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Protivné mamy
(Rozprávanie jedného otca)
To boli tie najťažšie boje zo všetkých.
Som rada, že som ich vyhrala, pretože
na konci si vyhral aj ty. A jedného dňa
keď tvoje deti budú dosť staré na to, aby
pochopili logiku rodiča, aj ty im toto vyrozprávaš.“
Tak čo, bola tvoja mama protivná?
Moja teda bola. Mali sme najprotivnejšiu
mamu na celom svete!
Kým iné deti mali na raňajky cukríky,
my sme jedli vločky, vajcia a chlieb! Keď
iní mali keksy a pepsi na obed, my sme
mali sendvič. A môžeš si domyslieť, že
naša mama nám varila večeru úplne
inú, než mali ostatné deti!
Mama VŽDY musela vedieť, kde sme.
Ako keby sme boli väzni vo väzení. Musela poznať našich priateľov a musela
vedieť čo s nimi robíme. Keď sme povedali, že sa vrátime o hodinu, žiadala,
aby sme boli doma o hodinu. Mohli sme
prísť aj skôr, ale nikdy nie neskôr!
Hanbili sme sa to priznať, ale dokonca si dovolila porušiť zákon o práci detí
tým, že sme museli pracovať!! Museli
sme umývať riad, ustielať si postele, naučiť sa variť, vysávať, prať, vynášať smeti

Jedného dňa, keď moje deti budú
dosť staré, aby pochopili logiku, podľa
ktorej postupuje rodič, poviem im, ako
mne povedala moja protivná mama:
„Milovala som ťa dosť – na to, aby
som sa mohla opýtať kam ideš, s kým
a kedy sa vrátiš.
Milovala som ťa dosť na to, aby
som bola ticho a nechala ťa samého
zistiť, že tvoj nový najlepší priateľ je
podlízavec.
Milovala som ťa dosť na to, aby
som nad tebou stála dve hodiny, kým
si upratoval izbu, čo inak normálne
trvá 15 minút.
Milovala som ťa dosť na to, aby
som ti dovolila vidieť môj hnev, sklamanie a slzy v očiach. Deti musia vedieť, že ich rodičia nie sú dokonalí!
Milovala som ťa dosť na to, aby
som ťa donútila vziať zodpovednosť za
svoje činy, aj keď trest bol taký krutý,
že mi skoro zlomil srdce.
Ale hlavne, milovala som ťa dosť na
to, aby – som ti povedala NIE, aj keď
som vedela, že ma za to budeš nenávidieť.
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a iné podobné kruté práce. Myslím, že
keď v noci ležala v posteli, rozmýšľala,
aké práce pre nás ešte vymyslí.
Vždy žiadala, aby sme hovorili pravdu. Celú pravdu a nič iné, len pravdu.
Kým sme vyrástli na tínedžerov, dokázala nám čítať myšlienky a mala oči aj
vzadu. Vtedy sme mali už fakt ťažký
život!
Mama nedovolila, aby nám priatelia
zvonili zdola, ale museli prísť až ku
dverám, aby ich spoznala. Kým iní randili už v 12, či 13, my sme museli čakať
až do 16.
Kvôli našej mame sme zmeškali veľa
vecí, ktoré zakúsili iné deti. My sme
nikdy neboli pristihnutí pri krádeži, vandalizme, alebo zavretí za nejaký zločin. To všetko bola jej vina.
Kvôli našej mame sme opustili domov ako vzdelaní, čestní, zodpovední
dospelí ľudia.
A teraz? Snažíme sa byť rovnako
protivní rodičia, ako bola naša mama.
(Zdroj internet)
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Aj keď o týždeň neskôr, ale
aj tento rok
sme si v nedeľu, 15. mája, uctili naše mamy
a staré mamy,
ktoré mali svoj
krásny sviatok
„Deň matiek“.
V programe,
ktorý bol v kultúrnom dome,
sa im predvied-

li deti z materskej školy, žiaci základnej školy a naši folkloristi.
Po programe dostala každá
mama a stará mama krásny kvietok, ktorý im odovzdal starosta
obce Mgr. František Škapec.
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Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom
som sa naučila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti, koho chce...
(Matka Tereza)

Očami
starostu
Dážď a májové teplo podvihli vegetáciu a potešili aj záhradkárov. Pevne dúfame, že takéto priaznivé počasie bude
pokračovať a nebude sa opakovať nepriaznivý, vlaňajší rok.
Činnosť za mesiac máj:
1. Na ZŠ Výhon pracovníci stavebnej
firmy pokračovali v prácach. V nadstavbe podkrovia boli vymaľované triedy
a chodba. Tri steny vonkajšej fasády
boli zateplené a pripravené na úpravu
farebnou omietkou. V starej časti školy
nám p. Ľ. Zajac dokončil obklady a dlažby v sociálnych zariadeniach. V tejto
časti pokračuje v maľovaní tried a chodieb p. T. Bušo so svojimi spolupracovníkmi.

2. Firma Rezostav Ing. J. Janču, nám
zaasfaltovala výtlky v uliciach Kút, Hrnčiarka, Pod Uhliskom a Veterná.
3. Pracovníci obce a nezamestnaní
pokosili cintorín v Hruštíne a aj vo Vaňovke a verejné priestranstvá v centre
obce.
4. Pracovníci obce a nezamestnaní
v Baraniarkach odstránili divokú skládku smetí. Všetkým, ktorí sa podieľali na
týchto prácach veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania.
V mesiaci máj popri iných sviatkoch
si pripomíname aj Deň rodiny. Tento rok
združenie „Motýlik“ v spolupráci s obcou
a ZŠ zorganizovalo prvý ročník Dňa rodiny v našej obci. Vydarilo sa nám počasie, aj celá akcia. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa do spomínanej akcie zapojili.
Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 16.05.2011 Číslo: OZ 02/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 11
2. Informáciu starostu obce o plnení
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Informáciu starostu obce o priebehu
prác na ZŠ Hruštín, oprave ciest
a prácach v obci.
4. Pripomienky a informácie poslancov OZ.
5. Informáciu starostu obce o podpísaní
Plánu spolupráce medzi Obcou Hruštín a Gminou Zabierzow na rok 2011.
6. Informáciu zo zasadnutia Komisie na
ochranu verejného záujmu zo dňa
17.02.2011.
B/ Schvaľuje:
1. Správu o činnosti kontrolóra Obce
Hruštín za rok 2010.
2. Správu o kontrole hospodárenia počas rozpočtového provizória za mesiac január 2011.
3. a/ Záverečný účet Obce Hruštín za
rok 2010 bez výhrad.
b/ Vyhodnotenie Programového rozpočtu Obce Hruštín za rok 2010 bez
výhrad.
c/ Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Hruštín za rok
2010 v celkovej výške 1.876 €: 10 %
na rezervný fond, a to vo výške
187,60 € a 90 % na pokrytie výdavkov v kapitálovom rozpočte r. 2011,
a to vo výške 1.688,40 €.

4. Odpredaj obecného pozemku parcela CKN č. 75/5 o výmere 81 m2, CKN
č. 75/7 o výmere 111 m2, CKN č. 75/8
o výmere 206 m2 a CKN č. 75/11
o výmere 148 m2 v k. ú. Hruštín podľa
znaleckého posudku v cene 1.130 € /
2,06 €/m 2/ pre Ľubomíra Gabaja
a manželku Veroniku, bytom Radzovka 598/42, 029 52 Hruštín. Osoby
nie sú v rozpore so zákonom SNR
č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších
predpisov, § 9a, ods. 6 a ods. 7.
5. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok
2011 v položke tar. plat 222 09111
611 326 41 ponížiť o odchodné 1.362 €
a odstupné 2.043 €, položku odchodné 222 09111 642013 326 41 upraviť
na 1.362 € a 222 09111 642012 326
41 upraviť na 2.043 €.
6. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok
2011 v položke 642013 odchodné navýšiť o 806 €.
7. Navýšenie platu starostu obce Hruštín o 1,35 násobok podľa § 4, ods. 2,
zák. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
C/ Neschvaľuje:
1. Žiadosť p. Márie Žilincovej, bytom Zamost 117/22, Hruštín o odpredaj
obecného pozemku parcela CKN
č. 1365/2, 1365/3, 1365/4 v k. ú. Hruštín o výmere 528 m2.
Mgr. František Škapec, starosta obce

„Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ....“

S hlbokým zármutkom sme
prijali správu o tragickej smrti
dlhoročného veliteľa DHZ Hruštín,

p. Jozefa Ťasnochu.
Bol to človek, ktorý ochotne
pomáhal nielen pri požiaroch, ale aj
kedykoľvek to bolo potrebné, či už
na obci, v kostole, alebo každému
z nás. Za to mu patrí veľká vďaka
a spomienka v našich srdciach.
Česť jeho pamiatke

JUBILANTI
v mesiaci jún 2011

75 rokov Snováková Helena
70 rokov Zemenčíková Bernardína
Hojová Mária
Hutira Vavrinec
65 rokov Snováková Margita
60 rokov Žilincová Mária
55 rokov Martvoňová Mária
Kapráliková Mária
Snováková Zdenka
Vlžák Ľudovít
Matečková Anna
Očkaják Ján
50 rokov Gáborová Marta
Martvoň Milan
Joštiak Ján
Šinál Ján
Dopaterová Mária
Kubiritová Zuzana

Uzatvorili manželstvo:
Richard Turňa a Monika Škapcová
Ľubomír Jurky a Jana Kľusková
Karol Skladaný a Lucia Jaššová
Rastislav Kytaš a Dana Očkajáková
Vladimír Lipničan a Miriama Teťáková

Prišli medzi nás:
Simona Graňáková l Martin Mikuláš
l Andrej Slaničan l Rebeka Huráková l Richard Hurák

25. výročie sobáša:
Miroslav Šeliga a manželka Mária

50. výročie sobáša:
Ladislav Hojo a manželka Margita
Štefan Krivačka a manželka Margita

60. výročie sobáša:
František Kompan a manželka Mária
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„Ekologická ekonómia“ alebo
„Kam smeruje ekonómia, ktorá nepočíta s človekom?“ III. časť
Ľudská pracovná sila ako zdroj
Väčšina zamestnávateľov platí pracovníkov mzdou, ktorá je na úrovni minimálnej
mzdy, mnohokrát len na papieri. Po vyžmýkaní nasleduje odchod do dôchodku – zaslúženého odpočinku. S podlomeným zdravím,
a to fyzickým aj psychickým, si nakoniec toho
dôchodku ani neužije, lebo pri odchode na
tento tzv. odpočinok vo veku cca 65 rokov
mu zostáva približne 4-8 rokov života. To je
s výškou penzie a s dobou jej poberania na
nájdenie tak akurát diery v zemi, kde sa pomaly ale iste aj sám musí zahrabať, lebo nezostane po ňom ani potomok. Keby aj po ňom
predsa nejaký ten potomok alebo dedič aj zostal, nemal by na to čas, aby ho pochoval,
lebo s najväčšou pravdepodobnosťou, keď
by sme abstrahovali od cca 1-2 % bohatých,
by si hľadal prácu práve v tom čase niekde
na druhej strane zemegule. Vek odchodu na
zaslúžený odpočinok tak, aby to nebolo len
v úvodzovkách by mal byť cca v 50.–55. roku
veku človeka, kedy je táto hranica výhodná
ako pre občana, tak aj pre celú spoločnosť.
Priemerná dĺžka života človeka v súčasnosti na celom svete je cca 52 rokov, na Slovensku je to cca 72 rokov. Teoretická dĺžka
života vypočítaná odborníkmi je 88 rokov.
Niektoré zdroje dokonca uvádzajú teoretickú možnú dĺžku života okolo 120 rokov. My
predpokladajme, že u nás sa táto hranica
v priebehu pár desiatok rokov dosiahne
80 rokov, čo by bolo veľmi príjemné pre občanov a nepríjemné pre spoločnosť, ktorú reprezentuje štát. Keďže sa tomuto smerovaniu zrejme nevyhneme, reforma tohto „problému“ by sa mala vykonať systémovo s ohľadom na tieto predpoklady a výpočty, ale hlavne spravodlivo, čo sa týka dĺžky pracovnej
aktivity pre človeka a na druhej strane dĺžky
aktivity pre spoločnosť, resp. pre zamestnávateľa, ktorý robí odvody z práce pre spoločnosť.
Podľa môjho názoru jediným správnym
termínom odchodu do dôchodku by mal byť
a nie len na Slovensku vek 50-55 rokov života človeka, a to z dôvodu nasledovných
skutočností:
- priemerný nástup do práce bude, keďže
chceme, aby skoro každý mal minimálne
stredoškolské vzdelanie, vo veku cca
20 rokov,
- priemerný nástup do práce vysokoškoláka bude cca 25 rokov,
- doba práce každého človeka nech je
30 rokov,
- priemerný vek odchodu na odpočinok stredoškoláka bude teda 50 rokov
- priemerný vek odchodu na dôchodok vysokoškoláka bude potom 55 rokov.
Uvedeným sa zníži razom nezamestnanosť, lebo zamestnávatelia musia na uvoľnené miesta zákonite prijať nových – mladých
pracovníkov a dôchodcovia v očakávaní, že
zmena je trvalá, začnú uspokojovať svoje
potreby, ktoré doteraz nemohli, o ktorých
mnohí len snívali. V neposlednom rade budú
môcť viac času tráviť so svojimi blízkymi,
pravdepodobne najviac so svojimi deťmi
a vnúčatami. Koniec koncov toto vychádza
aj z histórie a tradície nášho slovanského národa, kde vždy základom a teda najbližšie
bola rodina. A to všetko preto, lebo budú mať
dostatok voľného času, aby sa konečne venovali tým činnostiam, na ktoré inak nemali

čas a veľký počet z nich ani peniaze. A to
všetko preto, lebo čas = peniaze. V prípade,
že nejaký dôchodca by chcel pracovať aj
naďalej, môže sa mu to umožniť za predpokladu, že výška zdanenia jeho príjmu bude
jednoznačne vyššia ako v mladších vekových
kategóriách. Keď sa nad tým zamyslíme, zistíme, že je to v súlade s prírodou, v ktorej
panuje (aspoň doposiaľ) ešte aká - taká rovnováha a zároveň je to v súlade so spravodlivý rozdeľovaním zdrojov ale hlavne príjmov
z ich využívania.
Ľudská pracovná sila ako zdroj si zaslúži
za 30 rokov práce vykonávanej na 100 %
rovnakých 30 rokov slušného odpočinku s trvalým zaistením na 100 %. Zníži sa nezamestnanosť, zvýši sa spotreba a do kolotoča
(obehu) peňazí vo veľkej miere vstúpia aj
úspory, ktoré isto iste nikto nebude držať
v ponožke. Koeficient rýchlosti obratu peňazí v ekonomike stúpne zo súčasných 1,5 na
minimálne 3. Zároveň toto opatrenie umožní
udržať mzdy aj ceny na relatívne nízkej úrovni, čo samozrejme následne vplýva aj na infláciu, ktorá sa nevyšplhá do závratných
výšok, pretože ekonomika sa bude trvale
držať v dobrých číslach. V nie poslednom
rade to bude mať aj vplyv na celkový poriadok na trhu.
Keď prirovnávame ľudskú prácu k výrobným prostriedkom ako sú stroje a zariadenia, budovy, haly, stavby, software a iné, prečo by človek mal dlhšie pracovať ako stroj,
ktorý je použiteľný len 4-6 rokov alebo stavby 12-20 rokov (v účtovníctve)? Kde dospela táto slávna priemyselná revolúcia, ktorá
nedokázala „dokopy nič“ len predĺžiť ľuďom
dobu pracovnej nasadenosti a výkonnosti?
Niektorých dokonca priemyselná revolúcia
odnaučila akokoľvek pracovať. A tak sa znova dostávame na otázku, koľko zisku bude
vykazovať podnik, keď si zakalkuluje zdravie a životné prostredie do svojich nákladov
na výrobu?
Ľudská bytosť ako neobnoviteľný zdroj
energie, teda práce ak ju tak môžeme nazvať, je z neobnoviteľných zdrojov najlacnejšia. Natíska sa otázka: mala by sa ľudská
práca, resp. odmena za ňu zdaňovať? Veď
ani jeden výrobný prostriedok nie je tak zdaňovaný ako ľudská práca! Investičný majetok firiem má dokonca pomerne vysoké úľavy na dani vo forme odpisov. Na koľko by
sme ocenili jedného človeka a zakalkulovali
ho do nákladov vo forme odpisov? Bude ešte
potom mať význam hovoriť o zisku? Dostaneme sa znova k rovnici príjem = výdaj i pri
pracovných zdrojoch.

Pôda ako zdroj
Pôda ako nenahraditeľný prírodný zdroj
sa považuje taktiež za výrobný prostriedok.
Za vrcholnú zvrátenosť považujem daň z poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa odborne nazýva daň z nehnuteľností. Samozrejme, že
proti dani zo zastavanej pôdy nenamietam
nič, pretože táto stratila funkciu ako výrobný
prostriedok vtedy, keď bola vyňatá z pôdneho fondu a bola zastavaná rôznou výstavbou. Z akého dôvodu sa pôda, ktorá keď sa
ocení v účtovníctve podnikov a firiem neodpisuje? Z dôvodu, že sa nedá presne oceniť? Podľa mňa sa oceniť dá. Podobne ako
ropa, zemný plyn či iné vyčerpateľné zdroje.
Poľnohospodárska pôda je vyčerpateľný

zdroj. Priemyselné parky sa v súčasnosti stavajú na rovine „na zelenej lúke“, lebo tu je
postaviť fabriku najjednoduchšie. Zaberajú
najúrodnejšiu pôdu na Slovensku aj inde
v zahraničí. Prečo sa začalo hovoriť o trvalo
udržateľnom rozvoji?
Pestrofarebné zelené lúky nám miznú
pred očami v záujme ekonomického rastu
a blahobytu. Ešte v 80-tych rokoch hudobná
skupina Katapult v skladbe 2006 položila jednu otázku, na ktorú si často spomínam, pretože som bol na ich koncerte, ktorý bol v našej dedine tesne po tom, ako ju dotyčná kapela zložila. Otázka v piesni znela: A čo deti?
Majú sa kde hrať?
Ešte predtým v roku 1972, keď bolo založené v mojej rodnej dedine poľnohospodárske družstvo, prvé práce po jeho vzniku boli
rekultivácie a zúrodňovanie pôdy. Medze sa
rozorali, mokré lúky vysušili a to pekne smerom od dediny až ku polo lesným až lesným
okrajovým plochám. Takto sa jedného dňa
dostal buldozér, ktorý túto prácu robil až ku
tej „našej“ lúke, kde sme sa hrávali. Mali sme
vtedy okolo 6 rokov. Na medziach pobehovali a v kríkoch sa schovávali poľné zajace,
kuny, lasice. Toto „naše“ územie sa skoro celé
za pár dní išlo premeniť na jednu veľkú oráčinu. Niekto starší nám poradil, aby sme do
nádrže buldozéra nasypali piesku. Keď sme
to spravili, buldozér 2 alebo 3 dni sa nepohol
z miesta, museli ho opraviť. No potom pokračoval v práci a aj ju dokončil. Približne
10 ha poloprírodných biotopov bolo zničených. Tento stroj sa potom presťahoval o cca
1 km na inú lúku s medzami. Tu sme už do
nádrže nenasypali piesok ale cukor. Každý
doniesol 1 kg cukru a všetok sme nasypali
do nádrže. Dodnes neviem, kto nám to poradil. Tento stroj museli odviezť do opravy a už
sa nikdy tam nevrátil. Takto sme za približne
70,– Kčs zachránili „našu“ lúku a pokazili stroj
za niekoľko tisíc Kčs. Túto lúku je možné vidieť až dodnes, buldozér stál celých 30 rokov na jednom mieste až pokým sa nepredal
ako kovový šrot. Z priestoru, kde sa nám nepodarilo zabrániť rekultiváciám sa zajace odsťahovali o 1 km ďalej a sú tam až dodnes.
Už mám vlastné deti a majú sa kde hrať.
Konali sme vtedy správne alebo nesprávne? Spravodlivo alebo nespravodlivo? Podľa mňa pre niektoré záujmové skupiny celkom určite zle. Z pohľadu zákona nesprávne. Z pohľadu trvalo udržateľného života však
správne lebo nezahynul človek ani zajac. Boli
sme len deti a hájili sme si vtedy tiež len svoje záujmy – tak sme to videli vtedy. Dnes po
dosiahnutí určitého stupňa poznania (vzdelania) a zo širších súvislostí to vidím teraz
inak. Tie naše záujmy už vtedy boli v záujme
verejného dobra – lokálneho mikroregiónu.
A to preto, lebo všetky naše aktivity, ktoré sme
robili ako deti, boli robené s citom pre prírodu
a tento cit pochádzal priamo zo srdca.
Azda najväčšou zaujímavosťou, a je to
pre mňa aj na zamyslenie, že po 28 rokoch
po tejto udalosti som sa na miestne poľnohospodárske družstvo zamestnal ako ekonóm družstva a pracoval som tam rovných
7 rokov od r. 2001-2008. Družstvo v súčasnosti už 7 rokov pracuje v systéme ekologického poľnohospodárstva a vyrábané produkty – mlieko a mäso sú certifikované a majú
oprávnenie používať značku BIO produkt.
Ing. František Krivačka
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Najmladšia generácia v obci
3.5. – sa v Oravskom Veselom konal X. ročník nesúťažnej
prehliadky spevákov ľudových piesní detí materských škôl Školského úradu Zákamenné pod názvom „ŠTRNGALKYˇ“. Našu MŠ
reprezentovali deti 2.tr.,a to Tatiana Sedlárová s piesňou „Sláviček je malý vtáčik“ a Marko Svýba s piesňou „Trávička zelená“.
Pred vystúpením sa deti obliekli do krojov a za svoj spevácky
talent získali diplom a sladkú odmenu.
5.5. a 6.5. – sa uskutočnili triedne besiedky z príležitosti
blížiaceho sa sviatku „DŇA MATIEK“. Deti s pani učiteľkami
pripravili pre mamičky pásmo plné pekných básničiek, pesničiek,tančekov, ktorými sa chceli poďakovať za veľký dar v živote
každého z nás, ktorým je mama. Nechýbali úsmevné scénky,
v ktorých deti ukázali svoj herecký potenciál.

športovej olympiády detí materských škôl. Súťažné družstvo
v zložení Jana Snováková, Kamila Kušnieriková, Janka Šeligová,
Matúš Hutira, Adrián Očkaják, ktorí súťažili v športových disciplínach: skok do diaľky, beh na 20 m šprint, hod do diaľky tenisovou
loptičkou, štafetový beh 4x20m. Za účasť, snahu a férové športové súťaženie získali diplom.
9.5. – 27.5. – študentky 3. ročníka Pedagogickej akadémie
v Turčianskych Tepliciach M. Mateková, Z. Krivačková a V. Kupčuláková absolvovali v MŠ odbornú prax.

6.5. – aj tento rok sa naša MŠ zúčastnila na výstave kolektívnych prác z výtvarnej a pracovnej výchovy pod názvom „Srdce
pre moju mamu“, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch
OC Klinec v priebehu celého mesiaca máj.
9.5. – prihlásili sme sa do súťaže „VETÍČKO“, ktorú pre materské školy pripravila spoločnosť Palma Group, a.s.
15.5. – deti 1. a 2. triedy vystúpili na slávnostnom programe
„DŇA MATIEK“, ktorý sa konal v KD. Slová vďaky mamičkám za
ich lásku, obetavosť a trpezlivosť zazneli v každej básni i piesni.
19.5. – sa v MŠ Zákamenné konal 3. ročník matematickej
olympiády „Luskáčik“, ktorej sa zúčastnili dve deti z našej MŠ
Lukáš Kompan a Matúš Katreník. Po príchode do MŠ Zákamenné
sa deti pustili do matematického hľadania pokladu, ktorého súčasťou bolo počítanie kvetov, určovanie veľkosti daných predmetov a rôzne matematické hádanky. Na záver sa deti dostali do
čarovného hradu a za um a bystrosť získali diplom.
26.5. – sa v Oravskej Polhore uskutočnil XIV. ročník okresnej

16.5. – 27.5. – odbornú – náčuvovú prax absolvovali študentky 1. ročníka Pedagogickej akadémie v Turčianskych tepliciach
S. Šišoláková, L. Sochová, M. Straková.
Ďakujeme Mgr. V. Baraniakovi za sponzorské darčeky pre deti
3. triedy.
Oznamujeme rodičom, ktorí nahlásili svoje dieťa do MŠ počas
letných prázdnin, že v mesiaci júl (od 01.07. do 29.07.2011) bude
v prevádzke 2. trieda.
Silvia Škapcová , riaditeľka MŠ

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci jún 2011
4.6.
7.6.
8.6.
11.6.

Svadobná veselica
Predaj KRKOŠKA
SZUŠ Jánoš - koncert
Rodinná oslava

14.6. Predaj RUCEK
18.6. Rodinná oslava
28.6. Predaj JUMATEX
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
2.5. – po odchode p. Jozefa Šalatu do dôchodku sa novým
školníkom v našej škole stal p. Jozef Kľuska. Odchádzajúcemu
p. školníkovi za vyše 20-ročné kvalitné služby ďakujeme a prajeme, aby si dôchodok v plnom zdraví a pohode užil a novému
p. školníkovi prajeme veľa zdaru a chuti do práce.
4.5. – žiaci 9.A a 9.B zúčastnili dejepisnej a prírodovednej
exkurzie do Banskej Bystrice. V Múzeu SNP absolvovali objektové vyučovanie, vo vynovených priestoroch múzea sa učili pracovať s interaktívnymi exponátmi. V areáli múzea ich zaujala bojová
technika. V Dome techniky sa zabavili vedeckými hračkami.
O flóre a faune našich národných parkov sa dozvedeli v Prírodovednom múzeu. Tu ich zaujala expozícia „Dajte sa vypchať“, ktorá
návštevníkov oboznamuje s postupom pri preparovaní zvierat
a spôsobom konzervovania prírodných exponátov. Všetkých žiakov najviac potešila návšteva 3D filmového predstavenia.

10.5. – sa v Oravskej Polhore uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Alexandra Plutinská zo 4.A
spievala pekne, ale na medailové umiestnenie to nestačilo. Aj tak
ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že o rok sa úspech
dostaví.
12.5. – v športovom areáli ZŠ
Rabča sa uskutočnili majstrovstvá
okresu v atletike
(starší žiaci). Výsledky našich:
2. miesto Klaudia
Lihanová (9.B)
v behu na 60 m
(8,41sek) a na 800
m (2:48,9 sek),
štafeta 4x60 m
(Aďa Pašková,
Klaudia Lihanová,
Katarína Martvoňová a Katarína
Belkoťáková)
a 3. miesto Ján
Ľubek (9.A) v skoku do diaľky (480 cm).
– v 8.A triede sa konali aktivity žiakov s pracovníkmi CPPaP
v Námestove.
15.5. – žiaci 1.B, 2.AB, 4.A vystúpili v kultúrnom programe ku
Dňu matiek.
17.5. - sa v Námestove uskutočnilo okresné kolo súťaže
ŠTÚROV ZVOLEN 2011. V I. kategórii nás reprezentovala Martina Šeligová (5.B), ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Víťazka
II. kategórie Katarína Martvoňová (9.A) nás bude reprezentovať
na celoslovenskej prehliadke vo Zvolene v dňoch 17. a 18. júna.
Srdečne blahoželáme! Pripravovala PhDr. Martvoňová.
12. a 19.5. mali piataci regionálnu výchovu nie v triede, ale
v Galérii ľudového rezbárstva v Babíne. Veľa sa dozvedeli
o rezbárskych plenéroch, o vyrezávaní sôch a ku koncu si aj
zasúťažili, kto má najlepší postreh a vie nájsť sochy s hudobnými

MÁJ 2011

nástrojmi,
s klobúkom
a pod. Takáto
netradičná hodina sa im veľmi páčila a už
sa tešia na ďalšiu - do Zuberca.
20.5. – 40
žiakov 8. roč.
absolvovalo
exkurziu do
B r a t i s l a v y.
Navštívili starobylý Devín, po-

zreli si rokovanie parlamentu SR. Prešli Starým Mestom (Primaciálny palác, Grassalkovičov palác - sídlo prezidenta s výmenou
stráží, Dóm sv. Martina a iné pamätihodnosti). Navštívili letisko
M. R. Štefánika, vynovený hokejový štadión O. Nepelu a na záver
exkurzie boli žiaci v nákupno-zábavnom centre Avion.
25.5. - žiaci 3.AB a 4.AB prežili netradičnú triednickú hodinu
v obci Klin. Na vrchu Grapa obdivovali najvyššiu soch Krista na
Slovensku. V krásnej prírode si deti oddýchli a pokochali sa
výhľadom na
okolité dediny
(bolo vidno až
do Poľska).
Cestou autobusom si zopakovali vlastivedné
vedomosti. Výlet sa všetkým
páčil.
Máj – prax
v ŠkD vykonali
študentky Pedagogickej
akadémie
v Turč. Tepliciach L. Očkaj á k o v á
a M.Straková.
Mgr. Július
Kubáni
riaditeľ školy
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BLAHOREČENIE JE TU III.
Tohoročnú prvomájovú nedeľu Boží služobník Svätý otec Ján Pavol II. bol už
blahorečený. Už sme si hovorili, že za jeho
svätosť sa prihovárala fascinácia ľudí osobnosťou Jána Pavla II. a fakty, ktoré sa diali
vo svete po jeho smrti a pri jeho pohrebe.
A dnes si ešte chceme povedať, že svätosť
Jána Pavla II. najviac potvrdzujú zázraky.

Zázraky Jána Pavla druhého môžeme
rozdeliť do dvoch skupín: 1. zázraky, ktoré
sa diali v jeho živote a 2. zázraky, ktoré sa
diali na jeho príhovor.
Najväčší zázrak, ktorý sa udial v živote
Jana Pavla II. sa udial presne pred
30 rokmi 13. mája. Bol to atentát na osobu
Jána Pavla II. a následná záchrana jeho
života. Bolo to strašné, keď si niekto dovolil na samom námestí sv. Petra vystreliť
z troch metrov zo zbrane na pápeža – na
človeka, ktorý miloval každého iného človeka. Bol to obrovský šok, po ktorom nasledovalo obrovské úsilie lekárov na záchranu jeho života. Vďaka Bohu, ten, ktorý
mal byť zabitý, ostal na žive. Keby zámer
atentátnikovi vyšiel, Jána Pavla II. mali by
sme ako pápeža necelé tri roky, ale vďaka
záchrane jeho života sa to predlžilo o ďalších 24 rokov. Po svojom uzdravení o tom,
čo sa stalo pápežovi 13. mája 1981, on
sám povedal jednu veľavravnú vetu.: „Bol
to skutočný zázrak a viem, komu mám byť
za to vďačný. Jedná ruka držala pištoľ (Ali
Agča), druhá viedla guľku (Fatimská
P. Mária).“ Vo vojom testamente o tejto
ťažkej udalosti svojho života napísal: „Dňa
13. mája 1981, v deň atentátu na pápeža
počas audiencie na námestí Sv. Petra ma
Božia prozreteľnosť zázračným spôsobom
uchránila od smrti. Ten, ktorý je jediný
Pánom života a smrti, mi sám môj život
predlžil, istým spôsobom mi ho znova daroval.“
Za druhý zázrak v živote Jána Pavla II.
posledných päť rokov jeho života. Boli to
už roky veľkého utrpenia pre neho, pretože choroba rapídne napredovala. Napriek
tomuto utrpeniu je Ján Pavol II. stále aktívny aj vo Vatikáne a nebojí sa ani vzdialených apoštolských ciest. Už nemôže hovoriť ústami, ale keď sa objaví pred ľuďmi,
stále sa prihovára ich srdcu. Pri pohľade

na neho, bežný človek by povedal, že sa
to ľudsky nedá zvládnuť, dokázať. A mal
by pravdu. Najmä posledné roky života
Jána Pavla II. ukázali, čo mu dodávalo
zázračnú silu. Boli to Matka Božia a Božie
milosrdenstvo. Vďaka týmto dvom prebiehala komunikácia medzi Jánom Pavlom II.
a samým „nebom“. Ján Pavol II. dal veľký
priestor Matke Božej vo svojom osobnom
živote a zviditeľnil ju aj v živote Cirkvi.
Potom vyhlásil i sviatok Božieho milosrdenstva. A nebo sa Jánovi Pavlovi II. odmenilo tak, že zomiera na fatimskú sobotu, ktorá bola aj vigíliou sviatku Božieho
milosrdenstva. Rovnako aj za blahoslaveného bol vyhlásený na sviatok Božieho
milosrdenstva v prvú nedeľu mariánskeho
mesiaca máj. Toto nie je náhoda, najmä
smrť sa nedá naplánovať, ale treba to pokladať za zázrak.
Ján Pavol II., v živote ktorého sa konali
zázraky, potom sám bol tým, na príhovor,
ktorého sa diali zázraky aj v živote iných
ľudí. Boli to najmä zázraky uzdravenia
z choroby. Vo Vatikáne je už značné množstvo dokumentov o početných zázračných
uzdraveniach, ktoré sa stali prostredníctvom Svätého Otca Jána Pavla II. Medzi
nich patria aj tieto dva:
1. Blízky spolupracovník pápeža Jána
Pavla II. kardinál Francesco Marchisano,
správca Baziliky svätého Petra, zverejnil
okolnosti svojho zázračného uzdravenia
vďaka modlitbe Svätého Otca. Tento taliansky kardinál sa roku 1962 spriatelil
s biskupom Wojtyłom. Pred piatimi rokmi
absolvoval vážnu operáciu, po ktorej mu
chybou lekárov zostala zablokovaná jedna z hlavných krčných tepien zásobujúca
mozog krvou. To mu spôsobilo znefunkčnenie pravej hlasivky. Rozprával tak nevýrazne a potichu, že mu nebolo rozumieť.
Jedného dňa ho prišiel navštíviť Svätý Otec.
Dotkol sa chorého miesta a povedal: „Neboj sa, uvidíš, že Pán ti znova dá hlas.
Budem sa za teba modliť.“ Krátko po tomto
stretnutí celkom vyzdravel.
2. Rodina Szechyńska má šesť detí. Ich
dcérka Viktória sa narodila roku 1982
v Poľsku. Ihneď po narodení jej zistili zhubný nádor na prsiach. V decembri toho istého roku celá rodina emigrovala do Toronta. Viktóriin nádor sa neustále rozrastal
a liečba bola neúspešná. Lekári jej dávali
maximálne tri roky života. Počas návštevy
Svätého Otca v Toronte roku 1984 chceli
rodičia za každú cenu dosiahnuť, aby sa
Svätý Otec dotkol ich nevyliečiteľne chorej
dcérky a aby sa za ňu pomodlil. Takto túžili
úplne odovzdať svoje dieťa Bohu. Žiaľ,
osobné stretnutie so Svätým Otcom nebolo možné. Rodičia však nerezignovali
a písomne sa obrátili na Vatikán s prosbou
o súkromnú audienciu pre Viktóriu. Na ich
veľkú radosť odpoveď bola kladná a audiencia bola naplánovaná na marec 1985.
Do Ríma letela len matka s chorou dcérkou. Danuta Szechyńska so slzami
v očiach spomína, ako sa Svätý Otec objavil a podišiel k nim. Zobral Viktóriu na ruky,
pobozkal ju a povedal matke: „Modli sa
a úplne dôveruj Pánu Bohu. Ak Boh rozhodne, že Viktória má odísť k nemu, tak ju
k sebe vezme. Ak je jeho vôľa, aby zostala
pri tebe, tak sa to stane. Staraj sa o Viktó-

riu tak, ako o svoje ostatné deti. Stane sa
tak, ako Pán Boh chce, aby sa stalo.“ Na
druhý deň po audiencii sa matka s dcérkou vrátili do Toronta. Po návrate domov
sa Viktória cítila tak zle, že ju museli odviezť do nemocnice. Lekári boli presvedčení, že sú to posledné chvíle jej života. Po
niekoľkých dňoch liečby lekári odporučili
rodičom, aby zobrali Viktóriu domov, aby
mohla zomrieť v kruhu svojej rodiny. Na
veľké prekvapenie po návrate domov sa
Viktória cítila veľmi dobre. Neskoršie lekárske vyšetrenia ukázali, že veľký zhubný nádor úplne zmizol. Teraz má Viktória
22 rokov a pravidelné lekárske vyšetrenia
potvrdzujú úplné vyzdravenie. Študuje právo, je hlboko veriaca, každodenne venuje
veľa času modlitbe, má rada šport, zvlášť
plávanie, lyžovanie a futbal. Zbožňuje potulky po horách a horolezectvo. Každé ráno
je jej prvou činnosťou modlitba. Ďakuje
Bohu, že jej dal nový deň a ďalšiu šancu.
V sobotu 2. apríla 2005 po 15. hodine
kanadského času pocítila vnútorný impulz,
aby išla do svojej izby, kde visí jej fotografia so Svätým Otcom, aby sa modlila na
úmysel ťažko chorého pápeža. „Kľakla som
si a modlila som sa. O niečo neskôr sme
sa dozvedeli, že v tom čase zomieral Ján
Pavol II. Modlila som sa a plakala som.
Splnil svoje poslanie na zemi, naučil nás,
ako máme žiť, trpieť i zomierať. Naučila

som sa, aký dôležitý je život, aký je krehký. Spoznala som,, že sme úplne v rukách
milujúceho Boha a aj to, akým veľkým
pokladom je viera. To je asi najdôležitejšie, čo pápež počas svojho pontifikátu ukazoval celému svetu.“
Mnoho ľudí, dokázal Ján Pavol II. takto
potešiť už za svojho života. Preto určite
o to viac sa ľudia k nemu budú utiekať
s prosbou o pomoc, keď je Ján Pavol II. už
blahoslavený. Za jeden zo zázrakov Jána
Pavla II. možno pokladať i to, že bol tu
jeden pre všetkých, pre celý svet, ale každý cítil jeho blízkosť, ako keby tu bol Ján
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Pavol II. len pre neho. Na záver môžeme
si pripomenúť jeho záverečný pozdrav,
s ktorým sa lúčil na svojich apoštolských
cestách v jednotlivých krajinách pred nástupom do lietadla. Teraz, keď je už Ján
Pavol II. v nebi, tento jeho pozdrav má
ešte väčšiu silu. Znie: „Nehovorím: zbohom, ale: dovidenia.“
p. farár
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LITÁNIE K BLAHOSLAVENÉMU
JÁNOVI PAVLOVI II.
Dávame vám do pozornosti litánie
k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. Imprimatur udelil spišský diecézny biskup Mons.
František Tondra č. 03/2011 zo dňa
4.5.2011.
K.: Pane zmiluj sa. Ľ.: Pane zmiluj sa.
K.: Kriste zmiluj sa. Ľ.: Kriste zmiluj sa.
K.: Pane zmiluj sa. Ľ.: Pane zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa
nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás
Blahoslavený Ján Pavol II., oroduj za
nás
Nástupca apoštola Petra,
Sluha sluhov Božích,
Veľký ctiteľ Matky Božej,
Apoštol Božieho milosrdenstva,
Budovateľ civilizácie lásky,
Horlivý apoštol sveta,
Misionár všetkých národov,
Svedok viery, nádeje a lásky,
Odvážny hlásateľ pravdy,
Pútnik radostnej zvesti,
Muž dialógu,
Vzor odpustenia,
Vzor skromnosti,
Vzor nábožnosti,
Učiteľ modlitby,
Obranca pokoja,
Obranca viery,
Šíriteľ úcty k svätým,
Milovník vedy a poznania,
Príklad pracovitosti,
Priateľ detí,
Apoštol mladých,
Povzbudenie pre trpiacich a chorých,
Hlas chudobných a prenasledovaných,
Ochranca života od počatia po prirodzenú smrť,
Ochranca rodín,
Ochranca dôstojnosti každého človeka,
K.: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
Ľ.: zľutuj sa nad nami, Pane.
K.: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
Ľ.: vyslyš nás, Pane.
K.: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
Ľ.: zmiluj sa nad nami.
K.: Oroduj za nás, blahoslavený Ján Pavol II.
Ľ.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlitba:
Bože, bohatý na milosrdenstvo, Ty si
povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla
II. viesť Tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s dôverou otvorili svoje
srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka. On je Boh a s Tebou žije
a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po
všetky veky vekov. Amen.

Deň Rodiny v Hruštíne sa konal
29. mája 2011. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto akcie. Vďaka Bohu,
obci Hruštín, Farskému úradu Hruštín, Základnej škole Hruštín, mnohým
sponzorom a partnerom podujatia,
všetkým prezentovaným organizáciám, účinkujúcim v programe, veľkému počtu dobrovoľníkov hruštínskej
mládeže a mnohým ochotným ľuďom
sme tak všetci zúčastnení mohli prežiť krásne popoludnie so svojou rodinou. Na podujatí sa nám zaregistrovalo 87 rodín, z ktorých 17 sme
obdarovali hodnotnými cenami. Cieľom tohto dňa bolo vytvoriť priestor
pre rodinu, aby tak mohla spoločne
stráviť voľný čas, zapojiť sa do nevšedných športových aktivít, zasúťažiť si, oboznámiť sa s činnosťou
rôznych prorodinných organizácií, ...
Rodičia sa mohli zúčastniť prednášok a besied zameraných na rodinu, život v rodine a výchovu detí. Pripravená bola aj beseda pre zamilovaných. Deti si mohli zašportovať na
ihrisku i v telocvični, každý účastník si mohol odniesť domov aj lietajúci balón a pre seniorov boli pripravené časopisy zdarma. Svoj úspech
mala aj trampolína na skákanie
a chodúle, ktoré zaujali najmä našu
mládež. Každý účastník, či už mladý
a či starý, si našiel niečo pre seba.
Deň Rodiny sme ukončili premietaním filmu Bella. Tento dojímavý
príbeh o hodnote života, fungujúcej
rodiny, priateľstve a odvážnom riešení zdanlivo neriešiteľnej situácie sa
veľmi páčil tým, ktorí neváhali prísť
si ho pozrieť do DK.
Veríme, že účastníci podujatia odchádzali domov s radosťou v srdci a
tešíme sa, že i naďalej budeme môcť
vytvárať takýto priestor pre rodinu.
Vaše RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK

l

z podujatia

l

z podujatia
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Strelecké výsledky
so Slovenským rekordom
Jozefovský pretek v Hruštíne:
1. Marián Kompan 249 bodov
2. Jozef Novák
248 bodov
3. Jozef Jancek
243 bodov
V družstvách zvíťazili Hruštinci v zložení: Ľudovít Vlžák, Marián Kompan,
Jozef Jancek
Dňa 17.4. sa konal memoriál Mariána Janovčíka a výsledkovo sa presadili
domáci strelci:
1. Ľuboš Jancek Hruštín 322 bodov
2. Dušan Záň Žaškov
309 bodov
3. Peter Urbánek DK 5
309 bodov
Družstvá:
1. Hruštín A 920 bodov
2. Nižná
895 bodov
3. DK 5
887 bodov
Prvého mája sa konal memoriál Kuľkovského, ktorý na strelnici v Hruštíne
organizoval klub Surfin z Tvrdošína. Víťazom sa stal Ľuboš Jancek, pred Petrom Sekerkom a Miroslavom Skálom,
obaja Dolný Kubín.
Na kvalifikačných pretekoch v streleckom viacboji, ktoré sa konali 7. mája
na Záhorí, sa našim strelcom darilo.
Medzi družstvami sme obsadili celkové
tretie miesto a na treťom mieste skončil
medzi jednotlivcami Ľuboš Jancek.
Ďalší víkend sa konala súťaž v pištoľovom trojboji v Košiciach a naši strelci
Jozef Jancek, Marián Kompan sa opäť
predviedli výbornými výkonmi, keď
Jozef Jancek výkonom 1321 bodov vyhral celkovú súťaž a získal zlatý náboj.
Marián Kompan obsadil celkovo tretie
miesto. V disciplíne revolver vytvoril
Jozef Jancek, výkonom 347 bodov zo
350 možných, nový slovenský rekord.
V sobotu, 28. 5. 2010, sa u nás na
strelnici uskutočnila súťaž v streľbe
z brokových zbraní. Usporiadal ju Slovenský poľovnícky zväz Námestovo pre
strelcov z celej Oravy. Strieľalo sa 2 x 25
terčov – asfaltových holubov.
Výsledky:
1. Bolek Martin Námestovo 45 terčov
2. Jancek Ľuboš Hruštín
42 terčov
3. Peter Mikulaj Dolný Kubín 39 terčov
Poslednú nedeľu sa u nás uskutočnili poľovnícke okresné majstrovstvá
v streleckom štvorboji M400. Súťažilo
117 poľovníkov z Oravy, z toho 8 hruštincov a tak ako aj po iné roky v súťaži
suverénne dominovali.
Výsledky: okres NO:
1. Bolek Martin Námestovo 396 bodov
2. Jancek Ľuboš Hruštín
391 bodov
Družstvá: 1. Hruštín I.
1128 bodov
2. Námestovo
1123 bodov
Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť
vo vitríne ZOTŠ Hruštín umiestnenej pri vchode do Pizzerie MAGNUM, alebo na našich
web stránkach: www.zotsh.estranky.sk
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Široký sortiment
najlepšie ceny!
l
l
l

Požičiam trubkové lešenie.
Tel. 0908 170 157
Predám ošípanú 150 kg.
Tel. 0902 896 657
Kúpim pozemok pod chatu v k.ú.
Hruštín – Zábava. Tel.: 0905 532 497

l

l

l

inzercia

l

inzercia

Pílenie dreva:
• krovy
• dosky
• hranoly
Tel.: 0910 953 354, Hruštín
Plastové okná 20% zľava
• výber z viacerých profilov
• poradíme, vymeriame a dodáme
• v prípade potreby osadíme
• okná, parapety, žalúzie – najlepší
materiál
• najlepšie ceny
Info: Erik Vlžák, 0944 037 371
Predám veľké pur peny, rozbrusovacie kotúče na železo 230 x 1,9 x 22,3
mm. Tel.: 0903 763901

Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody
Je to mesiac v roku, kedy si viac uvedomujeme
nutnosť ochrany flóry a fauny, ktorou sme obklopení
počas nášho bytia v tomto, pre nás životne veľmi
dôležitom prostredí.
Táto skutočnosť nás zaväzuje k ochrane prírody
pre ďalšie generácie, pretože doba, v ktorej teraz
žijeme poznamenáva spôsob života nielen človeka
ako jednotlivca, ale má vplyv aj na prostredie, na ktoré máme dosah.
Bolo by dobré zamyslieť sa nad tým, že aj človek
je jej neoddeliteľnou súčasťou a svojou aktivitou by
mal nerušivo zapadnúť do jej nemenných a sústavne sa opakujúcich cyklov a pravidiel.
Mesiac jún je aj zároveň obdobím, keď väčšina druhov u nás žijúcich zvierat privádza
na svet nové potomstvo a z tohto dôvodu je voľne žijúca zver veľmi citlivá na prítomnosť
človeka v jej teritóriu. Pekné počasie a hrejivé slnko láka do prírody za účelom oddychu aj
ľudí, no predovšetkým v tomto období roka by sme sa mali snažiť, aby zver mala čo najväčší pokoj. Nemali by sme ju rušiť hlučným správaním, o rozmáhajúcom sa motorkárskom
tiež športe ani nehovoriac. Prechádzky s voľne pobiehajúcim psom, čo je v skutočnosti
výslovne zakázané, je pre mláďatá ukryté v chrastí alebo zaľahnuté v tráve stresujúca,
prípadne až likvidačná činnosť.
Súčasná situácia si vyžaduje zodpovedný prístup každého jednotlivca k ochrane prírody a prostredie našich lesov a lúk sa nám za to odvďačí oázou pokoja, ktorú v tomto
uponáhľanom a pretechnizovanom svete potrebuje každý z nás.
Za PZ Hruštín Jozef Kupčulák
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