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Slovenský kosecký spolok, Obec Hruštín, PD Vasiľov a Ski Zábava-
Vasiľovská hoľa zorganizovali v dňoch 22. a 23. júla na Vasiľovskej holi
„24 - hodinový kosecký maratón - Slovenská kosecká exhibícia 2011“.
V piatok o 17.00 hodine bol nad penziónom odštartovaný kosecký maratón.
Štafetovým spôsobom sa 56 koscov každých 15 minút striedalo pri kosení
lúky na Vasiľovskej holi. V noci bolo počasie daždivé, kosci sa ohrievali pri
vatre a teplom čaji. Na ďalší deň ich potešilo slnko a kosenie bolo príjemnej-
šie. O 10.00 hodine začala súťaž v kosení trávy a súťaže pre divákov – hod

Výsledky v kosení trávy

Ženy – 5x5m
1. Emília Šeligová, Hruštín 1,17,6
2. Mária Ťasnochová, Hruštín 1,25,2
3. Agnesa Zemenčíková,

Vaňovka 1,51,6

Do 18 rokov – 5x5m
1. Peter Vigoda, Hruštín 1,42,4
2. Marek Štajer, Hruštín 3,14,3
3. Matúš Zemenčík, Vaňovka 5,14,4

Do 60 rokov – 5x5m
1. Ľubomír Košút, Klin 0,46,1
2. Marcel Kurjan, Poproč 0,54,9
3. Ján Jurký, Hruštín 1,02,3

Nad 60 rokov – 5x5m
1. Štefan Haluška, Hruštín 1,07,2
2. Ján Štajer, Hruštín 1,18,1
3. František Jancek, Hruštín 1,34,5

„24 hodinový kosecký maratón - Slovenská kosecká exhibícia 2011“.  3. ročník

vidlami, kop čižmou a pí-
lenie dreva. O 17.00 hodi-
ne bol maratón úspešne
dokončený. Najstarším
účastníkom bol p.Vendelín
Hojo (76 r.) z Hruštína
a najmladšími boli Ella Le-
decká (6 r.) z Drahoviec
pri Piešťanoch a Matúš
Zemenčík (6 r.) z Vaňov-
ky. O dobrú náladu sa
obidva dni starali folklo-
risti FSk Hruštín a hudob-
ná skupina SONDA.
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Očami

starostu

Mesiac júl nám ponúkol

širokú paletu počasia. Vy-

soké teploty v prvej dekáde

mesiaca vystriedalo v dru-

hej polovici júla citeľne chladné

počasie. Výnimkou neostali búrky s prívalovými dažďami.

Prázdninový mesiac je za nami, no ešte stále nám neponú-

kol nádherný lesný dar spojený so zážitkom - huby. Dúfame,

že hubárska sezóna čoskoro príde a poteší všetkých milovní-

kov prírody.

Činnosť za mesiac júl:

1/Na ZŠ Výhon pracovníci stavebnej firmy v triedach

a kabinetoch nachádzajúcich sa v nadstavbe nalepili na po-

dlahu gumu. Vonkajšia strana od dvora bola zateplená po-

lystyrénom a bola upravená základnou omietkou. Maliari pána

Bušu vymaľovali chodby , triedy, sokle, zábradlie a sociálne

zariadenia v starej časti budovy. Budova ZŠ Výhon je už

zvnútra hotová a t.č. prebiehajú v nej čistiace práce.

2/ Pracovníci firmy KLS - dodávateľská firma na nábytok,

stoličky, lavice, tabule a počítače namontovala v nadstavbe

počítačovú techniku a nábytok.

3/ Obec na svoje náklady doviezla potravinovú pomoc pre

200 občanov, ktorí o ňu požiadali. Všetkým, ktorí sa podieľali

na akýchkoľvek prácach na obci, veľmi pekne ďakujem.

„V nešťastí sa ukáže múdrosť, v šťastí pokora, v biede trpezlivosť a v smrti bohatstvo.“
 (Fridrich Schiller)

Vážení občania.

V priebehu júla nás postihli búrky, ktoré boli spojené

s prívalovými dažďami. Posledné roky nás takéto extrémne

búrky neobchádzajú, ale môžeme ďakovať Bohu, že nie je to

tak zlé so škodami na majetku, ako v iných obciach. Je

pochopiteľné, že pri búrke, ktorá prinesie niekoľkoročnú vodu,

sa vybreží potok, či odtokový kanál, keď nestíha odviesť nad-

merný príval vody. Aj v našej obci došlo k vyliatiu vody na

cestu na niekoľkých miestach. Samozrejme je to vec nepred-

vídateľná, veď keď sledujeme médiá- neraz cesta v dedine sa

stáva riekou a berie čo jej príde do cesty. Veľkým mínusom

v rámci protipovodňových opatrení je, že pred svojimi domami

sme mnohí garád prekryli panelmi a naviezli na ne zeminu.

Garád má slúžiť na odvod vody z cesty a z dvorov. Táto voda

potom tečie dolu ulicami, devastuje cestu a nesie so sebou

zeminu. Cesta sa pri búrke mení na potok a vyhĺbený garád

nie je naplnený ani do polovice. Obec – zamestnanci obce

a nezamestnaní sa pravidelne po týchto búrkach snažia po-

čistiť cestu a vyčistiť zanesené priepusty. Členovia dobrovoľ-

ného hasičského zboru pomáhali technikou pri čerpaní vody

a taktiež pri sfunkčnení zanesených kanálov zeminou. Touto

cestou chcem poprosiť všetkých občanov, aby si vo svojom

záujme vyčistili okolo svojich domov odtokové kanály a prie-

pusty vody. Povodniam musíme čeliť spoločne a to aj svojím

pričinením.

Mgr. František Škapec, starosta obce

POZBIERAŤ PERIE
Jedna žena sa spovedala u svätého Filipa Neriho. Obvi-

ňovala sa, že zle hovorila o ľuďoch a rozširovala nepravdivé

klebety.

Svätec jej povedal:

„Teraz za pokánie choďte domov, vezmite sliepku, zabite

ju a kráčajúc ulicami Ríma ju ošklbte.“

Na druhý deň sa žena vrátila a povedala: „Urobila som,

ako ste mi nariadili!“

Svätec jej odpovedal:

„Teraz sa vráťte do rímskych ulíc a pozbierajte všetko

perie, ktoré ste zahodili....“

„To je nemožné! Vietor to už dávno rozfúkal!“

„Vidíte, pani, tak isto je nemožné napraviť škodu, ktorú

spôsobili vaše zlé slová a klebety!“

(Z knihy Ján Pavol I. - Veľké pravdy v malých príbehoch)
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„Ekologická ekonómia“ alebo

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

Voda ako zdroj

Mali by sa nám už konečne otvoriť oči
a mali by sme už konečne vidieť reálny
svet, tak ako ho vidia iní, napríklad tí,
ktorí na Slovensku skupujú najúrodnej-
šiu pôdu a stavajú svoje fabriky tam na
brehoch riek a jazier (priehrad), kde je
zásoba vody – strategickej suroviny bu-
dúcnosti. Voda je totiž zdrojom vodíka,
ktorý v budúcnosti bude poháňať všetky
pracovné stroje, ale hlavne autá, keď sa
vyčerpá posledná kvapka ropy.

Nemusím nikomu vysvetľovať, že
voda je obnoviteľný zdroj, možno záro-
veň vyčerpateľný, ale obnoviteľný, sa-
mozrejme ak sa nejakým spôsobom ne-
naruší kolobeh vody v prírode na rozdiel
od ropy, ktorá je neobnoviteľná a vyčer-
pateľná.

Prečo žiadna spoločnosť nestavia fab-
riky v púšti alebo vysoko v horách, na
skalách a strmých brehoch? Prečo prá-
ve na „zelenej“ lúke pri vode?

Systém svetového hospodárstva re-
alizuje vzťahy v týchto formách:
- vývoz a dovoz tovarov a služieb,
- vývoz a dovoz kapitálu,
- medzinárodný pohyb pracovných síl,
- peňažné a úverové vzťahy,
- vzťahy výrobnej kooperácie,
- spolupráca v oblasti výskumu.

 Táto tzv. ekonomická interdependen-
cia je už kompletne uzavretá. Chýba jej
už len pôda a voda, ako výrobné faktory.
Zostáva už len kúpiť ornú pôdu pri vode.
To predpokladá schváliť zákon o prevo-
de (predaji) pôdy medzinárodne a pôda
sa bude vyvážať na kamiónoch alebo
inej doprave aj na opačný koniec zeme-
gule. Dobre. Ale čo potom? Čo keď eko-
nomický neobmedzený rast zničí aj po-
slednú pôdu tak, že ju zdegraduje
a stane sa neplodnou?

Zodpovedný človek, ktorý sa vezie
v tomto vlaku, keď sa nad týmto zamyslí,
musí zákonite zatiahnuť záchrannú brz-
du. Nesnaží sa prihadzovať polená do
kotla a potom vyskočiť z uháňajúceho
vlaku, keď para ide roztrhnúť kotol.

Pre dosiahnutie uvedených sebec-
kých cieľov sa začína formovať aj určitý
štýl komunikácie medzi jednotlivcami,
skupinami a národmi. Väčšine termínom,
definíciám a výrokom absolútne nikto
nerozumie (česť výnimkám, ktorí toto
vymysleli). Každý sa radšej tvári, že všet-
kému rozumie, len aby nevyzeral ako
nejaký blbec. Úmyselne nezrozumiteľ-
ná komunikácia len zvyšuje (prehlbuje)
globálne problémy.

Bude v budúcnosti na škodu, keď sa
začnú riešiť len ekologické problémy

a v záujme zlepšenia životného prostre-
dia sa napáchajú ďalšie neprávosti na
chudobe nespravodlivým prerozdeľova-
ním bohatstva, ktoré toto bohatstvo je
vo využívaní obnoviteľných zdrojov ener-
gie a ktoré je hudbou budúcnosti.

Labutia pieseň sa teraz hrá pre neob-
noviteľné zdroje, ktoré pomaly ale iste
skončia (vyčerpajú sa) skôr ako by si kto
myslel a to už v rokoch 2020–2030.

Súčasné ekonomické modely a teó-
rie boli založené na využívaní vzácnych
(obmedzených, neobnoviteľných) zdro-
jov, ktoré sa vo všeobecnosti nedajú
nahradiť. Celá spoločnosť by sa teda
mala začať zaujímať o ekonomické teó-
rie alebo modely nové, ktoré sú založe-
né na využívaní lacných zdrojov prírody,
ktoré sú obnoviteľné. A nie len to. Spo-
ločnosť by sa mala postarať aj o to, aby
tieto zdroje zostali aj pre budúce gene-
rácie, ktoré prídu po nás. A to tak, ako
na to pamätali naši otcovia a dedovia
napríklad pri kupovaní urbárskych po-
zemkov po zmene spoločenského zria-
denia - páde rakúsko-uhorskej monar-
chie po roku 1918. Oni z toho veľa ne-
mali, tieto pozemky nám zanechali
a teraz máme z nich úžitok všetci. Ešte
šťastie, že boli, sú a najlepšie ak aj na-
ďalej budú nedeliteľné.

Výroba, monopoly, oligopoly
a konkurencia

S prirodzenými monopolmi, oligopol-
mi a konkurenciou nových firiem je to
tak ako keď idete na novom osobnom
aute a pred Vami jazdí starý dlhý kami-
ón, ktorý ide rýchlosťou, ktorá je jeho
maximálnou. Táto rýchlosť je však vše-
obecne dovolená. Vy sa tento kamión
snažíte predbehnúť, no jeho rýchlosť je
taká, že by ste museli buď porušiť pred-
pis o rýchlosti, alebo ho predbehnúť na
takom mieste, kde je stúpanie do kopca,
kde je predpoklad, že tento dlhý a starý
kamión nebude schopný udržať rýchlosť
a vy ho regulárne predbehnete. Ako ná-
hle ho začnete predbiehať, objaví sa zra-
zu zákruta a plná stredová čiara. Keď
budete predbiehať na plnej čiare, hrozí
Vám, že sa zrazíte s oproti idúcim vozid-
lom, ktoré ide cez neprehľadnú zákrutu
rýchlo z kopca dole. Politika, ktorá sa
mieša do politiky robí to, že keď sa už
tešíte, že sa blížite na kopec (vrchol)
a budete môcť predbiehať dolu kopcom,
pravidlá znova zasiahnu a dole kopcom
je len jeden jazdný pruh s plnou čiarou.
Vy musíte len ísť a ísť za starým veľkým
kamiónom aj keď oproti hore kopcom sú
voľné dva prúdy a to jeden pre pomalé

vozidlá a jeden pre rýchle vozidlá. Aká
škoda, že vy idete práve opačným sme-
rom!

Rozšírená reprodukcia výrobných fak-
torov, ale hlavne strojov, technológií
a stavieb vo výrobe firiem s monopol-
ným postavením sa robí z dvoch zdrojov
– z odpisov a zo zisku. Táto reprodukcia
taktiež nie je v súlade s trvalo udržateľ-
ným rozvojom. Jedine jednoduchá re-
produkcia je možná aby sa zdroje obno-
vovali udržateľným spôsobom. Tento
problém investovania môžeme kľudne
porovnať s tým známym hamletovským
„byť či nebyť“. Všetka reklama tvrdí, že
investovať treba čo najviac a že investí-
cie sú vo výrobe ako životodarná krv
v tele človeka. Naozaj? Prečo potom
človek nemá každým rokom viac a viac
krvi, ale každý rok rovnakých obnove-
ných a regenerovaných cca 5 litrov?

Nevidím žiadny dôvod, prečo obno-
vovať všetky stroje a zariadenia len pre-
to, že v účtovníctve sú už odpísané,
morálne a technicky zastarali. Všetky
tieto slová čo pomenúvajú definíciu od-
pisov neobsahujú slovo fungujúce. Po
štyroch rokoch používania stroje alebo
zariadenia nie je možné za predpokladu
poctivej údržby tak zničiť, žeby nefungo-
vali. A fungujúce stroje predsa nebude-
me odpisovať a vyhadzovať do šrotu!
Iba ak by boli zámerne tak zostrojené,
že nevydržia ani tie 4 roky používania.
Potom nám nič iné nezostane. Ale toto
je znova zásah do normálneho života.
Normálny stav je, keď budú pracovať
minimálne toľko, koľko človek! Veď člo-
vek je živý tvor a jeho odpisy sa robia
bez náhrady približne 42 rokov v súčas-
nosti. Ktorý stroj vo firmách s monopol-
ným postavením vydržal alebo vydrží
42 rokov používania? Rozšírenou repro-
dukciou sú umelo živené iné firmy a ich
financujúce banky, ktoré toto financujú
cez úver. Štát dostane menej daní, me-
nej ich potom prerozdelí do sektorov,
kde ich je potrebné rozdeliť.

Súčasné lineárne modely výroby sú
založené na princípe, že každý sa chce
ihneď dostať, prichytiť alebo preniknúť
na určitú líniu, samozrejme vždy vyššiu
v hierarchii spoločnosti a to hlavne cez
monopolné postavenie na trhu. Lenže
zabúda na spôsoby a dôsledky. Tak rých-
lo, ako sa tam dostane, tak rýchlo uzrie
a niekto ho na jeseň odstrihne ako stra-
pec zrelého hrozna na viničnom kríku.
Bude dobrou prílohou k hlavnému jedlu.
Poprípade ho odšťaví a neskôr ako víno
bude chutiť pre niekoho oveľa lepšie.
Určite lepšie ako pre iného ten odpad,
ktorý zostane po jeho spracovaní.

Ing. František Krivačka
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Športovci a zvlášť futbalisti vedia, že
poslednú sobotu sa konal žreb kvalifi-
kačných skupín na Majstrovstvá sveta
vo futbale v roku 2014 v Brazílii. Sloven-
sko tam bolo vyžrebované do jednej kva-
lifikačnej skupiny aj s postsovietskou
pobaltskou krajinou Litva. Pred touto
vzdialenou športovou udalosťou sa
s Litvou už toho týždňa duchovne spoji-
la i naša farnosť.

Oslavujúc 30. výročie zjavení Panny
Márie v Medžugorí skupina Litovských
pútnikov 24. júna, na slávnosť nášho
nebeského patróna Jána Krstiteľa, za-
čala svoju pešiu púť z Hory Krížov
v Litve do Medžugoria v Bosne a Herce-

govine, kde by po prekonaní vzdiale-
nosti 2300 km mali doputovať 11. sep-
tembra. Podľa ich slov cieľom tejto ich
cesty je: 1. poďakovať sa Bohu za všet-
ky milosti, ktoré dostali, 2. prosiť Boha
o milosrdenstvo pre svet, ľudí a seba,
3. pripraviť sa na vykonanie vôle božej
v celom živote, naučiť sa ďakovať, trpieť,
tešiť sa a ľúbiť sa navzájom. Na tejto
svojej ceste modlia sa k Bohu 1. za
pokoj a mier vo svete, 2. za duchovné
znovuzrodenie Európy a národa, 3. za
jednotu kresťanov, 4. za kňazov, mní-
chov, laikov, 5. za rodiny Litvy i sveta,
5. za deti a mládež. A touto svojou púťou
chcú zaplatiť 1. za znesvätenie Najsvä-
tejšej Sviatosti, 2. za neúctu k P. Márii,
Sv. Trojici, pápežovi a cirkvi, 3. za cu-
dzoložstvo, 4. za nenarodený život,
5. za zatvrdnutosť srdca, chlad a ľaho-
stajnosť k blížnemu, 6. za dôsledky zlých
návykov.

Na tejto svojej púti 3. augusta na pra-
vé poludnie litovskí pútnici vstúpili i do
nášho hruštinského kostola. Pri pohľa-

Litva – Hruštín – Medžugorie

de na nich vošla človeku aj slza do oka,
lebo bolo dojímavé sledovať, ako skupi-
na ľudí vo veku od 20 do 70 rokov
s veľkým a ťažkým krížom na pleciach
a so sochou medžugorskej Panny Márie
v náručí obetavo a oddane putuje zo
severu na juh Európy, ako to sami pove-
dali, ku svojej Matke. V tejto uponáhľa-
nej dobe, kedy niet na nič času, oni
zanechali doma na tri mesiace všetko:
rodinu, prácu, polia, aby tento čas veno-
vali len Bohu a Matke Božej, aby tri
mesiace mohli len chodiť a modliť sa aj
za nás. Nepokladajú to za stratený čas.
Bolo z nich cítiť veľkú úctu ku Kristovmu
krížu a všetkým posvätným miestam oko-

lo cesty, veľkú lásku ku Panne Márii,
veľkú vďačnosť ľuďom za preukázané
dobrodenia i veľkú skromnosť, chudobu
a jednoduchosť. Táto oddanosť a dôvera
v Boha u litovských pútnikov má svoj
pôvod v neľahkej histórii ich krajiny, lebo
Litva ako jedna z republík Sovietskeho
zväzu počas komunizmu zakúsila kruté
náboženské prenasledovanie, ktoré vie-
ru u nich nezničilo, ale ešte viac upevni-
lo.

V júni tohto roka Litva hostila na pra-
covnom stretnutí hovorcov biskupských
konferencií jednotlivých krajín, na kto-
rom bol účastný i hovorca Konferencie
biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Z Litvy si priniesol aj spomienky na ne-
ľahkú históriu kresťanstva tejto krajiny.
Hovorí: „Zvyčajne sa hostiteľská krajina
snaží ukázať to najlepšie, čo má. Urobili
to aj naši priatelia z biskupskej konfe-
rencie v Litve. Predsa však vo Viľniuse
pre nás pripravili niečo výnimočné – mra-
zivo výnimočné aj v lete. Namiesto náv-
števy galérie, alebo národného múzea

nás zaviedli do múzea genocídy KGB!
Rozľahlá budova priamo v centre mesta
bola tichým svedkom zverstiev tajnej
polície komunistického Zväzu soviet-
skych socialistických republík. Litva ako
jedna z krajín anektovaných sovietskym
impériom bola pod neustálym tlakom.
Tajná polícia, ktorá bola štátom v štáte,
kontrolovala nielen verejný, ale aj súk-
romný život obyvateľov krajiny. V dvoj-
poschodovej budove vyšetrovali a kruto
mučili tisíce ľudí. 200 tisíc vyšetrova-
ných, 180 tisíc odsúdených, z ktorých
130 tisíc bolo deportovaných na Sibír.
A takmer 1500 popravených priamo
v budove. Okrem ciel, v ktorých nechý-
bali ani samotky rôzneho druhu, nevyní-
majúc také, v ktorých väzni boli neustále
po kolená v studenej vode, alebo tzv.
faradayových klietok, kde bol väzeň odi-
zolovaný aj zvukovo, nám ukázali aj po-
pravčiu miestnosť. Popravcom, teda ka-
tom, bol vždy osobne veliteľ celého vä-
zenia. Podľa sprievodkyne jeden z tých,
ktorý bol vo vedení väzenia takmer de-
sať rokov, popravil osobne do 500 väz-
ňov. Medzi väznenými a popravenými
boli aj stovky kňazov a rehoľníkov. Po
východe z väzenských kobiek bolo vi-
dieť na našich tvárach pohnutie. Vychá-
dzali sme v tichu. Neskôr sme sa mohli
osobne stretnúť aj s jedným z tých, ktorí
väzením prešli. Súčasný predseda Kon-
ferencie biskupov Litvy a arcibiskup Kau-
nasu Sigitas Tamekevičius bol odsúde-
ný na desať rokov väzenia a vyhnanstvo
na Sibír. Aká bola jeho vina? Viedol sa-
mizdatový časopis o náboženskom ži-
vote v Litve. „Byť vo väzení na Sibíri
a byť dnes biskupom, to je utrpenie,
ktoré má niečo spoločné. Na Sibíri som
mal dokonca viac času na modlitbu
a premýšľanie ako v dnešnej uponáhľa-
nej dobe.“- povedal s úsmevom arcibis-
kup. Napriek ťažkému väzeniu však zo-
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stal optimistom a realistom zároveň. Bol
z neho cítiť pokoj a vyrovnanosť. Pri od-
chode zo sály všetci spontánne vstali
a tlieskali. Prišiel ku každému z nás,
podal ruku, zaželal veľa úspechov.“ Toľ-
ko zo spomienok Jozefa Kováčika na
Litvu.

Litovčania sami o sebe hovoria toto:
„Litva je zem Panny Márie. Pred 600
rokmi Litva prijala Kristovo evanjelium.
Postupne Litovčania sa zamilovali do
Ježiša Krista a stali sa jeho úprimnými
nasledovníkmi. Ale počas storočí Litva
skúsila veľa ťažkých skúšok. Nesmierne
ťažká a zdĺhavá bola okupácia z obdo-
bia Cárskeho Ruska, bo hrozila zničiť
národného ducha a katolicizmus. V roku
1918 Litva sa stala slobodná a nezávis-
lá. Ľudia s veľkým nadšením začínali
nový život, ale po dvoch desaťročiach
ľudia boli znovu zotročení. Sovietska
okupácia bola ešte viacej tyranská: ne-
vinní ľudia boli zastrelení, uväznení, de-
portovaní na Sibír a katolícka cirkev bola
všemožne stíhaná. Počas tohto obdobia
Litovčania boli hrdinsky verní katolíckej
Cirkvi a kresťanskej viere. Mnoho mien
katolíkov z Litvy je zaradených do zo-
znamu mučeníkov katolíckej cirkvi. Pred
400 rokmi (1608) na našej dedine Šilu-
va sa zjavila Bl. Panna Mária, ktorá po-
silnila našu vieru a nám pomohla, aby
sme vydržali všetky historické nešťastia.
Je možné, že z tohto dôvodu Matka
Božia má v srdciach litovských katolíkov
veľmi dôležité miesto. Po obnovení ne-
závislosti r. 1990 Litva bola obetovaná
P. Márii zo Šiluva. Litovčania sú zvlášť
vďační pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý
r. 1993 navštívil Litvu a požehnal cestu
slobody a nezávislosti.“

Hovorí sa, že aby človek i národ krá-
čal správnym smerom aj do budúcnosti,
nemal by zabudnúť ani na svoju históriu.
Hoci nedávna história Slovenska a Litvy
bola veľmi podobná (prenasledovanie
kresťanstva), keď boli ti litovskí pútnici
prítomní v našom kostole, uvedomil som
si, že v tejto veci sú pre nás veľkým
príkladom. Zatiaľ čo my už zabúdame,
oni nezabudli. Ani po dvadsiatich ro-
koch slobody nezabudli na svoju histó-
riu a preto aj dnes vedia pre Boha urobiť
veľké veci, vedia mu obetovať svoj čas.

Futbalovú kvalifikáciu s Litvou možno
vyhráme, možno prehráme, ale aj v dô-
vere a oddanosti Pánu Bohu mohli by
sme sa Litve aspoň vyrovnať, ako sa to
niekedy športovým jazykom hovorí, do-
siahnuť spravodlivú remízu...

Keďže litovskí pútnici doputujú do
Medžugoria 11. septembra a aj devät-
násť farníkov z našej farnosti bude v tom
čase na púti v Medžugorí, bude tu znovu
možnosť stretnúť sa s nimi pri našej Mat-
ke Márii, poďakovať sa im za ich púť aj
cez našu farnosť, za ich modlitby aj za
nás a za ich veľké svedectvo viery.

p. farár

Vznik kapely sa datuje od roku 1995.
Myšlienka založiť kapelu pochádza od
basového gitaristu Mira Sameka, zakla-
dajúceho člena Orávie. Mal veľký podiel
na fungovaní skupiny, čo sa týka zvuko-
vej aparatúry a skúšobnej miestnosti,
ktorú poskytoval v priestoroch rodinné-
ho domu. Po dvoch
rokoch intenzívneho
skúšania mala kape-
la prvé koncertné vy-
stúpenie na Hviezdo-
slavovom námestí
v Dolnom Kubíne
a tak sa začala cesta
a púť po kluboch, pu-
boch a festivaloch na
Slovensku, Čechách
a Poľsku.

Orávia prešla nie-
koľkými personálnymi
zmenami. Z pôvodnej
zostavy účinkujú už len dvaja členovia
Miroslav Beňo Samek (basa) a sólový
spevák Tomáš Ďaďo.

Prvá zmena nastala na poste sólové-
ho gitaristu Kamila Škvarku, ktorý odi-
šiel do skupiny "Ariel" (revival Dream
Theater). Na jeho miesto nastúpil Tibor
Bušo (2000). V roku 2004 odišiel z ka-
pely bubeník Jozef Paľa a nahradil ho
Jaroslav Kaprálik z bývalých „Black
Storm“.

Posledná zmena nastala za kláveso-
vým nástrojom. Po ťažkej chorobe nám
Peter Monti Jelínek 25.februára odišiel
do muzikantského nebíčka. Toto bola
pre naše pôsobenie a existenciu veľká
rana, pretože nájsť náhradu za tohto
skvelého muzikanta a človeka bolo veľ-

NAŠI A HUDBA

Tibor Bušo – ORAVIA Deep Purple revival band
mi ťažké. Osud si však s nami zahral, že
nám bolo súdené pokračovať ďalej
v osobe jeho syna Petra, ktorý svojím
nástupom obsadil otcov post a tým sa aj
zmiernil žiaľ a smútok nad nečakanou
stratou Montiho seniora. Je v tom veľká
symbolika - otca nahradil syn. Je to po-

cit, akoby stále s nami hral a žil v osobe
syna.

Ešte aby sme nezabudli na jedného
člena Orávie Paľa Bocku, ktorý hrával
2.gitaru v začiatkoch nášho pôsobenia.
Oživil kapelu najmä po vokálnej stránke
ale aj doprovodnej. Bol to prvý priekop-
ník big beatu na Orave, bohužiaľ už nie
je medzi nami.

Prvých 6 rokov Orávia hrala rozmani-
tý repertoár od Whitesnake, Rainbow,
Scorpions, Black Sabbath, Pink Floyd,
Deep Purple... Neskoršie sme sa zhodli,
že nám najlepšie sedí Deep Purple
a začali sme stavať na tejto kapele. Tým
sme sa zaradili medzi revivalové kapely
na Slovensku. Výsledkom nášho snaže-
nia bolo nahratie CD nosiča v Bluestu-
diu v Třinci v októbri 2003.

Aktuálna zostava
Miroslav „Beňo“ Samek - bass
Tibor „Bushfield“ Bušo - guitars
Tomáš Ďaďo - vocals
Peter „Monti“ Jelínek ml. - Hammond
organ
Matej Richtarčík – drums

Rozhovor s Tiborom Bušom uverejníme v ďal-
šom bulletíne.

Zdroj: http://www.oravia-sk.euweb.cz/
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V sobotu 30.7.2011 usporiadali členovia HTK (Hruštínskeho tenisového

klubu) tenisový turnaj žiakov vo dvojhre. Piati súťažiaci si zahrali systémom

každý s každým na 1 set. Popri športových zápoleniach nechýbalo občer-

stvenie a nielen víťazi dostali diplomy a vecné odmeny.

TENISOVÝ TURNAJ ŽIAKOV

Výsledky:

 1. Štefan Očkaják 4 výhry/ 0 prehier

 2. Timo Teťák 3/1

 3. Damián Jaššo 2/2

 4. Ján Makúch 1/3

 5. Dominik Šalata 0/4

Ďalší kontrolný turnaj je naplánovaný

na konci prázdnin, treba preto využívať

výborne pripravený kurt a chodiť tréno-

vať. Uvítame širšie pole nádejných te-

nistov.

Mgr. Július Kubáni

riaditeľ školy

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH
SÚTAŽÍ ORAVSKÉHO FUTBALO-

VÉHO ZVÄZU JESEŇ 2011

II. TRIEDA DOSPELÍ

1. kolo (7. 8. 2011) Hruštín - Zákamenné 16:30
2. kolo (14. 8. 2011) Krivá - Hruštín 16:30
3. kolo (21. 8. 2011) Hruštín - Or.Lesná 16:00
4. kolo (28. 8. 2011) Podbiel - Hruštín 16:00
5. kolo (4. 9. 2011) Hruštín - Habovka 15:30
6. kolo (11. 9. 2011) Hruštín - Veličná 15:30
7. kolo (18. 9. 2011) Liesek - Hruštín 15:00
8. kolo (25. 9. 2011) Hruštín - Or.Polhora 15:00
9. kolo (2. 10. 2011) Medzibrodie - Hruštín 14:30
10. kolo (9. 10. 2011) Hruštín - Vasiľov 14:30
11. kolo (16. 10. 2011) Leštiny - Hruštín 14:00

II. TRIEDA DORAST

1. kolo (1. 9. 2011) Hruštín - Vasiľov 15:30
2. kolo (14. 8. 2011) Kraľovany - Hruštín 14:00
3. kolo (21. 8. 2011) Hruštín - Nižná 13:30
4. kolo (28. 8. 2011) Mútne - Hruštín 13:30
5. kolo (4. 9. 2011) Hruštín - O.Podzámok 13:00
6. kolo (11. 9. 2011) Hruštín - Rabčice 13:00
7. kolo (18. 9. 2011) Chlebnice - Hruštín 12:30
8. kolo (25.9. 2011) Hruštín - Medzibrodie 12:30
9. kolo (2. 10. 2011) Podbiel - Hruštín 12:00

I. TRIEDA ŽIACI

1. kolo (1. 9. 2011) Hruštín - Zázrivá 14:00
2. kolo (14. 8. 2011) Vavrečka - Hruštín 12:30
3. kolo (21. 8. 2011) Hruštín - Zuberec 12:00
4. kolo (28. 8. 2011) Mútne - Hruštín 12:00
 5. kolo (4. 9. 2011) Hruštín - Nižná 11:30
6. kolo (11. 9. 2011) Hruštín - Novoť 11:30
7. kolo (18.9. 2011) O.Podzámok - Hruštín 11:00
8. kolo (25. 9. 2011) Hruštín - Bobrov 11:00
9. kolo (2. 10. 2011) Lokca - Hruštín 10:30
10. kolo (9. 10. 2011) Hruštín - Sihelné 10:30
11. kolo (15. 9. 2011) Krušetnica - Hruštín 14:00

Harmonogram vývozu

komunálneho odpadu

Dátum Zelená Červená Žltá

4.8.2011 Zelená Červená
11.8.2011 Zelená
18.8.2011 Zelená Červená  Žltá
25.8.2011 Zelená
1.9.2011 Zelená Červená
8.9.2011 Zelená

15.9.2011 Zelená Červená  Žltá
22.9.2011 Zelená
29.9.2011 Zelená Červená
6.10.2011 Zelená

13.10.2011 Zelená Červená  Žltá
20.10.2011 Zelená
27.10.2011 Zelená Červená
3.11.2011 Zelená

10.11.2011 Zelená Červená  Žltá
17.11.2011 Zelená
24.11.2011 Zelená Červená
1.12.2011 Zelená
8.12.2011 Zelená Červená  Žltá

15.12.2011 Zelená
22.12.2011 Zelená Červená
29.12.2011 Zelená
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V nedeľu,

30. júla sa už tra-

dične na sv. Annu

slúžila sv. omša

pri Vaňovskej ka-

plnke, ktorá je

sv.Anne zasväte-

ná. Omšu slúžil

pán kaplán Peter

Randják. Aj keď

počasie nebolo

najlepšie a pršať

prestalo až po

sv.omši, zúčastni-

lo sa jej asi 150

veriacich z Hruš-

tína a Vaňovky. Na

záver boli všetci

pozvaní na guľáš,

ktorý pripravili

poľovníci z Va-

ňovky.

z podujatí � z podujatí � z podujatí �
STRAVOVANIE V JEDÁLNI
Vážení rodičia,
podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR zverejnilo aktuali-
záciu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jed-
no jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín od 01. 09. 2011 vrátane diétneho systému
stravovania (celiakia, diabetes a šetriaca diéta).

Finančné pásma nákladov na nákup potravín, vrátane
diétneho stravovania

Aktualizácia finančných pásiem predstavuje 5%-né
navýšenie I. finančného pásma nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie stravníkov platné-
ho od 01. 01. 2010 vrátane diétneho systému stravovania ako
východiska pre ďalšie úpravy, zapracovanie požiadaviek kraj-
ských školských úradov na odstránenie nezrovnalostí, vznik-
nutých eurokonverziou a úpravu finančných nákladov dopln-
kového stravovania v internátnych školách a školských zaria-
deniach s postupnosťou podľa vekových kategórií stravníkov
a jednotlivých finančných pásiem.

Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa

vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup

potravín od 01. 09. 2011
MŠ

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu
(stravníci od 2 - 6 r.) € € € €

1. pásmo 0,24 0,60 0,21 1,05
Základná škola Obed Spolu
(stravníci od 6 - 11 r.) € €

1. pásmo 0,88 0,88
Základná škola Obed Spolu
(stravníci od 11 -15 r.) € €

1. pásmo 0,95 0,95

Zdenka Snováková, vedúca ŠJ

Informácia pre záujemcov

o prenájom telocvične, fitness

Od 1.8. pokračuje prevádzka telocvične, je možné si
zašportovať alebo zacvičiť vo fitness. Podmienky vstu-
pu zostávajú nezmenené.
Inf. U správcu telocvične Mgr. Tokára - tel. 0908 619 584

Najmladšia generácia v obci

Dňa 31. 08. 2011 (streda) o 15.00 hod. sa bude
v priestoroch školskej jedálne konať rodičovské
združenie. Rodičia získajú aktuálne informácie
o prevádzke MŠ.                       Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Snovo snowboardklub orava už po druhý rok zorgani-

zoval POHODA warm up, predprípravu na festival Poho-

da, ktorý sa už tradične koná v Trenčíne. Tento rok však

bol mimoriadny tým, že sa nám podarilo zabezpečiť

špeciálny autobus pre Oravcov priamo na festival.

Z Hruštína sa festivalu zúčastnilo 30 ľudí.

Martin Haluška

Podujatia v mesiaci august 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

2.8. Predaj LIESKOVAN
6.8. Svadobná veselica
7.8. Športový deň
9.8. Predaj MITEX

13.8. Tanečná zábava OLEŠ
14.8. Hasičská sekerka

16.8. Predaj JUMATEX
20.8. Rodinná akcia
21.8. Kaplnka Lomná
27.8. Svadobná veselica
30.8. Predaj ATREX
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Obec Hruštín a OŠK Hruštín

Vás pozývajú na

Športový deň obce

Dňa 7. 8. 2011
 ihrisko OŠK na Kutine

Program:

13.00 – Veteráni Hruštín

– Neregistrovaní Hruštín

16.30 – OŠK Hruštín dospelí

– Zákamenné

Od 15.00 – súťaže pre deti s RC

Motýlik

             – taktiež možnosť

zakúpiť si knihy

V prestávkach sú pripravené sú-

ťaže: - pílenie dreva

- pokutové kopy

-  vrh guľou

-  nosenie pneumatiky

Po skončení športového dňa

bude tanečná zábava

v prírode

Obec Hruštín a Dobrovoľný

hasičský zbor Hruštín

Vás pozývajú na

IX. ročník Hasičskej
sekerky obce Hruštín

ktorý sa uskutoční

14. augusta 2011

Program:

13,00 – 13,30 hod.

– prezentácia súťažiacich druž-

stiev na ihrisku Kutina

13,30 – 14,00 hod.

– nástup družstiev

14,00 – 17,00 hod.

– súťaž požiarnych družstiev

17,15 hod.

– vyhodnotenie výsledkov,

odovzdanie cien a posede-

nie pri guľáši

18,00 hod.

– zábava v prírode

� 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

� Predám šesť týždňového býčka.
Tel.: 0905 876 630

85 rokov Hutirová Zuzana

75 rokov Kazimierová Rozália

Zajac Ľudovít

Ťasnocha Štefan

70 rokov Dirgová Margita

Škapcová Františka

Šeliga Milan

65 rokov Snovák Tomáš

Bulvas Viktor

60 rokov Piňáková Mária

Snováková Alžbeta

Kazimierová Elena

Šeligová Daniela

55 rokov Škapec Ivan

Radzo František

50 rokov Šeliga Miroslav

Buknová Terézia

Haluška Miroslav

Maďaríková Agneša

Snovák Ján

Uzatvorili manželstvo:
Ivan Mračko a Radovana Svýbová

Prišli medzi nás:
Kevin Hysenaj
Alex Jurky

JUBILANTI
v mesiaci august 2011

POZVÁNKY

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

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

Akciové zákonné
poistenie áut
už od 74 EUR


