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Ročník XV.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

XX. VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU
A ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Dvadsať rokov je dlhé obdobie. Za taký čas sa v živote človeka udeje veľa. Človek, ktorý má 20 rokov, stojí na prahu života, výberu životnej cesty… Keď sa však na dvadsaťročné obdobie pozrieme v súvislosti s vekom nejakej stavby, povieme si, že
to nie je veľa. Veď predsa na svete stoja stavby päťstoročné, tisícročné, ba i viac.
Náš farský kostol sa vyníma
uprostred našich príbytkov už
20 rokov. My mladí si už nepamätáme, koľko obetí a úsilia to
stálo našich rodičov, či starých
rodičov, aby sme mohli denne
prichádzať do Božieho domu
na svätú omšu. Často si túto
skutočnosť ani neuvedomujeme, ani nevážime. Dňa 10. septembra sme si pripomenuli 20.
výročie posvätenia nášho kostola a poďakovali za tento dar
pri svätých omšiach.
Pri rannej svätej omši boli prítomní predovšetkým žiaci a učitelia CZŠ. Hlavným celebrantom bol don Peter Lorenc, ktorý sa po svätej omši

podelil o svoje zážitky a skúsenosti z Jakutska, kde prežil
2 mesiace. Ide o misijnú oblasť na východe Ruskej federácie. Je to krajina večného ľadu,
pretože tam nikdy zem nerozmrzne hlbšie ako 2 metre. Hoci rozlohou je toto územie asi
70-krát väčšie ako Slovensko,
žije tu len asi 1 milión obyvateľov. O nejaký čas sa tu don
Lorenc chystá odísť na dlhšie
obdobie ako misionár. Vyprosujeme mu hojnosť Božej pomoci pri tejto náročnej úlohe.
Večernú svätú omšu celebroval vdp. dekan Blažej Dibdiak. Práve pod jeho vedením
prebiehala stavba nášho kosto-

la. V homílii spomínal na roky,
kedy sa kostol staval. Celá svätá
omša sa niesla v duchu vďačnosti voči Bohu za tento veľký dar.
A tiež nemožno nepoďakovať
všetkým tým, ktorí pridali ruku
k dielu a obetavo pomáhali pri
výstavbe kostola svojou prácou,
finančne, i modlitbami.
Kiežby sme si aj my mladí
viac vážili, že Kristus prebýva uprostred našich príbytkov
a často prichádzali na stretnutie s Ním.
Slávnosť Povýšenia svätého Kríža tento rok pripadla
na nedeľu. Už v sobotu sme sa
však mohli na odpust duchovne pripraviť sviatosťou zmiere-

nia a podvečer svätou omšou,
po ktorej nasledovala krížová
cesta dedinou. V nedeľu slávnostnú svätú omšu celebroval
vdp. Jaroslav Barta, špirituál
v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule. V homílii sa zameral
na význam kríža v živote človeka a poukázal na Pannu Máriu, ktorá bola nielen plná bolestí, ale aj radostí a milostí.
Aj my máme byť, tak ako Ona,
vďační Bohu a spolu s Ním prežívať ťažké, ale i tie radostné
chvíle nášho života, odovzdať
sa do Božích rúk a čerpať silu
pri kríži nášho Vykupiteľa.
Mgr. Zuzana Fernezová
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO
• Pre záujemcov je na internetovej stránke obce Sihelné
www.obecsihelne.sk zverejnený
celý text zápisnice aj s uznesením.
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa
uskutočnilo dňa 23. 6. 2014 o 16 30
hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
(skrátené)
Obecné zastupiteľstvo
obce Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce Sihelné za rok 2013
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie obce Sihelné
za rok 2013
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sihelné a príspevkovej organizácie za rok 2013
4. Záznam kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie I. štvrťroka 2014
5. Stanovisko kontrolóra Obce
Sihelné k prvej úprave programovéUZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné ktoré sa uskutočnilo dňa 8. 9. 2014 o 16 30 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné (skrátené)
Obecné zastupiteľstvo
obce Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Záznam kontrolóra obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie II. štvrťroka 2014.
2. Polročnú správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od januára do júna 2014.
3. Stanovisko kontrolóra k druhej
úprave programového rozpočtu obce Sihelné v roku 2014.
4. Stanovisko kontrolóra k prvej
úprave rozpočtu príspevkovej organizácie obce Sihelné v roku 2014.
D. Ukladá
1. Doriešiť v návrhu projektu rekonštrukcie Kultúrneho domu samostatný vchod pre priestory nad
Kultúrnym domom, bezbariérový
vstup a WC.
2. Prejednať novú zmluvu o nájme zvonice s poskytovateľmi internetových služieb.
E. Schvaľuje:
1. Deväť poslancov Obecného za-

ho rozpočtu na rok 2014
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
D. Ukladá
1. Poďakovať v Sihelníku pánovi
Emilovi Bielakovi za dlhoročné vedenie futbalového oddielu OŠK Sihelné.
E. Schvaľuje
1. Schvaľuje záverečný účet obce
Sihelné za rok 2013.
2. Prvú úpravu programového
rozpočtu Obce Sihelné na rok 2014.
3. Zrušenie poplatku za prenájom a spotrebovanú energiu
v priestoroch kultúrneho domu dňa
18. 5. 2014 počas akcie „Včelárska
nedeľa“.
4. Žiadosť p. Michala Brišáka, Sihelné o prenájom jednoizbového bytu na dva roky podľa VZN o bytoch.
5. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
stupiteľstva v budúcom volebnom
období.
2. Jeden obvod do nadchádzajúcich komunálnych volieb.
3. Druhú úpravu programového
rozpočtu Obce Sihelné v roku 2014.
4. Prvú úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie obce Sihelné v roku 2014.
5. Text obecnej kroniky.
6. Žiadosť manželov Michal Maslaňák a Gabriela Maslaňáková, bytom Sihelné o prenájom jednoizbového bytu na dva roky podľa VZN
o bytoch.
7. Žiadosť pána Ľubomíra Obrka,
bytom Sihelné o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
8. Žiadosť pána Jozefa Ľudmu,
bytom Sihelné o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
9. Žiadosť pána Jozefa Gabriela,
bytom Sihelné o prenájom štvorizbového bytu 215/3 na dva roky podľa VZN o bytoch.
10. Žiadosť pani Ľudmily Iskierkovej, bytom Rabča o prenájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice na dva roky.
11. Návrh štúdie rekonštrukcie
Kultúrneho domu.
12. Návrh projektu rekonštrukcie podkrovia CZŠ variant s chodbou.
13. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa

Samospráva obce
6. Odkúpenie pozemkov od dedičov po p. Vendelínovi Spuchliakovi
v sume 10 € za 1 m2.
7. Bezplatný nájom vodovodu
Obci Sihelné – drobná prevádzka
na dobu neurčitú.
8. Žiadosť pána Grobarčíka Dušana, bytom Sihelné o odpredaj ojazdeného vozidla V3S-štabák
v sume 300 €.
9. Doplnenie dohody o podmienkach zásahu do cestnej komunikácie pri výstavbe kanalizácie o pokutu do výšky 200 000 €.
10. Odmenu pánovi Emilovi Bielakovi za dlhoročné vedenie futbalového oddielu OŠK Sihelné v sume
500 €.
11. Prípravu projektového zámeru Ochrana pred povodňami Sihelné – nižný koniec.
12. Nepredĺženie zmlúv o nájme bytov tým nájomcom, ktorí po 1. 7. 2014 nebudú v termíne
platiť nájom a poplatky spojené
s užívaním bytu.

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 5108/1 zastavané plochy o vým. 1 2715 m2, avšak len tej
časti označeného pozemku, ktorá
je zobrazená v GP č. 44-919/2013
vyhotoveným Ing. Tomášom Bukovým, z 19. 6. 2013 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 893/6
zast. pl. o výmere 476 m2 a C-KN
parc. č. 891/17 zastavané plochy
o výmere 2 m2 za sumu 1,85 €/m2
výška celej kúpnej ceny je 884,30 €,
kupujúcemu František Jagelka, bytom Sihelné. Jedná sa o priľahlé pozemky k rodinnému domu. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy.
Z celkového počtu prítomných
poslancov hlasovali za: Jozef Ferníza, Vladimír Kornhauser, Mgr. Ľubomíra Nováková, Peter Staš, Margita Ďubašáková, Mgr. Ľubomír
Luscoň, Marián Staš, Emil Bielak.
Zdržali sa: 0. Proti: 0.
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.

F. Neschvaľuje
1. Žiadosť pani Terézie Gabrielovej, bytom Sihelné o zrušenie poplatku za komunálny odpad za dcéru Mirku Gabrielovú a vnučku Mirkaelly Gabrielovú.
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného
na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc.
č. 5108/9 ostatné plochy o výmere 9 359 m2, avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 37048201-117/2014 vyhotoveným Ing. Arch. Genšorovou,
zo dňa 29. 8. 2014 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 1015/1
ostatné plochy o výmere 110 m2 a C-KN parc. č. 1016/9 ostatné plochy
o výmere 318 m2, za sumu 1,85 €/m2
výška celej kúpnej ceny je 791,80 €,

kupujúcemu Jozef Vonšák, bytom
Sihelné. Jedná sa o priľahlé pozemky k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Z celkového počtu prítomných
poslancov hlasovali za: Vladimír
Kornhauser, Mgr. Ľubomíra Nováková, Peter Staš, Margita Ďubašáková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Jozef
Ferníza, Marián Staš
Zdržali sa: 0. Proti: 0.
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.
14. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady
hodné osobitného zreteľa podľa § 9a
odst. 8 písm. e/ Zákona č. 258/2009
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce Sihelné 15. novembra 2014
Miestná volebná komisia v Sihelnom podl‘a § 23 zákona SNR č.
346/1990 Zb.
o vol‘bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Vyhlasuje, že pre voľby starostu obce Sihelné zaregistrovala
týchto kandidátov:
1.		 Jozef Gabriel, Mgr., 49 r., starosta obce, Sihelné č. d. 478, nezávislý kandidát
2.		 Ľubomír Piták, Mgr., 33 r., živnostník Sihelné č. d. 419, SMER –
sociálna demokracia
V Sihelnom dňa : 26. 9. 2014

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852
k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 324 zastavané plochy o výmere 229 m2,
avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č.
37048201-101/2014 vyhotoveným
Ing. Arch. Genšorovou, zo dňa 21.
7. 2014 ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č. 352/2 zast. pl. o výmere 30 m2 za sumu 1,85 €/m2 výška
celej kúpnej ceny je 55,50 €, kupujúcemu Marek Kľušák, bytom Sihelné.
Jedná sa o priľahlé pozemky k rodinnému domu. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej
zmluvy.
Z celkového počtu prítomných
poslancov hlasovali za: Vladimír
Kornhauser, Mgr. Ľubomíra Nováková, Peter Staš, Margita Ďubašáková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Jozef
Ferníza, Marián Staš. Zdržali sa: 0.
Proti: 0.
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.
15. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 324
zast. pl. o vým. 229 m2, avšak len
tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 37048201101/2014 vyhotoveným Ing. Arch.
Genšorovou, zo dňa 21. 7. 2014 ako
novovytvorený pozemok C-KN
parc. č. 351/2 zastavané plochy o výmere 40 m2 a C-KN parc. č. 352/4 zast. pl. o vým. 5 m2 za sumu 1,85 €/m2
výška celej kúpnej ceny je 83,25 €,
kupujúcemu Martina Mazuráková,
bytom Sihelné. Jedná sa o priľahlé
pozemky k rodinnému domu. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy.

Z celkového počtu prítomných
poslancov hlasovali za: Vladimír
Kornhauser, Mgr. Ľubomíra Nováková, Peter Staš, Margita Ďubašáková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Jozef
Ferníza, Marián Staš. Zdržali sa: 0.
Proti: 0.
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.
F. Neschvaľuje:
1. Prenájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice
p. Dávidovi Gužiniakovi, bytom Sihelné.
2. Odpredaj obecného pozemku manželom Marta a Jozef Jašákoví, bytom Sihelné z dôvodu, že pozemok zasahuje do cesty a musí byť dodržaná šírka miestnej komunikácie.
3. Žiadosť Anny Gabrielovej, bytom Sihelné 478 o organizovanie
diskotéky v Kultúrnom dome.
4. Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení neschvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (ďalej len
„úver“) vo výške 20 000 EUR, poskytnutého zo strany Prima banky
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo zároveň neschvaľuje vystavenie vlastnej
blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupitel'stva v Sihelnom
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Sihelnom podl'a § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Vyhlasuje, že pre vol'by poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
l. Vladimír Bielak, 50 r., štátny zamestnanec, Sihelné č. d. 269,
SIEŤ
2. Miroslav Brandys, 46 r., živnostník, Sihelné č. d. 19, KDH
3. Peter Ďjubašák, 40 r., živnostník, Sihelné č. d. 540, SMER
4. Margita Ďubašáková, 46 r., zdravotná sestra, Sihelné č. d. 279,
KDH
5. Karol Ferneza, 38 r., živnostník, Sihelné č. d. 457/3, KDH
6. Pavlína Fernezová, 44 r., robotníčka, Sihelné č. d. 426, SMER
7. Jozef Ferniza, 49 r., školník, Sihelné č. d. 179, nezávislý kandidát
8. František Grižák, 28 r., skladník, Sihelné č. d. 91, SIEŤ
9. Jozef Grižák, 40 r., stolár, Sihelné č. d. 516, SlEŤ
10. Beáta Grižáková, Mgr., 27 r., manažérka, Sihelné č. d. 49, SMER
11. Dušan Grobarčík, 46 r., vodič z povolania, Sihelné č. d. 64, nezávislý kandidát
12. Ol'ga Hajdučáková , Mgr., 39 r., učitel'ka, Sihelné č. d. 457,
SMER
13. František Chromčák, 42 r., zvárač, Sihelné č. d. 327, SIEŤ
14. Dáša Chudiaková, 42 r., kaderníčka, Sihelné, č. d. 122, KDH
15. Jozef Chudják, Bc., 47 r., colník, Sihelné, č. d. 560, KDH
16. Stanislav Kekeľák, 42 r., robotník, Sihelné č. d. 515, SMER
17.		 Ľubomír Luscoň, Mgr. 40 r., štátny zamestnanec, Sihelné č. d.
499, SMER
18. Ľubomíra Nováková, Mgr., 47 r., učitel'ka, Sihelné č. d. 510,
SMER
19.		 Jana Pavilková, Mgr., 24 r., štátny zamestnanec Sihelné č. d. 56,
SMER
20. Tomáš Pindjak, 29 r., robotník, Sihelné č. d. 391, SlEŤ
21. Ján Sivoň, 48 r., robotník, Sihelné č. d. 252, SlEŤ
22. Marián Staš, 38 r., automechanik, Sihelné č. d. 534, nezávislý
kandidát
23. Peter Staš, 30 r., strojník, Sihelné č. d. 378, nezávislý kandidát
24. Anton Vnenčák, Mgr., 4l r., vodič, Sihelné č. d. 503, KDH
25. Pavol Vnenčák, Ing., 33 r., technológ, Sihelné č. d. 30, SIEŤ
26. Alena Vojtašáková, Mgr., 42 r., ekonómka, Sihelné č. d. 215/9,
KDH
27.		 Luboš Vonšák, 39 r., vodič, Sihelné č. d. 537, KDH
28. Katarína Vorčáková, Mgr., 28 r., učitel', Sihelné č. d. 463, SMER
predseda volebnej komisie
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HODNOTENIE MINULÉHO VOLEBNÉHO
OBDOBIA A SAMOSPRÁVY OBCE
PO 20. ROKOCH
valo to. Nároky občanov a štátu
sú stále väčšie. Aj keď je práce veľa, snažíme sa vyjsť každému občanovi v ústrety a vyriešiť všetko potrebné na počkanie a myslím si, že vo veľkej miere sa nám
to aj darí.

1. Ako hodnotíte minulé volebné obdobie a samosprávu
po 20-tich rokoch?
Končiace sa volebné obdobie
bolo poznačené hospodárskou
krízou, krátili nám podielové
dane zo štátu a robili nám rôzne rozpočtové opatrenia, aby
sa zlepšila ekonomická situácia
v štáte. Napriek všetkému, robili sme, čo sa dalo. S finančnými prostriedkami sme šli vždycky na doraz, aby sme urobili čo
najviac. Maximálne som sa snažil vyťažiť z minima. Uprednostňoval som robotníkov z obce, vo veľkej miere z úradu práce, jednoducho sa snažím šetriť,
kde sa dá.
V samospráve je veľký rozdiel,
hlavne v byrokracii. Poviem
Vám len jeden príklad. Pred
20-timi rokmi sme jeden balík
papiera minuli za jeden mesiac.
Teraz nám nepostačuje ani na jeden týždeň. Veľa kompetencií
prešlo na obce. Veľa je štatistík
a niekedy je to dokonca štatistika na štatistiku, rôzne hlásenia,
čo kedysi vôbec nebolo a fungo-

2. Ktoré investície považujete za najväčšie?
Hneď po voľbách sa začalo s budovaním nového futbalového ihriska. Bolo to potrebné, pretože na takých plochách ako sme mali sa už nedalo hrať. Mám rád futbal, preto
som do toho šiel, aj keď bolo voči výstavbe veľa odporcov. Niektorí mi povedali, že za pár rokov sa na ňom budú pásť kravy,
ale ja verím že nie. Pritom sa vybudovalo aj malé tréningové ihrisko. Som rád, že takýto futbalový trávnik máme.
Mojou túžbou, ale aj mnohých občanov je, mať vlastný vodovod. Oravská vodárenská spoločnosť nám nech-

Bolo zachytených 5 nových prameňov… stali sme sa nezávislými od Orav
skej vodárenskej spoločnosti
ce odovzdať ani predať jestvujúci vodovod. Mali sme problémy s prameňmi v Pilsku, nakoľko jestvujúce pramene boli vo vlastníctve Oravskej vodárenskej spoločnosti. Mali sme
dlhšie sledované nové pramene
a po dohode s Námestovským
urbarom sme začali s výstavbou
nových prameňov a prívodného potrubia. Bolo zachytených

Požehnanie nového futbalového ihriska

Dokončená regulácia potoka v strede dediny

5 nových prameňov s vybudovaním cca 500 metrov prívodného potrubia a vybudovaním
zbernej a prerušovacej komory. Kolaudáciou sme sa stali nezávislými od Oravskej vodárenskej spoločnosti.
Vlani sa tiež robila regulácia
potoka v strede dediny. Finančné prostriedky boli vybavené
z fondov Európskej únie. Tým
sa vlastne spustil proces skrášľovania centra obce. V tomto
roku realizujeme terénne úpravy a výsev tráv. Ešte to nieje konečná fáza, pribudnú ešte chodníky, parkoviská, v tomto roku

autobusová čakáreň. Som presvedčený, že sa za to nebudeme
musieť hanbiť.
V tomto roku hneď z jari sa začal rekonštruovať dom smútku.
Dielo je skončené, pekne urobené, architektoniky zvládnuté,
ale hlavne funkčné. V miestnosti na modlitbu je chladiace zariadenie a vo vedľajších miestnostiach mraziaci box. V zime bude
zabezpečené elektrické kúrenie
v miestnosti na modlitbu. Zo zákona je povinnosť uložiť pozostatky zosnulých v chladiacom
zariadení do uskutočnenia pohrebu, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia.
Poplatok za dom smútku je
3,50 € na deň, ktorý pokrýva
len bežné výdavky. Poplatok
bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 23. 3.
2009 a po rekonštrukcii domu
smútku sa výška poplatku nezmenila.
V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia materskej školy.
Ako už vidno, budova je zateplená, dokončuje sa vstup do je-

Samospráva obce
dálne, kde sa riešila nová chodba s novým stropom, dlažbou,
omietkami a novým soklom.
V minulých rokoch bola komplexná rekonštrukcia kuchyne,
so zakúpením nového vybavenia. Boli zmodernizované toalety a umyvárka v starej časti. Boli vymenené okná a dvere v celej budove. V tomto roku chcem
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ešte urobiť oplotenie celého areálu s ihriskami a namontovať kamerový systém do celého objektu. V poslednom období vzniká
veľa škôd nedisciplinovanosťou
určitých detí a mládeže a z toho
dôvodu je potrebné chrániť náš
majetok takýmto spôsobom.
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

Rekonštrukcia materskej školy

Zrekonštruovaný dom smútku

Naša materská škola v nových šatách
Počas letných prázdnin
našu materskú školu obliekli
do nových farebných šiat.
S jej rekonštrukcie máme
všetci veľkú radosť.
Počas minulého školského roka sa nám v materskej škole podarilo zaobstarať ďalšiu interaktívnu tabuľu z projektu Digitalizácie
školstva. Taktiež za spolupráce
pani M. Somsedíkovej a vytvore-

nia dvoch projektov sme získali financie na nový nábytok do jednej
z tried a pohybový kútik pre malé deti. Postupne sa zamestnanci obecného úradu snažia upraviť
aj terén a okolie materskej školy.
Myslím si, že konečný výsledok
bude naozaj krásny, za čo vďačíme aj pánovi starostovi.
Jedna vec ma však pri tom veľmi mrzí. Naši mladí spoluobčania, úplne zabudli na čo slúžia od-

padkové koše. Najhoršie to vyzerá po víkende, ihrisko sa premení na veľké smetisko. A tak, keď
sa s našimi škôlkarmi vyberieme
hrať sa, musíme najprv skontrolovať či tam nie je niečo, na čom
by sa mohli poraniť. Akosi sme
zabudli mať v úcte všetko, čo niekto vytvoril, na čo musel vynaložiť námahu. Mohli by sme konečne začať hľadieť na to, aby niektoré veci prežili aj viac než jednu ge-

neráciu. Keď sa kriticky pozrieme
na to, ako vyzerá ihrisko po piatich či šiestich rokoch musíme
skonštatovať, že to čo je zničené
nepokazili naši škôlkari.
Preto Vás milá mládež prosíme aby ste hľadeli aj na to, že aj
Vy budete tiež raz rodičmi a veruže netuším, kde sa budú chodiť
hrať Vaše deti.
Kolektív MŠ
a deti ktoré ju navštevujú.
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Štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu
Dňa 8. 9. 2014 na zasadaní Obecného zastupiteľstva bola prerokovaná a schválená štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu v Sihelnom

Kultúrny dom je daný
do užívania pred štyridsiatimi
rokmi a nebola na ňom
realizovaná žiadna väčšia
modernizácia.
Projekt rekonštrukcie
je hlavne zameraný
na presvetlenie,
prevzdušnenie a rozšírenie
kapacity kultúrneho domu.
Ide o komplexnú
rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrneho domu.

kultúrne stredisko s jednou rozšírenou viacúčelovou sálou a jednou
malou sálou na menšie spoločenské a rodinné akcie.
Projektová dokumentácia rieši:
počet nadzemných podlaží = 2 +
čiastočný suterén
Kapacity: údržbár, kurič 1, kaderníctvo 1, bar 2, kancelárie urbáru
2, upratovačka 1, spolu 7
Počet návštevníkov: viacúčelová
sála 200, salónik 30, galéria 50,
bar – počet stoličiek 30, spolu 310

Projektová dokumentácia rieši
prestavbu a modernizáciu kultúrneho domu v Sihelnom, nachádzajúceho sa v zastavanej časti obce.
Riešený objekt bude po realizácii stavebných úprav slúžiť ako

Plošné parametre: zastavaná plocha = 923,15 m2, podlažná plocha
= 1499,50 m2, obostavaný priestor
= 6740 m3.
Prevádzka je rozčlenená do
dvoch nadzemných podlaží s čias-

točným suterénom. Hlavný vstup
vedie cez zádverie, z ktorej sú prístupné hygienické zariadenia,
miestnosť pre upratovačku a schodisko vedúce na II. NP, do vstupnej haly, v ktorej sa v prípade potreby nachádza šatňa a príležitostný bufet. Na úrovni I. nadzemného podlažia sa tiež nachádza hlavná viacúčelová sála, salónik so samostatných vstupom, prípravovňa na svadby a na ostatné kultúrne podujatia.
Návrh technologického zariadenia v prípravovni bude súčasťou projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
Na úrovni II. nadzemného podlažia sa nachádza galéria, prístupná existujúcim i navrhovaným

schodisko, kancelárie pre urbár,
sklad a hygienické zariadenie Galériu nad je možné rozčleniť posuvnými deliacimi stenami.
Stavba bude zahájená začatím búracích prác. Začatie stavby – apríl 2015. Ukončenie stavby
– december 2015. Doba výstavby
– 9 mesiacov
Prepočet nákladov stavby: pre
stanovenie správneho poplatku
v stavebnom konaní stavba je zaradená do pásma 100 – 500 000 €.
Investičný náklad bude stanovený na základe podrobného rozpočtu stavby, ktorý je súčasťou
projektu pre realizáciu stavby
Vypracoval:
Ing. arch. Anna Gočová

Samospráva obce

Sihelník 2
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PROJEKT VÝSTAVBY VODOVODU SIHELNÉ
– VODOVOD – II. ČASŤ
Projekt pre vydanie
územného rozhodnutia pod
názvom
SIHELNÉ – VODOVOD
– II. ČASŤ
je spracovaný pre celú obec.
Po realizácii projektu sa
stane vlastníkom a správcom
vodovodu obec.
V súčasnej dobe sa
vybavujú podklady
na vydanie územného
rozhodnutia.
Pred vydaním územného rozhodnutia bude jednanie s každým
vlastníkom pozemkov, cez ktoré
pôjde trasa vodovodu a bude s ním
uzavretá zmluva o budúcej zmluve
na vecné bremeno.
Nové trasy vodovodu sú v kritických miestach navrhnuté prevažne v krajnici štátnej cesty
III/52015 v osovej vzdialenosti
podľa požiadaviek správcu cesty,
t.j. 1 m od asfaltového povrchu.
Pri pokladaní nového vodovodu je
nutné splniť požiadavku správcu
cesty na zásyp ryhy štrkodrvou fr.
32 – 64 mm.
Ostatné trasy vodovodných radov sú navrhnuté po dohode s obcou.
Realizácia projektu bude okam
žite po vybavení povolení.
V súčasnosti je obec Sihelné zásobovaná pitnou a požiarnou vodou z prameňov Pilsko I. a Pilsko
II, čo sú pramene, ktoré využíva
OVS, a.s. Dolný Kubín k zásobovaniu obyvateľstva vodou.
Z dôvodov veľkej rozkolísanosti výdatnosti prameňov Pilsko I. a Pilsko II v určitých klimatických obdobiach, hlavne v zime,

bolo nutné pre potreby doplnenia
a vykrytia potreby vody pre súčasný stav ale hlavne pre výhľadový
stav obce Sihelné riešiť zachytenie
prameňov Pilsko III.
Tieto pramene Pilsko III boli
zachytené a dňa 29. 10. 2013 boli pramene prepojené do prívodného systému (napojené do pramennej komory), pričom prívodným potrubím je táto voda privedená do jestvujúceho vodovodného systému, ktorý zahrňuje hornú
časť obce.
Jedná sa o vybudovaný VDJ
1*100 m3 a časť zásobného potrubia obecného vodovodu, ktoré je
napojené na jestvujúci vodovodný systém v správe OVS a.s. Dolný Kubín. Povolený odber vody
odborom ŽP je 5,0 až 12,0 l/sec.
Z vyššie uvedeného dôvodu je voda z prameňa Pilsko III. v prípade
nutnosti dopĺňaná do jestvujúceho vodovodu OVS a.s. .
Potreba vybudovania nového
vodovodu v obci Sihelné je nutná aj z dôvodu, že trasy jestvujúceho vodovodu v správe OVS, a.s.
Dolný Kubín sú vedené prevažne
v predzáhradkách rodinných domov. Tento vodovod je značne zastaralý a vyžaduje častejšie opravy
a údržbu. Z tohto dôvodu je nutné
vybudovať nový vodovod v trasách
mimo predzáhradok.
Nové trasy vodovodu sú v kritických miestach navrhnuté prevažne v krajnici štátnej cesty
III/52015 v osovej vzdialenosti
podľa požiadaviek správcu cesty,
t.j. 1 m od asfaltového povrchu.
Pri pokladaní nového vodovodu
je nutné splniť požiadavku správcu cesty na zásyp ryhy štrkodrvou fr. 32 – 64 mm. Ostatné trasy
vodovodných radov sú navrhnuté
po dohode s obcou.

Vybudovaním nového vodovodu
a nového VDJ 2*150 m3 v obci Sihelné sa zlepšia hydraulické pomery v sieti a privedením dostatočného množstva vody zo zdroja Pilsko
III dôjde k spoľahlivému zásobovaniu obyvateľov obce Sihelné pitnou
a požiarnou vodou, taktiež čo sa týka zásobovaniu navrhovaných výhľadových IBV obce Sihelné.

V súčasnosti je obec Sihelné zásobovaná pitnou a požiarnou vodou z prameňov Pilsko I. a Pilsko II, čo sú pramene, ktoré využíva Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín k zásobovaniu obyvateľstva vodou.
Ing. Stanislav Valčo
VING-projekcia Ružomberok

Výstavba kanalizácie
Stav výstavby „Zásobovanie
vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ v obci Sihelné vyplýva zo zápisov z kontrolných dní na ČOV Námestovo a je následovný:
• 30. 7. 2014: Vstupy na pozemky – objednávateľ rieši majetko-právne vzťahy: Sihelné
– celá obec (požiadavky obecného zastupiteľstva)
• 20. 8. 2014: – Najvážnejšia situácia je v obci Zákamenné, kde z 22 km je vybudovaných 1 km a v obci Sihelné kde
sa v súčasnosti vôbec nepracuje.
Obec Sihelné – obec napriek urgencii Zhotoviteľa a uzatvorenej
dohode s OVS a.s. doteraz nevydala rozkopávkové povolenie

na miestne komunikácie. Zhotoviteľ žiada súčinnosť od Objednávateľa. Postup prác na stavbe: SO 06
Sihelné, kanalizácia – 0 prac. skupina.
• 24. 9. 2014: V obci Rabča a Sihelné nie je zazmluvnený podzhotoviteľ, Zhotoviteľ avizoval opätovný nástup podzhotoviteľov
na obec Rabča a Sihelné v termíne
do 29. 9. 2014.
Obec Sihelné: – bolo vydané
rozkopávkové povolenie MK aj
na št.cestu, – v obci sa nepracuje, kanalizácia v št. ceste sa začne
realizovať od 1. 10.; – v obci Sihelné nie je zazmluvnený podzhotoviteľ, Zhotoviteľ avizoval opätovný nástup podzhotoviteľov v termíne do 29. 9. 2014.
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Ako predchádzať poruchám reči u detí predškolského veku
Aj napriek tomu,
že naše deti
vyrastajú v prostredí
kde z okolia
prijímajú veľa informácií
a nám sa zdá,
že majú dostatok
jazykových podnetov,
narastá počet takých detí,
ktoré majú problémy
s výslovnosťou
jednotlivých hlások.
Prejavuje sa u nich narušená
komunikačná schopnosť. Podľa
vývinových a vekových osobitostí
sa do štádium predškolského veku
zaraďujú deti od 3 do 6 rokov.
Vývin reči detí opisuje (Kapalková, in Lechta, 2002) v siedmich
nasledujúcich štádiách:
1. štádium: vyjadrovanie objektov a vzťahov jednoslovnými
vetami,
2. štádium: vyjadrovanie vzťa
hov medzi objektmi pomocou objavujúcej sa syntaxe,
3. štádium: vyjadrovanie vzťahov medzi objektmi pomocou rozvíjajúcich sa sémanticko-syntaktických väzieb,
4. štádium: spájanie obsahových kategórií s vyjadrením vzťa-

hov – vety s rozvinutou prísudkovou časťou,
5. štádium: vyjadrovanie vzťahov medzi udalosťami priraďovaním,
6. štádium: vyjadrovanie vzťahov medzi udalosťami s použitím
spájacích výrazov a vyjadrením
vedľajších viet,
7. štádium: naratíva. (naratívum – založené na rozprávaní)
Výrazným medzníkom vo vývine jazykových schopností je
zrod foriem komunikácie dieťaťa.
U zdravo vyvíjajúcich detí tento
medzník pozorujeme okolo 8. mesiaca ich života a charakterizujú
ho tri základné znaky v správaní (
Lechta, 2002):
• dieťa začne používať gestá,
ktoré sprevádza očným pohľadom, na vyjadrovanie svojich zámerov,
• dieťa používa vlastné stále
zvukové a intonačné vzory na vyjadrenie špecifických zámerov,
• ak nie je dieťa pochopené,
opakuje svoje správanie alebo ho
modifikuje pre komunikačného
partnera.
Jazyková výchova v MŠ
V materskej škole vychádzame

z okruhov jazykovej výchovy a cielene, prostredníctvom edukačných aktivít sa zameriavame na:
1. Rozvíjanie slovnej zásoby
2. Starostlivosť o zreteľnú,
správnu a výraznú výslovnosť
3. Gramatickú správnosť rečového prejavu
4. Rozvíjanie súvislého vyjadrovania detí
Aj napriek tomu, že sa jazykovej výchove v materskej škole venujeme intenzívne a edukačné aktivity toho typu zaraďujeme do výchovno‑vzdelávacieho procesu
dostatočne často, výsledok nie je
primeraný. Jednou z možností ako
u detí predchádzať narušenej komunikačnej schopnosti a ďalej deti v jazykovej výchove rozvíjať je
nespoliehať sa na televíziu, či internet, ale často s deťmi komunikovať a čítať im knihy.
Podľa slov odborníkov je rodičovské čítanie jedným z pilierov
emočného, morálneho a myšlienkového vývoja dieťaťa. Bez ohľadu
na to koľko máte práce, tá najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť
pre budúcnosť svojho dieťaťa, je
okrem prejavov lásky a objímania
je tiež každodenné hlasné predčítanie a radikálne obmedzenie te-

levízie. (,,Im Trelese The Road
– Aloud Aloud Handbook“– učebnica predčítania.)
Kritéria pri výbere kníh na pravidelné čítanie:
• knihy majú byť zamerané pre
detského čitateľa a majú byť pre ne
zaujímavé
• píšu o niečom, čo je pre ich
zdravý rozvoj podstatné, alebo sa
vďaka nim naučia niečo dôležité
do života
• sú napísané v materinskom jazyku
• poskytujú im znalosti, poprípade zmysluplnú zábavu
• šíria úctu k iným deťom, ľuďom a ostatným živým bytostiam
a prírode
• sú primerané ich veku a citlivosti, nesmú v nich vzbudzovať
strach a nepokoj
• obsahujú pozitívny morálny
odkaz
Malá časová investícia počas čítania kníh môže pre dieťa znamenať neporovnateľný prínos. Niektoré účinky sa prejavia ihneď,
niektoré vo svojom dôsledku až
za niekoľko rokov (časť textu prevzatá z archívu www.celeceskoctedetem.cz).
Riaditeľka MŠ

Činnosť rodičovskej rady pri Cirkvevnej základnej škole
sv. apoštola Pavla v Sihelnom v šk. roku 2013/14
Činnosť rodičovskej rady
pri Cirkevnej základnej škole sv. apoštola Pavla v Sihelnom
v školskom roku 2013/14.
Výkonný výbor:
Predseda: Mgr. Silvia Mazuráková. Tajomník: Margita Vonšáková. Hospodár: Monika Gužiňáková.
Zástupcovia triednych aktívov: Miroslava Stašová, Pavlína
Fernezová, Daniela Chromčáková, Eva Tarčáková, Margita Vonšáková, Emília Brandísová, Marcela Ďubašáková, Katarína Rusnáková, Gabriela Tarčáková, Dáša Chudjaková, Andrea Kohuťa-

rová, Katarína Chudjaková, Iveta Masničáková, Monika Gužiňáková, Mária Kovalíčková, Antónia Perveková, Mariana Labudová.
Hospodárenie:
Príjmy: Členské príspevky: 313
žiakov x 5 eur 1 565 €. Zostatok
z minulého roka: 338 €.
Adventné vence: 161 €. Príjmy
spolu: 2064 €.
Výdavky: Atletika: 17,41 €.
Plavecký výcvik: 136,12 €. Knihy,
odmeny: 71,18 €.
Súťaž – Krajina remesiel: 23,80 €.
Malý futbal: 30, 98 €.
Futbal dievčatá: 29,35 €.

Vybíjaná: 15,62 €.
Týždeň súťaží 1 – 4. Ročník:
11,69 €.
Deň chleba:15,18 €.
Erko ples: 33,19 €.
Mikuláš: 193, 88 €.
Adventné vence: 87,54 €. Adventné vence – škola: 7 €.
Zápis do 1. Ročníka: 24,67 €.
Olympiáda – SJ: 3,40 €.
Dejepisná súťaž: 6,10 €.
Karneval: 140 €.
Marec – mesiac knihy: 19,06 €.
Biblická súťaž: 6,10 €.
Hádzaná: 13,40 €.
Hviezdoslavov Kubín: 13,72 €.
Členské škola: 40 €.
Deň učiteľov: 26 €.

Štúrov Zvolen: 13,74 €.
Exkurzia žurnalista: 6,58 €.
Rozprávkové vretienko – súťaž:
5,20 €.
MDD: 220 €.
Najlepší časopis: 21,63 €. Večierok deviataci: 33,19 €.
Výdavky spolu: 1 265,73 €.
Zostatok: 805, 42 €.
Všetkým členom rodičovskej rady, vedeniu školy a učiteľskému zboru ďakujem za spoluprácu. Obzvlášť ďakujem všetkým aktívnym členkám, ktoré sú
ochotné pomôcť pri rôznych akciách a obetovať svoj voľný čas
v prospech našich detí.
S. Mazuráková

Rozhlasová púť do santuária Božieho milosrdenstva
V sobotu 10. mája 2014 sa
desiatykrát konala
púť
do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove.
Samozrejme, že aj my
zo Sihelného, sme sa
zúčastnili.

Svätá omša sa začala 10 30.
Hlavným celebrantom a kazateľom bol Mons. Štefan Sečka,
spišský diecézny biskup. Mottom púte bolo: na príhovor našej
Sedembolestnej Matky putujme
k Milosrdenstvu v radosti a svätosti.

Počas celej púti sme si mohli
pozrieť celý areál. Púť mali na starosť bohoslovci zo Spišskej diecézy. O 15 30 bolo poďakovanie a požehnanie.
Dúfam, že o rok pôjdeme opäť.
T. Chudjáková
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FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD PILSKOM
A BABOU HOROU

Obecný úrad v Sihelnom
usporiadal
22. ročník Folklórnych
slávností
pod Pilskom a Babou horou,
ktoré sa uskutočnili
20. júla 2014 t. j. v nedeľu.
Program sa začal svätou
omšou o 10.30 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Sihelnom,
ktorá bola obetovaná za nositeľov tradícií .
Folklórne slávnosti pokračovali v amfiteátri na ihrisku v Sihelnom.
Tu sa od 13.30 predstavili najskôr detské folklórne súbory.
V ich programe Špievom jo se
špievom… diváci privítali deti zo súborov Kašunka z Rabčíc, Pilsko z Oravského Veselého, Sihelček zo Sihelného, Polhorskú muziku, detskú ľudovú
hudbu Beskyd a detskú spevácku skupinu Studnička z Oravskej Polhory.
Deti na javisku vystriedali
o 15.00 hodine v programe Kjeby šče mi graľi… starší folkloristi – folklórna skupina Magura a ľudové hudby Magura, Bjelákovcov, Šielec a gajdošská ľudová hudba zo Sihelného, folklórna skupina Rabčičanka, ľudové hudby Rovňan a Jagelkovcov z Rabčíc, folklórna skupina z Brezovice, Goralská muzika z Hladovky a sólisti z Oravskej Polhory.
Záver festivalu patril od 16.30
hosťom – folklórnej skupine Zamutovčan zo Zamutova a súboru Kopaničiar z Myjavy.
V partnerstve s kultúrnym
strediskom v poľskej Jeleśni sa

v programe predstavil i Folklórny súbor Romanka zo Sopotni
Malej.
Súčasťou podujatia boli detské tanečné a hudobné dielne,
na ktorých sa budú mohli záujemci zoznámiť so základnými
krokmi goralských tancov i pôvodnými melódiami.
Usporiadatelia všetkých srdečne pozvali, na príjemnú zábavu a strávenie príjemného nedeľného popoludnia v sprievode ľudovej hudby a príjemnej
atmosféry.
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PÚŤ DO MEDŽUGORIA
Púť do Medžugorieny.
Ako každý žiak, aj ja som
premýšľala nad tým, ako by
som zmysluplne využila čas
prázdnin.
V kostole bol oznam, že sa pôjde na púť do Medžugorie, tak som
začala spolu so sestrou premýšľať nad tým, žeby to bol dobrý nápad ako stráviť časť prázdnin. Dátum odchodu sa blížil a my sme sa
už nemohli dočkať. Trošku sme sa
obávali dlhej cesty, ale vedeli sme,
že Panna Mária sa o nás postará.
Pobalili sme si kufre a vydali sa
na cestu.
V úvode cesty sme sa pomodlili,
aby sme šťastlivo docestovali s našimi duchovnými otcami Jozefom
Luscoňom a Ľubošom Šípošom.
Cestou sme si krátili čas počúvaním príbehov, s ktorých sme si
mohli vziať poučenie. Hodiny utekali a my sme prišli na očakávané
miesto. Vládol tam príjemný pokoj a bolo tam cítiť zovšadiaľ lásku. Keď sme sa vybalili a trošku si
oddýchli šli sme sa pozrieť na krásy Medžugorie. Hneď som zbadala
krásny chrám sv. Jakuba s nádvorím a Pannou Máriou uprostred.
Okolie chrámu sa pre veľké množstvá pútnikov stále zväčšujú, tak
vznikol aj vonkajší oltár, pri ktorom sa každý večer konala svätá
omša a po nej bol program. (adorácia sviečkový sprievod Panny
Márie).

Počas púte v Medžugórii sme
boli aj na vrchu Križevac. Cestou
tam sme sa modlili krížovú cestu.
Na vrchu kopca obyvatelia postavili betónový kríž vysoký 8,56 m,
ktorý bolo vidieť už od cesty. V kríži sú umiestnené relikvie sv. kríža
z Ríma.
Veľmi sa mi páčil ruženec
na kopci Podbrdo. Keď sme sa už
domodlili prišli sme k soche Panej
Márie, kde sme sa súkromne pomodlili. Bolo tam nádherne, celá
púť v Medžugorí bola silným zážitkom. Krásne zážitky máme aj
z Chorvátska, kde sme boli dvakrát pri mori. Posledný deň sme
tam mali dlhú zástavku pred odchodom na Slovensko. Ale ešte
pred odchodom sme mali svätú
omšu pri Lurdskej jaskynke, ktorú

vybudovali nad Makarskou riviérou. Keď sa svätá omša skončila,
vybrali sme sa späť domov obohatení o krásne zážitky z našej púte.
Katarína
a Viktória Maslaňákové
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FARSKÁ PÚŤ DO ŠAŠTÍNA
V roku 2014 si
na Slovensku pripomíname
450. výročie od prvého
zázraku, ktorý sa stal
na príhovor Panny Márie
v Šaštíne, a zároveň
50. výročie od potvrdenia
Sedembolestnej Panny
Márie za patrónku Slovenska
pápežom Pavlom VI.
Preto sa slovenskí biskupi
rozhodli tento rok zasvätiť
Sedembolestnej Panne Márii.
Aj naša farnosť sa rozhodla
vzdať úctu našej patrónke a 7. júna
sme sa v skorých ranných hodinách
vybrali na púť do Šaštína. A bolo nás naozaj hojne – tri plné autobusy pútnikov všetkých vekových
kategórií. Po dlhej ceste sme okolo 10. hodiny dorazili na miesto,

kde nás už čakal Jožko Luscoň,
ktorý nám v krátkosti porozprával o histórii a význame tohto pútnického miesta a spolu s pánom farárom Ľubošom nás oboznámili
s ďalším programom. Keďže v tento deň sa tu konala aj púť Bratislav-

skej arcidiecézy, zúčastnili sme sa
na slávnostnej svätej omši. Celebroval ju bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský spolu
s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a množstvom kňazov. Homíliu predniesol otec biskup Haľko. Zaznelo v nej množstvo

povzbudzujúcich myšlienok o Panne Márii, jej bolestiach, jej pokore
a odovzdanosti Bohu. Osobitne sa
otec biskup prihovoril kňazom, rodinám, matkám a otcom, mládeži,
ľuďom zhromažďujúcim sa v modlitbových spoločenstvách, animátorom, katechétom… Panna Mária
je príkladom a orodovníčkou pre
všetkých ľudí, nachádzajúcich sa
v rozličných životných situáciách,
preto sa k nej treba utiekať a nachádzať u nej posilu a útechu v každý čas.

Po svätej omši pokračoval náš
súkromný program. Vybrali sme
sa na ďalšie mariánske pútnické
miesto – do Marianky. Ide o najstaršie pútnické miesto na Slovensku, historické záznamy siahajú
až do roku 1377. Tu sme mali možnosť zotrvať v tichej modlitbe pri
Panne Márii, osviežiť sa a nabrať
si vodu z prameňa. Mnohí sme si
tu spomenuli na Lurdy, pretože aj
tu sa udiali na príhovor Panny Márie viaceré zázraky a obrátenia.
V popoludňajších hodinách
sme sa presunuli pod hrad Devín
a podvečer sme sa ešte prešli Bratislavou – od Bratislavského hradu k nábrežiu Dunaja. Unavení,
ale spokojní a vďační sme o ôsmej
večer nasadli do autobusu a vydali sa na cestu domov.
Všetci sme naplnení novými zážitkami a prosíme aj naďalej o orodovanie Sedembolestnej Panny
Márie.
Zuzana Fernezová
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Kam som nasmeroval
svoj život?
Po roku opäť navštívili
našu farnosť pátri Vincentíni.
Tak ako sme sa vlani počas
ľudových misií pripravovali
na slávenie veľkonočného
tajomstva, teraz už takmer
na konci veľkonočného
obdobia sme mali možnosť
zastaviť sa a obnoviť svoj
vzťah s Bohom. Obnova misií
sa uskutočnila v mariánskom
mesiaci máj, 22. – 25. 5.
Vzývaním Ducha Svätého sme
si vo štvrtok pri večernej svätej omši začali znovu pripomínať misijný odkaz. V homílii sme sa spoločne s pátrom Ondrejom zamýšľali nad tým, ako sme prežili uplynulý
rok, ako sme sa snažili žiť svoj kresťanský život, ako sa posolstvo misií prejavilo v našich vzťahoch, v našom konaní… Po svätej omši pokračoval program pre dospelých s pátrom Františkom, ktorý vo svojom
príhovore zdôraznil, aké dôležité
je prežívať ľudské radosti i trápenia
s Kristom, nebáť sa prejaviť v rodine
či na pracovisku ako odvážny kresťan, pretože ak žijeme v spojení s Ježišom, aj ovocie nášho života bude
sladké a budeme vydávať radostné
svedectvo o Bohu.
V piatok pri rannej svätej omši
témou homílie pátra Františka bol
hriech a jeho následky v našom živote. Následne bola našim starým
a chorým vyslúžená sviatosť pomazania chorých. V dopoludňajších hodinách misionári navštívili aj našich
trpiacich, ktorým fyzická slabosť
už nedovoľuje zúčastňovať sa liturgie v spoločenstve veriacich v chráme, a vyslúžili im sviatosť zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie. Popoludní už vysluhovali sviatosť zmierenia v kostole, až do večera. Medzitým celebroval páter Pavol svätú omšu za účasti detí. V príhovore sa zameral na Ježišov výrok
z evanjelia: „Aby ste sa milovali navzájom…“ (Jn 15, 17) Všetkých po-

vzbudil ku konaniu v láske. Všetko naše konanie má byť sprevádzané láskou – najmä v rodinách, ale aj
v škole, na pracovisku, medzi susedmi… Prítomných vyzval, aby sa toto prikázanie lásky stalo mottom obnovy misií, aby sme si ho vždy znova a znova pripomínali. Po svätej
omši nasledovala adorácia na spôsob Taizé – krátke zamyslenia, v ktorých každý mohol objaviť sám seba
a svoju životnú situáciu, boli dopĺňané chvíľkou ticha, kde každý mohol

Bohu ponúknuť svoje srdce a zveriť Mu svoj život. Medzi jednotlivými zamysleniami sme spievali piesne chvál.
V mesiaci máj nemožno zabudnúť ani na úctu k Panne Márii. Preto
sa ranná svätá omša v sobotu niesla
práve v tomto „duchu“. Panna Mária je nám vždy oporou a nehasnúcim príkladom v odovzdanosti a pokore voči Bohu a v neposlednom rade príkladom skromnej, ale veľmi
odvážnej ženy. V nej vidíme tú, ktorá
sa nezľakla…Nebála sa plniť Božiu

vôľu a dokonca ani na krížovej ceste, keď videla trpieť a umierať svojho
Syna, neutiekla, ale ostala pod krížom až dokonca, nereptala a nevyčítala Bohu, prečo to dopustil… Treba
preto rozjímať o jej živote a prosiť ju
o pomoc na životnej púti s Kristom
a v ústrety Kristovi. Aj v tento deň
sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Večerná svätá omša
bola zameraná na krst – prvú a hlavnú sviatosť kresťanov. V homílii páter František zdôraznil dôležitosť
krstu, ktorý je bránou k ostatným
sviatostiam. Pripomenul práva, ale
aj povinnosti – pokrstených, rodičov i krstných rodičov. Netreba vnímať krst ako niečo bežné, normálne,
rutinné, ale ako niečo, čo robí náš život výnimočným, pretože sa stávame deťmi samého Boha. Preto je potrebné dobre sa pripraviť na prijatie
krstu, uvedomiť si, k čomu sa zaväzujeme, teda najmä rodičia pri krste
svojich detí. Ale aj krstní rodičia majú mať účasť na kresťanskej výchove týchto detí. A v neposlednom rade celé spoločenstvo veriacich prítomných pri krstnej slávnosti nesie
zodpovednosť za kresťanskú výchovu pokrstených, majú sa o to pričiniť modlitbou a dobrým príkladom.
Po kázni sme si spoločne obnovi-

li krstné sľuby, boli sme pokropení svätenou vodou a potom sme jednotlivo s horiacimi sviecami pristupovali k požehnanej vode, namočili sme si ruku a prežehnali sa – tým
sme vyjadrili spojenie s Najsvätejšou Trojicou, v mene ktorej nám bol
udelený krst, a teda účasť na Božom
živote.
Pri rannej svätej omši v nedeľu páter Pavol zameral pozornosť na Ježišovu rozlúčkovú reč pred nanebovstúpením. „Nenechám vás ako siroty…“ (Jn 14, 18) Aj keď občas máme
pocit, že Boh je ďaleko, že svoje trápenia prežívame sami, On nás neopúšťa, stále je s nami, aj v radostiach,
aj v trápeniach, aj v skúškach. Nebojme sa mu dôverovať. Pri druhej
svätej omši páter Ondrej zdôraznil potrebu „zladenia“ nášho života
s vierou, nemáme byť kresťanmi len
v kostole, ale máme si radostnú zvesť
preniesť aj do bežného života. Lebo
ten, kto miluje Boha, zachováva Jeho prikázania a prejavuje sa to v jeho zmýšľaní, reči, konaní… V závere
svätej omše misionári zasvätili našu
farnosť pod ochranu Nebeskej Matky, všetci sme sa presunuli k misijnému krížu, kde sme dostali požehnanie a pri individuálnom uctení kríža
pokľaknutím a bozkom po splnení
ďalších podmienok sme mohli získať
úplné odpustky.
Počas obnovy misií sme sa opäť
na chvíľku zastavili, prehodnotili
svoj život, uvedomili si jeho smerovanie… Mohli sme napraviť, čo sme
pokazili, mohli sme opäť nastúpiť
na správnu cestu… Veď všetci predsa chceme byť spasení… Musíme
však spolupracovať s Bohom na spáse svojej duše, pamätať na večnosť
a pričiňovať sa o dosiahnutie večnej blaženosti v každodennom živote. Nesmieme sa báť byť inými ako
tento svet, nesmieme sa hanbiť byť
Kristovými učeníkmi… Nech nám
dá Pán svoje požehnanie a odvahu
byť „soľou zeme a svetlom sveta“.
Zuzana Fernezová
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