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Aspoň formou
tejto básne,
chcem sa Ti
poďakovať za
všetko krásne:
Za to, že si sa o mňa starala,
za to, že si ma s láskou
vychovávala.
Za to, že si mi nikdy nedala
pocítiť hlad,
za to, že si ma mala rada,
Ti ďakujem tisíc krát.
Za to, že si mi spievala
a uspávala,
a vôbec, že si mi život dala.
Tvoje ruky perú, žehlia,
upratujú, varia, viem.
Aj, že sa niekedy správam
ako chcem.
Viem, že som občas zlý
a kričím po Tebe, ale mám iba
Teba, a len Tebe dôverujem.
Bola si vždy pri mne aj keď
som sa bál, bola si vždy pri mne
a na to som niekedy zabúdal.
Bola si vždy pri mne
iba ja som si to neuvedomoval,
chcela si mi vždy dobre, ale ja
som to nechápal.
Ďakujem Ti, že si mi vždy odpustila, aj keď som sa správal tak,
že si si to nezaslúžila.
Ďakujem Ti za Tvoje rady
a pochopenie,
ďakujem Ti, aj keď som Ti občas
spôsoboval trápenie.
Preto teraz so sklopenou hlavou
a nemým výrazom na tvári,
chcem sa Ti ospravedlniť
za všetky tie výrazy.
Za všetko čim som Ti ublížil,
alebo Ťa ranil,
prepáč mi, ja viem, že som si Ťa
nezaslúžil.
Píšem Ti to práve v túto chvíľu,
aby si vedela, že nie si sama,
a že mňa tu vždycky máš,
drahá moja MAMA.

Už tradične nám naši hasiči postavili v centre obce májku. O dobrú hudbu
a spev sa postarali folkloristi a SONDA, občerstvenie pre dospelých
a sladkosť pre deti zabezpečila obec.
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Byť dobrou matkou neučia v nijakej škole. Na to netreba veľké
knihy, ale veľké srdce.
(Eistein)

Očami
starostu

4/ V centre obce nám nezamestnaní
a zamestnanci obce zabetónovali poškodený oporný múr.
Pán J. Drígeľ nám pozváral nové zábradlie.

S aprílovým priaznivým počasím nám
ožili záhradky, príroda a život okolo nás
je rušnejší. Aj v našej obci bol v apríli
čulý stavebný a upratovací ruch.
Činnosť za mesiac apríl:
1/ Začiatkom apríla sme na obci rozbehli projekt, ktorý je zameraný okrem
iného aj na čistenie a výsadbu obecného lesa. Na realizáciu projektu sme zamestnali 3 nezamestnaných mužov
z obce a 1 koordinátora.
2/ Na ZŠ Výhon opätovne pokračovali stavebné práce. V nadstavenej časti boli dokončené potery. Na tomto poschodí bolo obložené obkladom WC
a tiež bola položená dlažba. Pracovníci
firmy upravili sadrokartónové stropy
a triedy boli obielené. Kúrenári v nadstavbe aj v starej časti školy namontovali nové radiátory.
V starej časti na prízemí nám pán
Ľ. Zajac začal obkladať sociálne zariadenia. V triedach bola odstránená poškodená maľovka a začalo sa s novým
náterom tried.

Pracovníci firmy začali aj s otepľovaním budovy z vonku. Z troch strán bolo
zmontované lešenie a následne pokračuje zatepľovanie polystyrénom.
3/ Firma Rezostav Ing. Jozefa Janču
nám pred Veľkou nocou zaasfaltovala
výtlky na ul. Lán a v ul. Zavoda. V odstránení výtlkov bude firma pokračovať
v ďalších uliciach.

JUBILANTI
v mesiaci máj 2011
80 rokov

75 rokov
70 rokov
65 rokov
60 rokov

55 rokov

50 rokov

Katrenčíková Emília
Škapec Šimon
Kupčová Emília
Mišániková Zuzana
Tomulcová Zuzana
Drígľová Mária
Genšorová Helena
Očkaják Jozef
Bištiak Stanislav
Hutira Jozef
Hutira Ján
Jurovčíková Žofia
Piňáková Marta
Žilincová Blažena
Jaššová Mária
Martvoňová Elena
Rabčan František
Jurčigová Margita
Snováková Viera

Uzatvorili manželstvo:
Július Adamík a Magdaléna Hojová

Prišli medzi nás:
Sofia Vidová l Sára Mišániková l
Tímea Žilincová l Petra Jurovčíková
5/ Počas apríla prebiehalo v obci veľké jarné upratovanie. Najskôr bol urobený zber železného šrotu a elektroodpadu. Počas celého mesiaca občania mali
možnosť doniesť použitý textil do haly za
MKS, ktorý bol daný na charitatívne účely
- Diakonie Broumov. Premiestnením kontajnerov si občania mali možnosť poupratovať svoje okolie. Do upratovania obce
sa zapojili aj naši školáci. Oceňujem aktivitu žiakov a pedagógov, pretože nazbierali neskutočné množstvo odpadu.
Verím, že takéto upratovanie bude mať
aj výchovný charakter a žiaci budú takí
uvedomelí, že hádzanie odpadkov, či
obalov zo sladkostí nebude končiť na
zemi, ale v košoch. Takýmto správaním
budú vzorom aj pre starších.
6/ Obec zabezpečila 4 kontajnery na
papier pri obchodoch v centre obce.
7/ V ul. Radzovka pri moste boli osadené 2 rúry na zvod povrchovej vody
a bolo opravené zábradlie.
Za všetky hore uvedené práce sa
chcem všetkým, ktorí sa na nich podieľali, veľmi pekne poďakovať.
Vážené mamičky a staré mamy
V najkrajšom mesiaci máj oslavujeme Deň matiek. Pri tejto príležitosti
všetkým mamkám a starým mamkám
prajem radosť z detí a vnúčat. Nech Vaše
srdce vždy zakusuje od svojich detí, len
potešenie a vďaku. K tomu Vám prajem
veľa zdravia a Božieho požehnania.
Mgr. František Škapec, starosta obce

25. výročie sobáša:
Ľudvik Zajac a manželka Mária

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci máj 2011
3.5.
7.5.
10.5.
14.5.
15.5.
17.5.
21.5.
24.5.
28.5.
29.5.
31.5.

Predaj MITEX
Svadobná veselica
Predaj APOLO
Svadobná veselica
Deň matiek
Predaj KRKOŠKA
Koncert
Predaj ALADIN
Svadobná veselica
Deň rodiny
Svadobná veselica
POZVÁNKA

Obec Hruštín, MŠ Hruštín a ZŠ
Hruštín Vás pozývajú na

DEŇ MATIEK
dňa 15. 5. 2011 (nedeľa) o 14.45 h
v Kultúrnom dome Hruštín.
V programe vystúpia: - deti MŠ
- žiaci ZŠ
- Fsk Hruštín
Srdečne Vás pozývame.
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„Ekologická ekonómia“ alebo
„Kam smeruje ekonómia, ktorá nepočíta s človekom?“ II. časť
Ekologicko-ekonomické myslenie
Smerovanie k vytýčeným cieľom v ekonomických systémoch by malo prebiehať postupným vývinom, akým prebieha sukcesia
v ekologických systémoch. Najskôr máme pionierske porasty (prípravné), ktoré vytvoria
predpoklady pre rast ďalších generácií. V politike bude nevyhnutný zánik starých štruktúr
a ich rebríčka hodnôt, a za ním nástup nových, ktorí pripravia cestu (pôdu, predpoklady) pre ďalších, lepších pokračovateľov tejto
sukcesie. Je to proces dlhý, a nemusíme sa
ho všetci dožiť, no podľa môjho názoru je to
proces nevyhnutný a smerujúci k vytvoreniu
(zrodeniu) generácie nezaťaženej minulosťou,
so zdravým základom, ktorý by sme mali položiť my- a tento tu zostane aj po nás, keď my
tu už dávno nebudeme. O toto sa treba usilovať, nad týmto treba rozmýšľať a k takémuto
cieľu prispôsobiť svoje konanie už v súčasnosti.
Nechcem nikoho týmto uraziť, ale nastolená demokracia v roku 1989 vo východnej
Európe vytvorila akurát tak nových leaderov
a tzv. podnikateľov, ktorí dnes vlastnia obrovské majetky a to podľa mňa bez ich pričinenia. Títo nemali žiadne korene v minulosti
a neopierali sa o tradície predchádzajúcich
generácií. Firmy, ktoré dnes vlastnia, nie sú
nové, majú zmenené len mená, získali knowhow úplne zdarma (česť výnimkám). Chcem
tým povedať, že ho nevytvorili svojou vlastnou činnosťou, postupne, systematicky a vedome, ale hlavne od tej veľkej nuly, ktorá je
základom každej sukcesie, t.j., že zo zániku
jednej firmy sa zrodí nová, dynamickejšia, prispôsobivejšia, rýchlejšia, kvalitnejšie vyrábajúca a podobne. Nestačí si len zmeniť meno
a privlastniť si výsledky práce iných, lebo keď
príde k účtovaniu, kde sú si všetci rovní, bez
ohľadu na politickú príslušnosť, tu sa ukáže
sila myšlienky, nápadu alebo charakteru.
Ekonomika sa z dlhodobého pohľadu neudrží a neprežije, ak je to len politické rozhodnutie, ktoré ju drží nad vodou na úkor iných
jedincov. Akonáhle sa ocitne bez podpory politiky, je to s ňou ako keď sa hodí do vody. Pod
vodou sa dlho neudrží, lebo dýchacie prístroje
zostali na hladine a hladina sa zrazu nad
nami zavrela a my sme zostali odkázaní len
sami na seba a svoju schopnosť prispôsobiť
sa novým podmienkam.
Veľa ľudí si bude myslieť pri čítaní týchto
stránok, že toto je len filozofovanie, a nie
ekonomika, ktorá má zabezpečiť blahobyt. Čo
je blahobyt? Plný účet peňazí – tých papierikov, ktoré jedným podpisom politika sa stanú
nepoužiteľné, nič si za ne nekúpime pri vysokej inflácii. Alebo je blahobyt vlastníctvo pár
nehnuteľností v obstarávacej cene pár miliónov dolárov, ktoré minútové zemetrasenie alebo veterná búrka premení na kopu stavebného materiálu - zväčša už nepoužiteľného bez potreby jeho znovu upravenia? Blahobyt
je snáď všetko to, čo človek dokáže za svojho
krátkeho života spotrebovať? Nemala by sa
časť blahobytu aj odložiť „na horšie časy“?.
Viete, ako vyzerá optimálny blahobyt
v zmysle ekológie? Blahobyt je taký stav, keď
jednotlivec má najvyššiu zdatnosť, t.j. keď tvorí
veľa potomkov - či už rastlina semien alebo
živočích mláďat. Nepriaznivé podmienky pre

život sú tie, pri ktorých jedinci nerastú, len
prežívajú alebo dokonca hynú. Nič vám nepripomína súčasná pôrodnosť, ktorá neustále
klesá? Toto je blahobyt? Celkom určite nie!
Mať jedného potomka je znakom toho, že
podmienky sú extrémne až letálne. Lenže ako
je to možné, keď nám všetci tvrdia, že ľudia
sú už premnožení? A možno vôbec nie sú
premnožení! Len tak na okraj jeden výpočet:
pri prepočítaní celkovej primárnej produktivity
pevniny 100x109 ton a oceánov 40x109 ton
a predpokladu potreby k výžive jedného človeka 1000 kg ekvivalentu obilia vychádza teoretické množstvo populácie na 140 miliárd
ľudí! Je to ale aj nereálne množstvo?
Ekonomické teórie - aby dobre analyzovali s čo najväčšou presnosťou nejaký jav, tak
abstrahujú od určitých vplyvov, ktoré vždy
môžu výsledok skúmania zmeniť alebo minimálne znepresniť, teda ovplyvniť, používajú
tzv. „ceteris paribus“. Toto v reálnom živote sa
ale nedá použiť. Nie je to možné, predsa keď
hodíte človeka do vody, tak má len možnosť
začať plávať, alebo sa utopiť. Nedá sa odmyslieť voda a skúmať, či sa mu podarí naučiť sa
plávať na piesku, keďže od vody sme abstrahovali.
V nijakom prípade nemôžeme upustiť od
vnímania hrozieb a pripustiť zovšeobecnenie,
keď nám tieto hrozby hrozia už na regionálnej
úrovni, ak nie dokonca na lokálnej. Na lokálnej úrovni hrozby ihneď vidíme, a vieme sa im
prispôsobiť, no na globálnej úrovni hrozby sú
ťažko postrehnuteľné, zväčša ich nevidíme.
Ekonóm predsa raz bude musieť vypočítať
náklady na odstránenie následkov znečistenia životného prostredia - keď dnes vie tak
presne vypočítať zisk z jeho „kovbojského“
využívania. Dokedy budeme považovať poplatky za znečisťovanie ovzdušia a prostredia
len za akési nutné zlo, ktoré si oceníme výškou poplatku, ten zaplatíme, dáme si ho do
nákladov výrobku, o túto časť nákladov zvýšime predajnú cenu výrobku (statku), dosiahneme znova zisk a všetko je tak ako má byť.
Omyl! O niekoľko rokov s hrôzou zistíme, že
sme si vypočítali akýsi poplatok presne podľa
teórie, no abstrahovali sme od takého vážneho, akým je vplyv znečistenia na naše zdravie.
Pokiaľ viem, tak zdravie ešte ani jeden
ekonóm nezakalkuloval do ceny výrobku
a takáto položka dodnes nefiguruje ako samostatne sledovateľná v účtovej osnove pre
podnikateľov, ani v nákladových ani vo výnosových účtoch. Zdravie a zdravotná starostlivosť figuruje len na účtoch štátneho rozpočtu
a každá vláda chce tento problém presunúť
na plecia radových občanov, resp. samosprávam, ktorí celkom iste tento problém nespôsobili, ba skôr naopak, o zdravie prišli pri
tvrdej a nebezpečnej práci v továrňach a na
poliach za účelom dosiahnutia zisku pri súčasnom zničení životného prostredia. Tento
zisk sa pomaly ale iste začína rozplývať do
hmly nedohľadna, pretože náklady na ochranu životného prostredia - ak majú byť spravodlivo adresované - tak ako sú spravodlivo
adresované zisky, tak tieto náklady by sa mali
započítavať do medzispotreby podnikov.
Ochrana životného prostredia je služba,
ktorú sa snaží vykonávať štát pri svojom spravodlivom prerozdeľovaní zdrojov. Za túto služ-

bu sme povinní zaplatiť generáciám, ktoré prídu po nás, aby tu mohli aj oni žiť, pracovať
a uspokojovať svoje potreby. Teraz, keď si to
započítame do medzispotreby ako nakúpenú
službu od budúcich generácií, môžeme spokojne skonštatovať, že zisk, alebo podstatná
časť z neho je nenávratne preč. Môžeme povedať, že sme sa prerátali? Možno ešte nie.
Prerátame sa neskôr ,ak sa ihneď dnes nezačneme pozerať na ekonomiku z celkom iného
uhla pohľadu.
Modrený konzumný spôsob života, ktorý
produkuje viac biologicky neodbúrateľných
odpadov, než vyrobí produktov pre ľudí, je
veľká zvrátenosť. Kto má záujem na podporovaní neobmedzenej spotreby, sa asi pomiatol
na mysli. Nebudem vymýšľať vymyslené, ani
analyzovať samozrejmosti, ktoré sa dajú vidieť otvorenými očami a otvoreným srdcom
k prírode. Na konzumnom spôsobe prepadnú
hlavne otvorené ekonomiky a firmy v nich. Už
dnes sa sťahujú z jedného štátu do druhého.
Akonáhle sa domáci výrobca presťahuje do
iného štátu, domácim už zostanú len otvorené oči (ale pre plač). A prečo, no preto, lebo
tieto oči sa začali otvárať príliš neskoro. Toto
je prvý prejav nestability ekonomiky spôsobenej konzumným spôsobom chápania života.
A neskoro sa zákonite otvoria oči aj v tom
druhom štáte, lebo dotyčná firma odíde aj
z tohto druhého štátu do tretieho. Domov sa
firma už nevráti tak rýchlo. Donekonečna sa
to nebude dať robiť takto, len za predpokladu,
ako je to v ekológii holý fakt, a to keď
v pôvodnom štáte, odkiaľ firma vyšla, nastane
sukcesia. Po nej, keď budú podmienky stabilné, táto prvá firma už nebude existovať, lebo
ju nahradila iná, nová.
Doteraz všetky snahy ekonómov o nastolenie rovnováhy a rastu sa utopili vo vlnách
alebo víre politických rozhodnutí. Záujmové
skupiny spôsobujú nerovnováhu vo svete
úmyselne a koristnícky využívajú zdroje pod
pláštikom (ochranou) schvaľovaných zákonov. Budúcnosť vidím v regionálnom, ak nie
lokálnom rozhodovaní o využívaní prírodných
zdrojov. Toto využívanie bude spravodlivé len
za predpokladu, že 2 generácie musia zákonite vymrieť, a potom na ich miesto nastúpia
mladé, zdravé, dynamické, ktoré už nebudú
zaťažené minulosťou, v ktorej žabomyšie vojny politikov boli a sú dôležitejšie než samotní
ľudia, ktorí si ich zvolili za svojich zástupcov.
Jedným z pravidiel spravodlivého rozdeľovania zdrojov by malo byť teritoriálne pravidlo, t.j. kde je najväčší objem zdrojov, tam by
malo žiť najviac obyvateľov. Aj v ekológii existuje pozitívny vzťah medzi výškou hrubej primárnej produkcie a početnosťou populácie.
O čom je celá súčasná ekonomická teória? Je o produkcii a spotrebe, alebo ak chceme - o ponuke a dopyte, o ekonomickom
raste, za ktorým nasleduje blahobyt. O akej
produkcii a blahobyte to však hovoríme, keď
2/3 ľudstva hladuje? Je schopná ekonomika
sama o sebe bez ekológie dať týmto ľuďom
trvalú obživu? Prečo títo ľudia neprodukujú,
keď majú dostatok prírodných zdrojov? Prečo
sa im nedostáva riadneho vzdelania, ktoré by
im otvorilo oči? Je to úmyselne tak?
Ing. František Krivačka
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Najmladšia generácia v obci
04.04. – sa MŠ zapojila do spotrebiteľskej súťaže
BUPI s názvom: „Žabka BUPI a jej EAN kód“ –
hlavným cieľom súťaže je poukázať na dôležitosť hygieny pre deti zábavnou formou, rozvíjať fyzickú aktivitu detí prostredníctvom veselej rozcvičky a podporiť
kreativitu detí. Na získanie hodnotných cien je potrebné nazbierať čo najväčší počet EAN kódov z výrobkov
BUPI. Ak máte záujem prispieť, kódy z výrobkov BUPI
odovzdajte p. uč. jednotlivých tried. Za spoluprácu
ďakujeme.
05.04. – „O zúbky sa treba správne starať.“
Pracovníčka RÚVZ v DK prišla deťom 1. a 2. triedy

porozprávať, ako sa treba starať o mliečny chrup
a predviedla im správnu techniku čistenia zúbkov. Vysvetlila deťom, že aj mliečne zúbky treba ošetrovať,
liečiť, plombovať a pána zubára sa nemusíme báť.
06.04. – deti MŠ prispeli výtvarnými prácami do
celoslovenskej súťaže „Pramienok“ s ekologickou tematikou. Cieľom súťaže je pestovanie ekologického
svedomia a ekologickej inteligencie detí.
08.04. – sa uskutočnil v MŠ hudobno-výchovný koncert s názvom Viktor – Škola hrou. Medzi deti prišiel
ujo Viktor, ktorý ich hravou formou vtiahol do sveta
veselých pesničiek, pri ktorých si deti s chuťou zaspievali i zatancovali. Na chvíľu sa ocitli v lese medzi
zvieratkami, kde sa s opičkami učili rátať. V piesni
„Šašo“ si deti zatancovali a naučili sa veselé a ľahko
zapamätateľné texty a podmanivé melódie.
29.04. – počasie nám prialo a tak sme za spevu
ľudových piesní, v dobrej nálade zdobili máj. Deťom
sme priblížili atmosféru dávnych čias, kedy naše babky a dedkovia slávili máj. Deti si zopakovali množstvo
hudobno-pohybových hier a zasúťažili si.

05.05. a 06.05. (štvrtok, piatok) o 15.00 hod. sa
bude konať v MŠ „DEŇ MATIEK“, na ktorý srdečne
pozývame všetky mamičky a babičky. Slávnostný
program deti odprezentujú po jednotlivých triedach.
Tešíme sa na Vašu účasť.
17.05. (utorok) príde do MŠ fotograf, prosím rodičov,
aby p. učiteľkám nahlásili záujem o spoločnú fotku
alebo záujem o foto-balíček.
Vážení rodičia, rozhodnutie o prijatí dieťaťa si môžete prevziať u riaditeľky MŠ.
Silvia Škapcová
riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
- oficiálne výsledky celoplošného preskúšania deviatakov zo slovenského
jazyka a literatúry a matematiky, ktoré sa uskutočnilo 9.3.2011:
Slovenský jazyk:
celoslovenský priemer: 58,2 %
priemer našej školy: 52,7 % (9. A –
51,7 %, 9. B – 54,2 %)
najlepšie výsledky: 85 %: Katarína
Martvoňová 9.A, Alžbeta Kubiritová 9.B,
80 %: Milan Jašica 9.B, Tatiana Rosiarová 9.B.
Matematika:
- celoslovenský priemer: 52,9 %
- priemer našej školy: 51,7 % (9.A –
53,8 %, 9.B – 48,9 %)
- najlepšie výsledky: 75 %: Katarína
Belkoťáková 9.A, Alena Sedlárová 9.A,
Dominik Zemenčík 9.A, 70 %: Tatiana
Ťasnochová 9.A.
- Prvú aprílovú noc strávili žiaci 6.A
a 6.B triedy v škole. Ukázali, že „Duch
školy“ je ich kamarát, tmy sa už dávno
neboja a dokážu prebdieť celú noc. Odhalili tajomstvo, priniesli listy z „pravekého stromu“, hrali rôzne hry, rozprávali
a čítali strašidelné príbehy...
5.4. žiaci 3.A i 3.B mali možnosť získať nové informácie o prevencii zubného kazu i o starostlivosti o chrbticu. Pracovníčka Úradu verejného zdravotníctva v D. Kubíne p. Kratochvílová im ukázala techniku čistenia chrupu.

Alexandra Plutinská (4.A) a Michaela
Kompanová (3.A).
18. a 19.4. sa v ZŠ Lokca uskutočnilo
okresné kolo Pytagoriády. Našu školu
reprezentovalo 10 žiakov, spomedzi ktorých sa najviac darilo Matúšovi Kopilcovi (3.B - prip. p.uč. Juríková), ktorý zvíťazil v kategórii tretiakov, a Romanovi Stierankovi (6.A - pripr. p.uč. Halmeš), ktorý
obsadil 4.- 5. miesto, keď mu chýbal
jediný bod na 2. miesto. Obidvom žiakom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.
20.4. sa žiaci II. stupňa zúčastnili
v rámci akcie VYČISTIME SI SLOVENSKO brigády pri čistení obce. Vedenie
školy určilo jednotlivým triedam úseky,
ktoré bolo treba upratať, OcÚ a MŽP SR
dodali vrecia a zabezpečili odvoz odpadu a usilovní žiaci so svojimi učiteľmi sa
pričinili o to, že naša obec vyzerá zasa
trochu krajšie. Dokedy, to je na zamyslenie aj pre dospelých, ktorí robia neporiadok a divoké skládky.

27.4. sa mladší žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola turnaja v malom
futbale, ktoré sa uskutočnilo v Breze.
Zvíťazila ZŠ Breza, ktorá si poradila so
všetkými súpermi. Ostatné družstvá mali
jednu výhru a dve prehry. Poradie:
1. Breza, 2. Hruštín, 3. Babín, 4. Lokca.

6.4. sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Účastníkmi z našej školy boli Daša Janceková (6.A) a Diana
Teťáková (7.B). Ďakujeme za reprezentáciu.
13. apríla si ôsmaci zmerali sily
v prírodovednom kvíze. Súťažili v piatich
trojčlenných družstvách. Víťazkami s najväčším počtom bodov sa stali dievčatá
z 8.A – Lydka Hojová, Marika Štulajterová a Lucia Hojová. Tesne za nimi skončili tiež dievčatá z 8.A – Z. Žilincová,
T. Trojáková a N. Sochová. Tretie miesto
patrilo jedinému chlapčenskému družstvu z 8.B – M. Remeňovi, M. Hutárovi
a J. Jancekovi.
14.4. sa konalo v Námestove okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Reprezentovali nás Silvia Martvoňová (6.A),

- V našej škole sme vymysleli súťaž
„O najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu“.
Zapojili sa do nej všetci žiaci. Každá
trieda odovzdala na vyhodnotenie jeden
košík so svojimi výrobkami. Tak školská
chodba v Zamoste krásne rozkvitla zlatým dažďom, bahniatkami a rozžiarila
sa všetkými farbami. Kto zvíťazil? Všetky triedy, lebo každý výrobok je jedinečný, originálny, krásny a hlavne vyrobený
šikovnými rukami našich žiakov.
29.4. - sa naše družstvo zúčastnilo
regionálnej súťaže HLIADKY ML. ZDRA-
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VOTNÍKOV v D. Kubíne. Spomedzi
12 družstiev z celej Oravy obsadilo
5.miesto ( o dve priečky lepšie ako vlani,
z okresu NO najlepšie!). Reprezentovali
nás: Darina Očkajáková, Natália Bražinová, Daniela Martvoňová, Lenka Smidžárová, Jana Jurkyová (všetky 4.A).
Pripravovala p.uč. Martina Šalatová.

- Už štyri roky lesníci so žiakmi viac
ako 1000 ZŠ a MŠ na celom Slovensku
zakladajú miniarboréta. Ich úlohou je
nielen skrášliť okolie škôl, ale aj naučiť
žiakov spoznávať lesné bohatstvo Slovenska. Tohto roku k už vysadeným drevinám pribudli ďalšie tri - douglaska, brest
a pagaštan. Ing. Rabčan, zamestnanec
LESOV SR, štátny podnik B.Bystrica
ukázal našim ôsmakom, ako sa správne
sadia stromy a pripomenul, že r.2011 je
Medzinárodný rok lesov.
- Poďakovanie p. Ing. Miroslavovi Jaššovi za poskytnutie dosiek na pracovné vyučovanie.
Prvá stavebná sporiteľňa v zastúpení
p. Martou Drígľovou urobila medzi rodičmi žiakov 1.- 5.ročníka anketu. Žiaci dostali za doručenie a vrátenie vyplnených
anketových lístkov malý darček ( perá,
fixky, pastelky...). Triedy, ktoré dosiahli
najvyššie percento vrátených anketových
lístkov, boli odmenené finančnými darmi
od Prvej SS.
1.miesto 1.B (tr. Mgr. Poljaková) - 60 €
2.miesto 5.A (tr. Mgr. Kubasová) - 50 €
3.miesto 1.A (tr. Mgr. Bištiaková) - 40 €
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. ďakuje všetkým zapojeným žiakom a rodičom za spoluprácu. Finančné odmeny
môžu triedy využiť podľa vlastného uváženia (na školský výlet, na sladkosti, na
zaujímavú akciu...)
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2011 je akcia mimoriadneho významu.
Vykoná sa na celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové
údaje o počte obyvateľov žijúcich na
území Slovenskej republiky, ale aj o ich
demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej,
sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre
Štatistický úrad Slovenskej republiky
budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní
záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť
sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia
bez rozdielu.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací
komisári, ktorí sú obyvateľmi našej obce.
Ich úlohou bude zabezpečiť sčítanie obyvateľov, domov a bytov v čase sčítania,
ktorý svojím nariadením ustanovila vláda Slovenskej republiky na obdobie od
13. mája do 6. júna 2011.

PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13. mája
2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný
preukazovať sa osobitným poverením,
ktoré mu vydal starosta obce. Sčítací
komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho
sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe
vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na
Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky,
informujte o tom sčítacieho komisára.
Od sčítacieho komisára prevezmete
tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za
celú bytovú domácnosť

z podujatia

l

z podujatia

C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo
správca domu za každý dom - za
každý dom jedno sčítacie tlačivo

SČÍTANIE
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie
tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by
Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte
modrým alebo čiernym perom. Sčítacie
tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie
tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo
elektronicky. Elektronické sčítanie bude
možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk,
ktorú Štatistický úrad SR zriadil na tento
účel. Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
Sčítať sa elektronicky umožní tzv.
identifikátor. Pôjde o bezvýznamové,
náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe doručí sčítací komisár spolu s
overovacím heslom. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím tohto
jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba bude mať k dispozícii len jeden identifikátor, s ktorým
sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz.
Keďže povinnosťou sčítacieho komisára
je podľa zákona č. 263/2008 Z. z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov prevziať vyplnené tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy
...", sčítací komisári cez pripravovaný
monitorovací systém budú informovaní
o počte formulárov vyplnených v elektronickej forme. Údaje v elektronickej
forme sa budú zisťovať od 21. mája do
29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na
elektronické sčítanie súvisí so snahou
zabezpečiť úplnosť sčítania na celom
území Slovenskej republiky. Obyvatel

z podujatia

l

z podujatia

l

ľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť
a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích
tlačív v listinnej podobe.

PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčítania
sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú.
Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade
potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od
všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

Srdce matky
Jeden kňaz spomínal, ako raz pochovával jednu matku z domova dôchodcov. Lialo ako z krhly. Na pohrebe
nebol nikto, iba štyria muži z pohrebnej služby, ktorí niesli rakvu. O týždeň
po pohrebe prišla na faru žena a predstavila sa ako dcéra zosnulej. Poprosila kňaza, aby jej povedal, kde pochoval jej matku. Kňaz sa jej spýtal: ,,A
kde ste boli v ten deň, keď ste neprišli
ani na pohreb?“ Odpovedala: ,,Viete,
staviame dom a na ten deň som mala
objednaných murárov. Nemohla som
ich predsa odvolať! Lenže aj tak neprišli, lebo pršalo, a ja som to už nestihla.“ Kňaz jej na to odpovedal: ,,Ak ste
nedokázali prísť na pohreb svojej vlastnej matke, ani ja vám neukážem, kde
som ju pochoval. Choďte sama a vaše
srdce nech vám ukáže miesto, kde leží
srdce vašej matky, ku ktorému ste sa
zachovali ako k cudziemu.“
Najkrajším poďakovaním je prejav
lásky a vďaky, ktorú matka pocíti, kým
žije. Zabudnúť na matku a plakať nad
jej hrobom je už neskoro.
(Autor príbehu: Ľubomír Grega)

z podujatia

l

z podujatia

V sobotu,
30. apríla, bola
otvorená sezóna na Oravskom hrade.
Pri tejto príležitosti sme boli
palatínovi Turzovi odovzdať
symbolické
renty.
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inzercia
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inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Uvažujete o splatení menej výhodného úveru na bývanie
v inej banke? Alebo
Vám chýbajú peniaze na financovanie
opravy, modernizácie, či kúpy vlastného bytu alebo
domu?
Práve na Vás
myslela Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
pri príprave mimoriadne zvýhodnenej
úverovej ponuky.
Ak do 31.5.2011 požiadate v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., o medziúver, znížime vám jeho úrokovú
sadzbu až o 4 % oproti štandardnej sadzbe.
Zvýhodnená úroková sadzba Vášho medziúveru
tak bude v rozmedzí od 1,69 % do 3,69 %, v závislosti od typu medziúveru.
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala.
Kontaktné údaje:
Marta Drígľová – obchodná zástupkyňa PSS
Pod Uhliskom 255, Hruštín
tel.: 0915 81 32 32

POZOR – zmena!
kancelária v Námestove
presťahovaná do budovy
Všeobecnej úverovej banky, 1. poschodie

Široký sortiment – najlepšie ceny!
Na zhromaždení delegátov
COOP Jednota Námestovo
SD 29. 4. 2011 bol výbor členskej základne v Hruštíne vyhodnotený ako jeden z najlepších. Na zhromaždení pri príležitosti životného jubilea bola
ocenená aj dlhoročná členka predstavenstva COOP Jednota Námestovo a predsedníčka výboru členskej základne
v Hruštíne p. Janka Kravčíková. Členovia výboru jej pri tejto
príležitosti želajú veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.
členovia výboru členskej základne

Rozličný tovar Šimon Očkaják
producentská predajňa
sudového a fľašovaného vína
PEGAS
v Ponúka rôzne druhy sudových, stolových,
akostných a sýtených vín za výborné ceny.
v Pri limitovaných odberoch ponúkame zľavy.
v Ďalej ponúkame kŕmnu múku, otruby.
v Tešíme sa na Vašu návštevu
l

l

Dám do prenájmu 3 izbový byt. Prerobený, zariadený
v Hruštíne. Cena s energiami 260 EUR. Tel.: 0915 871874.
Kúpim starý, použiteľný fúrik. Kontakt: 0905 948 449,
Breza.
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TAJNIČKA

Správna odpoveď z minulého čísla: „zamestnával blbca“
Cenu, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade, získava: Jana Katreníková, Črchľa 371/81
Svoje meno a riešenie krížovky zasielajte na email: ouhrustin@orava.sk

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK
DOBRÝ DEŇ,
PREDSTAVUJE SA VÁM
NOVOVZNIKNUTÉ RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK.
KTO SME?
Sme občianske združenie, ktoré
chce priniesť nové možnosti pre rodiny, deti, mladých i seniorov – pre
všetkých.
ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?
- posilňovať rolu rodiny a rodičovskej výchovy

- organizovať rôzne aktivity pre rodičov, rodiny a páry pripravujúce sa na manželstvo a rodičovstvo
- vytvárať program pre voľno-časové aktivity detí, mládeže
a celých rodín
- vytvárať priestor pre matky s deťmi na materskej dovolenke a mnoho iných aktivít
ČO PRIPRAVUJEME?
Deň Rodiny (29. mája 2011)
Materské centrum (od júla 2011)
KONTAKT:
www.rcmotylik.orava.sk

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK v spolupráci s Obcou Hruštín, Farským úradom Hruštín a ZŠ Hruštín vás pozýva na
Deň Rodiny, dňa 29. mája 2011 v areáli ZŠ Hruštín.
PROGRAM:
14.00 POBOŽNOSŤ RODÍN V KOSTOLE
14.30 OTVORENIE AKCIE (vystúpenia mnohých tanečných, hudobných a speváckych súborov, dobrá hudba,...)
17.30 UKONČENIE AKCIE
18.30 PREMIETANIE FILMU BELLA
PRIEBEŽNÉ AKCIE:
PRIATEĽSKÝ TURNAJ MLADÝCH, PREDNÁŠKY pre rodiny aj mladých, SÚŤAŽE PRE DETI I CELÉ RODINY, ODMENY, OBČERSTVENIE, možnosť zakúpenia rôznych pro-rodinných časopisov a kníh, darčekových predmetov a množstvo
iných zaujímavostí
BLIŽŠIE INFO O PROGRAME NA PLAGÁTOCH A NA
www.rcmotylik.orava.sk.
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