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On naozaj vstal z mŕtvych!

Myšlienka navštíviť miesta, po kto-

rých kráčal Ježiš Kristus v ľudskom tele

sa zrodila v hlave nášho pána farára

Rastislava Waxmonského a po dohode

so sprievodcom cestovnej agentúry

vdp. Michalom Pitoniakom sa od 1. mar-

ca 2011 začal nádherný týždeň putova-

nia po svätých miestach pre farníkov

z Hruštína. Bola to prvá, oficiálne orga-

nizovaná skupina z našej farnosti. Zapí-

sali sme sa teda do histórie. To však

nebolo cieľom našej cesty.

Na vlastnej koži sme chceli zakúsiť

život ľudí na Blízkom východe a na vlast-

né oči vidieť to, čo ostalo po našich

predkoch, na vlastné uši počuť arabšti-

nu a hebrejštinu, vlastnými rukami sa

Púť do Svätej zeme

dotknúť miesta, kde tiekla Kristova krv,

kde sa narodil, kde žil a robil zázraky.

Chceli sme si prehĺbiť svoju vieru. Ka-

meň ostane vždy iba kameňom a kopec

iba kopcom, paradoxne na miestach,

kde sa týchto pamiatok dávnych čias

nachádza veľmi veľa, sme si uvedomili

to, aké úžasné divy robí viera. Tá nestojí

na artefaktoch, ale na Božom Slove

a Svätej tradícii a miesta, ktorých sme

sa dotýkali to iba potvr-

dzujú.

Chceme sa veľmi

pekne poďakovať

všetkým, ktorí nám priali

šťastnú cestu a svojimi

modlitbami nás sprevá-

dzali. Sme presvedče-

ní, že bez ich podpory

by sme to tak skvele ne-

zvládli. Aj my sme mys-

leli na všetkých našich

blízkych, špeciálne na

mieste nášho odpustu

v Kostole narodenia

sv. Jána Krstiteľa v Ain

Karin.

p. kaplán

Na preplnenej straníckej schôdzi

v jednom malom mestečku neďaleko

Moskvy, stranícky funkcionár už vyše

dvoch hodín presviedčal svojich poslu-

cháčov a „dokazoval“ im, že Boha niet,

že nemôže existovať a ani nikdy nee-

xistoval. Istý si svojím úspechom polo-

žil nakoniec stereotypnú otázku, či

niekto chce k jeho prednáške ešte nie-

čo dodať, alebo sa na niečo opýtať. Tu

muž nenápadného výzoru, jednoduchý

roľník, zdvihne ruku a opýta sa, či môže

vyjsť na pódium. Rečník mu to láskavo

dovolí. Roľník vyjde na pódium a pri-

stúpi k rečníckemu pultu. Pomaly sa

obráti k preplnenej sále, vystrie ruky

a hlasno zvolá: „Kristus vstal z mŕt-

vych!“

Vtom všetci vyskočili zo sedadiel,

akoby bol do nich hrom udrel, a jedno-

hlasne zvolali: „Naozaj vstal z mŕtvych!“

Nebude ťažké uhádnuť, čo sa stalo

s kolchozníkom: jeho cesta k rečnícke-

mu pultu bola cestou do vyhnanstva.

Nedeľa má pre nás kresťanov veľký význam – v nedeľu vstal Ježiš z mŕtvych. Nádherne to potvrdzuje aj pomenovanie

nedele v ruskom jazyku. Po rusky nedeľa je Voskresenie – je to najvýstižnejšie pomenovanie a vyjadrenie kresťanskej

podstaty nedele, zo všetkých svetových jazykov.
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Očami

starostu

85 rokov Martvoň Ján

80 rokov Martvoňová Margita

75 rokov Genšorová Helena

70 rokov Čaprndová Janka

65 rokov Kľuska Michal

60 rokov Radzo Zdenko

Firicová Mária

Kupčulák Štefan

Kravčíková Janka

Radzová Mária

55 rokov Hurtala Ján

Martvoňová Mária

Valečík Martin

50 rokov Hutirová Margita

Teťáková Marta

Michnová Viera

Očkaják Stanislav

Uzatvorili manželstvo:
Marek Jancek a Jana Ševčíková

Prišli medzi nás:
Katarína Snováková �

Michal Kľuska

Patrik Hutira���Richard Hojo ��Viliam

Žilinec���Zuzana Plančová

Odišli od nás:
Marián Gerek, 56 rokov

Zuzana Žilincová, 76 rokov

František Martvoň, 84 rokov

50. výročie sobáša:
Jozef Čaprnda a manželka Anna

Ján Genšor a manželka Helena

Ján Martvoň a manželka Margita

Ladislav Žilinec a manželka Zuzana

25. výročie sobáša:
Jozef Tomulec a manželka Mária

František Hruboš a manželka Marta

Ján Vlžák a manželka Vlasta

Milan Hurtala a manželka Jolana

JUBILANTI
v mesiaci apríl 2011

Po dlhej zime tu máme prebú-

dzajúcu sa jar. Oteplenie, spev

niektorých prvých operencov, prvé

jarné kvety nám to potvrdzujú a po-

vznášajú k dobrej nálade.

Činnosť za mesiac marec:

1/ Pracovníci stavebnej firmy,

v škole na Výhone, opäť pokračo-

vali v stavebných prácach. Konkrét-

ne to boli nasledovné práce:

� V nadstavbe školy boli ovakova-

né všetky vnútorné priečky.

� Elektrikári nám urobili elektrické

rozvody na osvetlenie, zásuvky,

rozhlas, zvonček a rozvody sla-

boprúdu k počítačom.

� V starej časti školy, v triedach

bola tiež prerobená elektrika

osvetlenia, slaboprúdu, zvonček

a rozhlas.

Pracovníci stolárskej firmy nám

osadili všetky eurookná v starej časti

školy a aj v novej nadstavbe.

2/ Vodoinštalatéri firmy p. Jaro-

slava Zajaca, nám v starej časti ško-

ly na obidvoch poschodiach, prero-

bili sociálne zariadenia – vodovod-

né potrubie, pisoáre, WC (Geberi-

ty).

Podujatia v mesiaci

apríl 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

  4. 4. Predaj JUMATEX
12. 4. Predaj RYBÁRIK
19. 4. Predaj KRKOŠKA
25. 4. Rodinná oslava
26. 4. Predaj ATREX
30. 4. Svadobná veselica

„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých,
ktorých milujeme.“                                                          (sv. Terezka z Lisieux)

3/ Pracovníci obce a nezamest-

naní osadili cez cestu v ulici Ra-

dzovka novú rúru na zvod vody.

4/ Pracovníci obce a nezamest-

naní začali s jarným upratovaním

obce.

Všetkým, ktorí sa podieľali na

hore uvedených prácach, veľmi pek-

ne ďakujem.

Vážení občania

Po zimných mesiacoch v našej

obci prebieha tradičné, jarné upra-

tovanie. V nasledujúcich dňoch

budú po dedine podľa harmono-

gramu rozvezené kontajnery a ich

premiestňovanie bude hlásené

obecným rozhlasom. Chcem popro-

siť všetkých občanov, aby prispeli k

tomu, aby naše okolie i naša dedi-

na bola čistá. Záleží to len od nás.

S nástupom jari už neodmysliteľ-

ne prichádzajú aj najväčšie kres-

ťanské sviatky - Veľká noc.

Obdobie, kedy si pripomíname

utrpenie, smrť a vzkriesenie Ježiša

Krista je pre nás časom rozjímania

o zmysle a smerovaní nášho živo-

ta. Všetkým, Vám milí občania pra-

jem milostiplné a požehnané Veľ-

konočné sviatky.

Mgr. František Škapec

 starosta obce
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Úvod

Jedným z rozhodujúcich podnetov,

ktoré spôsobili, že som sa podujal na

napísanie tejto úvahy na tému, ktorá

nedá spať mnohým politikom, ale hlav-

ne ekonómom, je spravodlivé rozdeľo-

vanie vyprodukovanej hodnoty z použi-

tia zdrojov, ktorých vlastníkmi sú jednot-

livé lokálne komunity, regionálne spolo-

čenstvá, ktoré fungujú v rámci rôznych

národných, resp. nadnárodných spolo-

čenstiev.

Pokúsim sa týmto upriamiť vnímanie

na ekonomiku z trocha iného uhla po-

hľadu ako doposiaľ známe teórie zalo-

žené na ovplyvňovaní spotreby, množ-

stve a sile peňazí v kolobehu ekonomiky

a politickej moci, ktorá je v rukách rôz-

nych spoločenských záujmových sku-

pín. Tento pohľad je pohľadom človeka,

ktorý žije na zemi v určitom životnom

priestore, ktorý má svoje hranice, svoje

zdroje, svoje vedomosti, svoj majetok,

svojich susedov, svoje deti, svojich rodi-

čov a niektorí ešte aj svojich prarodičov.

Jedno však majú všetci spoločné – je to

vzduch, voda, slnko, skrátka prírodné

zdroje, ktoré využíva pre svoj život kaž-

dý jeden človek na tejto planéte.

Tak ako vzduch dokáže za pár se-

kúnd odviať vietor ďaleko preč a doviať

naspäť iný, voda sa vyparí pri nás aj

z nás a v podobe zrážok spadne na

opačnom konci kontinentu, svetlo za se-

kundu preletí niekoľko sto kilometrov,

tak podobne rýchlo ubehne život jedné-

ho človeka, ktorý za svoj život nič nedo-

kázal, len svojím bezohľadným konaním

všetky tieto zdroje života ohroziť a po-

staviť na okraj svojho záujmu a svojej

pozornosti a to všetko v mene ekonomi-

ky a tzv. blahobytu.

Môžete namietať – čo má toto spo-

ločné s ekonomikou a ekonómiou, keď

hlavnou úlohou ekonóma je zabezpečiť

blahobyt a nie plakať nad rozliatym mlie-

kom? Niekto to môže považovať za plač,

niekto za zdvihnutý prst na ceste k bla-

hobytu. Politici a záujmové skupiny ľudí

to môžu považovať za útok na ich pozí-

cie, ktoré si vytvorili za pár desaťročí.

Od ekonómov novej generácie sa

bude očakávať zmena prístupov ku tvor-

be blahobytu tak, aby ekologická eko-

nómia bola ešte viac exaktnou vedou

v obidvoch jej disciplínach – mikroeko-

nómii i makroekonómii, tak ako je to

v ekológii, kde sú týmito zložkami orga-

nizmy a ich prostredie.

„Ekologická ekonómia“ alebo

„Kam smeruje ekonómia, ktorá nepočíta s človekom?“ I. časť

Cieľom tejto práce nie je vymyslieť

teóriu všeobecne platnú a vedecky pod-

loženú rozbormi a analýzami ale pood-

haliť určité spojenia ekológie s ekonó-

miou, ktorých nie je podľa môjho názoru

málo. Ako sa ekonómia snaží (zatiaľ len

teoreticky) o blahobyt a spravodlivé roz-

deľovanie bohatstva, tak ekológia nám

dáva určitý návod ako toto dosiahnuť.

Využitie zdrojov, akumuláciu energie

z nich získanú a následné rozdelenie

tejto energie (v ekonómii bohatstva) do

rôznych zložiek ale hlavne v akom po-

mere? Odpoveď na túto otázku nájde-

me v ekológii. Matematickí ekonómovia

to určite veľmi rýchlo vypočítajú a grafic-

ky znázornia. Nech to ihneď aj spravia,

lebo vyprodukovaná hrubá pridaná hod-

nota v ekológii má takúto rovnicu: príjem

= výdaj.

Koniec koncov, názory vyjadrené

v tejto úvahe patria mne a vôbec nie

mojim zamestnávateľom či už minulým

alebo súčasným a samozrejme nie všetci

s nimi budú súhlasiť.

Verím, že táto úvaha bude aspoň tým

zdvihnutým prstom na ruke stopára na

ceste k blahobytu a trvalo udržateľnej

ekonomiky.

Vopred ďakujem všetkým, ktorí si pre-

čítajú aspoň časť z tejto úvahy a zamys-

lia sa nad osudom svojím a keď nie nad

svojím, tak nad osudom generácií, ktoré

prídu po nás.

História a zhodnotenie

súčasného stavu

Autorom pojmu ekológia je nemecký

zoológ Ernst Heackel, ktorý ju v roku

1866 pomenoval ako vedný odbor a de-

finoval ju ako disciplínu o vzťahoch or-

ganizmov k vonkajšiemu svetu – orga-

nizmu a prostredia, vedu o vzťahu me-

dzi živými organizmami a ich prostre-

dím, ako aj medzi organizmami navzá-

jom. Termín vytvoril z gréckeho slova

„oikos“ (dom, obydlie, hospodárstvo)

a „logos“ (slovo, náuka).

Keď sa pozrieme bližšie na termín

ekonómia, ktoré pochádza taktiež z gréc-

keho slova „oikonomos“, zistíme, že

vzniklo spojením (zložením) slov „oikos“

= (dom, obydlie, hospodárstvo) a „no-

mos“ = (pravidlo, zákon). Najčastejšou

obmenou v angličtine je to economics

(ale aj political economy), vo francúzšti-

ne economie politique a v taliančine eco-

nómia nacionále.

Už na prvý pohľad je z výkladu týchto

pojmov zrejmé, že podobnosť je tu ne-

odškriepiteľná aj keď ekonómia vznikla

o viac storočí skôr a ako nám ju prvý

ozajstný ekonóm, nám najznámejší

Adam Smith pomenoval. V najvšeobec-

nejšej rovine podľa P.A. Samuelsona

môžeme ekonómiu definovať nasledov-

ne: „Ekonómia skúma ako ľudia a spo-

ločnosť rozhodujú o využití vzácnych

zdrojov, ktoré môžu mať alternatívne

použitie pri výrobe užitočných komodít

a ako sa rozdeľujú medzi rôzne osoby

a skupiny v spoločnosti.

Keď povieme, že súčasná ekológia

študuje živé organizmy v ich prírodnom

prostredí, na stanovištiach, kde žijú,

v ich vzájomných vzťahoch medzi sebou

a prostredím, ktoré ich obklopuje interak-

cie organizmus-organizmus a organiz-

mus-prostredie sú centrálnym záujmom

ekológie.

Ekológia skúma ako funguje príroda,

t.j. individuálne organizmy (jedince), po-

pulácie, druhy, ich spoločenstvá, ekolo-

gické systémy v krajine a v celej biosfé-

re ako sfére života na Zemi a aká je ich

štruktúra, interakcie, dynamika, proce-

sy, regulačné faktory a podobne.

Keď to zhrnieme, potom môžeme

povedať, že aj ekonómia aj ekológia sa

snaží vysvetliť, porozumieť (pochopiť),

predpovedať, riadiť a využívať javy, štruk-

túry a procesy v systémoch a ich zlož-

kách, v živej prírode.

Kedysi jeden slávny ekonóm pove-

dal, že ľudia, ktorí tvoria zákony, teda

právnici by mali byť aj ekonómami. Prax

a hlavne čas ukázal, že najpreferova-

nejšími profesijnými spojeniami sa stalo

spojenie profesie právnickej a ekono-

mickej, a to najlepšie do jednej osoby.

Ďalším plynutím času sa ukázala a aj

naďalej ukáže podľa mňa nevyhnutnosť

spojenie (prepojenie) s ďalšou profe-

siou, ktorou je ekológia. Nebude to len

nejaký módny trend, ktorý o pár rokov

upadne do zabudnutia. Bude to samo-

zrejmosť pri tvorbe politiky trvalej udrža-

teľnosti ekonomiky, podnikateľského

a životného prostredia.

Manažment 21. storočia a 3. tisícro-

čia bude s najväčšou pravdepodobnos-

ťou, ktorá sa už teraz rovná 1, musieť

obsiahnuť v jednej osobe všetky tieto tri

profesie.

Ing. František Krivačka
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Už vieme, že Ján Pavol II. v blízkom
čase bude blahorečený. Naposledy sme
si povedali, že za jeho svätosť sa priho-
vára fascinácia ľudí osobnosťou Jána
Pavla II., ktorý už počas pohrebnej
sv. omše na adresu Jána Pavla II volali:
„Santo subito! = Ihneď svätý!“ Dnes si
chceme povedať, že o svätosti Jána Pav-
la II. svedčia aj fakty, ktoré sa diali po
jeho smrti a pri jeho pohrebe.

V posledných dňoch pred smrťou Jána
Pavla II. a aj v čase pred i po jeho
pohrebe zavládla k osobe zomrelého
pápeža nevídaná explózia lásky, a to
nielen medzi katolíkmi, ale takisto aj
medzi veriacimi iných náboženstiev, ne-
pokrstených a tiež všetkých ľudí dobrej
vôle. Podľa údajov Apoštolskej Stolice
prišli do Ríma štyri milióny pútnikov
z celého sveta, aby sa mohli zúčastniť
na pohrebe Jána Pavla II. Všetky
udalosti súvisiace s chorobou, smrťou
a pohrebom Svätého Otca sledovalo ti-
síc akreditovaných novinárov. Pohrebné
obrady prenášalo 137 televíznych sta-
níc z 81 krajín. Na pohreb prišli delegá-
cie s prezidentmi a predstaviteľmi vlád
zo 180 krajín a tiež delegácie rôznych
cirkevných spoločenstiev a nekresťan-
ských náboženstiev. Svätá Stolica ďalej
uviedla, že počas vystavenia tela Jána
Pavla II. v bazilike svätého Petra od
4. do 7. apríla každú minútu vchádzalo
do baziliky asi 350 ľudí, teda za hodinu
21 tisíc. Aby bolo možné vidieť zomrelé-
ho pápeža aspoň pár sekúnd a vzdať
mu poslednú úctu, bolo treba čakať
v rade dlhom asi 5 km, čo znamenalo
čakať 18 – 24 hodín. Na rôznych
miestach Ríma bolo rozmiestnených
29 veľkoplošných obrazoviek, aby tí, čo
sa nemohli dostať na námestie svätého
Petra, mohli byť takto účastní na poh-
rebnej liturgii.

Počas agónie, smrti aj pohrebu bolo
vidieť lásku, úctu a oddanosť k Jánovi
Pavlovi II. v takej miere, ako nikdy pred-
tým v dejinách ľudstva. Počas agónie sa
na námestí svätého Petra zhromaždili
desaťtisíce ľudí, zväčša mladých a vo
dne v noci spoločnou modlitbou duchov-
ne sprevádzali umierajúceho pápeža.
V sobotu 2. apríla na vigíliu sviatku Bo-
žieho milosrdenstva o 21. hodine a 37
minúte tíško zašepkal „Amen“ a odišiel
do Otcovho domu. V tej chvíli sa na
námestí svätého Petra modlilo ruženec

BLAHOREČENIE SA BLÍŽI II.

okolo stotisíc veriacich. Správu o úmrtí
Jána Pavla II. prítomným oznámil arci-
biskup Leonardo Sandri. Po krátkom
potlesku všetci pokľakli a nastalo hlboké
ticho. Potom pokračovala modlitba ru-
ženca. V tom istom čase stovky milió-
nov ľudí v Poľsku i na celom svete zotr-
vávali na modlitbe. Všade panovala ne-
obyčajná atmosféra, nijaké zúfalstvo, ale
hlboký pokoj. Ľudia sa spontánne zhro-
mažďovali na námestiach a v kostoloch,
aby sa spoločne modlili, adorovali pred
Najsvätejšou sviatosťou a pristupovali
ku sviatosti zmierenia. Po smrti Svätého
Otca sa tvorili dlhé rady pred spovedni-
cami a diali sa mnohé obrátenia.

Záujem o osobu Svätého Otca na
celom svete počas jeho choroby, smrti
a pohrebu bol taký veľký, že mnohokrát
prevýšil všetky najväčšie doterajšie uda-
losti v dejinách. V priebehu 72 hodín po
smrti Svätého Otca bolo o ňom v médi-
ách desaťkrát viac informácií ako v ta-
kom istom čase po prezidentských voľ-
bách v Spojených štátoch amerických.
Prenosy z Vatikánu zachytávajúce po-
sledné dni choroby, smrti a pohrebu Jána
Pavla II. mali niekoľkonásobne vyššiu
sledovanosť ako relácie po teroristických
útokoch z 11. septembra 2001 alebo
tragédia cunami. Vo Veľkej Británii, kde
je anglikánske štátne náboženstvo
a v masovokomunikačných prostried-
koch sa ujde len veľmi málo miesta zá-
ležitostiam viery, po smrti Jána Pavla II.
média celkom zmenili svoj postoj. Novi-
ny The Times 4. apríla 2005 venovali
zomrelému pápežovi 11 strán, The In-
dependent 13 strán. Dokonca i protika-
tolícky naladený americký denník The
New York Times v článku zo 7. apríla
priznáva, že Ján Pavol II. mal taký veľký
úspech medzi mládežou, že „zanechal
po sebe celé pokolenie mladých rímsko-
katolíkov, ktorí formujú Cirkev konzerva-
tívnejšie ako ich rodičia“. Prekvapujúca
bola reakcia moslimských masovokomu-
nikačných prostriedkov. Arcibiskup Giu-
seppe de Andrea, apoštolský nuncius
v Kuvajte, Bahrajne, Jemene, Katare
a apoštolský delegát v Spojených arab-
ských emirátoch, v Saudskej Arábii a v
Ománe povedal, že informácie v arab-
ských médiách boli prekvapivo priazni-
vé a obšírne. Časopisy venovali Jánovi
Pavlovi II. prvé stránky a televízne
a rozhlasové stanice prinášali podrobné
správy z Vatikánu. Všetkých sedem štá-
tov tohto regiónu vyslalo oficiálne vlád-
ne delegácie na pohreb Svätého Otca.

Ján Pavol II. sa zaujímal počas života
o každého človeka a v čase jeho smrti
a pohrebu sa mu to vrátilo, každý člo-
vek, celý svet sa zaujímal o neho. Keď
vzdával celý svet poklonu Jánovi Pavlo-
vi II. za jeho celoživotný prístup k ľuďom
a ich právam a problémom, takého člo-
veka možno pokladať za svätého.

 p. farár

OZNAM
Pozemkového
spoločenstva

urbarialistov (PSU)
Hruštín

Výbor PSU Hruštín týmto ozna-

muje svojim členom, že v dňoch

20.3.2011, 25.3.2011 a 26.3.2011

prebehli voľby členov výboru Pozem-

kového spoločenstva urbarialistov

v Hruštíne. Členmi výboru podľa poč-

tu získaných hlasov sa stali členovia

PSU v tomto poradí:

Ing. František Krivačka, Ľudovít

Vlžák, Ján Hojo, František Jancek,

Štefan Haluška, František Rabčan,

Ing. Michal Škapec, Václav Macák

a Matej Martvoň.

Za členov dozornej rady PSU boli

zvolení: Milan Halaštík, Jozef Kom-

pan a František Tomulec.

Na svojom prvom zasadnutí dňa

28.3.2011 si výbor PSU zvolil zo svo-

jich radov za predsedu Ing. Františka

Krivačku a za predsedu dozornej rady

si rada zvolila Jozefa Kompana. Prá-

cu lesníka bude vykonávať Ľudovít

Vlžák a odborný lesný hospodár je aj

naďalej Jozef Žilinec. Tajomníkom

a zapisovateľom sa stal Ján Hojo,

ktorého si vybral predseda PSU. Mi-

nimálne do najbližšieho zasadnutia

výboru podpredsedom PSU je Vác-

lav Macák.

Členovia výboru PSU sa budú

stretať pravidelne 1x mesačne na svo-

jom zasadnutí vždy druhý pondelok

v mesiaci. Budú riešiť záležitosti sú-

visiace s vlastníctvom a správou spo-

ločných nehnuteľností – pasienkov

a lesných pozemkov, ktoré spravujú

v katastrálnych územiach obcí Hruš-

tín, Lomná, Oravská Lesná a Horná

Lehota.

Počas zasadnutí výboru PSU

v čase od 19.00–20.00 výbor rieši aj

pripomienky členov, vydávajú sa rôz-

ne potvrdenia o členstve pre dedič-

ské konania alebo pre účely dávok

v hmotnej núdzi, dôchodkov, resp.

podpory v nezamestnanosti a iné.

Výbor Pozemkového spoločenstva

urbarialistov Hruštín svojim členom

a všetkým občanom obce Hruštín pra-

je príjemné prežitie nastávajúcich Veľ-

konočných sviatkov.

Ing. František Krivačka,

 predseda výboru PSU
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Najmladšia generácia v obci

04.03. - do MŠ zavítal ujo rozprávkar,

ktorý zobral deti na návštevu do „Čarov-

ného kráľovstva“, v ktorom býval kuchár

Filip. Šikovný Filip mal veľa práce s ná-

padom, ako zvíťaziť nad zlou čarodejni-

cou, ktorú napokon premohol a vyhnal

z kráľovstva zdravou zeleninovou ku-

chyňou.

21.03. - sa naša MŠ zapojila do zá-

bavného projektu „Naturáčikove dob-

rodružstvá“. Cieľom projektu je budo-

vať pozitívny vzťah detí k zelenine

a naučiť ich poznávať ju hravou formou.

V mesiaci marec prebiehali v jednotli-

vých triedach aktivity zamerané na for-

movanie pozitívneho vzťahu detí k litera-

túre. Deti aktívne počúvali známe i me-

nej známe rozprávky a vyjadrovali svoje

pocity slovne i pohybom. Hodnotili a roz-

lišovali charakterové vlastnosti postáv.

Veľmi radi dramatizovali dej príbehu, vy-

jadrovali vlastné zážitky a predstavy. Učili

sa počúvať s porozumením, tvorili vlast-

nú knihu a tým podporovali predčitateľ-

skú gramotnosť.

V týchto dňoch oslá-
vi svoje krás-

ne životné
j u b i l e u

naša ko-
l e g y ň a ,

pani učiteľ-

ka Vierka

Michnová.
Za celý kolektív ma-

terskej školy Ti chcem Vierka
zaželať veľa zdravia, šťastia,
spokojnosti v osobnom i pra-
covnom živote, každý deň
úsmev na tvári a dôvod na ra-
dosť. Do ďalších rokov veľa
šťastných krokov.

Silvia Škapcová

 riaditeľka MŠ

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
MAREC 2011

3. 3. - naše mladšie žiačky (5.-7. roč.) sa zúčastnili

okresného kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo v Námes-

tove. Spomedzi 5 družstiev obsadili 3. miesto, keď

hrali vyrovnané zápasy. Jasne najlepšie bolo Or. Vese-

lé. Reprezentovali nás: Nikola Martvoňová, Gabika

Hojová, Romana Kampošová, Daša Janceková, Katka

Kurčinová, Majka Gombalová, Miška Dirgová, Terka

Hojová, Evka Trojáková, Valika Krivačková

7. 3. - v ZŠ Námestovo na Slnečnej ul. sa konalo

obvodné kolo vo volejbale dievčat. Naše prehrali

s domácimi a vyhrali s Lokcou, takže obsadili nepostu-

pové 2. miesto.

8. 3. - mužské osadenstvo školy zablahoželalo kole-

gyniam k ich sviatku - MDŽ.

9. 3. - Deviataci boli testovaní zo slovenského jazy-

ka a matematiky (MONITOR 9). Oficiálne výsledky

budú známe neskôr.
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15. 3. - V okresnom kole biblickej olympiády získali

naše žiačky Adriána Hojová, Mária Škapcová a Margi-

ta Katreníková 5. miesto spomedzi 17 zúčastnených.

Ďakujeme za reprezentáciu.

17. 3. - sa uskutočnil spoločenskovedný kvíz žiakov

7. ročníka. Štyri trojčlenné družstvá súťažili v znalos-

tiach z dejepisu, zemepisu, náboženskej i občianskej

výchovy. V medzikolách mohli súťažiaci prejaviť svoju

pohotovosť, herecký či pantomimický talent. Víťazkami

sa stali žiačky Lucia Maďaríková, Jana Sochová

a Lucia Očkajáková.

24. 3. - v Dome kultúry v Nižnej sa uskutočnila

súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

ORAVSKÉ KRPČEKY. Vystúpilo na nej 12 DFS z rôz-

nych oravských obcí, medzi nimi aj DFS z Hruštína pod

vedením p. Tibora Kičina. Od poroty dostali pochvalu

za dva tančeky - Furmanský z Hruštína a Gorali zo

Suchej hory. Domov si priviezli diplom za účasť i kera-

mickú lienku. Vedenie súboru ďakuje škole za poskyt-

nutie autobusu a obci za stravu pre súťažiacich.

 - dokončil sa medzitriedny turnaj žiakov 5.-6.roč. vo

futbale.

Výsledky: 5.A - 6.A 1:13; 5.B - 6.B 1:4; 5.A - 6.B 0:9;

5.B - 6.A 2:3

Poradie: 1. miesto 6.B, 2. miesto 6.A a 3. miesto 5.B

trieda.

Najlepší strelci: Kľuska Matúš 5.B (11 gólov)

M. Kaprálik 6. A a M. Jagelka 6.B - po 7 gólov, M.

Kompan 5.B, T. Bražina 6.A a M. Kupčulák 6.B - po

5 gólov.

Výsledky SŽ: 1. miesto - 9.B, 2. miesto - 8.B,

3. miesto - 9.A. Najlepším strelcom SŽ sa stal Milo

Mišánik z 8.B.

- 7.A a 7.B mali netradičnú triednickú hodinu. Tento

raz ju neviedli triedne učiteľky, ale pán kaplán, ktorý

žiakom porozprával o svojom pobyte v Izraeli. Hodinu

spestril premietaním fotografií (ďakujeme!)

28. 3. - sme si pripomenuli tohtoročný Deň učiteľov.

Pedagogickému zboru poblahoželal pán starosta, kto-

rý na znak úcty a vďaky venoval každému z vyučujú-

cich symbolický kvietok. Ďakujeme!

30. 3. - v školskej knižnici sa stretli žiaci 5.- 8.

ročníka, ktorí radi a pekne čítajú, aby si zmerali sily

v čitateľskej súťaži „Viem čítať a čítanie ma baví“.

Súťažili v dvoch kolách: 1. čítanie vopred pripraveného

textu, 2. čítanie neznámeho textu. Pochvalný list za

najlepšie zvládnutý prednes textu si odniesli Marika

Štulajterová (8.A), Diana Teťáková (7.B) a Kvetka Jaši-

cová (6.A). Aj ostatní súťažiaci sa potešili sladkosti

a jednotke.

31. 3. - koniec zberu pomarančovej kôrky. Škola

nazbierala takmer 280 kg! Výsledky:

1. 1.B - 8,83 kg/žiak

2. 4.B - 1,26 kg/ž.

3. 4.A - 1,19 kg/ž.

4. 2.B - 1,18 kg/ž.

Spomedzi jednotlivcov boli najlepší: Patrik Bražina -

10 kg, Bianka Jaššová - 6,7 kg, Lucia Kupčová - 6 kg,

Darinka Očkajáková - 5,8 kg, Milo Mišánik - 5,6 kg.

Všetci, ktorí sa zapojili do zberu, budú odmenení.

- 274 žiakov využilo možnosť lacnejšieho nákupu

zošitov a objednalo si za 7 €, resp. 8 € sadu zošitov pre

budúci školský rok.

Mgr. Július Kubáni

riaditeľ školy

Chcem požiadať deti, ktoré sa
stravujú v školskej jedálni, aby
nám nerobili smetisko po dvore.
Šupky patria do koša, takisto ne-
dojedené ovocie.
Mládež! Nerozbíjajte nám fľaše
po školskom dvore, cez deň sa
tam hrajú deti, hrozí nebezpečie
úrazu - porezania sa. Tety upra-
tovačky musia každé ráno zame-
tať dvor z pozostatkov skla.

  vedúca ŠJ
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V nedeľu, 13. marca, sa v Kultúrnom dome uskutočnil už
„X. ročník Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchových
zbraní“. Tejto súťaže, ktorú usporiadali Obec Hruštín a Základ-
ná organizácia technických športov Hruštín, sa zúčastnilo
42 strelcov. Súťažilo sa v troch kategóriách.

z podujatí � z podujatí � z podujatí

V pondelok, 28. marca, sme u nás privítali hostí z na-

šej družobnej gminy Zabierzów. Hlavným cieľom ich

návštevy bolo podpísanie „Plánu spolupráce medzi Ob-

cou Hruštín a Gminou Zabierzów na rok 2011“, ktorý

podpísali Mgr. František Škapec, starosta obce Hruš-

tín a p. Elżbietą Burtan, wójt gminy Zabierzów.

VYŽREBOVANIE

FUTBALOVÝCH SÚTAŽÍ

JAR 2011

II. TRIEDA DOSPELÍ

14. kolo, 10.4.2011 (Ne) o 15:30 Leštiny - Hruštín

15. kolo, 17.4.2011 (Ne) o 16:00 Hruštín - Liesek

16. kolo, 24.4.2011 (Ne) o 16:00 Medzibrodie - Hruštín

17. kolo, 1.5.2011 (Ne) o 16:00 Bziny - Hruštín

18. kolo, 8.5.2011 (Ne) o 16:30 Hruštín - Podbiel

19. kolo, 15.5.2011 (Ne) o 16:30 Habovka - Hruštín

20. kolo, 22.5.2011 (Ne) o 17:00 Hruštín - Or. Lesná

21. kolo, 29.5.2011 (Ne) o 17:00 Or. Polhora - Hruštín

22. kolo, 5.6.2011 (Ne) o 17:00 Hruštín - Dlhá n/

Oravou

I. TRIEDA DORAST

16. kolo, 10.4.2011 (Ne) o 13:00 Bobrov - Hruštín

17. kolo, 17.4.2011 (Ne) o 13:30 Hruštín - Dlhá n/

Oravou

18. kolo, 24.4.2011 (Ne) o 13:30 Habovka - Hruštín

19. kolo, 1.5.2011 (Ne) o 13:30 Zubrohlava - Hruštín

20. kolo, 8.5.2011 (Ne) o 14:00 Hruštín - Vavrečka

21. kolo, 15.5.2011 (Ne) o 14:00 Klin - Hruštín

22. kolo, 22.5.2011 (Ne) o 14:30 Hruštín - Novoť

23. kolo, 29.5.2011 (Ne) o 14:30 Or.Lesná - Hruštín

24. kolo, 5.6.2011 (Ne) o 15:00 Hruštín - Or. Polhora

25. kolo, 12.6.2011 (Ne) o 15:00 Beňadovo - Hruštín

26. kolo, 19.6.2011 (Ne) o 15:30 Hruštín - Istebné

III. LIGA SŽ a MŽ

14. kolo, 10.4.2011 (Ne) o 10:00 Liesek - Hruštín

15. kolo, 16.4.2011 (So) o 10:00 Hruštín - Zákamenné

16. kolo, 23.4.2011 (So) o 10:00 Sučany - Hruštín

17. kolo, 30.4.2011 (So) o 10:00 Hruštín - Rabča

18. kolo, 7.5.2011 (So) o 10:00 L. Hrádok - Hruštín

19. kolo, 15.5.2011 (Ne) o 10:00 Blatnica - Hruštín

20. kolo, 21.5.2011 (So) o 10:00 Hruštín - Habovka

21. kolo, 28.5.2011 (So) o 10:00 O. Lesná - Hruštín

22. kolo, 4.6.2011 (So) o 10:00 Hruštín - Z. Poruba

OZNAM

Výbor členskej základne

COOP Jednota v Hruštíne

oznamuje svojím členom

a zákazníkom - držiteľom ná-

kupných kariet, aby si do

30. 06. 2011 vybrali v prevádzkových jednot-

kách v našej obci, prípadne v iných PJ COOP

Jednota v okrese Námestovo zľavy z nákupu

za II. polrok 2010.

J. Kravčíková

Juniori:

1. Ján Makúch

2. Jozef Makúch

3. Adam Vyskoč

1. Andrea Hojová

Ženy:

1. Margita

Hutirová

2. Marcela

Matisová

3. Agnesa

Matisová

Muži:

1. Ján Kazimier

2. Stanislav Škapec

3. Ing. Marián

Kompan
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TAJNIČKA
- Povedzte James, kto je

tu blbec, vy či ja?
- Pán gróf, vy nie ste člo-

vek, ktorý by (TAJNIČKA –
16 písmen)

AKARID, DEDINA, DOLOŽ-
KA, DOMINO, DREVINA,
GAZDA, INDIÁN, KMOTRA,
KAPOR, KLIANIE, KONIAR,
KORZET, KORYTO, LANOV-
KA, LEKÁR, LEKÁRNE, MLO-
KY, MODLA, MORIAK, MRAČ-
NO, NÁNOSY, NÁPADY, OBE-
RÁK, OBRODA, ODRENINA,
OMASTA, OPTIKA, PIEST,
PLANINA, PLENA, PONORKA,
POROTCA, POTRAVA, PRIA-
DZA, RAKETA, RAMENO,
RAMPA, RETIAZKA, RIEKA,
RIEKANKA, RODINA, SOPKA,
STOPÁRKA, STRATA, STRO-
MY, SYLABA, TRAKTY, VELI-
KÁN, VLEKÁR, VRÁSKY, ZÁ-
KLADŇA, ZVÁRANIE.

Správna odpoveď z minulého
čísla: „že sme v tanku“
Cenu, ktorú si môže vyzdvih-
núť na Obecnom úrade, získa-
va: Helena Meleková, Hruš-
tín 572/100

Svoje meno a riešenie krížov-
ky zasielajte na email:
ouhrustin@orava.sk

inzercia � inzercia � inzercia

POROVNANIE CIEN PZP

„ZADARMO“

Pošlite nám Vaše údaje

(zač. poistenia, vek, cm3, kW)

a my Vám vypracujeme zadarmo

cenovú ponuku

v rôznych poisťovniach

nasepoistenie@insia.co

tel.: 0911 623039, 0903 623039

Kozmetický salón v Hruštíne
znížil natrvalo ceny:

� Gélové nechty + zdobenie

15,00 EUR

� Dorábka gel. nechtov

11,60 EUR

� Gélová francúzska na prí-

rodných nechtoch

11,00 EUR

� Turbo solárium 1 minúta

0,33 EUR

� Kompletné ošetrenie tváre

(povrchové a hĺbkové čis-

tenie tváre s ozonizérom,

masáž tváre, 2x maska, far-

benie a formovania obočia)

15,00 EUR

� Dám dlhodobo do prenájmu

3-izbový byt v Hruštíne, komplet-

ne prerobený aj s nábytkom za

dobrú cenu. Treba vidieť. V prí-

pade záujmu volajte na tel.číslo

0918 892 586.

� Kúpim starý, použiteľný fúrik.

Kontakt: 0905 948 449, Breza.


