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Školskú kaplnku zdobí mozaika Panny Márie – Matky ustavičnej pomoci – práca žiakov 9.B…; výtvarné riešenie navrhla pani učiteľka Staníková

Načúvať srdcom…

Televízia LUX nedávno ponúkla zaujímavú besedu na tému „ Rodina a médiá“. Okrem iného jeden z prítomných
hostí vyslovil zaujímavý postreh. To, čo
najviac súčasného človeka v médiách
zaujíma, je bulvár týkajúci sa života a
vzťahov známych celebrít, nových známostí či náhlych rozchodov. To by na
tom nebolo nič nové. Jeho postreh však
pokračoval ďalej. Čo si však médiá už
následne nevšímajú, je napríklad pohľad do mysle detí, ktoré prežívajú životné traumy z rozchodov svojich rodičov. To sa už v novinách nedočítame,
pretože nás to už akosi nezaujíma. Človek baží po senzáciách, ale chýba nám
súcit s tými, ktorí práve vtedy trpia...

Rôzne udalosti prináša život každý deň. A netreba pritom listovať na
stránkach bulvárnej tlače. Také a podobné udalosti sa dejú v našom okolí
denne. Čo však máme mnohokrát spoločné, je už spomenutá túžba po senzáciách a súčasne nám chýba väčší súcit s utrpením ľudí v našom okolí. Také
udalosti berieme ako fakt, ale súčasne sme radi, že sa to netýka nás osobne. Ktovie, čo by sme robili, keby sa to
stalo nám alebo niekomu v našej rodine. Tým však nemyslím len na rodinné
tragédie. To môže byť aj choroba, problémy v práci či v škole...
Aj tento rok slávime slávnosť Povýšenia Svätého Kríža. Aký by to bol

kríž, keby pod ním nestála Ježišova matka? Všetci sa rozpŕchli, ostala
tam len Mária. Nič nevravela, len stála. Aj tí najvernejší nakoniec sklamali. Je to obraz o nás a dnešnej dobe.
O veľkom súcite, ktorý nám však chýba. Nikto od nás nežiada slová. Niekedy stačí len stáť a hľadieť. Hovorí
sa, že iba 10% komunikácie má slovnú podobu, 30% sú zvuky a 60 % je
rečou tela. Pri súcitnom počúvaní počúvame očami a hlavne srdcom. Ale
aby sme dokázali súcitiť s plačúcimi, potrebujeme hlavne citlivé srdce. A takých Ježiš nazýva blahoslavenými...
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Quo vadis Sihelné? – Kam kráčaš Sihelné?
„ Mám rád tie chvíle, keď mozole v rukách pália… Počítam ubehnuté míle a potoky potu zo mňa sa valia…“
Tieto slová básne som si opakoval, keď som sa blížil k svojej rodnej hrudi v Sihelnom. A ani neviete, ako sa vždy teším na návrat. Veď bude
nasledovať stretnutie s mojimi drahými, s priateľmi, prídu spomienky na detstvo, návrat nádherných zážitkov, farieb, vôní, zvukov, emócií...
Vráti sa mi časť života. Rodný vzduch vracia zdravie. Opäť „ožijem“. Tu je stále môj domov. Ako sa blíži hranica nášho chotára, značka
na nižnom konci, vždy ma z toho radostne zamrví pri srdci. (A veru, to som ešte nevedel, koľko roboty ma doma čaká.) A keďže som sa
tohto roku zdržal u rodičov trochu dlhšie, mohol som porovnávať. Čo? Nuž život v Ríme, (kde teraz pôsobím), život v Bratislave, (kde som
pôsobil dosť dlho). A s čím? Nuž so životom u nás. Tu v Sihelnom. Porovnal som život pred niekoľkými desiatkami rokov v našej dedine so
súčasnosťou na tom istom mieste. Aký je výsledok môjho bádania? Povedané jednou vetou: „Všetko sa mení…
Všetko sa mení…
Mení sa jazyk – goralčina je na
ústupe. Menia sa lesy – žiaľ schnú.
Menia sa kopce – zdobia ich vysielače, antény a lyžiarske vleky.
Zmenili sa studničky a chodníčky
– mnohé zarástli. Menia sa role –
vo veľkej miere sa neorie a nekosí.
Sú zarastené ako matuzalemová
brada. Menia sa domy – drevenice sú raritou ako rys ostrovid či výr
skalný, ktorí ešte pre nedávnom
žili v Hrádku okolo Veľkej skaly.
Takže? Búra a stavia sa opreteky.
(A satelity zdobia okná ako biele muškáty. Ale záhrady domov sú
čoraz krásnejšie. Za to vás musím
ozaj pochváliť. Sú to také malé „raje“ s fascinujúcimi skalkami a trávnikmi.) Menia sa ulice – pre mňa je
to nádherné a fandím, aby vznikali stále nové. Ej veru, zmenili sa kone za traktory. A mení sa aj ticho.
Rev motoriek je u nás silnejší ako
v Bratislave aj v Ríme dokopy.
Ale čo je najväčšia zmena,
zmenila sa skoro celá jedna generácia ľudí a to súvisí aj so zmenou vzťahov. Je tu väčšia polarizácia.
U mnohých ľudí sú hlbšie, vrúcnejšie, úprimnejšie. Hľadá sa spolupráca. Je tu záujem o človeka. Zdá sa mi, že sa viac cíti, kto
čo prežíva. Hej, ľudia sa chcú rozprávať. Na druhej strane u niektorých cítiť akési až „vulkanické“ podráždenie a napätie. Stačí len malý „ťuk“ a zlostný výbuch zasahuje
celé okolie. Niektorí ľudia prskajú
na všetky strany. Všade vidia problémy, no nemajú čas, aby zistili, že
problém je v nich. A kadiaľ chodia,
nosia ho v sebe. V mnohých rodinách zmizlo „my“ a objavilo sa
„ja, len ja“. Priatelia, jednoducho
to cítim: „Zo svetových kopaníc
sa k nám tlačí nový štýl života.“
Naše bohatstvo a naša
chudoba
Tradičné témy našich dedov,
babiek, tetiek a ujcov boli: rodina, deti, starkí, vzťahy, zem, les,
dlh, borg, pálenka, kapusta, ďatelina, zemiaky, seno, drevo, kone, kravy… Tie posledné rozpravy o zvieratách dnes skoro zmizli.
Zostala ešte téma o prasatách. Tie
sa dnes ešte stále chovajú. Téma je
prastará. No v poslednom čase sa

objavili aj nové témy, ako: vlastníctvo, dedičstvo, zárobok, podpisy pozemkov, euro, diskotéky, filmy, telenovely, turbo, futbal, guľáš
partie, rozvody, podnikanie, akcie
a … a smrť.
Na čo sme v dedine bohatí?
Trochu ironicky poviem: Žiaľ,
na prvom mieste je to stres. Všetci
ho máme vrchovato. A pritom je
zbytočný. Veď to poznáte: “Poď!
Rýchlo, rýchlo. Lebo? Lebo bude
pršať. Lebo bude sucho! Potom
nebude to lacné! Či: prídeme neskoro...“ Všetci sa kdesi ženieme.
Kde? K hrobu! A to vzbudzuje v nás
nepokoj. Dramatický tón sa ozýva
skoro z každého domu. Ešteže to
zahladí nádherná nočná obloha
a tichý priateľský rozhovor. Euro,
veru, sme obohatení fascinujúcim
východom a západom slnka, výhľadom na Roháče. A chrbát nám
kryje Pilsko. Sme boháči, lebo máme dobrú vodu, čistý vzduch i vcelku úrodnú zem. Ale predovšetkým
je medzi nami Pán. Má tu svoj
dom. Jeho dom – kostol je medzi
našimi domami. Veru, sme veľmi
bohatá dedina!
A na čo sme chudobní? Zdá sa
mi, že nám chýba opravdivý čistý
humor. Od srdca úprimný nákazlivý smiech. Tak, ako to vedia dobré deti. Všimli ste si? V dedine nám
chýbajú otcovia. Nie že by neboli,
ale sú roztratení po svete. Príčiny
vieme. Dôsledok dopadá najmä na
deti. Čo môže byť krajšie, než keď
syn sa učí od otca remeslu a dcéra cíti, ako ju otec chráni a dáva istotu do života? Otcovia, nedajte
sa ochudobniť o tie najkrajšie city.
Vymyslite plán, ako neochudobniť
vaše deti o váš dobrý vplyv. Lebo
ak to nezvládnete, deti potom vystrájajú podľa vzorov z „filmohrdinov“. A ešte niečo rodinách chýba.
Zdá sa mi, že sa bojíme investovať
do dobrých kníh, hudby a kultúry.
Veru, sme veľmi chudobná dedina.
Po stáročia sú naše typické
miesta pôsobenia: roľa, les, hoľa,
krčma, kostol, škola a dnes aj ihrisko. Sú tu zmeny? Sú a ešte aké.
Hole zmizli. Na roli a v lese je počet ľudí premenlivý. V škole sú deti skoro všetky a v kostole je ľudí trochu menej. Na ihrisku viac.
A v krčme? Tam som už dlho ne-

bol. Neviem to posúdiť. Ale vraj
„Oravský dvor“ robí svoje.
Odpočuté...
Posúďte výroky, ktoré som za
ten čas, čo som medzi vami bol,
počul: „Mám najhoršie segry na
svete.“ „Ty somár.“ „Všetci mi závidia.“ „Daj si pozor, všade sa
kradne.“ „Nechaj ma na pokoji!
Choď si svojou cestou.“ „Kto začal?“ „Ty si povedal toto… A ty toto!“ Vulgarizmy som vynechal.
Moja poznámka je: Ako keby divoká oravská príroda vystrájala v našich dušiach. Nuž a aj médiá so
svojím „posolstvom“ dorazili do
našich obývačiek a z nich do nás.
Ale z našich sihelských úst vypadli aj nádherné vyznania, ako:
„Milujem tento kraj.“ „Poď, podaj
mi ruku.“ „Ďakujem ti za pomoc.“
„Daj, vyžehlím ti košeľu“. „Vďaka
ti Bože za pomoc.“ „Jano, bez teba by mi tu bolo ťažko.“ „Odpusťte
mi, včera som bol…“ „Ukáž, pomôžem ti.“ „Vďaka ti Bože za dobrých ľudí.“ „Hanka, vidíš, aké je to
krásne?“ „Ach, ten náš starký…“
„Čo by som si bez vás poradil.“
„Čo zanecháme našim deťom?“
Čo poradiť?
Drahí rodáci, vedzte, že naši otcovia a matky nám zanechali veľké
bohatstvo a mnohé osvedčené hodnoty. Sú uložené vo zvykoch a tradíciách. Nezabudnime na ne. Hej, my
tu v Sihelnom máme svoje hodnoty,
ale treba ich poznať. Možno ich ešte nikto nahlas nepomenoval. Ja to
poviem len nakrátko: Máme v dedine krásne rodiny a nádherných
mladých ľudí. Ako plamienok pred
vetrom, tak si mnohí chránia dobré vzťahy a lásku pred vplyvom zlého. Ňou – láskou ako kostihojom,
či balzamom hladia duše všetkých
v rodine a okolí. Sú plní tvorivosti, nápadov i radosti. Sú vlastníkmi nevídaných talentov. A to je naše bohatstvo. Všimnime si ich, povzbuďme ich a spolupracujme s nimi, aby vznikla nová kultúra. Kultúra, ktorá prináša dobrý život.
Vraví sa, že rodina je v kríze.
A toto strašidlo obchádza aj našu
dedinu. Ak je tak, tak prečo rodine
nevenovať viac času? Prečo sa doma viac nerozprávať? Veď stačí tak
málo. Byť voči sebe dobrý, zodpo-

vedný, pokojný. Dôverovať si navzájom a nepretláčať svoju vôľu. Uveriť, že viera vo večný život je našim zmyslom života. Veriť, že Láska je silnejšia než všetko zlé z „moderného času“. Potom sa zmení atmosféra v našej sihelskej komunite, tak sa zmení náš model správania… Jednoducho je pred nami výzva: Dať prednosť pravej láske. Aj
sprievodu, ktorý k nej patrí: seba
obete, odpusteniu, pokore.
Nič nám neostáva, len ísť
vpred
Veru, niečo pretrváva v našom
kraji stovky rokov a niečo nové sa
tisne do našich dvorov. Mnohé naše babky žijú ešte v stredoveku,
rodičia v moderne a niektoré deti sú už v postmoderne, alebo ešte vo väčšom zmätku. Nečudujme sa, že sem tam v niektorej našej hlave vzniká guľáš. Jednoducho všade cítiť zmenu „klímy“ –
zmenu duchovnej atmosféry. Aby
nás tento chaos, ktorý je inak celosvetový, nezdrvil, musíme mať
pevný bod. Kde ho nájsť? V peniazoch? Hoci by ste ležali so státisícmi v posteli, čosi hlboko ľudské
vám nezabezpečia. Veď či vám dajú pocit pokoja? Istoty? Budete sa
cítiť opravdivo milovaní? Skúste si
s nimi šepkať dôvernosti. Nič z toho. Budete smiešni a oklamaní.
Úplne iné ponúka Ježiš. Pevný
bod je vo viere v nádherného Ježiša Krista. V jeho milote, dôvernosti, láskavej prítomnosti. Tu môže
cítiť i chudák. Ak sa v ňom zakotvíme, odpoveď na otázku: „Quo vadis Sihelné?“ bude jasná. K tebe
Bože, k večnosti, do nezabudnuteľnosti.
Priatelia, tak to je mojich pár
úprimných postrehov o nás. Sú nedokončené, urobené trochu v rýchlosti. Možno aj mylné. A preto budem veľmi rád, ak niekto z vás povie: „V tomto sa zmýlil.“ Lebo potom nastane čas na premýšľanie
a hľadanie pravdy. Ozaj nastal čas
na premýšľanie. Trochu hlbšie ako
inokedy. Až ku svojim koreňom.
Potom snáď odhalíme, o čom je
to tu všetko. O čom je život. Čiastočnú odpoveď nám ponúka aj
náš cintorín. Na to ďalšie musí
prísť každý z nás. Všetkých vás
zdraví váš rodák Jozef Luscoň.
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TRI ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie z mimoriadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo dňa 18. 7. 2008 o 19. 00
hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
E. Schvaľuje:
1. Úver vo výške 300 000 Sk,
za účelom preklenutia časového
nesúladu medzi potrebami financovania a tvorbou zdrojov krytia.
G. Ruší:
1. Výpis uznesenia č E/1, zo
dňa 28.5. 2007 o vystúpení z projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd v regióne Orava, II. etapa.“
Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 9. 6. 2008 o 16. 30 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách na
Obecnom úrade a na Príspevkovej
organizácii Obce Sihelné za prvý
štvrťrok 2008.
D. Ukladá:
1. Veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru Sihelné navrhnúť
nové družstvo.
E. Schvaľuje:
1. Návrh plánu kontrolnej čin-

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
nosti hlavnej kontrolórky Obce
Sihlené Anny Luscoňovej na obdobie od júla 2008 do decembra
2008.
2. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Sihelné o finančný
príspevok na zakúpenie sviatočných rovnošiat pre družstvo Dobrovoľného hasičského zboru Sihelné vo výške 60 tis. Sk.
3. Odkúpenie pozemku pod
výstavbu vodojemu Hrádok, KN

parcela 1486/2 o výmere 400
m², KN parcela 1486/3 o výmere
245m², KN parcela 1486/4 o výmere 140m², KN parcela 1486/5
o výmere 157m², podľa geometrického plánu č. 37048201-29/2007,
vyhotovený Ing. Jaroslavom Genšorom v cene 10 Sk/m².
4. Žiadosť p. Jozefa Vonsa, trvale bytom Sihelné č. p. 215 o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č.
215/4 na dobu troch rokov.

F. Neschvaľuje:
1. Zmluvu o spolupráci pri príprave a realizácii projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa II.“ z dôvodu nesúhlasu s článkom IV. danej
zmluvy.
2. Žiadosť Jany Luscoňovej,
bytom Sihelné č. p. 123 o pridelenie jednoizbového bytu z dôvodu
nedostatku voľných bytov.
CH. Žiada:
1. Správcu štátnej cesty v obci Sihelné opraviť výtlky a diery na
ceste po zimnom období.
K. Odporúča:
1. Začať jednať s Námestovským urbárom o možnosti zachytenia ďalších prameňov.
2. Zvolať stretnutie starostov
obcí Sihelné, Rabča, Oravská Polhora a Rabčice ohľadom odkanalizovania uvedených obcí.
Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 31. 3. 2008 o 16. 30 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné

Výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska pri MŠ

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce
Sihelné za rok 2007.
2. Správu o hospodárení Obce Sihelné – drobná prevádzka za
rok 2007.
3. Stanovisko hlavného konPokračovanie – s. 4

Sihelník 2
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TRI ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

E. Schvaľuje:
1. Záverečný účet Obce Sihelné
za rok 2007 a to s príjmami vo výške 16 260 tis. Sk a výdaje vo výške
16 260 tis. Sk.
2. Záverečný účet Obce Sihelné
– drobná prevádzka z hlavnej činnosti a to príjmy vo výške 1. 787 tis.

Sk, a výdaje vo výške 1 509 tis. Sk.
3. Podanie žiadosti Obce Sihelné – drobná prevádzka o prenájom budovy a gatra Združenia
bývalých urbarialistov obce PS Sihelné.
4. Cenovú ponuku na zabezpečenie vypracovanosti projektovej
dokumentácie – obecné komunikácie, chodníky, rigoly, prípadne
verejné priestranstvá podľa grantovej schémy 3.4. aktivita B uskutočnenie investičných zámerov
obnovy obcí alebo zo sekcie rozvoja vidieka vo výške 150 tis. Sk.
5. Žiadosť Margity Luscoňovej,
bytom Sihelné č. p. 388 o odkúpenie
pozemku diel 36 o výmere 2m² z KN
parcely 329/2, vytvorený geometrickým plánom č. 31024106-22/1999,
Ing. Františkom Truhanom v cene
56 Sk/m².
6. Žiadosť o pridelenie bytu
pre Jozefa Chudiaka a manželky
Jany, bytom Sihelné č. p. 404 a to
byt č. 485/6 v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia o bytoch č.
1/2008.
7. Žiadosť o pridelenie bytu
pre Stanislava Mazuráka, bytom
Sihelné č. p. 128 a to byt č. 215/5
v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia o bytoch č. 1/2008.
8. Odpustenie nevymožiteľných pohľadávok k 31. 12. 2007 za
odpady podľa prílohy č. 1.
9. Odpustenie nevymožiteľných pohľadávok k 31. 12. 2007
z dane z nehnuteľnosti podľa prílohy č. 2.
Bc. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

sie nám však prekazilo naše plány. Museli sme sa uspokojiť s niečím menej náročným. A tak sme
sa zo Štrbského plesa popri Popradskom plese vybrali na Sliezsky dom. Azda najväčším zážitkom bol pre všetkým výstup strmou a kľukatou cestičkou na Se-

dlo pod Ostrvou v nadmorskej
výške 1 966 m. Umorení dlhou
a náročnou cestou sme nakoniec
zišli do Tatranskej Polianky. Dúfam, že únava, bolesť nôh a niekoľko otlakov nás neodradia vrátiť sa do veľhôr znova…
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

drevín v tejto lokalite môže spôsobiť výrazné zníženie výdatnosti
prameňov.
2. Časť prístupovej cesty v smere od Oravskej Polhory v dĺžke 1,4
km, je vo vlastníctve Združenia
bývalých urbarialistov obce PS Sihelné, čiže obyvateľov obce Sihelné a táto nespĺňa parametre prístupovej cesty na navrhovaný počet návštevníkov. V prípade rozšírenia jestvujúcej cesty je potrebný
súhlas valnej hromady Zduženia
bývalých urbarialistov obce PS Sihelné, lebo je to zásah do vlastníckych práv podielnikov.
Výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska pri MŠ
Dokončenie – s. 3
trolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu za rok 2007.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Sihelné k druhej
úprave rozpočtu Obce Sihelné na
rok 2008.
C. Nesúhlasí:
1. So zámerom „SKI areál Námestovské Pilsko“ v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 a to z tohto
dôvodu:
Navrhnutá zjazdovka B prechádza cez lesné porasty 341,
342, 327, v ktorých sa nachádza
ochranné pásmo 1. a 2. stupňa záchytných prameňov Sihelné – Pilsko č. 1 a č. 2, z ktorých sa zásobuje pitnou vodou Obec Sihelné.
Z týchto prameňov je plánované
zásobovanie pitnou vodou aj pre

obec Oravská Polhora. Tieto pramene sú charakteristické vysokou
kolísavosťou výdatnosti. Výrub
drevín v tejto lokalite môže spôsobiť výrazné zníženie výdatnosti
prameňov.
2. S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „SKI areál Námestovské Pilsko“ a to z nasledovného dôvodu:
1. Navrhnutá zjazdovka B
prechádza cez lesné porasty 341,
342, 327, v ktorých sa nachádza
ochranné pásmo 1. a 2. stupňa záchytných prameňov Sihelné – Pilsko č. 1 a č. 2, z ktorých sa zásobuje pitnou vodou Obec Sihelné.
Z týchto prameňov je plánované
zásobovanie pitnou vodou aj pre
obec Oravská Polhora. Tieto pramene sú charakteristické vysokou
kolísavosťou výdatnosti. Výrub

D. Ukladá:
1. Ekonómke Obecného úradu
bližšie špecifikovať príspevok Cirkevnej základnej škole sv. apoštola
Pavla Sihelné vo výške 78 tis. Sk.
2. Vysypať makadamom nespevnené parkoviská v okolí rímsko-katolíckeho kostola.
3. Starostovi Obce Sihelné jednať s vedením Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla Sihelné a Materskej školy Sihelné, aby
sa vo svojich učebných osnovách
vo väčšej miere venovali propagácii
o čistote verejných priestranstiev
a o druhotnom využívaní odpadov.

Nezdolaný velikán…
Aj keď nám prvotný zámer
úplne nevyšiel podľa plánov,
v ten deň sme mali azda všetci
celkom pekný zážitok. V sobotu 16. augusta sme sa skoro rá-

no s plným autobusom nadšencov vybrali na výlet do Vysokých
Tatier. Našim cieľom bolo zdolať
symbol nášho národa – majestátny Kriváň. Nepriaznivé poča-
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Školský rok 2008/09
Školský rok 2008/2009
je jubilejný rok svätého
Pavla a tiež je to siedmy rok
existencie našej cirkevnej
školy.
Prajem nám, aby školský
rok 2008/09, ktorý otvárame,
bol požehnaný, milostiplný pre
všetkých nás. Bude aj šťastný,
veselý, pracovný a náročný. Po
bezstarostných letných dňoch
prázdnin vás opäť pozývame, milí naši žiaci, k zodpovednej a svedomitej práci. Vítam medzi nami
v spoločenstve CZŠ sv. apoštola
Pavla našich prvákov a ich rodičov. Prajeme vám, aby ste sa medzi nami cítili ako doma. My máme pre vás otvorené srdcia a sme
radi, že sa budeme s vami stretávať a vzájomne sa obdarovávať láskou, porozumením. Život
je krásny, ale ťažký. Svoju cenu
odráža v námahe. V námahe je
krása života. Je úžasné pozerať
na krajinu z výšky hory, aj keď
sme sa na jej vrchol dostali za cenu námahy. Škola, to je námaha. Pripravovať pre život, to znamená „vychovávať a milovať aj
v ťažkých chvíľach. Práca žiakov
a učiteľov, to sú ťažké chvíle.“
Škola, to je ťažká cesta, po ktorej musíme kráčať. Škola, to je
zodpovednosť a povinnosť.
Škola, to je učiť sa zodpovednosti a plneniu povinností.
No bez Božieho požehnania
márne sú naše namáhania. Duch
svätý pôsobí ako láska neprestajne a všade vždy tam, kde On
chce, stačí, ak mu dáme svoj súhlas. Boh nás potrebuje, potrebuje našu spoluprácu. Poďme v tomto jubilejnom roku svätého Pavla
v jeho šľapajach, v láske, jednote
a v pravde. Láska bez pravdy nie
je skutočnou láskou. Žime evanjelium 24 hodín denne.

Zloženie pedagogického kolektívu
Riaditeľka školy
PaedDr. ThLic. Margita Borová
Zástupcovia školy
Ing. Jarmila Jarošová, Mgr. Veronika Vojtašáková
Výchovný poradca
Ing. Mariana Kutliaková

7. B. Ing. Anna Chudjáková
8. A. Mgr. Oľga Hajdučáková
8. B. Mgr. Lenka Nahálková
9. A. Mgr. Monika Madleňáková
9. B. Mgr. Zlatica Staníková
ostatní vyučujúci
Mgr. Ľuboš Šípoš
Školský klub
Antónia Pjonteková

Triednictvo:
1. A. Mgr. Erika Segečová
1. B. Mgr. Katarína Maslaňáková
2. A. Mgr. Lýdia Bujnová
2. B. Mgr. Dana Masničáková
3. A. Mgr. Viera Mazuráková
3. B. Mgr. Eva Bojnáková
4. A. Mgr. Ľubomíra Nováková
4. B. Mgr. Iveta Kakačková
5. A. PaedDr. Katarína Viludová
5. B. Mgr. Martina Pitáková
6. A. Mgr. Martin Fider
6. B. Mgr. Viera Bolibruchová
7. A. Mgr. Jana Kutláková

Kvalifikovanosť učiteľov
1. stupeň – 100 %
2. stupeň – 100 %
Prevádzkoví zamestnanci
Ekonómka
Bc. Vlasta Brezoňáková
Projekt chránené pracovisko
Anna Maderičová
Školník
Jozef Ferníza
Upratovačky
Margita Pindjaková, Johana Jančová

Projekt dlhodobo nezamestnaných
Monika Gužiňáková
Počet tried: 18
Počet žiakov: 364
1. stupeň – 156 žiakov
2. stupeň – 208 žiakov
Žiaci sa vyučujú:
1. a 5. ročník: Školský vzdelávací
program
2. – 4, 6. – 9. ročník: Učebný plán
č. 398/2001- 45
Učebné osnovy
1. stupeň Variant 3 pre 1. stupeň
cirkev. škôl
2. stupeň Variant 2 pre 5. – 9. ročník cirk. škôl
Nech tento rok je požehnaním
pre všetkých nás.
PaedDr. ThLic. Margita Borová

Konkurz na miesto riaditeľa
Dňa 30. júna sa na Cirkevnej základnej škole sv. apoštola Pavla konal konkurz na
miesto nového riaditeľa. Do
konkurzu sa prihlásila Mgr.
Ľubomíra Nováková, ktorá sa tesne pred konkurzom
vzdala, Mgr. Viera Kozáková
a PaedDr. ThLic. Margita Borová. Výberovú komisiu vymenoval otec biskup František Tondra v zložení: pomocný biskup, generálny vikár,
Mons. Andrej Imrich, riaditeľ
DŠÚ, PaedDr. Ján Dravecký,

Mgr. Dušan Šoltés, Bc. Jozef Gabriel, Mgr. Ľuboš Šípoš, Bc. Marta Bielaková a
Ing. Mariana Kutliaková. Na
základe odporúčania výberovej komisie z výberového konania do funkcie riaditeľky
a štatutárneho zástupcu vymenoval Mons. Prof. ThDr.
František Tondra, spišský
diecézny biskup PaedDr. ThLic. Margitu Borovú. Pri vykonávaní funkcie jej na príhovor sv. Pavla vyprosil Božiu ochranu a pomoc.
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MŠ

Štátny vzdelávací program pre materské školy
(predprimárne vzdelávanie ISCED 0)
Milí rodičia nakoľko do platnosti vstupuje v súčastnosti nový školský vzdelávací program,
MŠ si poklada za povinnosť aspoň čiastkovo Vás informovať
o dannom vzdelávacom programe v MŠ.
Poslanie materských škôl sa
neustále vyvíja, môžme povedať,
že sa neustále zdokonaľuje. Kým
v minulosti, pôvodne boli MŠ hlavne zamerané na pomoc zamestnaným matkám, momentálna situácia poslania materskej školy sa
vníma už úplne iným smerom.
Smerodatným sa stáva samotné dieťa a celostné rozvíjanie jeho
individuality.
Podľa nového školského programu, ktorý vstupuje do platnosti už
tento školský rok 2008/09 má dať
dieťaťu taký základ, aby malo po
celý život potešenie zo vzdelávania. Týmto krokom v súčastnosti
sa materská škola posunula vpred
a stáva sa začiatkom celoživotného a systematického vzdelávania.
Materská škola ako výchovnovzdelávacia inštitúcia uvádza dieťa do širšieho spoločenstva, po-

máha dieťaťu sa do začlenenia širších sociálnych vzťahov, t.z., že
naplňuje a nasycuje jeho túžbu
po kontakte s rovesníkmi. Zároveň MŠ má vytvárať deťom prirodzené podmienky aby sa im darilo, aby sa každé dieťa mohlo rozvíjať ku spokojnosti ostatných ale aj
seba samého. Pretože každé dieťa
je individuálne, jeho jedinečnosti sa v skupine (kde vyrastá medzi
ostatnými) pozorujú, porovnávajú, doplňujú, konfrontujú a posúvajú ho vpred vo svojom osobnom
raste. Dieťa sa totiž v prostredí materskej školy učí žiť zdokonaľovať
sa vo všetkých smeroch, poznávať
ostatných ale aj seba. A tak materská škola má poskytovať správne podmienky správneho rozvoja
osobnostného potenciálu dieťaťa.
Poskytuje a má vytvárať potrebné
podmienky pre výchovu a vzdelávanie, ktoré sú nutné pre účinný
sebarozvoj a osobnostný rast detí. Nakoľko medzinárodne výskumy potvrdzujú že dieťa, ktoré vo
svojom živote absolvovalo výchovu a vzdelávanie v MŠ je neskôr
v živote zodpovednejšie, kultivovanejšie – materská škola sa za-

Život v našej MŠ
Školský rok 2007/08 bol v našej
MŠ zaujímavý, určite aj podnetný
s rôznymi akciami, kultúrnymi
podujatiami a výchovno-vzdelávacími projektami.
V danom školskom roku možno
veľmi kladne hodnotiť spoluprácu
s rodičmi.
Spoločne deti a rodičia sme
sa zúčastnili v mesiaci december
bábkového divadla v Žiline, kde
nás pozdravil aj Mikuláš. Niekoľko mamičiek nás sprevádzalo aj
na výlete na Edyho ranč. Všetky
naše deti si zajazdili na koníkoch
a dosýta sa vyhrali na preliezkách,
hojdačkách a v piesku. Zároveň
sa nám vydaril aj jednodňový výlet do Bojníc kde deti v ZOO videli rôzne zvieratká a nezabudnuteľný bol Deduško Večerníček zo slovenskej televízie. Pri exkurzii do
Bojníc veľké poďakovanie patrí aj
rodine p.Mazuráka, ktorý prispel
sponzorstvom pre našich škôlkárov.
S rodičmi sme sa naďalej stretávali pri kultúrnych akciách
a programoch počas Vianočnej
besiedky, počas karnevalu ako aj
v kultúrnom dome z príležitosti Dňa matiek. Zmysle tolerancie
a k úcte k starším sme prispeli kul-

túrnym programom pre dôchodcov – pozdravili sme našich starkých. Peknou spomienkou zostáva aj spolupráca a výroba strašiačikov v rámci súťaže Strašiačikovia v MŠ.
V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sme v príprave na školu rozvíjali predčitateľskú gramotnosť a zabezpečovali systematickú
prípravu predškolákov do CZŠ.
Zároveň sme v MŠ plnili vypracované projekty. Medzi najdôležitejšie patril projekt Zdravý životný
štýl (výchova k zdravému spôsobu
života). Vytvárali sme podmienky pre ochranu a podporu zdravia v MŠ. Inštalovali sme výstavky s naaranžovaním prác, kde deti
ukázali ako vedia uplatniť výtvarné a pracovné zručnosti.
Ďalej sme plnili projekt enviromentálnej výchovy, kde sme rozvíjali sériu tém na eko hry v súvislosti s ochranou životného prostredia
prírody. V rámci projektu Bezpečko sme pozvali do MŠ požiarnika,
ktorý deťom ukazoval rôznu techniku, ktorú požiarnici používajú.
Deťom sa najviac pačilo zdvíhanie na oceľovom vankúši a hlavne chlapcom požiarne prilby a samotné požiarne auto.

čala dávať do popredia pozornosti a v súčastnosti je už zaradená
do sústavy škôl. Má zabezpečovať
výchovu a vzdelávanie už v tomto
školskom roku 2008/09 prostredníctvom nového školského vzdelávacieho programu, ktorý bude poskytovať deťom určitý typ vzdelávania .V našom prípade v systéme
MŠ teda materských škôl je to stupeň vzdelávania ISCED 0 pomenovaný na základe európskej klasifikácie nazvaný ako PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.
Predprimárne vzdelávanie platí teda pre materské školy a umožňuje jednak širší rozvoj jazyka, ďalej má položiť základy vnímania, má
rozvíjať poznatky a schopnosti deti
(rozvíjať, spoznávať prírodné a spoločenské vedy). Má zabezpečiť rozvoj fyzickej a pohybovej stránky dieťaťa, povedomie zdravia a rozvoj
prostredníctvom kultúry a umenia
pričom podstatou je realita dieťaťa.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa tak, že absolvuje posledný ročník vzdelávacieho programu (odbor vzdelávania v materskej škole). Z takéhoto dieťaťa sa
stáva absolvent predprimárneho

vzdelávania. Na získanie profilu
absolventa predprimárneho vzdelania je potrebne aby dieťa dosiahlo v závere predškolského veku
elementárne základy potrebné pre
vstup do ZŠ. Každý predškolák,
ktorý bude navštevovať materskú
školu dostane na záver školského
roku 2008/09 osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. To znamená, že takéto dieťa
je pripravené na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Má profil absolventa predprimárneho vzdelávania. Školský vzdelávací program sa bude
aktualizovať každý rok vzhľadom
na vlastné podmienky a tiež vlastného zamerania MŠ. Nový školský program preferuje premyslenosť dynamiku pružnosť má rozvinúť potenciál dieťaťa po každej
stránke na základe tvorivosti,poznávania, (na základe zážitkového poznávania a pod.) na podklade orginality ale aj hravosti . Zaleží na materskej škole ako si ho zrealizuje, ako sa jej ho podarí uskutočňovať a plniť k spokojnosti detí,
k spokojnosti rodičov a ostatných.

V rámci projektu Pohybom ku
zdraviu sme prevádzali rôzne telovýchovne aktivity a zúčastnili
sme sa na olympiáde z telesnej výchovy v Oravskej Polhore. V rámci
projektu náš región a zvyky ľudových tradícii okrem výchovy (k národnej hrdosti) sme sa zúčastnili na Štrngálkach ľudových piesni v Oravskom Veselom. V rámci súťaží výtvarného zámeru sme
dostali diplom z akcie Poľovníctvo
očami detí.
Počas celého školského roka sa
zabezpečovala logopedická starostlivosť
Školský rok 2008/09 sme
ukončili poďakovaním v kostolíku. A posledný deň školského roku sme navštívili Obecný úrad.
Predškoláci sa tu stretli s p.starostom obce a tetami úradničkami. Ako správni budúci občania
Sihelného si vyskúšali ako sa sedí zasadacej miestnosti. Spoznávali štátne symboly a nakoniec dostali predškoláčikovské vysvedčenia s prianím úspešného vykročenia do školy.
V školskom roku 2007/ 08 bolo v zariadení materskej školy zapísaných 57 detí. V danom školskom roku (máji ) prebehla v MŠ
školská štátna inšpekcia. Deti boli
vyhodnotené ako samostatné, komunikatívne a aktívne. Prostredie

veľmi podnetné. Všetky priestory
v MŠ hodnotené ako estetické a zámerne kladne podporujúce rozvoj
osobnosti dieťaťa, viditeľne na ich
aktivite a v samotnom prejave detí. Pedagogický zamestnanci v MŠ
boli hodnotený ako kolektív, ktorý
prenáša poznatky z metodických
združení, odborných seminárov,
individuálnych štúdii a pod. do
činnosti a práce v MŠ. Znalosti aktívne prenášané a viditeľné v záujmoch detí
Za dobrú úroveň a veľmi dobre hodnotenie školskej štátnej inšpekcie poďakovanie patrí hlavne
celému pedagogickému kolektívu,
celému tímu zamestnancom v MŠ
kde každý sa snažil a prispel svojou činnosťou a prácou. Zároveň
poďakovanie patrí aj zamestnávateľovi – Obecný úrad Sihelné, ktorý nás vždy podporil. Začal sa už
nový školský rok 2008/09, ktorý
nás prekvapil školskou reformou.
Cestou do nového predprimárneho vzdelávania sa pridala aj naša
MŠ. Súčastne máme zapísaných
v MŠ 60 detí. Teší nás, že sa počet
z roka na rok zvyšuje, zároveň sa
však ospravedlňujeme rodičom,
ktorých detí sme nemohli prijať do
MŠ z dôvodu preplnenej kapacity.
Dané prihlášky týchto detí sa budú ešte riešiť dodatočne.
Riad.MŠ -Synáková
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Činnosť Rodičovskej rady pri Cirkevnej základnej
škole sv. apoštola Pavla v Sihelnom v školskom
roku 2007/08
Výkonný výbor
Predseda
Bc. Marta Bielaková
Tajomník
Vlasta Jagnešáková
Hospodár
Monika Gužiňáková
Zástupcovia triednych
aktívov
Katarína Rusnáková, Martina Gabrielová, Gabriela Tarčáková, Ľubomíra Luscoňová, Andrea
Kohuťárová, Katarína Chudjaková, Jana Stašová, Marta Kormanová, Silvia Mazuráková, Dáša
Chudiaková, Mária Ďubašáková,
Mária Sunegová, Paulína Mačincová, Jana Vonšáková.
Aktivity Rodičovskej rady
Rodičovské združenie pri Cirkevnej základnej škole sv. apoštola Pavla bolo dňa 11. 1. 2008
zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, máme svoje IČO a pečiatku,
takže fungujeme ako právoplatné združenie so všetkými právomocami, ktoré nám vyplývajú zo
Stanov rodičovského združenia,
ktoré máme vypracované.
Členovia Rodičovskej rady sa
zúčastňovali na aktivitách organizovaných v spolupráci s vedením CZŠ, ako je Karneval, Mikuláš, Deň učiteľov, Deň detí
a iných akciách a pri tejto príležitosti chcem všetkým poďakovať za trpezlivosť a ochotu. Taktiež chcem poďakovať sponzorom, ktorí nám veľmi peknou finančnou čiastkou prispeli na realizáciu vyššie uvedených aktivít.
Novinkou činnosti Rodičov-

skej rady v šk. roku
2007/2008 bolo zorganizovanie predvianočnej burzy a batôžkového plesu.
Predvianočná
burza
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“ (Mt, 25,40)
Ježišove slová boli hlavnou motiváciou na zorganizovanie burzy, ktorá sa
konala na tretiu adventnú sobotu v budove Cirkevnej základnej školy. Aktérom tohto podujatia bola CZŠ a Rodičovská rada. Členovia rodičovskej rady sa snažili osloviť čo najviac ľudí, ktorí by
boli ochotní ponúknuť svoje výrobky. Niektorí ochotne súhlasili a prišli, niektorí by boli aj prišli, ale mali z toho obavy a niektorí sľúbili, že ak sa to bude organizovať o rok, tak si nejaké
pekné veci pripravia a určite prídu. Každý kto predával, tak mohol zo svojho zisku prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou na
účet Rodičovského združenia.
Peniaze budú využité na dobrovoľné aktivity našich detí. Myslíme si, že v dedine máme veľa šikovných ľudí a chceli by sme ich
povzbudiť, aby sa nehanbili prezentovať svoj talent. Pri takýchto stretnutiach sa môžeme navzájom porozprávať, vymeniť si
skúsenosti, lepšie porozumieť
jeden druhému, upevniť medziľudské vzťahy a zároveň tu mô-

žeme obdivovať zručnosť a nadanie našich rodákov.
Preto by sme aj touto chceli poďakovať všetkým, ktorí svojou účasťou túto akciu podporili a vyslovujeme im úprimné Pán
Boh zaplať.
Batôžkový ples
Dňa 29. 3. 2008 sa pod vedením Dáše Chudiakovej uskutočnil v Kultúrnom dome v Sihelnom 1. Rodinný batôžkový ples.
Na prvom ročníku sa zúčastnilo
približne 22 rodín. V batôžku si
každý okrem svojich detí priniesol aj niečo na pohostenie.
Najväčšiu radosť z tejto rodin-

nej akcie mali najmä deti, pretože sa zabávali a súťažili so svojimi rodičmi. Počas celého plesu
vládla dobrá nálada a príjemná
rodinná atmosféra. O kultúrny
program sa postarali žiaci CZŠ.
Každá rodina prispela cenou do
tomboly a zároveň si cenu po vyžrebovaní aj odniesla. Akcia sa
končila o 22.00 hod. Veríme, že
z rodinného plesu odchádzali
všetci spokojní a radi sa ho zúčastnia aj o rok.
Všetkým členom Rodičovskej rady z úprimného srdca ďakujem za spoluprácu a za obetu, ktorú priniesli v prospech našich detí.
M. Bielaková

HOSPODÁRENIE RODIČOVSKEJ RADY
Príjmy:
Členské príspevky: 377 žiakov x 120 Sk 		
45 240 Sk
Vianočné trhy
1 000 Sk
Sponzori:
Maškarný ples
Obecný úrad Sihelné
2 000 Sk
Okno DAFF, s.r.o. Oravská Polhora
1 000 Sk
Jozef Mazurák
1 000 Sk
Jozef Brišák
500 Sk
Elektroinštalácia – V. Kornhauser, V. Bielak
500 Sk
Obecné zastupiteľstvo
10 000 Sk
Príjmy spolu:
61 240 Sk
Výdavky:
Súťaže
Mikuláš
Vianočné trhy
Zápis do 1. ročníka
Karneval
Lyžiarsky výcvik
Pečiatka
Deň učiteľov
Deň detí
Knihy pre jednotkárov na konci šk. roka
Večierok pre deviatakov
Výdavky spolu:
Zostatok:

5 570 Sk
7 620 Sk
387 Sk
451 Sk
5 981 Sk
3 122 Sk
500 Sk
855 Sk
7 539 Sk
3 605 Sk
1 399 Sk
37 029 Sk
24 211 Sk
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XVI. ročník – Folklórnych slávností pod
Babou horou a Pilskom v Sihelnom

Stretnutie goralov na XVI.
ročníku Folklórnych slávností
pod Babou horou a Pilskom
v Sihelnom dňa 20. júla 2008

Stretnutie goralov pod Babou
horou a od vlani aj pod Pilskom
bolo tohto roku vydarené.
Skonštatovali to všetci, ktorých som sa pýtala na ich dojmy.
Pán Boh nám dal pekný deň a my
sme ho spoločne prežili ako jedna
veľká folklórna rodina v prírodnom amfiteátri. Slniečko svietilo
a Sihelné obišli všetky búrky, len
dúha sa ukázala.
Opäť sa stretli rodiny, známi, hostia, aby zhliadli program,
ktorý pre nich pripravilo Oravské kultúrne (predtým osvetové)
stredisko z D. Kubína. Program
bol bohatý, dopoludnia na slávnostnej sv. omši sme si spomenuli na nositeľov tradícií a ľudové
umenie našich predkov.
Od pol druhej do skoro pol ôsmej večera znela v amfiteátri ľudová hudba, piesne, tance v štyroch komponovaných programoch.

Úvod tvoril program detskej –
či mladej rodinnej ľudovej hudby Pietruska pod vedením Ladislava Bjelaka zo Sihelného a slova sa ujali usporiadatelia slávností – za OcÚ Bc. Jozef Gabriel, starosta obce a PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ OKS. Po úvodnom privítaní dostali priestor
detské folklórne súbory v programe Otváraj sa, zlatá brána, kde sa
v réžii O. Žabenkej a V. Baľákovej
predstavili deti zo súborov Goralček a Sihelček zo Sihelného, Kašunka a Heligón z Rabčíc, Goralecki z Rabče, ľudové hudby Petruska zo Sihelného a Chmurecka z Oravskej Polhory, zo sólistov
Evka Ptačinová z Rabče. Programy moderovala Andrea Moravčíková.

V programe Z rodu muzikantov I. sme si priblížili známe muzikantské rodiny a ich ľudové
hudby – Jozefa Jagelku z Rabčíc,
kde účinkujú jeho dcéry, zaťovia
a vnučky, ľudovú hudbu rodiny
Romana Bjeláka st. zo Sihelného, rodiny gajdošov Luscoňovcov
z Oravskej Polhory. Program moderoval jeho autor M. Žabenský,
ktorý oboznámil divákov s históriou rodín. Napríklad o Bjelakovcoch povedal: „Bjelakovci, jedna
z mnohých sihelnianských rodín.
V Sihelnom už štvrtú generáciu
uchovávajú a zveľaďujú hudobné
kultúrne dedičstvo obce. Najstarším účinkujúcim z rodu je Roman
Bjelak. Narodil sa dva dni pred
Štedrým večerom v roku 1933
v Sihelnom. K muzike mal od na-

rodenia veľmi blízko – veď jeho
otec Jozef bol primášom a hrával
s gajdošom Ondrejom Mačincom
a huslistom Jozefom Mačincom.
Od starších muzikantov, ktorí si
nástroje i vyrábali, pochytil štýl
hry, naučil sa hrať i na harmoniku a vyrezávať z dreva. Roman
Bjelak ako primáš hrával v známej gajdošskej muzike Fernezovcov, v ktorej účinkoval gajdoš
Ján, huslista Jozef a heligonkár
Pavol Ferneza. Doprovod tvorili
speváčky Janka Fernezová, Kristína Vnenčáková, Anna Grobarčíková a Žofia Vonšáková. Hrávali často – na krstinách, svadbách,
zábavách, na fašiangoch – či pri
koledovaní. Neskôr ako ľudová
hudba s pôvodným a originálnym
prejavom úspešne účinkovali na

najvýznamnejších
festivaloch
na Slovensku i v susednom Poľsku. V súčasnosti hráva v ľudovej hudbe Folklórnej skupiny Magura spolu s gajdošom Jozefom
Vnenčákom, heligonkárom Pavlom Fernezom a huslistom Milanom Vonšákom. V rodine Bjelakovcov sa muzikantské majstrovstvo dedí a preberá z generácie na
generáciu. Dôkazom sú synovia
Roman a Ladislav – nielen muzikanti , ale aj výborní speváci. Posolstvo piesní a melódií dnes odovzdáva syn Ladislav ďalšej generácii – rodinnej detskej ľudovej
hudbe Pietruska. Vznikla v roku
2004 a hrajú v nej primáška Anna, druhé husle Klára, na basičke
Jakub, akordeonista Filip a speváčka Barbora“.
Moderátor podobne priblížil uchovávanie vzťahu k ľudovej

kultúra
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kultúre aj v ďalších hudobne nadaných rodinách, ktoré nás povodili melódiami po svojich muzikantských chodníčkoch.
Folklórne skupiny v programe
Papirovi butki mom uviedli repertoár z tanečnej i hudobnej Oravy
i zo zvykoslovia.
V programe účinkovali folklórne skupiny Magura zo Sihelného,
Rabčičanka z Rabčíc, Senková
z Podbiela, Pod Ostrým vrchom
z Dlhej, Goral zo Suchej Hory, ľudové hudby Magura zo Sihelného, Rovňan z Rabčíc, Chmurecka z Oravskej Polhory a sólisti –
speváčka Janka Šurinová a hráč
na ústnu harmoniku Jozef Adamčík z Rabče, program obohatil
svojím vystúpením aj známy heligonkár Serafín Ganobčík z Oravského Veselého.
Skupiny uviedli svoj nový repertoár, vychádzajúci z tradícií
svojich obcí, veselý, vtipný (napr. pásmo Cigáni z Dlhej, Kršti-

ny z Podbiela), ale aj po stránke hudobnej a tanečnej na výbornej úrovni. Niektoré skupiny sa prihlásili aj do regionálnej
súťaže Nositelia tradícií s postupom na krajskú prehliadku a práve tu, v Sihelnom, odborná porota v zložení PhDr. M. Žabenský,
Pavla Ganobčíková a Mgr. M. Ďaďo, ich výkony hodnotila a vyberala na postup.
Záverečný program Prišli
k nám hostia patril hosťujúcim súborom. Organizátori zvolili pozvanie súborov, ktorých členovia majú
rodové korene pochádzajúce zo Sihelného.
Takým je folklórny súbor Fialka z Partizánskeho s bratmi Kovalíčkovcami, aj folklórny súbor
Marína zo Zvolena s Andreou
Jágerovou. Spolu s Vagonárom

z Popradu, ľudovou hudbou. Laliky spod Kikuli z Lalik z Poľska
spustili vyše dvojhodinový oh-

statnenie konania, svedčí o tom
aj cez 1 500 divákov, do 400 účinkujúcich členov folklórnych ko-

ňostroj hudby, spevu a tanca,
ktorý spestril svojím vystúpením
na záver folklórny súbor Oravan
z Nižnej. Ten sa totiž vracal z turné – vystúpení v Poľsku a nedalo im neodbočiť v Sihelnom a pozdraviť divákov.
Po ich vystúpení sa slova ujal
starosta obce Bc. Jozef Gabriel, ktorý poďakoval účinkujúcim
a pozval divákov na budúci XVII.
ročník , ktorý by sa mal uskutočniť vo vynovenom amfiteátri.

lektívov, veľa hostí z iných obcí i regiónov. Dobrý zvuk o festivale beskydských goralov sa teda preniesol aj za hranice regiónu a tento zvuk v tejto polohe
a úrovni v budúcnosti si určite
Sihelné zachová. Prispejú k tomu aj domáci folkloristi, ktorých pribúda. Nielen priaznivcov ľudového umenia, ale aj sformovaných kolektívov a sólistov,
ktorí sa vzdelávajú v hudobných
školách, konzervatóriách. Popri
známej FS Magura s ľudovou
hudbou, ľudovej hudbe Bjelakovcov, ľudovej hudbe Pietruska,
detskému folklórnemu súboru Goralček sa do tohtoročných
slávností s programom zapojil
detský folklórny súbor Sihelček,
ktorý dostal príležitosť účinkovať na tohtoročných Podroháčskych folklórnych slávnostiach

Verme, že dobré predsavzatia
sa naplnia, veď občania si zaslúžia zhliadnúť vystúpenia v kultivovanom prostredí aj s dobrým technickým zázemím, čo ocenia aj účinkujúci.
Tohtoročné XVI. Folklórne
slávnosti pod Babou horou a Pilskom opäť potvrdili svoje opod-

v detskom programe, do ktorého
ho vybrali autori programu.
Ak by sme na záver stručne
chceli povedať o kladoch slávností, tak určite k nim prispelo aj preloženie miesta technickej zábavy – kolotočov do priestoru mimo areál, takže reprodukovaná
hudba nerušila program, k výsledku prispel aj záujem a dobré organizačné zvládnutie technickej
a usporiadateľskej stránky podujatia zo strany pracovníkov Obecného úradu pod vedením starostu obce Bc. Jozefa Gabriela, ktorý
operatívne riešil technickú časť.
Programy zabezpečovalo Oravské kultúrne stredisko z D. Kubína, pripravovala ich komisia v zložení M. Žabenský, V. Baľáková,
O. Žabenská, A. Moravčíková, K.
Vnenčáková, J. Fernezová, L. Bjelak, I. Matis, J. Adamčík, ktorá sa
stretávala za prítomnosti starostu
na Obecnom úrade v Sihelnom na
zasadnutiach už od mája tohto roku. Tento zohratý kolektív vybral
účinkujúcich pripravil programy,
ktoré divákov zaujali, upútali, priniesli zábavu a poučenie.
Veď všetky ušľachtilé záľuby
stoja za to, aby sme si ich chránili, opatrovali. Chrániť a opatrovať si musíme aj to, čo stojí nad
všetkým najvyššie – viera, láska,
rodina a vzťahy v nej, deti a milované vnúčatá, práca, ktorá nám
je živiteľkou i záľubou. Aj dobrí priatelia, susedia i spomienky,
zážitky, ku ktorým sa vždy môžeme vracať a čerpať z nich silu i nádej pre budúce dni života. A také
je aj ľudové umenie – nevyčerpateľná studnica hodnôt , mravnosti, sily a krásy.
Presvedčili nás o tom aj XVI.
Folklórne slávnosti pod Babou
horou a Pilskom. O. Žabenská
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„Sihelské“ turbo 2008
V nedeľu 24. augusta bolo
v Sihelnom o čosi rušnejšie,
ako býva v nedeľu zvykom.
Dôvodom bol druhý ročník
súťaže malotraktorov
domácej výroby „Sihelské
turbo“.

Keď sa v nedeľu ráno ukázalo
slnko a naznačilo pekný deň, vydýchli si všetci organizátori, ktorí pripravovali celú súťaž, ale iste
aj všetci traktoristi a fanúšikovia,
ktorí sa na tohtoročné „Sihelské
turbo“ tešili. Tých fanúšikov prišlo
neúrekom. Bolo ich určite viac, ako
vlani, ale odhadnúť číslo sa neodvážil nikto. Nesklamali ani traktoris-

ti. Tých prišlo 41, ale traja nemohli
pre technické problémy alebo poruchu súťažiť. Na trati sme ich nakoniec videli 38.
Neboli to len minuloroční účastníci, ale prišli aj mnohí noví so svojimi traktormi, aby si zasúťažili a ukázali sa so svojimi „strojmi“
ostatným. Súťaž začínala tento rok
na nižnom konci pred tabuľou „Sihelné“, odkiaľ sa o 11.00 pohla kolóna traktorov hore dedinou, aby

Turbo

po slávnostnej jazde skončila na
futbalovom ihrisku, kde už išlo do
tuhého.
Presne na poludnie starosta obce Jozef Gabriel privítal všetkých
traktoristov i divákov a slávnostným výstrelom z pištole začal súťaž. A bolo sa veru na čo pozerať.
Okrem minuloročných osvedčených disciplín, ako napr. pre divákov atraktívny terénny prejazd,
šprint a ťahanie dreva, mohli traktoristi ukázať aj trošku viac vodičskej zručnosti a citu najmä na súťažnej disciplíne, pri ktorej museli traktory prejsť dvoma kolesami
po dlhom, klzkom dreve. Čo vyzeralo jednoducho z lavičky, za volantom to vôbec jednoduché nebolo. Za spadnutie z dreva boli trestné sekundy a všetkým sa meral čas.
Ale všetci traktoristi zvládli aj túto disciplínu predovšetkým s humorom, veď nakoniec o toto najmä
šlo. Aby sa všetci zabavili. Aj diváci, aj traktoristi. Tohtoročné preteky nám oživili aj terénne džípy,
ktoré si vyskúšali trať a nejeden divák si niesol domov vo vlasoch i na
tričku kúsok blata, ktoré mu poslali zubaté kolesá tereniakov. Za nimi
nezaostali ani „vrtké štvorkolky“,
na ktorých sa mohli previezť a zažiť
adrenalín na vlastnej koži aj diváci. Večer po súťaži predviedol svoje pilčícke umenie s motorovou pílou aj majster zo Sihelného – Jaro
Perveka so svojim kolegom z majstrovstiev. Pílenie museli opakovať
niekoľkokrát, lebo diváci im nedovolili odísť, pričom väčšina z divá-
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kov neveriacky krútila hlavou pri
pohľade na rýchlosť a presnosť pri
opiľovaní dreva. Pre malých aj veľkých kamaráti z predajne automobilov Škoda z D. Kubína (I.M.P.A)
pripravili množstvo zábavných súťaží, na ktorých sa zúčastnilo vyše 200 detí, z ktorých každé dostalo odmenu. Aj z nich možno raz vyrastú ďalší traktoristi a milovníci
motorov, aby „Sihelské turbo“ malo vždy dostatok účastníkov i fanúšikov.
Veľká vďaka patrí všetkým, kto-

rí sa podieľali na príprave celej súťaže.
Bez podpory pána starostu Jozefa Gabriela by to bolo ťažké. Rovnako bez ochotných organizátorov
a ich manželiek. Poďakovanie patrí aj všetkým divákom, ktorí prišli
nielen povzbudiť svojich favoritov,
ale hlavne vytvorili perfektnú atmosféru počas celej nedele. Osobitné poďakovanie si samozrejme
zaslúžia všetci traktoristi, ktorí sa
nebáli a prišli si zmerať sily s ostatnými aj napriek mnohým prekáž-
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kam a okolnostiam, ktoré im v tom
bránili. Odmenou pre všetkých súťažiacich boli perfektné ceny, ktoré sa tohto roku ušli každému traktoristovi. A boli to naozaj hodnotné
ceny. Čo nedostali traktoristi, ušlo
sa divákom pri vyhlasovaní tomboly. Medzi ľudí letelo okrem pekných
cien množstvo tričiek, šiltoviek,
kľúčeniek, lôpt, pier a ďalších vecí,
ktoré im budú pripomínať tohtoročné „Sihelské turbo“. Za tieto
ceny a darčeky ďakujeme všetkým
Pokračovanie – s. 12
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„Sihelské“ turbo 2008
Dokončenie – s. 11
sponzorom, ktorí boli naozaj štedrí
a podporili túto súťaž. Neboli to len
podnikatelia z našej obce, ktorých
počet sa oproti minulému roku výrazne zvýšil, ale aj podnikatelia
a firmy z okolitých obcí, z Námestova,… a nezabudli na nás ani rodáci zo Sihelného, ktorí žijú a podnikajú mimo Oravy.
Z priestorových dôvodov sa „Sihelské turbo 2008“ uskutočnilo
na novom mieste oproti minulému
roku, čo si pochvaľovala väčšina
účastníkov. Nové miesto prinieslo
veľa pozitívneho – dobrý výhľad na
celú trať, miesta na sedenie, sprievodné akcie a atrakcie najmä pre
deti mimo súťaže, možnosti občerstvenia i nakúpenia drobností…,
ale samozrejme aj nové problémy,
najmä s parkovaním a prejazdnosťou hlavnej cesty, na čom mali veľký podiel viny nedisciplínovaní vodiči. Zo všetkého sa však treba poučiť a už dnes sa hľadajú alternatívy
pre budúci rok, aby tých problémov
bolo čo najmenej.
Na budúci rok sa chystajú zabojovať aj mnohí traktoristi, ktorým
to tento rok nevyšlo podľa ich predstáv a niektorí sľúbili aj nové trak-

tory, takže sa máme na čo tešiť.
Veríme, že „Sihelské turbo“ bude aj o rok, o dva, o tri…, o desať…
Pozývame už teraz všetkých na „Sihelské turbo 2009“, ktoré by sa malo konať tradične koncom augusta.
Takže o rok…
av

Terénna
jazda

Slalom

Drevo

Celkové
poradie

Miroslav Brandýs

0:01:05

0:00:49

0:00:34

0:02:28

1

Martin Čučka

0:01:07

0:00:45

0:00:45

0:02:37

13

Štefan Bajčičák

0:00:58

0:00:46

0:01:13

0:02:57

7

Ľubomír Babinský

0:01:18

0:00:43

0:00:57

0:02:58

36

Ján Pňaček

0:01:16

0:01:04

0:00:46

0:03:06

3

Jozef Brnčík

0:00:52

0:01:10

0:01:15

0:03:17

10

Ján Božeňák

0:01:18

0:01:00

0:01:04

0:03:22

8

Ján Sameliak

0:01:02

0:01:14

0:01:40

0:03:56

12

Peter Cubinek

0:00:59

0:01:08

0:02:03

0:04:10

4

Michal Jašák

0:01:10

0:00:41

0:02:31

0:04:22

11

Michal Kornhauser

0:01:19

0:01:01

0:02:11

0:04:31

6

Michal Štefaňák

0:01:16

0:01:01

0:02:22

0:04:39

9

VÝSLEDKY 1

Číslo
traktora

Alojz Vojtas

0:01:25

0:01:35

0:01:55

0:04:55

2

Tomaš Chudjak

0:01:08

0:02:56

0:01:05

0:05:09

5

Terén

Drevo

Slalom

Celkové
poradie

Číslo
traktora

Ján Kutlák

0:00:52

0:00:35

0:00:52

0:02:19

28

Anton Vnenčák

0:01:01

0:00:42

0:01:04

0:02:47

17

Jozef Grižák

0:01:09

0:00:55

0:00:52

0:02:56

29

Dušan Stašš

0:01:01

0:00:49

0:01:16

0:03:06

21

Juraj Sivoň

0:01:12

0:00:37

0:01:20

0:03:09

20

Marek Uhliarik

0:00:57

0:01:13

0:01:16

0:03:26

31

VÝSLEDKY 2

Peter Luscoň

0:01:10

0:00:58

0:01:25

0:03:33

18

Karol Kobyliak

0:00:55

0:00:36

0:02:08

0:03:39

24

Jozef Rejduga

0:01:09

0:00:44

0:01:51

0:03:44

15

Vladimír Heretik

0:01:04

0:00:34

0:02:11

0:03:49

32

Ľubomír Kurák

0:01:07

0:00:34

0:02:12

0:03:53

14

Ondrej Krivačka

0:01:09

0:00:30

0:02:20

0:03:59

19

Jozef Majkút

0:01:13

0:01:26

0:01:32

0:04:11

26
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Keď sa rozochveje duša
Dňa 9. 8. 2008 sa
farský spevácky zbor zo
Sihelného zúčastnil slávnosti
„740.“ výročia založenia
obce Brutovce a zároveň
odpustovej slávnosti v tejto
obci.
Pozvanie účinkovať v Brutovciach nebolo náhodné. Terajší pán
farár v Brutovciach, vdp. Martin
Koleják, pôsobil šesť rokov v Sihelnom a bol aj pri založení spomínaného speváckeho zboru. Zbor
spieval počas svätej omše a potom
aj v hudobno-recitačnom pásme.
A teraz pár slov o vystúpení. Celé
pásmo spevu, hudby a slova bolo
koncipované s cieľom, aby si človek
doprial občerstvenie duše, aby prijal emočný zážitok, ktorý by sa neskôr zmenil na zdroj energie a pozitívnu motiváciu pre život. Sprievodné slovo citovalo ľudí, ako: Pavla Straussa, Johana Sebastiana Bacha, Teodoreta Cyrskeho, mnícha Hyperechia a iných. Čo spája všetkých týchto velikánov? Skúsenosť, že hudba a spev približujú
k Bohu. Náš nábožensko-filozofický génius Pavol Strauss sa vyslovil,
že: „Nieto čistej – čistejšej modlitby, ako je hudba.“ A je to pravda.
Tóny, krásny spev dokážu otvoriť

Členovia chrámového zboru s rodinami a vdp. Martinom Kolejákom na Mariánskej hore v Levoči
srdce, čo je prvý predpoklad, aby
doň mohla tiecť Božia láska, a tak
dôjsť k spojeniu s Bohom. Melódia,
harmónia, rytmus, pokojný bas či
nádherné viac hlasy dokážu uchvátiť duše do zvláštneho stavu, v ktorom sa vníma svet z iného uhla. Tak
trochu mysticky a transcendentál-

ne. Sihelskému zboru sa to podarilo. Speváci spievali disciplinovane
so zmyslom pre posvätno a chvenie
ľudských sŕdc. A cení sa aj snaha
ďalšieho sprievodného slova druhej
lektorky, ktorý uvádzal „to umelecké“ do „konkrétneho“ života. Takže po umeleckom „A“ bolo aj prak-

tické „B“. Vďaka všetkým aktérom
za vydarenú akciu. Vo všednom kolorite udalostí dalo priestor zamyslieť sa, o čom je život a čo znamená zmysel života. Vďační farníci
z Brutoviec to odmenili srdečným
potleskom.
Jozef Luscoň

ťaží. Tretí deň žiaci hľadali poklad a na záver bol turnaj vo futbale. Chlapci hrali proti dievčatám.

Na záver každého dňa bola
svätá omša, ktorú celebroval vdp.
Jaroslav Humený, ktorý nám zaujímavým spôsobom predstavil

apoštola národov, sv. Pavla.
Ani jeden deň nechýbalo agapé
– hostina lásky, kde sa deti hostili
šiškami, pizzou a špekačkami.

Veselé
ukončenie
prázdnin
Tak, ako každý rok pred
začiatkom školského roka,
sa konal v škole v dňoch
18. – 20. augusta letný
denný tábor, ktorý sa niesol
heslom: „Keby som hovoril
ľudskými jazykmi, a lásky
by som nemal, bol by som
ako cvendžiaci kov a zuniaci
cimbal.“1Kor 13,1-2. vedenie
školy spolu s učiteľmi
pripravilo pre deti množstvo
zaujímavých aktivít o svätom
Pavlovi
Prvý deň sa žiaci zoznámili so
sv. Pavlom, s jeho životopisom
a jeho profesiou. Keďže sv. Pavol
bol výrobcom stanov, aj naši žiaci sa mali vžiť do role výrobcov
stanov, každá skupina si vytvorila jeden stan a heslo svojej skupiny, ktorú na záver dňa prezentovali. Druhý deň sme sa zoznámili
s cestami apoštola Pavla. Pre žiakov bolo pripravených množstvo
vedomostných a športových sú-
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zber odpadu

Zmeny v zbere separovaného odpadu
1. Elektronický šrot Čo to je?
Čo v ňom nemôže byť?
2. Plasty Čo to je?
Čo v ňom nemôže byť?
3. Papier Čo to je?
Čo v ňom nemôže byť?
4. Sklo Čo to je?
Čo v ňom nemôže byť?
5. Tetrapack Čo to je?
Čo v ňom nemôže byť?
V čom ho mám odovzdať?
6. Kovové obaly Čo to je?
Čo v ňom nemôže byť?
V čom ho mám odovzdať?

chladničky, práčky, sporáky, vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, mikrovlnné rúry, el. ventilátory, kávovary, fritézy, fény,
mlynčeky, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny, počítače, holiace strojčeky, žehličky, vŕtačky, elektr. vláčiky a pod.
Odpad musí obsahovať všetky súčiastky a káble!
sklo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky a plasty s obsahom škodlivín
plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, obalové fólie, nápojové kelímky, prepravky, rôzne úlomky plastov z domácnosti a pod.
sklo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky a plasty s obsahom škodlivín
staré noviny a časopisy, kartónové krabice, papierové vrecia, vlnitá lepenka neznehodnotená vlhkosťou
kovy, sklo, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky
Odpad nesmie byť znehodnotený vlhkosťou
prázdne sklenené fľaše a úlomky skla rôznej farby
zbytky stravy, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, železná ruda, žiaruvzdorný materiál, uhlie a uhoľný prach, kamienky, olovnaté sklo, varné sklo (simax), televízne obrazovky
papierové z mliečnych výrobkov (mlieko, smotana), džúsov nesýtených nápojov
silne znečistené obaly
a) v plastových vreciach v domácnostiach spolu s plastom, odber od rodinných domov

b) prostredníctvom ZŠ – ekologický krúžok
kovové obaly s obsahom hliníka z nápojov (pivo, nealko nápoje), iné obaly ako s obsahom hliníka (konzervy s potravín)
silne znečistené obaly, obaly z chemických látok (farby, riedidlá)
a) v plastových vreckách spolu s plastom a tetrapackom
b) prostredníctvom ZŠ – ekologický krúžok

Nedodržiavanie týchto zásad znehodnotí úsilie tých, ktorým životné prosredie nie je ľahostajné.
Veríme, že dodržiavanie zásad vám nepridá prácu, ale ušetrí finančné prostriedky na likvidáciu ostatného domového odpadu.
Vo zvýšenej miere prispeje k zlepšeniu ochrany životného prostredia.

hasičský zbor/futbalové súťaže
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SihelNIANSKI HASIČI SÚŤAŽILI
V Rabči 23. augusta
v sobotu na treťom Hasičskom
dni sihelnianski hasiči bojovali
ako levy a získali pekné druhé
miesto – za podaný výkon by
si boli zaslúžili aj prvé miesto!
Súťažilo sa v kategóriách:
vodný útok na cieľ, štafeta,
preťahovanie lanom a hod
kyjakom. V lane a kyjaku
porazili všetkých. Rozhodol
malý rozdiel bodov v rýchlosti
útoku a štafety.
Súťaže sa zúčastnili okrem
hasičov zo Sihelného aj dve
mužstvá hasičov z Rabče
a hasiči z českej Řeky.
Text a FOTO V. Briš

Dátum
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.
3. 8.

Vyžrebovanie futbalových súťaží jeseň 2008
Muži II. trieda
Začiatok
Dorast I. tr.
Začiatok
Žiaci I. tr.
30
30
Sihelné – O. Podzámok
13
Hruštín – Sihelné
Liesek – Sihelné
16
00
30
Sihelné – Podbiel
16
Hruštín – Sihelné
13
Sihelné – Novoť
00
30
Hruštín – Sihelné
16
Sihelné – Lokca
13
Klin – Sihelné
00
30
Sihelné – Habovka
16
Or. Lesná – Sihelné
13
Sihelné – Zuberec
30
00
Párnica – Sihelné
15
Sihelné – Zubrohlava
13
Mútne – Sihelné
30
00
Sihelné –Or. B. Potok
15
Vavrečka – Sihelné
13
Sihelné – Vavrečka
00
30
Zákamenné – Sihelné
15
Sihelné – Or. Polhora
12
Zákamenné – Sihelné
00
30
Sihelné – Beňadovo
15
Sihelné – Novoť
12
Or. Polhora – Sihelné
30
00
Bziny – Sihelné
14
Dlhá – Sihelné
12
Sihelné – Krušetnica
30
00
Vasiľov – Sihelné
14
Sihelné – Klin
12
Babín – Sihelné
00
30
Sihelné – Or. Lesná
14
Veličná – Sihelné
11
Sihelné – Beňadovo
1130
Zákamenné – Sihelné
1400

Začiatok
1230
1200
1200
1200
1130
1130
1100
1100
1030
1030
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Zhodnotenie futbalovej
sezóny 2007/08
Ako predseda FO chcem poďakovať celému výboru a funkcionárom, trénerom a vedúcim
družstiev tak isto starostovi obce a všetkým sponzorom, ktorý
prispeli k oživeniu a kultúre futbalu v Sihelnom a tak isto všetkým
hráčom, ktorí sa podieľali na výsledkoch sihelského futbalu. Star-

ší žiaci nám urobili najväčšiu radosť keď z II. triedy postúpili do I.
triedy z prvého miesta.
Tak isto doposiaľ dosiahli dorastenci najlepšie umiestnenie za svojej existencie 2. miesto v I. triede.
Dospelí v druhej polovici sa „dotiahli“ a zaradili sa do prvej šestky
mužstiev II. triedy. Emil Bielák

šport / pozvánka

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Povýšenie
svätého
kríža
SIHELNÉ 2008

SOBOTA
13. september
9.00 – 10.00 hod. vysluhovanie sviatosti zmierenia
18.00 svätá omša
krížová cesta dedinou – po svätej omši
NEDEĽA           14. september
Povýšenie svätého kríža

Muži II. trieda – sú po 5. kole jesennej časti na 2. mieste!

8.00 svätá omša
10.30 slávnostná odpustová svätá omša
celebruje vdp. Dušan Seman, kaplán Oravská Polhora

Dorast I. trieda – zatiaľ najlepšie umiestnenie získali – 2. miesto.
Teraz sú po 5. kole jesennej časti na 9. mieste.

Včelárska nedeľa
v Sihelnom

Najúspešnejší starší žiaci získali 1. miesto a postúpili do 1. triedy, sú 5.!

V dňoch 5. – 6. júla 2008, sa
v Sihelnom zišli včelári Hornej
Oravy a Poľska. Úlohou spoločného stretnutia bolo výmena skúseností a nové spôsoby včelárenia. Prednášku o nových metódach včelárenia a chorobách včiel
viedli Ing. Ján Kopernický, riaditeľ Výskumného ústavu včelárskeho v Liptovskom Hrádku a p.
Pavol Kozačik, ktorý je členom
výkonného výboru Slovenského

zväzu včelárov za Žilinský kraj.
Vrcholom včelárskej nedele bola slávnostná svätá omša za včelárov, kde svoje prosby predniesli aj účastníci z Poľska. Slávnostnú sv. omšu slúžil Vdp. farár zo
Zákamenného Andrej Dulák.
Všetci, ktorí sa tejto medzinárodnej akcie zúčastnili sú bohatší o nové vedomosti a skúsenosti,
ktoré im určite prispejú k skvalitneniu ich práce.
V. Bielak
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