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Členovia Poľovnícke-
ho združenia Hruštín
sa spolu s ostatnými
priateľmi poľovníctva
zúčastnili 18. 6. 2011
na Celoštátnej poľov-
níckej výstave s me-
dzinárodnou účasťou
v Bratislave. Výstava
so zameraním pre od-
bornú ale aj širšiu ve-
rejnosť sa všetkým pá-
čila.

(PZ Hruštín)
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Očami

starostu

I keď v dnešnej dobe pranostiky sa
často neplnia, tá tohtoročná ,,Medardo-
va kvapka“ sa naplnila. Nielen nám pr-
šalo, ale počasie nás v závere mesiaca
zaskočilo aj nízkymi teplotami.

Činnosť za mesiac jún:
1. Na ZŠ Výhon pracovníci stavebnej

firmy pokračovali v stavebných prácach.
V nadstavbe podkrovia bola urobená
dlažba a to na chodbe a časti schodis-
ka. V triedach a kabinetoch bola natiah-
nutá nivelačná hmota (podklad pre po-
dlahu). V sociálnych zariadeniach bola
namontovaná sanita a boli osadené dve-
re do všetkých miestností. Z prednej časti
budovy bolo demontované lešenie
a namontované od dvora. Zadná stena
od dvora sa začala zatepľovať polysty-
rénom a začala sa robiť podbíjačka.
V starej časti budovy maliari pána Bušu
pokračovali v maľovaní chodieb, tried
a sociálnych zariadení.

2. Pracovníci firmy Rezostav Ing.
J. Janču nám urobili pred materskou
školou spevnenú plochu na parkovanie
áut zo zámkovej dlažby. Taktiež nám
zaasfaltovali ryhy pri pohostinstve Poľa-
na a na Výhone pri ZŠ.

3. Pracovníci stavebnej firmy Ing.
J. Snováka, nám zabetónovali základo-
vú dosku pod prístavbu lekárne pri zdra-
votnom stredisku a vymurovali obvodo-
vé múry.

4. Po opakovaných žiadostiach obce
nám Slovenská správa ciest vyznačila
prechod pre chodcov na začiatku ulice
Dedina.

„Ten, kto prvý zmĺkne pri spore, si zaslúži pochvalu.“
                                                                                                                                             (TALMUD)

5. Obec prostredníctvom rozhlasu,
internetu a verejnej tabule informovala
občanov o možnosti získania potravino-
vej výpomoci pre občanov nachádzajú-
cich sa v hmotnej núdzi. V mesiaci júl
budú potraviny dovezené do obce a dis-
tribuované občanom.

Vážení občania.
Bude z našich zastávok bar? Áno, tí

čo cestujú, to môžu potvrdiť. Každé ráno
majú možnosť vidieť v zástavkách rôzny
sortiment vypitého alkoholu, či piva. Naše
zastávky sa stali barom pre neplnoleté
deti. Po 20-tej hodine tam sedia chlapci,
či dievčatá s cigaretou v ruke a nechýba
pri nich nakúpený alkohol. Samozrej-
me, po konzumácii alkoholu nechajú
v zástavkách poriadny neporiadok. Veď
načo by sa namáhali hádzať niečo do
koša. To nie je všetko. V alkoholickom
opojení im narastie aj sila, a preto im
vadia verejné tabule, smetné koše a pre-
káža im aj samotná zastávka, ktorú ne-
raz rozbijú.

Milí rodičia.
Prichádzajú prázdniny, preto Vás upo-

zorňujem, že počas prázdnin budú za-
stávky, verejné priestranstvá a pohos-
tinstvá viackrát kontrolované políciou na
požitie alkoholu u mladistvých. Každý
mesiac nám chodia z polície hlásenia,
keď zistia u neplnoletých požitie alkoho-
lu. Okrem pokuty, ktorú dáva polícia ro-
dičom, obec musí urobiť „rozhodnutie
o uložení sankcie mladistvému“ a upo-
zorniť rodičov na priestupok maloletého
dieťaťa. Zároveň obec žiada o nápravu
a pri opakovanom porušení tohto roz-
hodnutia nasledujú ďalšie sankcie (zá-
kaz zúčastňovať sa na spoločenských
akciách obce - diskotéky, koncerty, atď.).
Rodičia by mali vedieť, kde sa ich deti
večer nachádzajú a v akom sú stave.
Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 219/1996
Z. z.: osoby maloleté do 15 rokov sa
nesmú zdržiavať po 21.00 hodine na
verejne prístupných miestach, v ktorých
sa podávajú alkoholické nápoje, bez do-
zoru svojich zákonných zástupcov.

Na tento problém upozorňuje nielen
obec, ale aj samotní cestujúci, ktorí ne-
raz, keď prší, či sneží, čakajú vonku,
pretože v zastávkach je ako v bare.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Púť ku sv. Anne vo Vaňovke

26. júl – sv. Anna nám toho roku

pripadá na utorok. A tak púť ku kaplnke

sv. Anny bude v nedeľu predtým -

24. júla. Ak

by bolo hlá-

sené ne-

pr iazn ivé

p o č a s i e ,

púť by sa

uskutočnila

nasledujú-

cu nedeľu -

31. júla.

O 14,00

bude od-

chod od

kostola vo

Vaňovke. V procesii sa pomodlíme sv.

ruženec. Po príchode ku kaplnke bude

sv. omša, približne o 14,45. Po sv. omši

vaňovskí poľovníci všetkých účastníkov

púte pozývajú na tradičný a ochutený

guľáš. (Púť ku Lomnianskej kaplnke bude

v nedeľu, 21. augusta, na liturgickú spo-

mienku P. Márie Kráľovnej.)

80 rokov Mišániková Albína

Mateček Laurenc

75 rokov Kazimierová Margita

Kupčová Zuzana

70 rokov Gombalová Mária

Hojová Margita

Jurovčík Ján

65 rokov Jancek František

Martvoňová Zuzana

60 rokov Pašková Agnesa

Vošková Zuzana

Vojčíková Mária

Gemeľová Emília

55 rokov Snováková Justína

50 rokov Barek Ján

Uzatvorili manželstvo:
Jozef Kompan a Zuzana Tomáňová

Prišli medzi nás:
Štefan Radzo

Dávid Snovák

25. výročie sobáša:
Vendelín Maďarík a manž. Agneša

Odišli od nás:
Mária Radzová, 72 rokov

Stanislav Kompan, 54 rokov

JUBILANTI
v mesiaci júl 2011
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„Ekologická ekonómia“ alebo

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

Ponuka prírody a dopyt po jej zdrojoch
Trvalá udržateľnosť výroby je totožná

s krivkou, resp. priamkou ekologickej únos-
nosti. Pohybom po tejto krivke sa dostáva-
me k riešeniu a to nielen samotného, ale
môžeme ju využiť aj ako nejakú limitnú
čiaru, pod ktorou sa nachádzajú dobré
a spravodlivé riešenia. Môžeme povedať,
že sú to správne konania výrobcov aj spot-
rebiteľov a zdroje sú rozdeľované spra-
vodlivo. Nad touto krivkou trvalej udržateľ-
nosti sa nachádzajú zlé a nespravodlivé
riešenia. Zároveň môžeme túto oblasť
označiť ako nadprodukciu a nadspotrebu,
ktorá sa nedá z dlhodobého hľadiska udr-
žať. Zákonite musí prísť k recesii, a potom
k depresii celého systému, a to nielen eko-
nomického, ale možno aj spoločenského.

Krivku trvalej udržateľnosti môžeme
označiť aj ako ponuku prírody ako dopyt
po výrobkoch firiem (SNDP alebo SN).
Túto krivku by nemala nikdy pretnúť druhá
krivka, ktorú nazveme ponuka firiem ako
dopyt po zdrojoch prírody (SPND alebo
SP). Množstvo x cena statkov vyrobená
a ponúknutá v určitom čase je prijateľná
s ohľadom na TUR (trvalú udržateľnosť).
Vo všeobecnosti to znamená blahobyt pre
všetkých. Firmy prispievajú na TUR vláde
alebo samospráve, ktorá následne spra-
vodlivo prerozdeľuje finančné zdroje na
ochranu životného prostredia a ochranu
zdravia ľudí. Taktiež prispieva na vzdela-
nie pre všetkých rovnako. Túto krivku trva-
lej udržateľnosti resp. ekologickej únos-
nosti môžeme nazvať aj ako rozpočtové
obmedzenie prírody. Potom nám logicky
vyjde, že ponuka a dopyt v priamej závis-
losti od tohto obmedzenia sa môžu vo
svojej rovnováhe pretnúť len na tejto kriv-
ke. Znova sa dostaneme na situáciu, že
pokiaľ sa krivky pretnú nad rozpočtovým
obmedzením prírody je to dlhodobo neudr-
žateľné, pokiaľ sa pretnú pod rozpočto-
vým obmedzením prírody je situácia trvalo
udržateľná.

Uvedené krivky ponuky a dopytu sa
nemusia vždy pretnúť v rovnakom bode.
Pokiaľ sa pretnú v nejakom bode pod roz-
počtovým obmedzením prírody, vytvoria
rovnovážny stav. Pokiaľ sa pretnú na niek-
torom bode na rozpočtovom obmedzení
prírody, toto signalizuje tiež niečo. Toto už
ale nie je rovnovážny bod, toto je už vrchol
blahobytu. Tu sa už zdvíha prst a hrozí.
Zaťahujú sa brzdy. Tieto brzdy však trh
nezatiahne. Na to je vláda, resp. samo-
správa, aby tieto brzdy zatiahla včas.

Na meranie ukazovateľa sa môžu pou-
žiť rôzne merné jednotky, najlepšie bude
však vyjadriť to peňažne, v prepočte na
energetický ekvivalent. Môžu to byť jouly
alebo kalórie spotrebovanej energie na jed-
notku výroby. Človek napríklad potrebuje
za 1 deň spotrebovať približne 1 500 kcal
energie v jedle. Množstvo jedla sa spravi-
dla uvádza v kilogramoch a množstvo príj-
mu tekutín (vody) v litroch. Jednotku ceny
môžeme pokojne nazvať v Amerike 1 na-
tural dolar, v Európe 1 natural euro a v Ázii
1 natural jen. Všetky by mali rovnaký kurz
a to 1:1. Takáto jednotka ceny nikdy ne-
stratí na hodnote devalváciou ani inflá-
ciou, lebo keď sa jednotka energie nespot-

rebuje, zanikne rozplynutím sa v prostredí
do nenávratna, resp. naspäť do prírody
a jej kolobehu. (napr. ako voda - keď napr-
ší a nevypije sa, jednoducho sa vyparí).

Inflácia
Mám ešte v živej pamäti - ako deti sme

na tej „svojej“ lúke mali vytvorený svoj
vlastný svet, kde neexistovala pretvárka,
závisť ani nenávisť. Vymieňali sme si rôz-
ne veci, ktoré sme mali radi. Niektoré sme
medzi sebou dokonca aj kupovali a predá-
vali. Keďže sme nevlastnili žiadne penia-
ze, jednoducho sme si ich narobili. Nastri-
hali sme papieriky, ktoré sme označili rôz-
nymi hodnotami. Keď sa nám peniaze mi-
nuli (potrhali sa, stratili sa a pod.) našli
sme si iné platidlo. Týmto novým platidlom
boli listy z rôznych stromov. Listy mali hod-
notu podľa toho, akej veľkosti boli. Tieto
sme zberali vždy na jeseň, lebo dlhšie
vydržali nepoškodené, keďže boli napoly
vyschnuté. Každý rok sme mali nové listy.
Listy nikdy nenarástli na tých istých stro-
moch rovnaké. Ani jeden z týchto listov
nepostihla inflácia, alebo dokonca deval-
vácia. Len to, že keď sa urodili menšie,
mali pre nás menšiu hodnotu. Toto všetko
bez akéhokoľvek nášho zásahu a boli kaž-
dý rok nové. Čo z tohto vyplýva? Akoby
sme už dávno vedeli, že keď sa peniaze
minú, jednoducho sa natlačia ďalšie. Deti
to vedia a dospelí sa to musia učiť? Nie je
to postavené na hlavu? Človek ako rastie,
potrebuje skoro každý rok novú košeľu -
čo sa týka veľkosti. Akonáhle však dospe-
je, košeľa mu začína byť dobrá, čo sa týka
posledného čísla veľkosti, a vo väčšine
prípadoch táto veľkosť košele ide s ním až
do hrobu. Ekonomické teórie v minulosti
nám ušili takú veľkú košeľu, ktorá nám je
stále ešte aj dnes veľká, a nechystáme sa
ešte poväčšine do hrobu! Táto košeľa
prekročila prah svojej optimálnej veľkosti
a stáva sa pomaly ale iste nepoužiteľnou
v ďalšom období. Je nám len na obtiaž,
lebo je spotená od prehriatej ekonomiky
pod ňou, ktorá sa potí, ba priam topí
vo svojej vlastnej šťave. Táto šťava, ktorá
mala byť smotanou na vrchole blahobytu,
ktorú mali lízať masy ľudí, a ktorú lížu mož-
no 1-2 % populácie. Ostatní sa pod jej
vlastnou váhou topia v mori dlžôb a lížu
blato z topánok vyvolených. Presne ako
dobytok, ktorý v bahne hľadá soľ, keď mu
ju gazda (farmár) nedodá a túto soľ potre-
buje na lepšie trávenie trávy a sena čo
zožerie. Jednoducho preto táto košeľa už
nie je pre náš terajší (súčasný) život.

Na Slovensku sa zaviedla doposiaľ
nikde nepotvrdená teória, že zníženie daní,
resp. rovná daň vyrieši to, že sa následne
zvýši spotreba a potom sa zlepšia makro-
ekonomické ukazovatele výkonnosti eko-
nomiky. Skončí to tak, (ak to už neskonči-
lo) ako v 60-tych rokoch minulého storočia
v Amerike. Ozajstná spotreba sa môže
zvýšiť len zvýšením výroby. Zvýšenie výro-
by spôsobom, že firma si zoberie úver
v banke s úrokom vo výške x% taktiež nič
nevyrieši. Výrobca, aby dosiahol zisk, úro-
ky zakalkuluje do ceny, potom sa ceny
zvýšia, a namiesto rastu ekonomiky o 5%
máme znova 0%, lebo inflácia si zobrala
svoje.

Čo to táto inflácia vlastne je? Teoretic-
kú definíciu pozná azda každý študent už
na strednej škole. Skutočnosť je však iná.
Skutočnosť je taká, že banky si prídu na
svoje, a ak aj nie, aspoň neprerobia. Vý-
robcovia sa zoderú k smrti a spotrebitelia
zostanú tak či tak s prázdnymi vreckami
(nákupnými taškami) a s prázdnymi peňa-
ženkami. Stručne povedané, pribudne fa-
rebných papierikov nazývaných peniaze
a celý výsledok je taký, že tlačiarne papie-
rových peňazí a mincovne minuli akurát
časť prírodného bohatstva na výrobu pe-
ňazí a výsledkom je čistá strata pre spotre-
biteľa. Toto tvrdenie môžem potvrdiť na
tomto modelovaní situácie: čokoládový de-
zert tzv. bonboniéra váži 240 gramov aj
s obsahom, teda brutto=240 g. Netto=
140 gramov, tara (obal) = 100 gramov
(podotýkam, že je to odvážené na nepres-
nej váhe s možnou odchýlkou 5%). Celý
tento dezert stojí v obchode 2 Eurá
(60 Sk). Tento dezert pred dvoma rokmi
stál v obchode rovnako, ale vtedy boli úda-
je takéto: brutto=240 gramov, netto=
150 gramov, tarra (obal) = 90 gramov. Kde
sa podelo za 2 roky 10 gramov netto obsa-
hu? No predsa v banke a v tlačiarni. Výro-
ba sa za 2 roky reálne znížila o cca 7,5 %
!!!. Spotrebiteľ takto každým rokom dostá-
va menej a menej. Ak to takto pôjde 10-20
rokov, spotrebiteľ dostane od výrobcu
prázdnu krabicu. Tento prázdny obal si
však aj tak nebude môcť kúpiť lebo všetky
papieriky (peniaze) za tento čas skončia
v banke alebo v tlačiarni. Samozrejme,
ekonomika bude stále rásť, lebo prázdna
krabica sa bude predávať nie za 2 Eurá
(60 Sk) ale za približne 3,30 Eur (90-100
Sk). Makroekonomika tak za niekoľko ro-
kov predá nespočetné množstvo (čo sa
týka ceny) prázdnych krabíc rôznym spot-
rebiteľom a všetci (všetci asi nie) sa raz
budú čudovať, kde zostalo tých 150 gra-
mov čokolády. Tento zjednodušený model
je podobný, aký používajú viacerí ekonó-
movia, keď neberú vážne globálne problé-
my s neobnoviteľnými zdrojmi prírody
a bezohľadne podporujú beztrestné dran-
covanie budúcich generácií. Toto môžeme
nazvať ekonomickou genocídou budúcnosti
národov budúcich generácií! Okamžité
ukončenie súčasnej peňažnej teda mone-
tárnej politiky a zastavenie tohto vývinu by
malo byť cieľom najbližších volebných ob-
dobí nových politikov. Žiť sa dá aj bez
peňazí súčasného typu alebo formy, resp.
ponímania. Jeden tovar sa dá predsa vy-
meniť za iný.

Nech sa nikto nečuduje, že v budúc-
nosti dôjde ku skúpeniu všetkých prírod-
ných zdrojov týmito tlačenými papierikmi
tzv. peniazmi. Tieto súčasné peniaze pre-
stali byť totiž kryté výrobou (už veľmi veľmi
dávno predtým boli zlatom!). Sú to inflač-
né peniaze a táto inflácia je veľmi rafino-
vane skrytá. Nedá sa rýchlo spoznať
a vyčísliť jej výška. Informácie sú prísne
strážené, ich únik je skoro nemožný. Spo-
radicky vyskočia na povrch nejaké malé
kauzy a kauzičky, ktoré sa ihneď ututlajú.
Médiá o tom napíšu veľmi malú správu (ak
vôbec niečo napíšu), navyše len drobným
písmom, akoby na okraj.

Ing. František Krivačka
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Najmladšia generácia v obci
1.6. – MDD deti slávili množstvom pohy-
bových hier, aktivít, súťaží, prostredníc-
tvom ktorých rozvíjali svoje vôľové vlast-
nosti, obratnosť, rýchlosť, pohotovosť,
prekonávali prírodné prekážky, dodržia-
vali pravidlá pohybových hier a pociťo-
vali radosť z pohybu. Svoju fantáziu pre-
javili v rôznych tvorivých činnostiach. Po
pohybovo náročnom dopoludní boli od-
menení sladkosťami, za ktoré ďakujeme
OcÚ.
1.6. – sa uskutočnila záverečná hodina
projektu „Angličtina hrou“, na ktorej Mgr.
A. Baláková, z CVČ „Maják“ odovzdala
najmladším absolventom vysvedčenie
a pochválila ich za celoročnú usilovnosť.
2.6. - sa deti 1. a 2. triedy (5 - 6 ročné
deti) zúčastnili výletu do Oravského Pod-
zámku. Cieľom ich cesty bola prehliad-
ka Oravského hradu, z ktorej ich pozor-
nosť najviac zaujalo prírodovedné mú-
zeum, expozícia dobového oblečenia
a samozrejme kaplnka sv. Michala.

V starých hradbách sa ukrývali aj tajom-
né bytosti zo známej rozprávky „Soľ nad
zlato“, ktoré privítali návštevníkov a spre-
vádzali ich počas celej prehliadky hra-
dom.
21.6. – sa v jedálni MŠ konala slávnost-
ná rozlúčka s predškolákmi, ktorí si roz-

lúčkovým programom zaspomínali na
čas strávený v MŠ. Počas celého roka
s veľkou chuťou a nadšením získavali
nové poznatky, aby bez obáv a pochyb-
ností vstúpili do ZŠ. 34 detí predškolské-
ho veku získalo osvedčenie o absolvo-
vaní predprimárneho vzdelávania, ako
doklad o získanom vzdelaní. Posledným
a zároveň najsladším bodom programu
bolo krájanie torty, ktorú deťom upiekla
p. M. Holubčíková. Ďakujeme.

22.6. –pri MŠ bola namontovaná zosta-
va - preliezka so šmýkačkou, ktorá je
určená predovšetkým deťom predškol-
ského veku, ktoré navštevujú MŠ. Žia-
dam teda školopovinné deti a mládež,
aby nám to neničili a nezdržiavali sa
v blízkosti MŠ!
Ďakujeme p. M. Šeligovi za kosenie trá-
vy pri MŠ a zamestnancom OcÚ za opra-
vu preliezok, hojdačiek.
29.6. – sa zamestnanci MŠ rozlúčili

s pani učiteľkou Oľgou Bombiakovou,

ktorú po dlhoročnej namáhavej práci ča-

kajú dni oddychu na dôchodku. Veľa

rokov zo svojho života zasvätila deťom,

ktoré okrem výchovy a porozumenia po-

trebujú nehu a materinskú lásku. Bola

DEBATA U HOLIČA

im mamou i dobrou kamarátkou. K pra-

covným povinnostiam pristupovala vždy

zodpovedne a s rozvahou. Do nasledu-

júcich dní jej praje veľa zdravia, šťastia

a životného entuziazmu celý kolektív MŠ.

V mesiaci júl bude v prevádzke 2. trieda

(pavilón A, trieda na prízemí) pre deti,

ktoré rodičia nahlásili vopred. V mesiaci

august si zamestnanci MŠ budú čerpať

povinnú dovolenku.

Kolektívu MŠ ďakujem za celoročnú prá-

cu a prajem príjemnú dovolenku.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Jeden muž prišiel k holičovi, aby sa
dal ostrihať a oholiť, ako obvykle. Začali
sa zhovárať, rozprávali sa o mnohých
rozličných veciach a témach. Zrazu sa
zvrtla reč na tému - BOH.

Holič vraví: „Pozrite sa, ja neverím,
že Boh existuje.“

„Prečo takto hovoríte?“ pýta sa zá-
kazník.

„Je to jednoduché, stačí vyjsť na uli-
cu a uvidíte, že Boh nejestvuje. Fajn,
povedzte mi, keby existoval, bolo by
toľko chorých ľudí? Bolo by toľko opus-
tených detí? Ak skutočné existuje Boh,
bolo by toľko trápenia a bolesti? Ako
môžem milovať Boha, ktorý dopustí toto
všetko....“

Zákazník sa na chvíľu zamyslel, ale
neodpovedal, pretože sa nechcel začať
hádať. Holič skončil svoju prácu a zá-
kazník odišiel. Len čo vyšiel na ulicu,

uvidel muža s dlhými vlasmi, s dlhou
bradou, neupraveného a špinavého.
Bolo to veľmi dávno, kedy tento muž
mal ostrihané vlasy. Zákazník sa vráti
späť k holičovi a hovorí: „Viete čo? Holi-
či neexistujú!“

„Ako to môžete povedať?“ pýta sa
holič prekvapene. „Ja som holič a som
tu. Práve teraz som vás dostrihal, oho-
lil!“

„Nie!“ Zákazník vyhlásil: „Holiči nee-
xistujú, pretože keby boli, nebolo by
toľko neupravených ľudí s dlhými vlas-
mi a dlhou bradou, ako tento muž von-
ku!“

„Jáj, holiči existujú, to len ľudia ich
nevyhľadajú.“

„Presne!!!! Je to tak. Boh jestvuje.
Čo sa stalo je, že ľudia ho nenasledujú,
ani ho nehľadajú. Preto je tu toľko bo-
lesti a trápenia na tomto svete.“

Rodinné centrum Motýlik

v rámci projektu Euro k euru

Nadácie Slovenskej sporiteľne

organizuje

VÝLET DO ZOO

LEŠNÁ V ZLÍNE (ČR)

KEDY? 23. júla 2011

PRE KOHO? pre všetkých

CENA? 6 € dospelý

4 € deti

od 4 do 15 rokov

Deti do 3 rokov zdar-

ma

V cene je zahrnuté vstupné a ces-

ta autobusom.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

• 1 163 zvierat

• Botanická záhrada

• Lanové centrum

• Množstvo detských ihrísk

• Zámok Lešná

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle:

0903 585 744 (Viera Calová)

0949 859 139 (Katarína Hojová)

Viac informácii nájdete na:

www.rcmotylik.orava.sk
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
JÚN 2011

1.6. – sa uskutočnili z príležitosti Dňa
detí rôzne hry, súťaže, aktivity. Žiaci mali
možnosť preukázať svoju zručnosť, dô-
vtip, um, šikovnosť, pamäť v mnohých
športových či zábavných hrách. Odme-
nou boli sladkosti od Rodičovského zdru-
ženia a OcÚ. Ďakujeme!

Školské výlety:
31. 5. – siedmaci - Liptov
3. 6. – piataci – Liptov
7. 6. – piataci – exkurzia - náučný chod-

ník v Or. Lesnej
8. 6. – druháci – Vychylovka, S. Bystri-

ca, R. Lesná, Žilina
10. 6. – štvrtáci - Kremnica, Žiar n/Hro-

nom, B.Bystrica
15. 6. – výletu na Donovaly ( pre najlep-

ších zberačov zo škôl Bielej Ora-
vy) sa zúčastnili z našej školy
Tibor Bražina a Bianka Jaššová

17. 6. – šiestaci – Vysoké Tatry
17.6. – piataci – exkurzia – skanzen

Zuberec
20.6. – prváci – Oravská priehrada, Zu-

berec, D. Kubín, vlak Oravka

- Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do
celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny
(16.ročník). Diplomy za účasť dostali
Barbora Kopilcová (6.A), Mariana Kom-
panová (6.B), Jana Rosiarová (6.A),

Natália Lihanová (6.B), Miroslava Kubi-
cová (6.A), Katarína Zemenčíková (5.A),
Tatiana Zemenčíková (5.A), Silvia Mart-
voňová (6.A), Aneta Kotúľová (5.A), Luj-
za Gáborová (5.A), Nikola Kotúľová
(6.A), Adriána Tomulcová (7.B), Mária
Rosiarová (7.B), Diana Teťáková (7.B).
Pripravovala p.uč. Lipničanová.

17.6. – Katka Martvoňová (9.A) sa
zúčastnila dvojdňového celoslovenské-
ho kola v rétorickej súťaži Šúrov Zvolen.
Do Zvolena ju sprevádzala PhDr.
H. Martvoňová, ktorá ju aj pripravovala
na súťaž. Napriek tomu, že nepriviezla
diplom za umiestnenie, dobre reprezen-
tovala našu školu. Ďakujeme!

21.6. – deviataci s učiteľkou chémie
Mgr. Lýdiou Žilincovou pripravili pre svo-
jich spolužiakov i ostatných učiteľov ne-
tradičné predstavenie – CHÉMIU INAK.
Predviedli zaujímavé pokusy, ktorými
dokázali, že tento predmet sa môže stať
pútavým a príťažlivým. Ďakujeme!

22.6. – naši žiaci - reprezentanti, ktorí
sa umiestnili v tomto školskom roku vo
vedomostných a športových súťažiach
v rámci okresu (kraja) na medailových
umiestneniach, boli prijatí pánom sta-
rostom Mgr. F. Škapcom v zasadačke
obecného úradu. Pán riaditeľ predstavil
našich NAJ, pán starosta v príhovore
poďakoval za príkladnú reprezentáciu
školy i obce a deviatakom zaželal veľa
úspechov v nových školách. Žiakom spo-
lu s pani prednostkou Mgr. D. Kupčulá-
kovou odovzdal pamätné listy a vecné
ceny. Pri výbornom veterníku bol čas aj
na krátke besedovanie i spoločnú foto-
grafiu. Ďakujeme Obecnému úradu
v Hruštíne za milé prijatie, ocenenie
i povzbudenie, p. Jozefovi Šalatovi za
zabezpečenie celej akcie a expresné
dodanie fotografií.
(naši naj: prvé miesta – F. Vlžák,
M. Martvoň, M. Kaprálik, L. Gáborová,
M. Kopilec, K. Martvoňová
druhé miesta – M. Kaprálik, K. Michal-
číková, M. Šeligová, K. Lihanová 2x,
štafeta 4x60 m – K. Lihanová, K. Belko-
ťáková, A. Pašková, K. Martvoňová,
D. Zemenčík, družstvo D. Zemenčík,
M. Sedlár, J. Hojo
tretie miesta – J. Ľubek, Z. Žilincová
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23.6. – konala sa koncoročná peda-
gogická rada, ktorá zhodnotila prospech,
správanie a dochádzku žiakov za škol-
ský rok 2010/2011.

Výsledky:
Prospech: Na I. stupni prospelo

všetkých 146 žiakov. Na 2. stupni z 221
žiakov prospelo 216, 5 budú robiť oprav-
nú skúšku 30.8. o 8,oo hod.

Správanie: Boli udelené 2 pokarha-
nia od tr. uč., 9 pokarhaní od RŠ, 3x bola
znížená známka na 2. stupeň, 1x až na
3. stupeň. Na druhej strane - bolo udele-
ných 62 pochvál.

Dochádzka za 2.polrok:
I. stupeň – 4.B - priemer 25 vymeška-

ných hodín na žiaka
II. stupeň - najlepšia 8.A – 37 hod.,

7.A - 41 hod, 5.A a 9.B – 45 hod. na
žiaka

Končí nám rovnako ako vlani 42 de-
viatakov, do 1. ročníka nastúpi 35 prvá-
kov. Dúfame, že po rekonštrukcii ZŠ Vý-
hon už budeme od septembra učiť žia-
kov 1.- 4.roč. vo vynovených priesto-
roch – v 8 bežných a 1 počítačovej učeb-
ni.

24.6. – deviataci sa lúčili so školou
rozlúčkovým večierkom. Svojim peda-
gógom odovzdali kvietky a spolu sa vy-
tancovali a zabavili. Najlepšími taneč-
níkmi boli Milan Jašica a Števo Kľuska
z 9. B triedy.

28.6. – konalo sa účelové cvičenie
v prírode, ktoré perfektne pripravil p.uč.
Halmeš. Žiaci si prakticky preskúšali ve-
domosti a zručnosti získané v teoretic-
kej časti 24. júna. Bolo pripravených

6 hlavných stanovíšť: Požiarna príprava,
Zdravotná príprava, Riešenie mimoriad-
nych situácií, Pohyb a pobyt v prírode,
Telesná zdatnosť, Dopravná príprava
a 5 zábavných stanovíšť. Veľká vďaka
patrí členom Hasičského a záchranné-
ho zboru Hruštín pod vedením p. V. Hu-
tiru, ktorí predviedli nielen svoju výstroj
a výzbroj, ale najväčší zážitok pripravili
pre deti praktickou ukážkou požiarneho
útoku. Cvičenie sa vydarilo i vďaka priaz-
nivému počasiu.

Poradie tried praktickej časti účelo-
vého cvičenia podľa percentuálnej
úspešnosti:

1. 6.A - 93,5%
2. 5.B - 91,5
3. 6.B - 90,9
4. 5.A - 90,4
5. 8.B - 87,1
6. 7.A - 86,6
7. 7.B - 83,6
8. 8.A - 83,4
Deviataci boli pomocníkmi p. učiteľov

na jednotlivých stanovištiach.

29.6. – dodávka objednaných zošitov
na budúci školský rok

Starší žiaci OŠK Hruštín obsadili
v III. lige súť. ročníka 2010/2011 posled-
né 12. miesto a zostúpili späť po roku do
I.triedy. Po vlaňajšej eufórii nastala pod-
statná obmena kádra, pribudli ťažší sú-
peri a prvé prehry podlomili sebadôveru
hráčov, ktorí postupne od futbalu „od-
skakovali“, takže ich neraz museli sup-
lovať mladší žiaci. Skóre 5:254 a zisk
3 bodov z 22 zápasov hovorí za všetko.
Napriek dobrým tréningovým možnos-

tiam, materiálnemu zabezpečeniu, prá-
ci v troch futbalových krúžkoch sú vý-
konnosť a záujem chlapcov žalostné.
Veríme, že v novej sezóne to bude pod-
statne lepšie.

30.6. – boli žiakom odovzdané vy-
svedčenia a začali sa (dažďom) letné
prázdniny. Vyučovanie v novom škol-
skom roku začne v pondelok 5.septem-
bra 2011.

Ďakujem všetkým pedagógom a za-
mestnancom školy za celoročnú prácu
a prajem príjemnú dovolenku, oddych
a načerpanie nových síl do ďalšieho škol-
ského roka.

*** Prevádzka telocvične bude v me-
siaci júl z technických príčin pozastave-
ná. Využite najväčšiu telocvičňu – príro-
du ( bicykel), resp. tenisový kurt v areáli
školy. V júli bude pre žiakov do 15 rokov
turnaj v tenise (dvojhra). Prihlásiť sa
možno u p. riaditeľa.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Výzva pre rodičov detí, ktorým sa
poskytuje dotácia na stravu, ktorí nie
sú v hmotnej núdzi, t.j. ktorých príjem
je najviac vo výške životného minima

Za účelom včasného, správneho
a úplného posúdenia nárokov na po-
skytovanie dotácie na podporu výcho-
vy k plneniu školských povinností a na
podporu výchovy k stravovacím návy-
kom pre Vaše deti navštevujúce MŠ
a ZŠ na I. polrok škol. roka 2011/2012,
t.j. od septembra 2011 do januára 2012,
Vás vyzývame, aby ste predložili do-
klady preukazujúce Vaše príjmy (roz-
písané po jednotlivých mesiacoch) za
obdobie od januára 2011 do júna 2011.
Doklady je potrebné predložiť v termíne
do 31. júla 2011 na ÚPSVR v Námesto-
ve, časť „B“, odbor sociálnych vecí
a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi, I. poschodie č. dverí 13B.

Jedná sa o nasledovné doklady
týchto občanov:
- príjem rodičov – otec, matka
- príjem nezaopatrených detí
- príjem, ktorý na dieťa poberá iná

fyzická osoba (napr. výživné)
Za príjem sa považuje:

- čistý príjem zo závislej činnosti oso-
bitne uvádzať daňový bonus,

- dávky sociálneho poistenia (dôchod-
ky, dávka v nezamestnanosti, ne-
mocenské dávky, materské dávky,
ošetrovné atď.)

- prídavok na dieťa,
- rodičovský príspevok,
- dávky v pestúnskej starostlivosti,
- daňový bonus,
- výživné,
- peňažný príspevok za opatrovanie
- iné
Všetky príjmy je potrebné predložiť roz-
písané po jednotlivých mesiacoch.

Pri nedoložení uvedených dokla-
dov do 31. júla 2011 nebude možné
dotáciu poskytnúť.



07/20117

Náš kostol

Nad hlavným vchodom do nášho kosto-
la v Hruštíne, v kamennom portáli, je vyte-
saný rok 1820. Všetci vieme, že je to rok
postavenia a posvätenia nášho kostola.

Podrobnejš ie
údaje o stavbe
nášho kostola na-
chádzame aj v his-
torických zázna-
moch. Takto v ka-
nonickej vizitácii
z r. 1820 sa nachá-
dza záznam:
„V roku 1811, pre-
tože starý kostol
bol už časom zrui-

novaný, začalo sa so stavbou nového kos-
tola.“ A v kanonickej vizitácii z r. 1833
o hruštínskom kostole nachádzame
záznam: „Kostol bol postavený v roku 1821.
posvätil ho Ján Nepomuk Hámorník, čest-
ný kanonik kapituly spišskej, dekan a farár
námestovský.“ Ku týmto záznamom dvoch
kanonických vizitácii náš rodák, kňaz
a historik Štefan Šmiheľ, pridáva ešte svoj
komentár, píše: „Svoj druhý kostol hruštín-
ci stavali 10 rokov. (1811 – 1821). Hrubý
náklad financoval „Náboženský fond“, pat-
rón farnosti. Ručné a povoznícke práce ku
tomu museli poskytnúť samotní veriaci.
Stavba kostola nebola ľahká záležitosť:
Vymôcť stavebný pozemok od Oravského
panstva, vymáhať, prosiť, čakať od patró-
na prepotrebné peniaze na nákup materi-
álu a platenie remeselníkov. Štátna po-
kladnica neuvoľňovala peniaze nejako
ochotne a načas. Preto stavba pomaly
pokračovala i napriek všemožnému úsiliu
farára a veriacich. Po dokončení hrubej
stavby bolo treba zadovažovať a dopĺňať
vnútorné zariadenie kostola, lebo zo sta-
rého sotvačo bolo súce preniesť do nové-
ho.“

Z týchto historických záznamov vyplý-
va, že náš hruštínsky kostol za 9 rokov,
roku 2020 bude sláviť svoje veľké jubileum
– bude mať okrúhlych dvesto rokov. Pri
tejto príležitosti a po konzultácii s hospo-
dárskou radou farnosti obrátil som sa pred
časom na otca biskupa Františka s nasle-
dujúcou žiadosťou:

„Najdôstojnejší otec biskup! O deväť
rokov veriaci Hruštína zažijú vo svojej far-
nosti vzácne jubileum. Ich farský kostol
bude mať 200 rokov. Na každé jubileum sa
človek snaží pripraviť aj vnútorne a skrášliť
sa aj navonok. A tak aj veriaci Hruštína
chceli by na 200. výročie svojho kostola
obnoviť, skrášliť chrám Boží vo svojej far-
nosti. Po tejto obnove volá aj stav kostola,
v akom sa teraz nachádza. Každoročne
nám chrám zvnútra po zime oplesnie, čo
škodí i zdraviu veriacich i dreveným oltá-
rom v kostole a na vonkajšie fasáde je tiež
vidieť prejavy vlhkosti i času. Uvedomuje-
me si, že takáto komplexná obnova kosto-
la ani z finančných, ani z časových dôvo-
dov sa nedá uskutočniť v priebehu jedné-
ho roka, preto na hospodárskej rade far-
nosti sme sa rozhodli, že už odteraz každý
rok sa budeme snažiť na kostole niečo

postupne ob-
noviť.“ Po ob-
dŕžaní tejto
žiadosti otec
biskup Fran-
tišek vyslal
do nášho
kostola litur-
gickú komi-
siu a po jej
správe dal na
r e n o v á c i u
nášho kosto-
la ku jeho
200. výročiu
svoje súhlasné stanovisko.

Aby naša práca mala nejaký rozumný
postup, rozhodli sme sa s renováciou za-
čať od okien, ktoré sú spoločné ako pre
interiér, tak i pre exteriér. Renovácia okien,
ktoré mali 40 rokov, prebehla tak, že tepel-
no-izolačné hliníkové rámy nám vyhotovi-
la firma SLOVFORNET z Námestova. Na
sklá, keďže nie sú v našom kostole číre,
ale vitrážové, bolo potrebné nájsť vhodnú
firmu, ktorá by nám odbornú opravu vitráži
previedla. Porovnali sme referencie i ceny
štyroch firiem, a z nich sme si vybrali firmu
„Vitráže Šabová“ zo Žitavian pri Nitre. Prá-
ca tejto firmy spočívala v tom, že každé
okno rozobrali do najmenšieho sklíčka, aby
odstránili staré očerneté olovo, ktoré sklíč-
ka spájalo. Potom sklíčka nanovo spájali
a celú vitráž osadili do izolačných dvoj-
skiel, ktoré sa potom vložili do hliníkových
rámov a zatesnili. Pri renovácii okien sme
mysleli aj na to, aby kostol bol vetrateľný –
otváravé okná.

Teraz by sa mohlo zdať, že náš kostol
potrebuje predovšetkým obieliť vonkajšiu
fasádu. Ale aby nám tá fasáda neopadla
za ďalší rok – dva, a vynaložené peniaze
nevyšli nazmar, bieleniu fasády musia
predchádzať ešte vodoizolačné práce.
V tejto záležitosti sme oslovili firmu REN
z Rabče, ktorá sa týmto druhom prác zao-
berá, a tí nám po obhliadke odporučili dve
veci: 1. Osekať omietku okolo celého kos-
tola do výšky približne dvoch metrov (so-
kel ostáva), a natiahnuť novú sanačnú
omietku, odolnú voči vlhkosti. A 2. urobiť
odvetrávací kanál okolo kostola. (Ako pra-
cuje vlhkosť v stenách kostola môžete si
pozrieť video na internetovej stránke:
www.dryzone.sk/sk/fungovanie-izolacie-
dryzone.aspx)

Až po týchto vodoizolačných prácach,
môžeme postaviť ku kostolu lešenie, z kto-

rého nám najprv bude treba vymeniť ríne,
lebo sú deravé, a voda z nich prská na
steny kostola. A až potom budeme môcť
opraviť fasádu na miestach, kde opadáva,
a na záver kostol zvonku obieliť.

Prečo to tu píšem? Aj kvôli informácii,
aby sme boli v obraze, keď sa bude niečo
okolo kostola robiť, že prečo sa to robí. Ale
aj preto, že žiadna robota sa neurobí sama.
Tým, ktorí sa zúčastnili na doterajších prá-
cach okolo kostola, veľmi pekne ďakujem.
No a zo zamýšľaných prác na exteriéri
kostola, ktoré boli vyššie spomínané, toho
roku chceli by sme ešte osekať omietku
okolo kostola do výšky 2 m a urobiť odvet-
rávací kanál. Aby sa mal kedy do jesene
kostol po osekaní trošku osušiť, omietku
na kostole chceme osekať už teraz. Touto
cestou chcem osloviť mužov a mládencov,
ktorí môžu a sú ochotní, aby po sviatku
sv. Cyrila a Metoda, v stredu, štvrtok, pia-
tok, a ak bude treba, aj v sobotu prišli na
brigádu ku kostolu, a aby si so sebou
doniesli staršie sekerky na osekávanie
omietky. Brigáda začne ráno o 8,00 a skon-
čí večer o 17,00. Každá pomoc je vítaná,
za ochotu dopredu ďakujem.

Viaceré verejné budovy v obci, ktoré
slúžia nám všetkým, už dostali „nový
a pekný kabát“. Myslím si, že si ho zaslúži
aj kostol, ktorý tiež slúži nám všetkým, o to
viac, že sa blíži jeho okrúhle výročie.

p. farár



07/20118

Redakcia: Obec Hruštín, 043/5577 111 � Povolené OZ z 30. júla 1991 � registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09 � Grafická úprava,
sadzba a tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TEŤÁK, Námestovo � Uzávierka čísla: 6.7.2011 � Počet: 800 ks � Nepredajné!

inzercia � inzercia � inzercia
� Požičiam trubkové lešenie.

Tel.: 0908 170 157
� Máte problém s oblečením, ktoré by

sedelo presne na Vašu postavu? Po-
trebujete zúžiť, skrátiť, predĺžiť alebo
vymeniť zips, podšívku? Rýchlosť
a kvalita za rozumné ceny.
• do 24 hod., ak sa jedná o 1–3 odevy
• do 3 hodín možné menšie úpravy

(skrátenie, zúženie)
• šitie podľa obrázkovej predlohy
Kontakt: 0918 322 811, Hruštín

��Pílenie dreva:
• krovy
• dosky
• hranoly
Tel.: 0910 953 354, Hruštín

� Predám malotraktor 4x4. Cena doho-
dou. Tel. 5577 236, Hruštín

� Predám teličku a býčka.
Tel.: 0905 876 630

Organizačný tím „Slovenskej kosec-
kej exhibície“ dáva na vedomie širokej
verejnosti, že v dňoch 22.7.-23.7.2011
na Vasiľovskej holi v katastri obce Hruš-
tín na pozemku, ktorý má v prenájme
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov pri-
pravuje zaujímavé kultúrno-športové
podujatie. Najlepší slovenskí kosci pre
vás predvedú ukážku ručného kosenia
trávy v náročných horských podmien-
kach.

Organizátormi podujatia sú: Obec
Hruštín, SKI Zábava Hruštín – Vasiľov-
ská hoľa, občianske združenie Sloven-
ský kosecký spolok (SKoS) a Poľnohos-
podárske družstvo Vasiľov.

Podujatie je plánované ako prehliad-
ka majstrovstva koscov a kostkýň Slo-
venska, ktorí svojou činnosťou veľkou
mierou prispievajú k udržaniu ľudových
remesiel a tradícií. Počas súťaží vystu-
pujú v svojich regionálnych krojoch a tak
zároveň propagujú na verejnosti aj svo-
ju obec alebo mesto, v ktorom žijú alebo
pracujú a priťahujú svojím príkladom mla-
dých ľudí k návratu na pôdu a jej obhos-
podarovanie ekologickým systémom,
t.j. spôsobom šetriacim životné prostre-
die človeka.

„24 hodinový kosecký maratón -
Slovenská kosecká exhibícia 2011“

3. ročník

Začíname 22.7.2011 popoludní, kedy
o 15.00 hod. štartuje „24 hodinový ko-
secký maratón“ za účasti najlepších kos-
cov Slovenska a širokej verejnosti. Ma-
ratón bude prebiehať štafetovým spôso-
bom, čiže každý kosec zapojený do neho
kosí približne 15 minút (dĺžka bude ur-
čená podľa celkového počtu záujemcov
o zapojenie sa do maratónu), potom ho
vystrieda iný kosec. Je potrebné si pri-
niesť svoje kosecké náradie. Bude sa

kosiť aj cez noc a preto
podotýkame, že účastníci
podujatia nebudú poistení
a každý účastník celého
podujatia sa zúčastňuje na
vlastné riziko a nebezpe-
čie úrazu.

Na druhý deň v sobotu
23.7.2009 od 10.00 hod.
budú prebiehať kosecké
exhibičné súťaže kde po-
čas vedľa prebiehajúceho
koseckého maratónu naši
majstri Slovenska a „Sve-
ta“ či už v samostatnom,

paralelnom alebo synchronizovanom ko-
sení dokážu, že si tento svoj titul zaslú-
žia aj v ťažkých horských podmienkach.
Pre divákov budú pripravené rôzne sú-
ťažné disciplíny s kosou, alebo iným ná-
radím.

Všetkých Vás srdečne pozývame,
príďte sa zabaviť, zapojiť do maratónu,
do súťaží a tak navzájom povzbudiť nie-
len našich majstrov, ale i všetkých, ktorí
sa odhodlajú zapojiť sa do na Slovensku
nevídaného 24 hodinového koseckého
maratónu.

S pozdravom „Za zelené lúky Oravy
a Slovenska“

Ing. František Krivačka,
Slovenský kosecký spolok, o.z.

Naše poistenie s.r.o, člen siete

Insia a.s
Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo
tel.: 0911/623039, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@insia.com

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopi-

sem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši
obětavou práci. Ceníme si pomoci, kte-
ré se nám dostalo od všech organizá-
torů, při sběru textilního materiálu. Tím-
to chceme poděkovat také Všem ob-
čanům, kteří ochotně poskytli materi-
ální pomoc při této akci. Vaše sociální
cítění nám dává prostor k tomu, aby-
chom mohli plnohodnotně pokračovat

Podujatia v mesiaci júl 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

2.7. POHODA WARMAP PÁRTY

7.7. Predaj ATREX

12.7. Predaj LANTASTIK

16.7. Tanečná zábava OLEŠ

23.7. Tanečná zábava SNOVÁK

24.7. Kaplnka Vaňovka (podľa počasia)

26.7. Predaj ALADIN

30.7. Tanečná zábava OLEŠ

31.7. Kaplnka Vaňovka (podľa počasia)

v naší práci. Ještě jednou děkujeme jmé-
nem všech lidí, kteří jsou odkázáni na
Vaši pomoc.

Věříme, že se naše spolupráce bude
rozvíjet i v příštích letech. Městské
a obecní úřady obdrží od naší organiza-
ce na konci roku 2011 potvrzení o množ-
ství darovaného textilního materiálu.

Diakonie Broumov patří už 15 let mezi
úspěšné poskytovatele sociálních slu-
žeb zaměřených na občany v krizových
životních situacích na celorepublikové
úrovni. V posledních letech nacházejí
naše projekty a programy podporu také
v grantech EU. Kvalita naší činnosti

a poskytovaných služeb byla ohodno-
cena také udělením certifikace ISO
9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem,
třídění, úprava a prodej použitých odě-
vů a domácích potřeb“ a „Poskytování
sociálních služeb“.

Bližší informace o naší činnosti naj-
dete na www.diakoniebroumov.org.

Těšíme se na další spolupráci.
Za diakonii Broumov Zuzana Olexová

Dispečerka Diakonie Broumov
Vršovická 64
101 00 Praha 10
tel.: 224 317 203


