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V stredu, 30. apríla postavili
naši hasiči v centre obce máj-
ku. O občerstvenie sa posta-
rala obec a o dobrú náladu
Folklórna skupina Hruštín
a Sonda.

Dňa 1. 5. 2014 sa v Komárne uskutočnilo stretnutie Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska pri príležitosti 60. výročia oficiálneho zrušenia Po-
mocných technických práporov – vojenských táborov nútených prác. Za
oblastnú organizáciu KPVS – Orava sa na stretnutí zúčastnili aj členovia,
ktorí boli priamo v tomto tábore internovaní (pán Záhora-Bziny, pán Maretta
– Dolný Kubín) Svoje svedectvo vydal aj člen PTP Dr. František Kľuska, náš
čestný občan. Na druhý deň sa členovia KPVS zúčastnili púte k našej orav-
skej rodáčke z Krivej na Orave blahoslavenej Zdenke Schelingovej v Podu-
najských Biskupiciach.

V sobotu,
3. mája, sme
boli na
Oravskom
hrade
odovzdať
grófovi
Jurajovi
Turzovi
povinnú
rentu.

Buď mojou skutočnou mamou
(Skutočný príbeh)

„Hm, aj ja sa chcem takto oprieť o teba, Mária...“
Vzdychol som si, keď som sa rozlúčil s veľmi dobrým
kamarátom ešte zo školy. Už dávno sme sa nevideli,
naposledy som ho zazrel stáť na autobusovej zastáv-
ke, keď som pred piatimi rokmi ešte študoval a cho-
dieval častejšie domov. Vyzeral vtedy veľmi zúbože-
ne, smutno... Nemohol som v autobuse kričať a predrať
sa von tou tlačenicou bolo nemožné. A tak som sa zaň-
ho vtedy akurát stihol iba pomodliť. Kopa ďalších sta-
rostí zavalila túto spomienku množstvom nepodstat-
ností, takže som si naňho už nespomenul. Keď som
ho pred dvoma hodinami náhodou stretol na ulici, sko-
ro som ho obišiel. Aj on mňa. Ale spomienka na tie
smutné oči v ten deň na zastávke ma zastavila a ja
som sa rýchlo vrátil späť. Musel dlho loviť v pamäti, ale
nakoniec sa mu to podarilo, s úsmevom potriasol hla-
vou a dali sme sa do rozhovoru.

Sadli sme si do neďalekého parku a prerozprávali
celé dve hodiny. Spomínal na staré dobré časy na zá-
kladnej škole. A potom sa jeho tvár skrivila a začal po-
maly rozvíjať príbeh svojej mamy, ktorá ho pred piatimi
rokmi opustila práve v ten deň, keď som ho zbadal
z okna autobusu stáť na zastávke. Prišlo to nečakane,
mala iba 47 rokov. Prestalo fungovať srdce, zlyhali aj
iné orgány a rýchlo ju previezli do nemocnice. Potom
sa už len čakalo nekonečné minúty, hodinu za hodi-
nou, kým sa uvoľní operačná sála, aby ju mohli opero-
vať na srdce... Stihli to, lenže keď ju otvorili, zistili, že
má celé telo napadnuté nejakou zvláštnou chorobou,
ktorá rozkladala orgány v jej tele. Nevedeli si to vôbec
vysvetliť, nevedeli jej vôbec pomôcť. Zašili ju a ona
potom ešte tri dni prežívala smrteľnú agóniu na svo-
jom nemocničnom lôžku v obrovských bolestiach, kto-
ré nevládali zmierniť už ani veľké dávky morfia. Nedo-
kázal tam len tak stáť pri lôžku a pozerať sa, ako od-
chádza a on nie je schopný urobiť nič... Nič. Najskôr
behal po všetkých doktoroch, potom volal všetkým zná-
mym, nikto mu však nevedel poradiť po tom, ako im
opísal diagnózu svojej mamy. Nikto... Zostal úplne sám.
Otec ich totiž opustil, keď bol ešte malý a odvtedy ho
nevidel. Mal síce mladšieho 6-ročného brata, ale ten
ešte úplne nechápal, čo sa deje. Úplne bezmocný, bez
žiadnej pomoci zúfalo plakal pri pohľade na matkinu
túžbu žiť, jej túžbu postarať sa ešte o svoje deti, ešte
im prejaviť kus lásky. To bolo jediné, čo mohol – plakať
a bezmocne sa prizerať, ako jeho milovaný človek zo-
miera.

Vyčítal to Bohu: „Prečo si ju berieš? Prečo si nezo-
berieš tie zlé matky, ktoré sa vôbec nestarajú o svoje
deti, ktoré ich nemilujú, ktoré ich odhodia? Prečo si
berieš práve tú, ktorá nám je oporou a tak veľmi nás
miluje, že by dala všetko, len aby sme boli šťastní?
Nerozumiem ti, Bože... Si krutý...“ Toto sa dralo z jeho
srdca pomedzi plač... Nič nepomohlo. Po troch dňoch
zomrela. Zostali na krku tete – maminej sestre, ktorá
bola úplne iná a v ničom sa na matku nepodobala. Hlav-
ne nie láskavosťou a prívetivosťou. O to ťažšie sa zná-
šala strata tej, ktorá ich tak milovala. Dodnes sa z toho
nemôže spamätať.

„Vieš, keď odíde matka, stratíš svoj domov.“ – hlbo-
ko si vzdychol a mne sa tieto jeho slová vryli navždy
do pamäte. Ešte dlho sa mi ozývali v srdci tieto jeho
posledné slová. Potom sa usmial, objal ma ako dlho-
ročného priateľa a odchádzal pokojne smerom k blíz-
kej lurdskej jaskynke. Asi sa porozprávať so svojou mi-
lovanou matkou... Neviem, ja už totiž kľačím pred ob-
razom Panny Márie a hoci mám milujúcu mamu, s túž-
bou v srdci jej hovorím: „Buď mne aj mojej mame sku-
točnou matkou, Mária, v chvíľach krásnych aj bolest-
ných...“                                                (Zdroj: internet)
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Očami
starostu

„Aj keby mal človek niekoľko rokov, je mladý a silný, pokiaľ má komu povedať mama.“
(E. Fromm)

Príroda sa rozzelenala
a lúky rozkvitli žltou pú-
pavou. Priaznivé daždi-
vé počasie potešilo
všetkých poľnohospodá-
rov, ktorí takýto ráz počasia
uvítali, pretože im prinieslo dostatok po-
trebnej vlahy pre rast vegetácie.
Činnosť za mesiac apríl:

1/ Vo Vaňovke v prístavbe hasičskej
zbrojnice bola namontovaná výsuvná brá-
na.

2/ V hasičskej zbrojnici vo Vaňovke pra-
covníci obce a nezamestnaní pracujúci na
obecných prácach pozvárali zábradlie na
schodisku, osadili plastové okná a začali
s vnútornými omietkami.

3/ V obecnej budove vo Vaňovke nám
zamestnanci obce pokračovali v rekon-
štrukčných prácach – murárske práce,
sadrokartónové stropy. Maliarske práce
nám urobil pán Miroslav Martvoň.

4/ Elektrikár pán Franti-
šek Vlžák nám urobil
kompletné rozvody
el. vedenia v byte, spo-

ločenských priestoroch
a v prístavbe požiarnej zbroj-

nice vo Vaňovke.

5/ V obecnej budove vo Vaňovke
- v byte nám pán Ľudvik Zajac položil dlaž-
bu.

6/ Pracovníci obce a nezamestnaní vy-
búrali časť schodov a chodníka do cintorí-
na vo Vaňovke, ktoré sa budú rekonštru-
ovať.

7/ Na žiadosť obce nám pracovníci SSE
– Žilina preložili el. stĺpy pri požiarnej
zbrojnici v Hruštíne a ďalšie 2 na ulici Za-
most, z dôvodu rekonštrukcie el. vedenia,
ktoré bolo v zlom stave.

8/Oravská vodárenská spoločnosť
a.s. Dolný Kubín s vybratou firmou (OHL)
pokračovala vo výkopových prácach ka-
nalizácie na uliciach Zamost, Slnečná,
Pod Príslopom a Pod Uhliskom. Taktiež
pracovníci tejto firmy robia prípojky do jed-
notlivých domov. Všetkým občanom ďa-
kujem za ústretovosť a trpezlivosť pri ob-
medzeniach napr: dopravy, rozkopania
pozemkov, ktoré vyplývajú z realizácie ka-
nalizácie.

Vážení občania,
mesiac máj patrí medzi najkrajšie v roku,

a preto niet pochýb, že práve tento me-
siac sa nazýva mesiacom lásky, či me-
siacom, kedy majú sviatok naše mamy.
Z tejto príležitosti, by som chcel popriať
všetkým mamám, starým mamám, či pra-
babkám veľa Božieho požehnania, zdra-
via a lásky , ktorú si zaslúžia za svoju
námahu a výchovu od svojich detí, vnú-
čat, či pravnúčat.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Vaša Excelencia, otec biskup Rábek, vážený pán náčelník generálneho štábu
milí priatelia z Konfederácie politických väzňov Slovenska, osobitne z jej

Sekcie PTP, vážení páni viceprimátori mesta Komárno, vážení ďalší prítomní

Príhovor v Komárne 1. mája 2014  František Kľuska

Avšak napr. Komárno, kde som narukoval,
nemalo dostatok času, aby bolo na tom pri-
pravené. Spočiatku okrem poradového vý-
cviku a večerných politických školení – ako-
by nevedeli, čo s nami... Chodili sme aj na
tabakovú farmu tabakové lístky ukladať na su-
šenie. Politruk našej roty Ly (tak sme nazý-
vali zástupcu veliteľa roty pre kádrovo-ideo-
logické otázky) bol profesiou natierač a líčil
steny barakov, aj sme mu pomáhali, atď.
Potom nás porozhadzovali už na viac pripra-
vené iné pracoviská mimo „zberného“ Ko-
márna ...

Tiež dosvedčujem, že niektorých budúcich
trestancov armáda asi hneď neobjavila, ale-
bo nenašla, pretože niektorí oficiálne naru-
kovali nie v septembri, ale v októbri a niekto-
rí aj neskôr v roku 1950.

Bez pochýb však samozrejme deň 30. 4.
1954 je významným potvrdením, že v našej
zemi v rozpore s prirodzeným i medzinárod-
ným právom a napriek deklaráciám ľudských
práv a základných ľudských slobôd – tieto
boli bezohľadne a tvrdo pošliapané !!!

Záverom chcem povedať, že stojíme aj na
mieste, kde naši predkovia odporovali aj Tur-
kom i ďalším uchvatiteľom. Z úcty k nim –
rád by som použil niekoľko hymnických slov
od Valentína Beniaka.

Slovák k sláve kým prebil sa,
veky prešli ako sen,
tisíc rokov nestratil sa,
z rúk nepustil túto zem!
Vo viere otcov vytrváme,
za slobodu aj život dáme.
Prosíme, Bože na nebi,
žehnaj nám, spev náš Ťa velebí!
Ďakujem všetkým za vašu pozornosť.

František Kľuska

Úvodom chcem zdôrazniť dôležitú vec, že
dnes tu ide o 60. výročie zrušenia trestanec-
kých Pomocných technických práporov
(v skratke PTP), odborne povedané, len „de
iure“ ale nie „de facto“; čiže ľudovo poveda-
né „na papieri“ ale nie „v skutočnosti“. Aj mi-
nistri obrany Andrejčák a Sitek – keď sme
vtedy prebojúvali priznanie určitých reštitú-
cií – nám potvrdili, že aspoň do konca roka
1954 možno nás považovať ako vo vojen-
ských táboroch nútených prác VZNP-PTP.
Vlastnými očami som videl (a tým som aj
v mojich písomnostiach argumentoval), že vo
vojenskom útvare bol obdržaný nie jednodu-
chý rozkaz napr. o 14.-tej hodine, ktorý bolo
treba vykonať ten istý deň napr. do 18.-tej
hodiny, čo bolo jednak nezvládnuteľné a jed-
nak nerealizovateľné z toho dôvodu, že fir-
my, u ktorých sme ako vojaci robotovali, by
bez nás nemohli plniť pracovný záväzný plán,
čo by mohlo hraničiť so sabotážou. Pripomí-
nam to aj preto, že naši reštituční odporco-
via, keď som prebojúval návrh zákonov v šir-
šom rozsahu, mi (ako sa hovorí) vyhadzova-
li do očí výrok: „Čo chcete, veď sami vaši
PTP-áci v svojich článkoch.... za oslobodzu-
júci oslavujú práve deň 30. apríl 1954... “ Uvá-
dzam to kvôli úplnému vedomiu skutočností,
ktoré sa nás bytostne dotýkajú.

Tiež tu dosvedčujem, že práve JUDr. Ale-
xej Čepička, (o ktorom mi nepekné veci roz-
prával môj spoluvojak Janáč z Hanej, ktorý
menovaného Čepičku dobre poznal, keď
predtým v ich okrese pôsobil) bol manželom
dcéry Klementa Gottwalda, ktorý mu zabez-
pečil hodnosť armádneho generála, hoci
nikdy nebol vojakom, i kreslo ministra obra-
ny a práve tento A. Čepička v lete 1950 agil-
ne inicioval zriadenie útvarov PTP.

Dňa 25.04.2014 sa
konalo 25. zhro-
maždenie delegá-

tov COOP Jednota Námestovo,
spotrebné družstvo, kde boli pre-
rokované nasledovné dokumenty:

- správa o činnosti predstavenstva
COOP Jednota Námestovo, SD od
24. zhromaždenia delegátov, ktoré
sa konalo 26.04.2013

- správa predstavenstva COOP Jed-
nota Námestovo, SD o činnosti Jed-
noty za rok 2013 a zámery na rok
2014 a ďalšie obdobie

- správa kontrolnej komisie za rok
2013

- schválenie ročnej účtovnej závierky
a závery auditu za rok 2013

- vyhodnotenie najlepších výborov
členských základní za rok 2013
 Pre náš VČZ bol najdôležitejší bod

2, kde sa hodnotila aj výstavba našej
novej prevádzkovej jednotky 3-54 pri
kostole, kde výstavbou tohto objektu
došlo k rozšíreniu predajnej plochy,
vzniku nových parkovacích miest
a skultúrneniu celého okolia predajne,
a bod číslo 5, – vyhodnotenie činnosti
VČZ. Ako sa stalo tradíciou za posled-
né roky, aj teraz náš výbor patril medzi
tie najlepšie. Predseda predstavenstva
COOP Jednota Námestovo p. Roman
Jagelek odovzdal ocenenie týmto VČZ:
Námestovo, Zákamenné, Hruštín, Zub-
rohlava a Beňadovo.

J. Kravčíková



05/20143

Rok Sedembolestnej Panny Márie – Panna Mária a zasvätený život
Rok Sedembolestnej
Panny Márie - Mária,
obraz a Matka Cirkvi

Druhý vatikánsky
koncil z výraznej inicia-
tívy pápeža Pavla VI.

prehlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi.
Naše prežívanie mimoriadneho marián-
skeho roka sa teda sústredí na Pannu
Máriu ako predobraz a Matku Cirkvi. Vý-
sledkom tohto uvažovania bude niekoľ-
ko zmienok o spoločných vlastnostiach
Panny Márie a Cirkvi.
Niekoľko pohľadov na Cirkev
Už v Starom zákone možno nájsť určité
predobrazy Cirkvi, ktorá sa v Ježišovom
účinkovaní a pri zoslaní Ducha Sväté-
ho postupne stala skutočnosťou. V Je-
žišovom vtelení je možné nájsť nadpri-
rodzený základ Cirkvi, v ustanovení
Eucharistie vidíme anticipáciu vzniku
Cirkvi, pri otvorení Ježišovho boku na
kríži sa rodí Cirkev a na Turíce sa Cir-
kev zjavuje. Taktiež na Turíce Duch
Svätý vystrojil Cirkev hierarchickými
a charizmatickými darmi. Cirkev je teda
božsko-ľudská ustanovizeň. Nie je len
akýmsi druhoradým produktom ohlaso-
vania a ustanovenia Božieho kráľovstva
na zemi, ale je priamo Bohom chcenou
ustanovizňou, cez ktorú sa prostredníc-
tvom služby pápeža, biskupov a kňazov
má udeľovať veriacim účasť na Božom
živote a v konečnom dôsledku spása.
Takto sa Cirkev stará o všetkých: vytvá-
ra živé spoločenstvo so zosnulými, za
ktorých sa modlí a taktiež s oslávený-
mi, ktorých si uctieva a vzýva ich. Cir-
kev je otvorená všetkým ľuďom
všetkých čias a má všetky prostriedky
spásy. Poslanie Cirkvi bude trvať až do
konca sveta.
Niekoľko pohľadov na mariánsku úctu
Už v starozákonných textoch o prvot-
nom hriechu sa spomína víťazstvo ženy
nad rajským hadom (Gn 3,15); prorok
Izaiáš predpovedá pannu, ktorá počne
a porodí syna a ten sa bude nazývať
Emanuel – s nami Boh (Iz 7,14); múd-
roslovné texty sa vzťahujú na Pannu
Máriu. Hlavnými a vlastnými zdrojmi
mariánskej úcty sú však evanjeliá
a Skutky apoštolov. Tieto knihy Nového
zákona hovoria priamo o Panne Márii
a jej účasti na vykupiteľskom diele Je-
žiša Krista. Od momentu zvestovania
Pána až po posledné zmienky Písma
o Panne Márii sa dá postupne vnímať
ako Panna Mária, Rodička Božia, vie-
rou a poslušnosťou slobodne spolupra-
covala na ľudskej spáse. Svätý Irenej
hovorí, že „poslušnosťou sa stala príči-
nou spásy pre seba i pre celé ľudstvo“

Jedna z najviac inšpirujúcich zmienok
Písma pre pestovanie mariánskej spiri-
tuality je údaj v Lukášovom evanjeliu,
kde sa hovorí, že Panna Mária „zacho-

vávala všetky slová vo svojom srdci
a premýšľala o nich“ (Lk 2,19.51). Ob-
divuhodná je Máriina diskrétnosť a po-
zornosť na svadbe v Káne, kde ako prvá
zbadala, že mladomanželom sa míňa
víno. Ihneď na to upozornila svojho
Syna a posluhujúcim poradila: „Urobte
všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5). Boha-
tým prameňom mariánskej úcty je aj
uvažovanie o Máriiných bolestiach
a o jej materinskej spoluúčasti na Ježi-
šovom utrpení, pričom prijala Ježišo-
vých učeníkov za svoje deti, keď jej Je-
žiš z kríža zveril do starostlivosti Jána
a s ním aj ostatných učeníkov: „Žena,
hľa tvoj syn!“ (Jn 19,26).

Napokon po Ježišovom zmŕtvychvsta-
ní a nanebovstúpení sa Mária pridržia-
va prvej komunity apoštolov a ostatných
učeníkov, vyprosuje dar Ducha Sväté-
ho na túto komunitu a svoj život odo-
vzdáva celkom Bohu, ktorý ju s telom
aj dušou oslávil, keď ju vzal do neba
a ustanovil za Kráľovnú vesmíru (porov.
LG 59).
Panna Mária je Matkou a predobra-
zom Cirkvi
Ak medzi sebou porovnáme obidve
predchádzajúce témy – Pannu Máriu
a Cirkev – našej pozornosti nemôžu
uniknúť ich výrazné podobnosti. Panna
Mária aj Cirkev majú svoje predpovede
a predobrazy už v starozákonných tex-
toch. Možno povedať, že aj Bohorodič-
ka aj Cirkev sú dielom Božej prozreteľ-
nosti.
Ďalšiu podobnosť možno vybadať

v božsko-ľudskej báze objavenia sa aj
Panny Márie, aj Cirkvi. O Panne Márii
veríme, že Boh si ju pripravil na zákla-
de predchádzajúcich zásluh Ježiša Kris-
ta a uchránil ju od dedičného a každé-
ho osobného hriechu. Ona s týmito mi-
moriadnymi Božími milosťami spolupra-
covala jedinečným spôsobom. Podob-
ne Cirkev je božsko-ľudská ustanovi-
zeň, ktorú pekelné brány nepremôžu.

Už cirkevní otcovia, konkrétne
sv. Ambróz, nazýva tak Pannu Máriu
ako aj Cirkev Pannou a Matkou. Mária
svojou vierou a poslušnosťou panen-
ským spôsobom počala Božieho Syna
z Ducha Svätého bez spojenia s mu-
žom. Porodila „prvorodeného medzi
mnohými bratmi“ (Rim 8,29), teda me-
dzi veriacimi, „na ktorých zrodení a vý-
chove Mária spolupracuje s materin-
skou láskou“ (LG 63). Podobne aj Cir-
kev verne prijíma Božie slovo, uvažuje
nad ním, ohlasuje ho a sviatosťami rodí
pre večný život svoje deti, ktorým vy-
sluhuje Božiu milosť. Cirkev sa takto
stáva matkou. Je však aj panenskou,
pretože zachováva vernosť svojmu Že-
níchovi a „panensky stráži neporušenú
vieru, pevnú nádej a úprimnú lásku“

Na základe týchto a ďalších podob-

ností možno uzavrieť, že Panna Mária
je predobrazom, vzorom a Matkou
Cirkvi. Titulom „Mária Matka Cirkvi“
ozdobil oficiálnym spôsobom Pannu
Máriu pápež Pavol VI. dňa 21. novem-
bra 1964 v závere 3. sesie Druhého
vatikánskeho koncilu. Tento titul má svoj
základ v štyroch momentoch dejín spá-
sy: 1. vo vtelení Slova, ktoré je znakom
začiatku Cirkvi; 2. vo chvíli Ježišovho
utrpenia, keď z kríža odovzdal učeníkov
svojej Matke; 3. vo chvíli zoslania Du-
cha Svätého, keď bola Panna Mária
zjednotená s modliacou sa Cirkvou;
4. v tajomstve nanebovzatia, odkiaľ
Mária sprevádza Cirkev do nebeskej
vlasti.
Máriino duchovné materstvo Cirkvi
Vo chvíli dramatických kalvárskych uda-
lostí dostala rodiaca sa Cirkev v Márii
veľký dar Matky. Čo pre nás znamená
pravda, že Mária je Matka Cirkvi a tým
je i naša Matka? Jej pôsobenie v kruhu
apoštolov v čase prvej Cirkvi neskonči-
lo jej nanebovzatím. Mária po odchode
z tohto sveta neprestala plniť svoje po-
slanie Matky. Sprevádza putujúcu Cir-
kev a sprevádza každého putujúceho
člena Kristovej Cirkvi. Ona sa podieľa
na zrode Božieho života v ľudských srd-
ciach, ktorý sa potom udržiava, posil-
ňuje a rozvíja v spoločenstve Cirkvi.

Ako sa to deje? Na pochopenie nám
môže poslúžiť skúsenosť s ľuďmi, ktorí
nám nejakým spôsobom pomohli v ži-
vote našej viery: slovom, príkladom, lás-
kavou prítomnosťou, modlitbou za nás
o dar viery. Ak sa takíto ľudia vyskytli
v našom živote, právom ich nazývame
našimi otcami či matkami vo viere.

S duchovným materstvom Panny
Márie je to podobné, avšak jej pôsobe-
nie je oveľa účinnejšie, veď jej srdce je
čisté a plné Božej milosti. Ona za nás
neustále prosí, oroduje a vyprosuje mi-
losť pre Cirkev i pre celý svet. Niektorí
z nás môžu dosvedčiť láskavú a účinnú
prítomnosť Márie v životných okolnos-
tiach. Iného môžu prenikať jej slová, či
už tie v evanjeliu, alebo známe z jej zja-
vení alebo zachytené v hĺbke srdca.

Matky vodia svoje deti za ruku a uka-
zujú im tento svet, hovoria o Bohu
a o všetkom. Mária nám, svojim deťom,
chce ukázať a viesť k tomu, čo je najdô-
ležitejšie. Vedie nás k svojmu Synovi a
ukazuje cestu, ktorá k nemu vedie cez
Cirkev a jej sviatosti. Zároveň odporú-
ča aj nám, čo odporúčala obsluhujúcim
v Káne: „Urobte všetko, čo vám povie“
(Jn 2,5). Mária od nás očakáva vieru,
ktorá sa prejaví vo vernosti Kristovi
a jeho Cirkvi. Počas pozemského živo-
ta nekládla žiadne prekážky Božiemu
dielu a Božiemu pôsobeniu. Neprotire-
čila vo chvíli Zvestovania, keď sa začal
črtať prvý znak vzniku Cirkvi. Neprotes-
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Najmladšia generácia v obci
2. 4. – bábkové divadlo pre deti a do-

spelých z Prešova „BABADLO“ odo-
hralo v našej MŠ divadelné predstave-
nie „O malom nervóznom prasiatku.“
Na gazdovskom dvore žilo mnoho zvie-
ratiek – kohút, sliepočky, jeleň a jedno
malé prasiatko, ktoré bolo neustále ner-
vózne. Vďaka pomoci kamarátov sa
všetko dobre skončilo a prasiatko pre-
stalo byť nervózne.

10. 4. – sa konala v 1. a 2. triede
„Otvorená hodina.“ Prítomné mamič-
ky sa mohli pozrieť, ako prebieha vý-
chovno-vzdelávací proces v MŠ. Deti
predviedli mamičkám, čo všetko sa na-
učili. Poznajú už písmenká abecedy,
pekné básničky, pesničky, ovládajú čí-
selný rad od 1 – 10. Mamičkám ďakuje-
me za účasť.

30. 4. – sa v Oravskom Veselom ko-
nal XII. ročník nesúťažnej prehliadky
spevákov ľudových piesní detí mater-
ských škôl Školského úradu Zákamen-
né pod názvom „Štrngalky.“ Za našu

Nedožitých 100 rokov
kňaza Štefana Šmiheľa

Dňa 18. mája
2014 v Hruští-
ne sa uskutoč-
ní spomienko-
vá slávnosť na
nedožitých 100
rokov kňaza
Štefana Šmi-
heľa (rodáka
z Hruštína a fa-
rára v Podvlku,
Liesku, Novoti
a Liptovskej Teplej). Teda tejto spomien-
kovej udalosti spolu s nami sa zúčast-
nia i niektorí jeho bývalí farníci.
Približný program spomienkovej
slávnosti:
14:00 sv. omša za kňaza

Štefana Šmiheľa
15:00 akadémia o živote kňaza

Štefana Šmiheľa
15:30 modlitba v cintoríne nad hro-

bom kňaza Štefana Šmiheľa
Z príležitosti nedožitých 100 rokov

kňaza Štefana Šmiheľa bola vydaná aj
kniha s krátkym predstavením p. farára
Šmiheľa a hlavne sú v nej prepísané his-
tórie všetkých farností a obcí, ktoré p. fa-
rár Šmiheľ napísal svojím rukopisom pre
každú farnosť, kde pôsobil, i pre svoju
rodnú farnosť. Kniha má 370 strán, jej
cena je 6,50 EUR. Predávať sa bude po-
čas spomienkovej slávnosti.

Patrón kňazov sv. Ján Maria Vianney
povedal: „Keby sme správne chápali
kňaza tu na zemi, umreli by sme nie zo
zvedavosti, ale z lásky... Kňazstvo, to
je láska Ježišovho srdca!“

MŠ sa podujatia
zúčastnila K.
Drígľová a M. Ži-
linec, na harmo-
nike ich dopre-
vádzala p. uč.
M. Očkajáková.
Svoje hlasy pre-
zentovali v pies-
ňach Pod horou
a Dievča čože to
máš. Za aktívnu
účasť získali dip-
lomom a rozprávkovou knižkou. Ďaku-
jeme za úspešnú reprezentáciu.

30. 4.– sme pred MŠ vyzdobili májku
a za spevu ľudových piesní si tak pripo-

menuli zvy-
ky našich
s t a r ý c h
mám i sta-
rých otcov.
Za dodanie,
opracova-
nie a upev-
nenie máj-
ky ďakuje-
me p. sta-
rostovi, p. J.
Rabčanovi,
zamestnan-

com OcÚ a nezamestnaným.
Milé mamičky a babičky, srdečne Vás

pozývame na Deň matiek, ktorý sa
uskutoční dňa 13.5.2014 (utorok)
o 15.00 hod. v priestoroch školskej je-
dálne. Tešíme sa na Vás.

VÁŽENÍ RODIČIA
Po rozhodnutie o prijatí dieťaťa

do MŠ si môžete prísť od 19. mája
2014 do 21. mája 2014 v čase od
08.00 hod. – do 11.00 hod. a od 15.00
hod. do 16.00 hod., prineste si so
sebou občiansky preukaz.

Silvia Škapcová
 riaditeľka MŠ

tovala vo chvíli utrpenia, keď sa stala
Matkou Cirkvi. Na Turíce prispela k jed-
note modliacej sa Cirkvi a nanebovza-
tie bolo začiatkom jej duchovného ma-
terstva putujúcej Cirkvi.
Naša účasť na živote Cirkvi
Mária pozýva každého z nás, aby sme
sa podobným spôsobom zapojili do ži-
vota Cirkvi a vernosťou Božej vôli, Bo-
žím a cirkevným prikázaniam prispievali
k jej jednote a rozvoju. Započúvaní do
Máriiných slov a zahľadení na jej príklad-
ný život podľa Božej vôle prebuďme
v sebe ochotu a nasledujme jej čnosti:
• načúvajme Božiemu slovu podobne

ako Mária pri zvestovaní.
• buďme k dispozícii svojím blížnym

podobne ako Mária, keď putovala
k Alžbete.

• buďme pozorní na potreby blížnych
podobne ako Mária na svadbe v Káne.

Buďme nablízku našim blížnym, keď
ide o ich duchovné dobro podobne ako
Mária vo Večeradle v čase Turíc.

FÚ, prevzaté z BÚ Sp. Kapitula

Podľa želania diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku všetkým našim
farníkom oznamujem, že dňa 26. mája
(pondelok) sa uskutoční tretia etapa vi-
zitácie našej farnosti – biskupská vizi-
tácia. Teda v ten deň našu farnosť
osobne navštívi diecézny biskup Mons.
Štefan Sečka a podľa jeho želania jeho
program dňa medzi nami bude nasle-
dovný:

– stretnutie s kňazmi farnosti spolu
i s každým osobne, – návšteva jedné-
ho chorého, alebo stretnutie s viacerý-

Biskupská vizitácia
mi na jednom mieste, – stretnutie so
zástupcami miestnej samosprávy, –
stretnutie a krátky rozhovor s predsta-
viteľmi spolkov, združení, skupín, hnutí
a spoločenstiev žijúcich vo farnosti, –
stretnutie s hospodárskou radou far-
nosti, – stretnutie s pastoračnou ra-
dou farnosti, – večerná sv. omša v kos-
tole, – po sv. omši stretnutie s veriaci-
mi, deťmi, mládežou v neprítomnosti
kňaza. Veriaci si majú napísať alebo
predniesť nejaké otázky na biskupa.

p. farár
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- Oficiálne výsledky žiakov 9. roč. z ce-
loslovenského testovania v predmetoch
matematika a slovenský jazyk, ktoré sa
uskutočnilo 12.3.2014:

Matematika: celoslovenský priemer
54,67 % ZŠ Hruštín - 55,8 % + 1,13 %

najlepší: Andrea Hojová (9.A) - 100 %,
Miroslava Kubicová, Roman Stieranka
(obaja 9.A) – 95 %

Slovenský jazyk: celoslovenský priemer
- 62,00 % ZŠ Hruštín - 65,36 % + 3,36 %

najlepší: Andrea Hojová, Silvia Martvo-
ňová, Barbora Kopilcová, Lucia Sekulová
(všetky 9.A) - 96%

27. 3. sa konalo okresné kolo chemic-
kej olympiády. Naši dvaja zástupcovia sa
stali úspešnými riešiteľmi – Ľuboš Glom-
ba a Ľuboš Katreník (obaja 9.A). Pripra-
vovala p.uč. Kormaňáková.

1. 4. sa v Martine uskutočnilo krajské
kolo dejepisnej olympiády. Marek Kaprá-

lik (9.A) sa stal
nielen úspešným
riešiteľom, ale zís-
kal aj cenné
2. miesto. Ivan
Snovák (7.B) ako
nováčik skončil na
peknom 5.mieste.
Pripravovala p.uč.
Kubániová. Bla-
hoželáme!

2. 4. sa v Žiline
uskutočnilo kraj-
ské kolo geogra-

fickej olympiády, na ktorom sme mali aj
my svojho zástupcu - Júlia Gáborová (6.A)
– úspešná riešiteľka, 7.miesto. Pripravo-
vala p. uč. Martvoňová. Ďakujeme za dob-
rú reprezentáciu našej školy.

- na prelome mesiacov sa uskutočnil
školský volejbalový turnaj dievčat, v kto-
rom bolo takéto poradie:

 1. miesto: 8.A, 2. miesto: 8.B, 3. miesto:
9.B, 4. miesto: 9.A; Ďakujeme dievčatám,
že sa zúčastnili, vyučujúcim Tv za zorga-
nizovanie turnaja a víťazkám z 8.A blaho-
želáme!

– v dňoch 2.-8. 4. sa v našej škole ko-
nala komplexná inšpekcia zo ŠSI Žilina.
Tá konštatovala dobrú a veľmi dobrú úro-
veň riadenia školy, vyučovania a podmie-
nok výchovy a vzdelávania.

8. 4. sa v MKS Námestovo konalo
okresné kolo HK. Zuzka Šubjaková (4.B)
i Martinka Šeligová (8.B) pekne zarecito-
vali a patrí im poďakovanie za reprezen-
táciu školy.

9. 4. – v Námestove sa konalo okresné
kolo matematickej olympiády. Našu školu
reprezentoval Matúš Drígeľ (6.B), avšak
na ÚR nedosiahol. Ďakujeme za repre-
zentáciu školy.

10. 4. sa 140 žiakov I. stupňa zúčastni-
lo divadelného predstavenia ŽABIA PRIN-
CEZNÁ, ktoré im v MKS zahrali herci Di-
vadla Portál z Prešova.

11. 4. – vo Veľkom Krtíši sa konalo ce-
loslovenské kolo v streľbe zo vzduchov-
ky. Kvalifikovali sa naň aj naši strelci, kto-
rí pod vedením p. Jozefa Janceka zbierali
skúsenosti z takýchto podujatí a na me-
dailu nedosiahli. Napriek tomu ďakujeme
za reprezentáciu Júlii Gáborovej (6.A),
Lujze Gáborovej (8.A) i Jánovi Makúcho-
vi (9.B).

- Naša škola sa v marci už tradične
zapojila do súťaže Matematický klokan.
Najbystrejšími hlavičkami sa môžu popý-
šiť prváci Bibka Snováková, Samko Te-
ťák, Adamko Martvoň, šiestak Matúš Ko-
pilec. V ďalších ročníkoch boli najúspeš-
nejší: R. Kupčulák – 2. roč, M. Paško –
3. roč, R. Vlžák – 4. roč., J. Žilinec –
5. roč., L. Hojová – 7. roč. Blahoželáme!

25. 4. absolvovalo 36 žiakov 8.roč. tes-
tovanie v rámci kariérového poradenstva
(PROFORIENT) v spolupráci s CPPaP
v Námestove. Interpretáciu výsledkov IQ
testu a testu záujmov dostal žiak spolu
s rodičom 5.5.2014.Testovanie bolo bez-
platné a bolo ponúknuté všetkým žiakom
8.roč.

30. 4. sa v Dolnom Kubíne konala sú-
ťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Zúčast-

nili sa jej aj naše dievčatá Natália Braži-
nová, Janka Jurkyová, Natália Očkajáko-
vá, Daniela Martvoňová, Stela Kubicová,
ktoré pripravovala p.uč. V. Vlžáková.
V konkurencii 22 družstiev zo škôl z celej
Oravy skončili naše na krásnom 3.mies-
te. Zvíťazili dievčatá z Cirkevnej školy DK,
na druhom mieste boli zdravotníčky zo ZŠ
Komenského NO. Blahoželáme!

30. 4. boli naši ôsmaci na divadelnom
predstavení Jánošík 007, ktoré zahrali
v Mestskom divadle Žilina miestni herci.
Predstavenie i celá akcia sa vydarili a žia-
kom sa páčili.

Výsledky zberu pomarančovej kôry:
I. stupeň – 1. miesto 4.B – priemer 5,64

kg na žiaka; 2. miesto 3.B – 2,69 kg/ž;
3. miesto 1.A – 0,9 kg/ž.

Na II.stupni bolo poradie: 1. miesto
5.B – priemer 1,35 kg/ž; 2. miesto 8.B –
1,2 kg/ž; 3. miesto 5.A – 0,9kg/ž.

Z jednotlivcov sa najviac činili: V. Du-
dášiková (4.A) – 21,8 kg; P. Šeliga (4.B) –
17,9 kg; Z. Remeňová (8.B) – 12,56 kg;
V. Holubčíková (3.B) – 12,24 kg; V. Očka-
jáková (1.A) – 12,15 kg.

Všetkým zberačom ďakujeme za zapo-
jenie sa do zberu. Na všetkých čakajú
pekné odmeny.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Vážení spotrebitelia,
dňom 01.05.2014, mimo niektorých aj

tu spomenutých ustanovení, nadobudol
účinnosť nový zákon č. 102/2014 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho, pričom plnú účinnosť na-
dobudne dňom 13.06.2014. S novým zá-
konom, ktorý nahrádza zákon o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom a zásielko-
vom predaji, o ktorého významnej novele
som informoval len nedávno, prichádza
posilnenie práv spotrebiteľov, ktoré jed-
nak vyplýva z eurolegislatívy, ale je tiež
reakciou na nečestné praktiky niektorých
predávajúcich, o ktorých priebežne infor-
movali médiá.
Čo sa týka najvýznamnejších práv spot-

rebiteľa pri predaji tovaru alebo poskyto-
vaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku (e-shopy, katalógy...) alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho (podomový pre-
daj, akcie...), ide najmä o posilnenie po-
stavenia spotrebiteľa pri uzatváraní zmlúv
takouto formou, posilnenie práv spotrebi-
teľa pri neoprávnenom podnikaní a tak-
tiež o posilnenie práva na odstúpenie od
zmluvy.

Z hľadiska uzatvárania zmlúv je mimo
informačných povinností predávajúceho
zaujímavá najmä tá skutočnosť, že pre-
dávajúci je povinný zabezpečiť, aby spot-
rebiteľ výslovne potvrdil, že bol obozná-
mený s tým, že súčasťou objednávky je
povinnosť zaplatiť cenu, resp. informovať
pri objednávke, že ide o objednávku
s povinnosťou platby. Ak by nesplnenie tej-
to povinnosti mohlo uviesť spotrebiteľa do
omylu o odplatnosti právneho úkonu, cel-
kovej cene tovaru alebo služby alebo
o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotre-
biteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar
alebo poskytnutú službu uhradiť. Ďalej,
ako reakcia na rôzne praktiky uzatvára-
nia pochybných zmlúv cez telefón, zmlu-
va alebo zmeny už existujúcej zmluvy do-
hodnuté počas telefonického rozhovoru
z podnetu predávajúceho sú uzavreté až
vtedy, keď je vyjadrenie súhlasu spotre-
biteľa s obsahom návrhu v písomnej for-
me doručené predávajúcemu. Predávajú-
ci teda na uzavretie zmluvy potrebujú od
spotrebiteľa písomný súhlas a na uzavre-
tie zmluvy nestačí už len telefonický roz-
hovor.
Čo sa týka práva spotrebiteľa na odstú-

penie od zmluvy, pokiaľ predávajúci do-
drží všetky predpísané informačné povin-
nosti tak, ako to uvádza zákon, spotrebi-
teľ môže od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo
dňa:
a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, pred-

metom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elek-

tronického obsahu nedodávaného na
hmotnom nosiči.

Pokiaľ predávajúci splní svoje informač-
né povinnosti oneskorene, táto lehota na
odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch
odo dňa, keď predávajúci dodatočne spl-
nil informačné povinnosti. Pokiaľ infor-
mačné povinnosti nesplní vôbec, lehota

na odstúpenie od zmluvy uplynie po
12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa pre-
vzatia tovaru, resp. uzavretia zmluvy. Ak
spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa
od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebi-
teľ odstúpil. Z uvedeného je zrejmé, že
spotrebiteľ oproti predchádzajúcej práv-
nej úprave získava podstatne viac času
na odstúpenie od zmluvy.

V prípade záujmu spotrebiteľa o odstú-
penie od zmluvy, toto je potrebné uplatniť
najneskôr v posledný deň lehoty na od-
stúpenie od zmluvy a to najlepšie písom-
ne, e-mailom, resp. tak, aby ho vedel pre-
ukázať. Je potrebné zdôrazniť, že spotre-
biteľ má povinnosť zaslať najneskôr do
14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy to-
var späť predávajúcemu a jeho zaslanie
mu aj preukázať, inak predávajúci nemá
povinnosť vrátiť spotrebiteľovi jeho plat-
by. Významná je skutočnosť, že pri po-
chybnostiach o doručení sa spotrebiteľom
odoslané oznámenie o odstúpení od zmlu-
vy považuje za doručené uplynutím času
primeraného použitému spôsobu doručo-
vania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho
odoslanie na adresu oznámenú predáva-
júcim. Ak poštovú zásielku, ktorej obsa-
hom je oznámenie o odstúpení od zmlu-
vy, nemožno dodať predávajúcemu z dô-
vodu, že adresát zásielku odoprel prijať,
adresát zásielku neprevzal v odbernej le-
hote alebo adresát je neznámy, oznáme-
nie o odstúpení od zmluvy sa považuje
za doručené dňom jeho odoslania predá-
vajúcemu. Po odstúpení spotrebiteľa od
zmluvy je predávajúci povinný bez zby-
točného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe zmluvy
alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákla-
dov na dopravu, dodanie a poštovné
a iných nákladov a poplatkov a to v zása-
de rovnakým spôsobom, aký použil spot-
rebiteľ pri svojej platbe. Ak na základe
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho bol tovar doda-
ný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia
zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je
možné tovar odoslať späť predávajúcemu
poštou, predávajúci je povinný zabezpe-
čiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady

Zákon tiež pamätá aj na ťažkosti, ktoré
spôsobujú spotrebiteľom predávajúci bez
oprávnenia na podnikanie, t.j. na praktiky
takých predávajúcich, ktorí využívajú napr.
formu občianskej inzercie, ale predávajú
tovar alebo poskytujú služby spravidla vo
veľkom rozsahu s cieľom obísť povinnosti
ustanovené zákonmi na ochranu spotre-
biteľa. Zákon takýmto predávajúcim ukla-
dá rovnaké povinnosti, ako predávajúcim
s oprávnením na podnikanie.

Tak, ako bolo čiastočne načrtnuté, uve-
dená úprava posilňuje práva spotrebite-
ľov. Na druhej strane, spolu s posilnením
niektorých práv spotrebiteľov sa rozširu-
je aj výpočet tovarov, pri ktorých nie je
možné odstúpiť od zmluvy a tiež sa zavá-
dza zodpovednosť spotrebiteľa za poško-
denie, resp. zníženie hodnoty tovaru ta-
kým zaobchádzaním s tovarom, ktoré je
nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
V každom prípade, vždy pri uzatváraní
zmlúv, obzvlášť v prípadoch predaja to-

varu alebo poskytovaní služieb na zákla-
de zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmlúv
uzavretých mimo prevádzkových priesto-
rov predávajúceho, je potrebné byť ostra-
žitý a nedávať nepoctivým obchodníkom
príležitosť uplatňovať ich nepoctivé po-
stupy. Je preto potrebné zaujímať sa na-
príklad aj o skúsenosti iných spotrebite-
ľov s daným predávajúcim, dôkladne si
čítať podmienky predaja, prípadne pri
akomkoľvek podozrení sa nespoliehať len
na ochranu poskytovanú zákonom a mož-
ným problémom radšej predchádzať.

Ján Macík, spotrebitel@pobox.sk

95 rokov Paško František
85 rokov Rabčanová Margita
65 rokov Zemenčíková Janka

Ľubeková Emília
Kompan František
Šalatová Margita

60 rokov Jurovčíková Mária
55 rokov Haluška Ján

Martvoň František
Očkajáková Helena
Jurovčík Ján

50 rokov Genšorová Mária
Kazimier Ján
Žibek Milan
Jancek Ľuboš
Kompanová Darina
Macáková Zuzana

Prišli medzi nás:
Jaroslav Mateček  Juraj Haluška
Nadežda Snováková Richard
Kurčina

25. výročie sobáša:
  Ondrej Kampoš a manželka Mária

Miroslav Revaj a manželka Iveta

Uzavreli manželstvo:
 Patrik Medvecký

a Nikola Kazimierová

Odišli od nás:
Zuzana Martvoňová, 80 rokov
Jozef Jaššo, 68 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci máj 2014

Podujatia v mesiaci máj 2014
MKS pri OcÚ Hruštín

3.5. Svadobná veselica
7.5. Predaj MITEX

11.5. Deň matiek
14.5. Predaj MASNICA
16.5. MAJÁLES
17.5. Rodinná oslava
18.5. Spomienka na nedožitých

100 rokov vdp. Šmiheľa
21.5. Predaj ALADIN
24.5. Voľby EP
28.5. Predaj LANTASTIK

PRIPRAVUJEME
12. – 13.júl Dni obce

20.júl Hasičská sekerka
26.júl Kaplnka Vaňovka

3.august Hruštínska prevodovka
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Účelom pozemkových úprav v k.ú Hruš-
tín lokalita Dielnice je usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom z dôvodu, že došlo
k podstatným zmenám vo vlastníckych
a užívacích pomeroch v obvode PÚ. Je to
jediná možnosť, ako v lokalite s tak roz-
drobeným vlastníctvom sceliť jednotlivé
vlastnícke podiely do celku vo vlastníctve
jednej osoby. Zároveň je vyriešená aj sieť
cestných komunikácií, ktoré sú potrebné
k prístupu k pozemkom. Cesty (spoločné
zariadenia), nadobudne do vlastníctva
obec za náhradu t.j. vecné plnenie vo for-
me správy a údržby. Tieto pozemky ne-
možno scudziť ani zaťažiť. Účastníci i obec
sa spolupodieľajú rovnakým pomerom
podľa vlastníctva výmery v obvode PÚ na
nákladoch spojených s činnosťou založe-
ného združenia účastníkov JPÚ, v tomto
prípade sumou 30 centov za 1m2 pozem-
ku v projekte. Po zvážení všetkých mož-
ných riešení je to pri možnom výhodnom
usporiadaní parciel a podielového spolu-
vlastníctva doterajšieho stavu cca 30–40 %
z finančných nákladov, ako keby si to jed-
notlivý vlastník riešil obvyklým spôsobom
aj s rizikom, že v závere mu zostane vlast-
ník, ktorého podiel nedokáže vysporiadať.
Na stavebný účel je potrebné byť vlastní-
kom v celku. Vysporiadanie pozemku,
v ktorom sa nachádza neznámy vlastník,
prípadne vlastník, s ktorým nie je možná
dohoda, je len prevod čiastkových podie-
lov osôb, ktoré môžu urobiť prevod vlast-
níctva. V skutočnosti vlastníctvo k celej
parcele je ťažko dosiahnuteľné. Vedia to
hlavne tí, ktorý sa v predchádzajúcom
období snažili, i tí, ktorým v budúcnosti
nezostane iná možnosť na prevod pozem-
kov do celkového podielu, že je to cesta
zložitá, časovo zaťažujúca, finančne ná-
ročná, duševne vyčerpávajúca a s neis-
totou zdarného konca. Výsledkom pozem-
kových úprav sú pozemky vo vlastníctve
jednotlivých vlastníkov s výmerou, o kto-
rej si budú rozhodovať výlučne sami. Do
riešeného územia sú zahrnuté aj parcely
registra E-KN v doterajšom stave, kde
i hoci je vlastník v podiele 1/1 (asi 4 par-
cely), no svojím tvarom, šírkou ale hlavne
samotným umiestnením v lokalite, nie sú
ako samotné dobré na ďalšie užívanie
v náväznosti na budovanie spoločných za-
riadení. Po novom prerozdelení nadobud-
nú prijateľný tvar a vhodné umiestnenie
s prístupom na cestu.

 V predchádzajúcich dňoch vlastníci
pozemkov riešených v rámci pozemko-
vých úprav (PÚ) v lok. Dielnice obdržali
„Výpis z registra pôvodného stavu“ (RPS),
v ktorom sa nachádzal súpis vlastnených
parciel s výmerou ich vlastníckeho podie-
lu a stanovenou hodnotou, s ktorou vstu-
pujú do tohto projektu. V ďalšej etape
„Všeobecné zásady funkčného usporia-
dania územia v obvode PPU“, v návrhu
spôsobu ďalšieho využívania územia
bude okrem iných záležitostí rozvrhnutá
cestná sieť a vytvorené projektové bloky.

 Na základe vlastníctva výmery v obvo-
de projektu PÚ, ktorá je najdôležitejším
kritériom hodnoty nároku, budú preroko-
vané a zápisnične zaznamenané s kaž-
dým prihláseným a hlavne zúčastneným
vlastníkom, alebo jeho splnomocneným
zástupcom v zmysle § 11 ods.18 zákona
330/1991 Z.z. jeho nároky a požiadavky

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v lok. Dielnice
pre umiestnenie nových pozemkov. Je
potrebné mať na zreteli, že tu je posledná
možnosť na uvážlivý a hlavne praktický
pohľad na skutočné použitie výmery svoj-
ho nároku. Preto by bolo dobré, aby účast-
níci - je to hlavne v ich vlastnom záujme -
sa prihlásili do projektu so všetkými prá-
vami a povinnosťami v zmysle zákona
o pozemkových úpravách (č.330/1991)
a schválených stanov združenia JPÚ
(čl.VII), a tak mohli v plnej miere rozho-
dovať o svojej nehnuteľnosti. Vlastníka,
ktorý je neznámy (zomrel, príp. nie je
o ňom žiadna zmienka), alebo sa nepri-
hlásil do projektu, bude zastupovať vo
všetkých konaniach Slovenský pozemko-
vý fond. Neprihlásený účastník, ktorý i keď
je aj známy, svojím nezáujmom stráca
možnosť zasiahnuť do umiestnenia svoj-
ho pozemku v novom stave, pretože nikto
iný, len prihlásený vlastník, prip. ním po-
verený splnomocnenec, môže podávať
návrhy a pripomienky v konaní. Nikto nie
je nútený k rozhodovaniu o svojom ma-
jetku. Má na to právo, nie povinnosť, má
rozum i slobodnú vôľu a má možnosť sa
sám rozhodnúť vo svojom konaní takým
spôsobom, aby na konci bol spokojný
s tým, čo z jeho vlastného konania vzišlo.

 Účastníci PÚ v ďalších etapách práce
budú v plnej miere informovaní o každom
konaní, schvaľujú všetky časti projektu,
ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú
ich vlastníckeho práva k predmetným ne-
hnuteľnostiam. Účastníci, ktorí vlastnia
malú výmeru, by mali brať do úvahy sku-
točnosť, že vytvoriť stavebný pozemok
o výmere do 500 m2 v dostatočnej šírke
bude pravdepodobne nemožné, vzhľa-
dom k tomu, že návrh ciest, ktorý je mo-
mentálne v územnom pláne obce, nepri-
hliada na možnosť vytvorenia viacerých
stavebných pozemkov aj s menšou výme-
rou . V tomto čase je táto otázka ešte otvo-
rená pre ďalšie riešenie so spracovate-
ľom „Všeobecných zásad funkčného
usporiadania územia“, ktorý navrhne va-
riantné možnosti cestnej siete a projekto-
vých blokov. Až po ich schválení bude
možné posúdiť, aká výmera je dostačujú-
ca na to, aby hlavne šírka pozemku zod-
povedala požiadavke nového vlastníka.
Účastníci v dostatočne veľkou výmerou
môžu požiadať o vytvorenie viacerých
pozemkov o nimi navrhnutej výmere pod-
ľa vlastného uváženia. Vlastníctvo úplne
malej výmery nemá praktické využitie
v novom stave, pretože takíto vlastníci,
v prípade že sa nedohodnú na nejakom
rozumnom riešení nového usporiadania,
budú zlúčení do podielovej parcely s vlast-
níkmi podobného stavu, a tento výsledok
by bol nechceným asi pre žiadneho vlast-
níka. Nie je to ani účelom pozemkových
úprav. Hodnota nehnuteľnosti v podielo-
vom vlastníctve je podstatne nižšia, ako
keď je osoba výlučným vlastníkom.

 Riešením pre vlastníkov s malými ná-
rokmi vo výmere je vytvorenie parcely vo
vlastníctve samotného vlastníka s požia-
davkou umiestnenia v susedstve parcely
osoby - rodina, známi – ale hlavne ľudí,
ktorí sú vzájomne dohodnuteľní tak, aby
aj keď po určitom čase (aj po zápise pro-
jektu do katastra) mohli tieto jednotlivé
parcely vo vlastníctve jednotlivých vlast-
níkov spojiť do pozemku o prijateľných

stavebných rozmeroch. Dvaja - traja vlast-
níci sa skôr dohodnú ako v prípade dvad-
siatich v podiele. Každý vlastník takýto
spôsob určuje písomne v zápisnici sám
za svoju osobu, alebo cez splnomocnen-
ca. Iná možnosť z dôvodu možnej duplici-
ty rôznych návrhov je neprípustná. Vytvo-
renie a umiestnenie samostatného po-
zemku v novom stave o malej výmere vo
výlučnom vlastníctve jednej osoby bez
zváženia jeho budúceho hodnotného vy-
užitia nemá žiadny praktický význam. Ta-
kýto pozemok v konečnom dôsledku zo-
stáva vlastníkovi ako nevyužiteľná príťaž.
Tieto vzájomné „dohody“ vlastníci o malej
výmere nároku už musia mať dohodnuté
do termínu, keď budú osobne pozývaní na
prerokovanie ich nárokov a požiadaviek
na umiestnenie nových pozemkov (po
schválení RPS), kde v zápisnici uvedú
svoj úmysel, ako naložia s výmerou, s kto-
rou vstúpili do projektu PÚ. Po tomto úko-
ne už nebude možné meniť svoje rozhod-
nutie uvedené v zápisnici.

 Je potrebné počítať s úbytkom výmery
do 10 % svojho nároku uvedeného vo vý-
pise z RPS, na spoločné zariadenia
a opatrenia (nové cesty). Miestne komu-
nikácie by mali byť o rozmeroch, ktoré
budú spĺňať základné normy pre pohodl-
né, užitočné, a hlavne bezpečné užívanie
(cestné teleso, chodník, inžinierske siete,
odvodňovací rigol...). Normované štandar-
dy ciest budú navrhnuté spracovateľom
„Všeobecných zásad funkčného usporia-
dania územia“ s podmienkou prístupu na
cestnú komunikáciu z každého novovytvo-
reného pozemku.

 Umiestňovanie nových pozemkov bude
vykonávané v zmysle zákona, metodické-
ho návodu a účastníkmi schválených „Zá-
sad pre umiestňovanie nových pozemkov“
so zohľadnením účelného usporiadania
vlastníctva v novom stave.

 Účastníci, ktorých vzdialenosť, pracov-
né povinnosti, choroba, príp. iná skutoč-
nosť, ktorá by im bránila zúčastňovať sa
na prerokovaní v rámci etáp PÚ, pokiaľ
majú dôveru v osobe rodinného člena ale-
bo známeho, aby takéhoto splnomocnili
na zastupovanie v konaniach, na ktorých
je potrebné sa zúčastniť a prejaviť svoju
požiadavku. Týmto sa vyhnú v závere
zbytočným neopodstatneným námietkam
voči predloženému návrhu nového uspo-
riadania pozemkov. V prípade nejasností
je potrebné sa obrátiť na spracovateľa,
príp. Okresný úrad Námestovo odb. po-
zemkový a lesný. Dokumenty, ktoré zá-
kon o ochrane osobných údajov dovoľuje
zverejniť, budú priebežne umiestňované
na obecnej internetovej stránke k nahliad-
nutiu. Všetky ostatné listinné materiály sú
v rámci prebiehajúcich etáp odovzdáva-
né predstavenstvu združenia JPÚ na
Obecný úrad Hruštín a správnemu orgá-
nu – Okresnému úradu Námestovo – odb.
pozemkový a lesný.

 Priemerná časová náročnosť pre také-
to územie so všetkými s tým súvisiacimi
činnosťami a zákonnými lehotami schva-
ľovania jednotlivých častí projektu je pri-
bližne dva roky. Etapy vyhotovenia, ktoré
budú prebiehať s časovou lehotou urče-
nou zákonom, a celkové ukončenie pro-
jektu je vždy v najväčšej miere závislé od
zodpovedného prístupu účastníkov JPÚ.

(spracovateľ JPÚ)
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inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

POTREBUJETE požičať?
• rýchla pôžička, bez rizika
• nezamestnaným, zamestnaným, MD, dôchodcom, živ-

nostníkom
• vybavenie do 24 hod.
• možnosť požiadať aj cez víkend
• peniaze až k Vám domov
• splácanie pod kontrolou
Kontakt: Hruštín 0918 322 811

Darujem seno, cca 10 rokov staré. Za odvoz.
Tel.: 0944 247191
Predám fenu LABRADORA - smotanová farba, má
1,5 roka, pekná, prítulná, vhodná aj ku deťom za symbo-
lickú cenu 30 Euro. Info. 0902702537
Kúpim podiely na Dielniciach s výmerou do 100 m2, ktoré
sú predmetom pozemkových úprav. Cena dohodou. Volať
po 17:00 hod. Tel.č.: 0918 819 061
Požičiam trubkové lešenie 0908 170 157
Prenajmem fasádne rámové lešenie. Je veľmi spratné.
Rýchla a jednoduchá montáž. Cena dohodou.
Tel.: 0944 037371
Kúpim aj malé podiely na Dielniciach.  Tel.č.: 0907 177072

Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia
Mláky 7 (budova polície)
029 01 Námestovo
Tel.č. 0911 623 039, 0917 984 645
www.nasepoistenie.sk        info@nasepoistenie.sk

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Obecná knižnica, ktorá je v priesto-
roch bývalej lekárne, bude otvorená

každú stredu od 15.00 h. do 16.00 h.

POZVÁNKY POZVÁNKY
V rámci Dňa rodiny, ktorý bude 25. mája v nedeľu,
vás pozývame už túto sobotu 10. mája o 14:00 do
priestorov Rodinného centra Motýlik na prednášku
s diskusiou o výchove s manželmi Hajkovskými
z Banskej Bystrice na tému: „Zdravé sebavedo-
mie u našich detí - ako na to?“. Manželia sú autor-
mi brožúrok v rámci edície Viera do vrecka a lídra-

mi občianskeho združenia „Zaostri na rodinu“. Minulý rok nás
navštívili s veľmi podnetnou témou „Odmeny a tresty vo vý-
chove“.

 „Aby deti otca mali, aby mali mamu.“
25. mája (nedeľa) vás pozývame na Deň

rodiny v Hruštíne! Deň rodín začneme sláviť
svätou omšou o 11.00 vo farskom kostole
v Hruštíne.

Po sv. omši si každá rodinka vychutná spo-
ločné chvíle pri slávnostnom obede a o 14:30 začne oslava
rodín aj v centre našej obce v priestoroch areálu ZŠ Zamo-
st v Hruštíne.

V rámci kultúrneho programu sa môžete tešiť na Divadlo
na rázcestí z Banskej Bystrice, súrodencov Kľúčikovcov
 z Dolnej Lehoty, PROBE a Karma (Hruštín), Zwar crew (Ná-
mestovo), divadelný súbor ZŠ Hruštín a iní. Nebudú chýbať
atrakcie pre deti (skákací hrad, trampolíny, detský kútik pre
najmenších,...), pre rodiny (jazda na koni, motokáry, súťa-
že,...) tvorivé dielne, maľovanie na tvár, hrnčiarsky kruh
a množstvo iných zaujímavostí a atrakcií. Bližšie informá-
cie už čoskoro na plagátoch v obci.

Príďte spolu so svojou rodinkou osláviť svoj deň!
Podujatie organizuje Rodinné centrum Motýlik v spolu-

práci s mnohými dobrovoľníkmi, obcou Hruštín a ZŠ Hruš-
tín.

Dňa 13. apríla sa na strelnici v Hruštíne konal memoriál Ma-
riána Janovčíka. Súťažilo sa v streľbe z veľkokalibrovej pišto-
le, samopalu a v hode granátom na cieľ. V súťaži jednotlivcov
zvíťazil Marián Kompan, druhý skončil Eduard Lipovský z Bra-

Otvorenie letnej sezóny

tislavy, tretí Marián Slaničan, štvrtý Peter Parízek z Bratislavy,
piaty Ľuboš Jancek a šiesty Jozef Jancek. V súťaži družstiev
zvíťazilo družstvo z Hruštína v zložení Marián Kompan, Marián
Slaničan a Jozef Jancek, druhé skončilo družstvo z Bratislavy
a tretie družstvo Hruštín 2 v zložení Ľuboš Jancek Vladimír
Straňák a Ľudo Vlžák mladší.

Na strelnici VTSU Záhorie sa 27. apríla konala kvalifikačná
súťaž o postup na Majstrovstvá Slovenska v streleckom viac-
boji. Zúčastnili sa jej aj úradujúci vicemajstri, družstvo z Hruš-
tína a to: Marián Kompan, Marián Slaničan a Jozef Jancek.
Skončili na peknom štvrtom mieste a veria, že ku koncu sezó-
ny sa ich výkon bude zlepšovať.

ZOTŠ Hruštín


