia (škoda, že nebola vyššia účasť). Boli zvolení (staro)noví
triedni dôverníci. Tu sú: 1.A – M.
Očkajáková, 1.B – E. Očkajáková,
2.A – M. Radzová, 2.B – M. Drígľová, 3.A – K. Žilincová, 3.B – J.
Kapráliková, 4.A – T. Meleková,
4.B – T. Rosiarová, 5.A – E. Krivačková, 5.B – M. Katreníková, 6.A
– H. Ďaďová, 6.B – M. Šmiheľová,
7.A – M. Mišániková, 7.B – D. Macáková, 8.A – A. Škapcová, 8.B –
A. Martvoňová, 9.A – J. Kupčuláková, 9.B – M. Kampošová. Títo si
zvolili za novú predsedníčku Rady
rodičov p. Martu Drígľovú (č.255),
doterajšej predsedníčke p. Marte
Gombalovej pekne ďakujeme za
vykonanú prácu.
Od 9.10. pedagogickú prax v našej škole absolvoval študent geografie a histórie Peter Teťák a od
22.10. študentka Sj – D Katarína
Valečíková
11.10. – na štadióne v Lokci sa
uskutočnilo obvodné kolo futbalovej súťaže starších žiakov – Liga
majstrov. Spomedzi 4 zúčastnených škôl obsadila naša ZŠ posledné 4.miesto, keď postupne prehrala s Novoťou, Lokcou a remizovala s Babínom.
12.10. –
v Lokci sa
k o n a l o
okresné
kolo olympiády slovenského
jazyka. Darilo sa žiačke Zuzke
Kubiritovej
z 9.A, ktorá

sa umiestnila na 3.mieste a získala tak právo účasti na krajskom
kole v Žiline. Tam sa držala tiež
výborne a skončila na 4.mieste.
Pripravovala p.uč. Martvoňová.
Blahoželáme!
V tento deň sa konalo aj účelové
cvičenie v prírode pre žiakov
II.stupňa.
18.10. – žiaci 4.ročníka absolvovali exkurziu do Planetária v Žiari
nad Hronom.

19.10. – riaditeľ školy sa zúčastnil
slávnostnej akadémie pri príležitosti osláv 50.výročia otvorenia Základnej školy Oravské Veselé.
18.-19.10. - naše družstvo žiačok
v zložení Barbora Krivačková, Erika Gombalová a Dominika Líšková (všetky 9.b) sa spolu s p.uč.
Červeňovou zúčastnilo súťaže
DETI PRÍRODE. V tejto celoslovenskej súťaži sa našim dievčatám podaril husársky kúsok, keď
spomedzi 8 družstiev ako jediné
čisto dievčenské družstvo zvíťazili,
navyše B. Krivačková získala
v súťaži jednotlivcov 2. miesto. Blahoželáme!!!
Súťaž pozostávala z praktickej časti (poznávanie drevín, vtákov, stôp
zveri), teoretickej časti (poznáva-

OKTÓBER 2007

nie živočíchov podľa zvukov, test).
Sprievodnými akciami boli vystúpenia poľovníkov, sokoliarov. Dievčatá získali pekné vecné ceny. Organizátori súťaže boli Slov. agentúra živ. prostredia, redakcia HALALI (dievky budú v sobotu v telke!), Slov. poľov. zväz.
Poďakovanie: p. uč. Červeňovej,
p. Mgr. Ľubekovi, p. Dr. Karaskovi,
p. Mgr. Kopilcovi - za pomoc pri
príprave dievčat na súťaž, p. Mgr.
Tokárovi za pomoc pri doprave na
súťaž.
26.10. – v Oravskom Veselom sa
konala súťaž v behu do vrchu.
26.-27.10. – učitelia ZŠ - I. stupňa
+ riaditeľ školy boli na družobnej
návšteve v ZŠ Brzezie pri Zabierzowe. Pozreli si družobnú školu,
kopec T. Kosciuska, Wawel, večerný Krakow, zámok Pieskova
skala. Na jar nám učitelia z Poľska
návštevu opätujú.

OZNAMY:
• V dňoch 5.-9.11. absolvujú žiaci 3. a 4. ročníka základný
a zdokonaľovací plavecký výcvik na plavárni v Dolnom Kubíne. Cena: 500.-Sk (400.- cena
kurzu, 100.- doprava. Rozdiel
bude doplatený zo ZRPŠ)
• Volejbal – ženy – sa kvôli stolnotenisovým zápasom bude
pravidelne konať v telocvični
v sobotu od 16 do 18 hod.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Starostlivosť o dieťa a poistné
starobný dôchodok alebo invaStaráte sa o dieťa? A chcete,
lidný dôchodok,
aby za vás poistné na dôchodkové poistenie platil – nedovŕšili ste vek potrebný na
nárok na starobný dôchodok,
štát?
Ak ste matkou alebo otcom dieťaťa do 6 rokov jeho veku a staráte
sa o neho, alebo ste osvojiteľom
dieťaťa do 6 rokov jeho veku či
manželom (manželkou) osvojiteľa, alebo je vám dieťa do 6 rokov
jeho veku zverené do náhradnej
starostlivosti, alebo sa staráte
o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom, ktoré už dovŕšilo vek 6 rokov a ešte nedovŕšilo vek 18 rokov, môžete byť dôchodkovo poistenou osobou a poistné na toto poistenie za vás platí
štát.

Aké sú podmienky?
Okrem podmienky, že sa o toto
dieťa riadne staráte, musíte spĺňať
aj ďalšie:
– máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
– dieťa, o ktoré sa staráte, má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
– nie ste dôchodkovo poistenou
osobou ako zamestnanec ani
ako samostatne zárobkovo činná osoba,
– nebol vám priznaný predčasný

– podali ste Sociálnej poisťovni
prihlášku na toto dôchodkové
poistenie.

rozhodnutia o jeho osvojení
a v prípade náhradnej starostlivosti
o dieťa aj s fotokópiou rozhodnutia
o jeho zverení do náhradnej starostlivosti) priložíte k prihláške.

Dokedy sa môžete prihlásiť
na poistenie?

Kde a ako sa môžete prihláAk podáte prihlášku na dôchodsiť na poistenie?
kové poistenie do 15 dní odo dňa
Prihlášku na dôchodkové poistenie môžete podať osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá
je príslušná podľa miesta vášho
trvalého pobytu, alebo poštou. Prihláška sa podáva prostredníctvom
tlačiva označeného ako Registračný list fyzickej osoby. Tlačivo dostanete v každej pobočke Sociálnej poisťovne a môžete si ho vytlačiť aj z internetovej stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk
(časť Formuláre). Krížikom v ňom
v príslušnej rubrike označíte, že
ide o prihlášku. Na tej istej internetovej stránke nájdete aj tlačivo čestného vyhlásenia fyzickej osoby, že
sa riadne stará o dieťa, ktoré vyplnené spolu s fotokópiou rodného
listu dieťaťa (v prípade jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného
stavu aj fotokópiou posudku o zdravotnom stave dieťaťa, v prípade
osvojeného dieťaťa aj s fotokópiou

narodenia dieťaťa, budete poistení
od dňa narodenia dieťaťa. Ak to do
tejto lehoty nestihnete, budete poistení až odo dňa prihlásenia, najskôr odo dňa podania prihlášky.

Kedy sa musíte odhlásiť
z poistenia?
Dôchodkovo budete poistení, až
kým sa neprestanete riadne starať
o dieťa, najdlhšie však do dňa,
v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov,
dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom vek 18 rokov.
Z dôchodkového poistenia ste povinní odhlásiť sa, a to do 8 dní od
skončenia riadnej starostlivosti
o dieťa. Odhlásiť sa možno takisto
v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska osobne alebo poštou podaním vyplneného Registračného listu fyzickej osoby, v ktorom krížikom vyznačíte, že ide
o odhlášku. Na odhlásenie nie sú
potrebné ďalšie doklady.

Príspevok za opatrovanie a poistné
Poberáte príspevok za opatrovanie? A chcete, aby za
Vás poistné na dôchodkové
poistenie platil štát?
Podľa zákona o sociálnom poistení od 1. augusta 2006 platí štát
poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona o sociálnej
pomoci.

Aké podmienky musí poberateľ tohto príspevku spĺňať,

aby poistné za neho platil
štát?
Fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,
sa poistencom štátu stane, ak:
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
- nie je dôchodkovo poistená ako
zamestnanec, ako samostatne
zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho
veku, ani ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom po dovŕšení jeho šies-

tich rokov veku do osemnástich
rokov jeho veku,
- nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný
dôchodok,
- nedovŕšila dôchodkový vek,
- podá prihlášku na dôchodkové
poistenie.

Kde a ako sa možno prihlásiť na dôchodkové poistenie?
Poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie podáva prihlášku na dôchodkové poistenie osobne v pobočke Sociálnej poisťovne,
ktorá je miestne príslušná podľa
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miesta jeho trvalého pobytu, alebo
ju pobočke odošle poštou. Prihlasuje sa prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, ktoré
mu poskytne pobočka Sociálnej
poisťovne alebo ktoré si vytlačí
z internetovej stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk (časť Formuláre). Pri podaní prihlášky preukáže poberanie príspevku za
opatrovanie aktuálnym potvrdením
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý mu ho
poskytuje.

Ako dlho je poberateľ príspevku za opatrovanie dôchodkovo poistený?
Dôchodkové poistenie vzniká
odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr odo dňa podania
prihlášky. Ak sa poberateľ príspevku na dôchodkové poistenie neprihlási, doba poberania tohto príspevku sa mu na dôchodkové účely nezhodnotí.
Dôchodkové poistenie zaniká
dňom skončenia poskytovania príspevku na opatrovanie, najneskôr
dňom získania 12 rokov tohto dôchodkového poistenia. Do obdobia 12 rokov sa zahŕňa aj obdobie
dôchodkového poistenia z dôvodu
riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom od 6 do 18 rokov jeho veku.

Kedy a ako sa poberateľ príspevku za opatrovanie odhlasuje z dôchodkového poistenia?
Po skončení poberania príspevku za opatrovanie je fyzická osoba, za ktorú platil poistné na dôchodkové poistenie štát, povinná
sa z tohto dôchodkového poistenia odhlásiť, a to do 8 dní od ukončenia poberania príspevku. Odhlasuje sa prostredníctvom rovnakého tlačiva, ako sa na poistenie prihlasovala – teda prostredníctvom
tlačiva Registračný list fyzickej osoby. Pri prihlasovaní v ňom vyznačí
krížik v rubrike prihláška, pri odhlasovaní v rubrike odhláška. Odhlasuje sa v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Vaša Sociálna poisťovňa
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UŽITOČNÉ RADY

–

KAŠEL
- strúčik cesnaku rozotrieť, rozmiešať s
bravčovou masťou alebo bravčovým
sadlom, priložiť na noc na chodidlá
- 1šálka vody, 7 lyžíc cukru prevaríme,
pridáme šťavu z citróna podľa chuti vypiť teplé
- zmiešame citrónovú šťavu s cukrom,
užíva sa každých 15 minút
- zjesť osolený citrón
KAŠEL DLHOTRVAJÚCI
- smrekové výhonky naložíme do pálenky alebo iného asi 40% alkoholu
na tri týždne, potom zlejeme. podávame po 5 kvapkách na kocku cukru,
kým sa stav nezlepší
KAŠEL SUCHÝ
- 2 týždne piť čaj zo záparu z majoránky (na 3dl vody 1 lyžičku majoránky)
vypiť na trikrát po jedle + 5 nocí obklad na priedušky z bravčovej masti
KAŠEL ASTMATICKÝ
- suchý podbeľový list položiť na rozžeravenú platňu - vdychovať
NÁDCHA
- na žeravú platňu dať kadidlo - vdychovať a nos vyplachovať studenou
vodou
- na žeravú platňu dať ľanové semeno
- vdychovať
- naparovať sa nad zemiakmi varenými v šupke
- natrieť nos nechtíkovou masťou
PRECHLADNUTIE
- do 0,5 litra vody pridať 10 kvapiek
gáfrového liehu - vypije sa za horúca,
naraz - ale pomaly. Zlepšenie do
30 minút, ak sa to urobí na začiatku
PRIEDUŠKY
- inhalácia nad záparom z mäty piepornej
- na žeravú platňu dať cukor - vdychovať
- upražiť na masle chren do ružova,
pridať med, zjesť a zapiť čajom
- pri zápale - obklad zo záparu šalvie
(na 05 litra vody 2 lyžice šalvie)+ na
noc teplý obklad
POTOPUDNÝ PROSTRIEDOK
PRIPRECHLADNUTÍ
30 g kvet lipy
10 g kvet harmančeka
30 g vňať túžobníka
30 g kvet bazy čiernej
2 čajové lyžičky zmesi spariť v 1/4 l
vriacej vody, 20 minút vylúhovať.
vypiť pred spaním
PRI ZÁPALE HORNÝCH DÝCHACÍCH
CIEST A HORÚČKE
40 g kvitnúca vňať túžobníka
40 g list podbeľa
20 g pamajoránu
1 polievková lyžica zmesi sa sparí 1/4 l

BYLINKÁREŇ - AROMATERAPIA
vriacej vody, 20 minút vylúhovať.
piť 3 x denne pred jedlom
PRI ZÁPALE HORNÝCH DÝCHACÍCH
CIEST
vňať materinej dúšky
vňať pamajoránu
list skorocelu kopijovitého
plod anízu
list mäty piepornej
Zmiešame rovnakým dielom - 1 polievkovú lyžicu spariť v 1/4 l vriacej vody,
20 minút vylúhovať.
piť 3 x denne pred jedlom
NA ODKAŠLIAVANIE, PROTIMIKROBIÁLNE A PROTIKŔČOVÉ
10 g list šalvie
10 g koreň proskurníku
10 g vňať materinej dúšky
5 g vňať žihľavy
5 g kvet divizny
10 g vňať pamajoránu
5 g kvet bazy čiernej
20 g list podbeľa
5 g plod anízu
5 g plod feniklu
5 g koreň sladkého drievka
1 polievkovú lyžicu variť 5 minút v 1/4 l
vody, 20 minút vylúhovať.
piť 3 x denne pred jedlom
DÁVIVÝ ČIERNY KAŠEĽ
list čiernej ríbezle
list skorocelu
koreň sladkého drievka
vňať macošky
vňať tymiánu
list gaštanu pravého
kvet slezu maurského
Zmiešať rovnakým dielom - 5 čajových
lyžičiek zmesi spariť v 1/4 l vody,
20 minút vylúhovať.
piť 3 x denne pred jedlom

MKS pri
OcÚ Hruštín
PODUJATIA V MESIACI
NOVEMBER 2007
10.11.Koncert PARA,
Puding pani
Elvisovej
14.11.Výchovný koncert ZŠ
18.11.JUNIOR DISCO
24.11.Katarínska zábava
SNOWO
27.11.Predajná akcia
LANTASTIC
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Na voľnú chvíľu

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

• Ponúkame akciové poistenie motorových vozidiel.
Porovnajte si cenu Vášho povinného zmluvného
poistenia s našou ponukou.
Hľadám spolupracovníkov do tímu!
Bližšie informácie poskytne:
Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo
tel.: 0915/857252, 0903/623039
email: jurovcik@orava.sk
• Kúpim akékoľvek množstvo smrekového dreva; ťažbu a približovanie zabezpečím. Info: Ing.Miroslav
Jaššo, tel. 0907/525921
• Predám 200 kg prasa. Tel. 0902/896657

OZNAM
Oznamujeme záujemcom o účasť na
X.ročníku stolnotenisovej miniligy,
že prihlášky si môžu vyzdvihnúť na MKS
Hruštín. Prvé zasadnutie predsedníctva
sa uskutoční 12. novembra 2007,
o 15.00 h, v zasadačke OcÚ Hruštín.

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

postkontosenior
Zvýhodnený osobný účet pre poberateľov dôchodkových dávok, ktorý
Vám umožní:
•
•
•
•
•
•

doručovanie dôchodku domov zadarmo
založenie a vedenie účtu zadarmo
vklady a výbery peňazí v hotovosti zadarmo
prístup k peniazom na každej pošte
možnosť mať spoludisponentov k osobnému účtu
zriadiť si za výhodných podmienok platobné karty
a službu povolené prečerpanie
Osobný účet postkontosenior si môžete otvoriť
na každej pošte alebo v pobočke Poštovej banky.
Stačí Vám k tomu občiansky preukaz a o všetko
ostatné sa postaráme my.

P O Z VÁ N K A
Poštová banka Vás pozýva na stretnutie
s dôchodcami, ktoré bude 25.11.2007 o 14.30 hod.
v zasadačke OcÚ Hruštín. Na tomto stretnutí Vám
predstaví svoje služby – dôchodcovské účty.

Redakcia: MKS pri OcÚ Hruštín, 043/5577 111, kl. 4 l Povolené OZ z 30. júla 1991 l registrácia: OÚ Námestovo, reg. č.:
A/2000/013633 l Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TEŤÁK, Námestovo l Uzávierka čísla: 2.11.2007
l

Počet: 800 ks l Nepredajné!

