Sihelník
Číslo 2/2021

Ročník XXII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Spravodliví žijú naveky…
UVAŽUJME SPOLU V MYSLI NAD TÝMITO DVOMA BIBLICKÝMI OBRAZMI:
1. Abrahám, ktorý v Sodome a Gomore hľadá 10 spravodlivých, pre ktorých by boli tieto mestá uchránené pred záhubou,
a 2. ľud Ninive, ktorý prijíma rozhodnutie autorít „z ničoho nič“ prerušiť bežný život a konať pokánie, pretože je tu
nejaký prorok, ohlasujúci, že práve toto ich zachráni pred zánikom.
Abrahám, ktorý nehľadá 10 úspešných
ani vplyvných či bohatých, výnimočných
či najmocnejších, ale
„len“ spravodliv ých,
je vo svojej misii neúspešný. A mestá sú
zn ičené. Ni n ive sa
naopak zachráni - Ninivčania totiž počúvnu
proroka a berú vážne
to, čo hovorí, hoci sa
„navonok“ v ničom nezdá, že by mal prísť
koniec.
Pápež Fra ntišek,
keď od 9. 12. 2020 do
8. 12. 2021 vyhlasuje
pre celú Cirkev Rok sv.
Jozefa, uvádza:
Pandémia a jej dôsledk y ukazujú, že
pre život človek nie
sú dôležité celebrity
z titulkov novín a televíznych programov,
ale ľudia „ktorí každý
deň prejavujú trpezlivosť a veľkú nádej a
snažia sa nešíriť paniku, ale zmysel pre
zodpovednosť“.
Sväteho Jozefa zároveň opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný
a láskavý“, „poslušný“,
„prijímajúci“, „tvorivo
odvážny“, „pracovitý“
a držiaci sa v úzadí –
„v tieni“. A celý pápežov
apoštolský list Patris
Obec Sihelné

vždy dávajú prednosť
dôvere v Božiu Prozreteľnosť a v nej prijímajú do svojho života
aj udalosti, ktorým
nerozumejú. Tí Boží
spravodlívi, ktorí sa
nepoddávajú sklamaniu, nereagujú vzburou a násilí aj keď „len”
v slovách”, nechávajú
bokom svoje úsudky,
neupadajú do rezignácie, ale sa odvážne
a statočne nasadzujú za evanjelium, lebo
Boh môže dať rozkvnitnúť kvetom aj medzi kameňmi.

corde S otcovským srdcom, ktorým ustanovuje tento mimiriadny
čas, je „slovom uznania a vďačnosti“ pre rodičov, starých rodičov,
učiteľov, opatrovateľov,
lekárov, predavačov
v super ma rketoch,
upratovací personál,
políciu, špeditérov,
dobrovoľníkov, kňazov a rehoľníkov – pre
„každého, kto ukazuje,

že nikto sa nemôže
zachrániť sám“.
A tak si naozaj
myslím, že v týchto
pohnutých časoch
nám Boží Duch stále intenzívnejšie a aj
stále hlasnejšie ukazuje, že sú to práve
„nenápad n í“ Boží
spravod l iv í, k torí
sú v tomto rozbitom
s ve t e n e s m i e r n e

dôležitými oporami
nádeje a budúcnosti
pre mesto, národ, celý
svet i Cirkev. Tí Boží
spravodliví, pre ktorých uprostred každého aj najobyčajnejšieho
dňa je „Pán ich silou a
udatnosťou“ a jedinou
možnosťou, najvyššou
prioritou či jediným
riešením je pre nich
vernosť Jeho slovu. Tí
Boží spravodliví, ktorí

A je jedno, ako sa
na nich pozerá svet
či spoločnosť. Je jedno, čo o nich hovoria
susedia či kolegovia
v práci alebo spolužiaci. Oveľa dôležitejšie
je, ako sa na nich – a
snáď môžem povedať
„na vás” – pozerá Boh.
On sám dáva tým, čo
nasadzujú svoj život,
hoci zdanlivo skrytý
a „nevýznamný” pre
tento svet, do služieb
Mesiá ša – a snáď
0ävám” – výnimočný
podiel na dejinách spásy. „Spravodliví žijú
naveky. V Pánovi je
ich odmena a starosť
o nich má Najvyšší.“
Mudr 5,15
Branislav Kožuch
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samospráva obce
Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné OZ,
ktoré sa uskutočnilo 5. marca 2021
o 1530 hodine v zasadačke obecného
úradu Sihelné OcÚ
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Majetkové priznanie za rok 2020
starostu obce Mgr. Ľubomíra Pitáka
2. Polročnú správu a vyhodnotenie
plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za obdobie 6 – 12/2020
3. Prehľad a správy kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie IV.
štvrťroka 2020
4. Žiadosť Ľuboša Staša, Sihelné …
o opravu výtlku pri rodinnom dome
E. Schvaľuje
1. Program rokovania   obecného
zastupiteľstva
2. Žiadosť Andreja Chudjaka, Sihelné
215/7, o predlženie nájomnej zmluvy
na 2 roky
3. Žiadosť Lýdie Bujnovej, Sihelné
485/6, o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky
4. Žiadosť Martina Záhumenského,
Sihelné … , o prenájom bytu v bytovom dome 485 na jeden rok
5. Vybudovanie detského ihriska v sume 50 000 € a finančnú spoluúčasť
v sume 10 %

Vnenčákovej, Sihelné 408, o odkúpenie
obecného pozemku
7. Žiadosť Romana Palitefku 367, o odkúpenie obecného pozemku
D. Ukladá:
1. Pozvať majiteľov Urbariátov okolitých obci na stretnutie ohľadom veselovskej cesty
2. Vyhlásiť do konca júna v obecnom
rozhlase, aby sa prihlásili záujemcovia
o práce pri chodníkoch a aby doniesli
cenove ponuky
3. Zvolať stretnutie poslancov a doriešiť
Územný plán obce
4. Doniesť faktúru za zošrotovanú
Tatru v Rabči

OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽOVALO

F. Neschvaľuje
1. Žiadosť Zuzany Grobarčíkovej, Rabčice … , o prenájom bytu
Mgr. Ľubomír Piták, starosta obce
Uznesenia zo zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné OZ, ktoré
sa uskutočnilo 28. mája 2021 o 1530
hodine v zasadačke obecného úradu
Sihelné OcÚ
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Hospodárenie a čerpanie rozpočtu
Obce Sihelné za rok 2020
2. Správu o hospodárení Príspevkovej
organizácie Obce Sihelné – drobná
prevádzka za rok 2020
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sihelné a príspevkovej
organizácie za rok 2020
4. Prehľad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdobie
I. štvrťroka 2021
5. Prevádzkový poriadok verejného
vodovodu obce Sihelné
6. Žiadosť Petra Vnenčáka a Zuzany

… o predlženie nájomnej v bytovej
jednotke 215 zmluvy na 2 roky
7. Žiadosť Miroslava Ľudmu, Sihelné
…, o  prenájom bytu v bytovej jednotke
485 na jeden rok
8. Žiadosť Agnesy Brišákovej, Sihelné
…, o  prenájom bytu v bytovej jednotke
485 na 2 roky
9. Žiadosť Petra Chudiaka,  Sihelné
…, o prenájom bytu v bytovke 485
na jeden rok
10. Žiadosť Mazuráka, s. r. o., Sihelné
46, o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky v budove PZ
11. Zapojenie sa  do projektu na obnovu KD a 5 % spoluúčasť
12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
nájmu časti pozemku v Sihelnom, k. u.
Sihelné, ako alternatívnu poštovú
službu. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu schvaľuje ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písme. c zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov nájom časti
pozemku registra C-KN v Sihelnom,
k. ú. Sihelné, parc. č 1177/3 zastavaná
plocha 0,68 m2 – LV č. 611, pre účely
alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“, v zastúpení spoločnosťou
Zásielkovňa s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava,
IČO 48136999, za účelom vybudovania
a užívania samoobslužných výdajných
a podacích miest so Zásielkovňou,
ktorých bližšia technická špecifikácia
je uvedená v priloženom materiáli
k bodu č. 12 programu zasadnutia OZ
z 28. 5. 2021, ako alternatívu poštovej
služby, na dobu neurčitú, za nájomné
Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne
sumu 1 Eur, s podmienkou Nájomná
zmluva bude nájomcom podpísaná
do 30 dní od schválenia uznesenia
v OZ. V prípade, že nájomná zmluva
v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Nájom pozemku uvedený v návrhu
uznesenie je predložený ako prípad
hodný osobitného zreteľa …

5. Zvolať vlastníkov pozemkov od KD
po Lengy
6. Preskúmať možnosť spoplatnenia
pre tých, čo vozia odpad na skládku
za školou
7. Vymaľovať prechody pre chodcov
E. Schvaľuje:
1. Progra m rokova nia obecného
zastupiteľstva
2. Záverečný účet Obce Sihelné za rok
2020
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2021
4. Vytvorenie rezervného fondu vo výške 156 387,55 €
5. Použitie prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálové výdavky, konkrétne
na spoluúčasť na kotolňu v KD, rekonštrukciu KD, prístavbu PZ, vodovod
za dedinou, nákup pozemkov pod cintorín, chladiaceho zariadenia do Domu
smútku  v celkovej sume 136 387,55 €
6. Žiadosť Michala Brezoňáka, Sihelné
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Poslanci, ktorí schvaľujú návrh nájmu
časti pozemku v množstve 0,68 m²  
za účelom zriadenia alternatívnej
poštovej služby „Zásielkovňa“: Jozef
Brišák, Dáša Chudiaková, Mgr. art.
Peter Kolčák, Mar tin Kovalíček,
Mgr. Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra Nováková
Mgr. Ľubomír Piták,
starosta obce Sihelné

zaujmová činnosť

SVÄTÝ HUBERT, ORODUJ ZA NÁS!

SVÄTÝ HUBERT, ORODUJ ZA NÁS!
Všemohúci, večný, dobrotivý, milosrdný a spravodlivý Bože,
ktorý si na love tak milostiplným a zázračným spôsobom svätého Huberta
k viere obrátil,
Teba prosím ja, aj my, všetci ctitelia
tvojho služobníka svätého Huberta,
venuj nám milostivo skrze jeho svätý
príhovor svoju Božskú priazeň a dopraj nám množstvo zveri v našich
poľovných revíroch a prepožičaj nám
potrebné šťastie pri love,
nás potom opatruj pred každým nebezpečenstvom pred úrazmi koňom
i na aute, a naše psy potom ochraňuj
pred besnotou,
aby sme Ti tu na zemi mohli vzdávať
nesmiernu vďaku a na onom svete večne Teba so svätým Hubertom chválili,
ctili a oslavovali skrze Ježiša Krista
nášho Pána, ktorý s Tebou a Duchom duchovný otec pán farár Patrik Ondáš,
Svätým žije a kraľuje na veky vekov. vyjadriť obdiv Stvoriteľovi Pánovi za
Amen! dar nádhernej prírody a všetkého, čo
nám ponúka. Vydarená akcia s veľkou
Odkaz legendy o sv. Hubertovi
účasťou bola príležitosťou pre priateľ„zver nielen loviť, ale hlavne chrániť ské stretnutia, ktoré nám v tejto vážnej
a pochopiť jej význam v prírode“
dobe pandémie, tak veľmi chýbajú.
si 5. 9.2021 pripomenuli nielen poľovníci domáci a hostia z okolitých
Sv. Hubert (656 – 727) bol augustipoľovníckych združení, ale aj všetci ánskym princom. Žil veľmi rozpustilo
nepoľovníci, ktorí prijali pozvanie a veľmi neviazaným spôsobom holdoPoľovníckeho združenia Sihelné a pri- val lovu. Raz sa mu však na poľovačke
šli svojou účasťou na slávnostnej   jeleňa  medzi jeho parohami, ktorého
svätej omši, ktorú celebroval náš prenasledoval na koni, zjavil ukrižovaný

Pán a povedal mu: „Hubert, prečo lovíš
neustále lesné zvieratá? Je už na čase,
aby si začal hľadať aj mňa, lebo ja
som Pán a tvoj Boh, ktorý bol za teba
a všetkých ľudí ukrižovaný.“ Hubert
sa zľakol, zosadol z koňa, pokľakol a
povedal: „Pane, už viackrát som počul
o Tebe, ale aj napriek tomu som doteraz
v Teba neveril. Povedz mi čo chceš, aby
som urobil, ukáž mi cestu pravdy a Tvojej
vôle.“ Pán mu povedal: „Choď k biskupovi Lambertovi. Bude Ťa učiť a povie
to, čo musíš urobiť, aby si si zaslúžil
večný život!“ Hubert sa naučil vážiť si
zvieratá a prírodu. Prijal kresťanstvo,
a keď v roku 708 zavraždili biskupa
Lamberta, stal sa jeho nástupcom
a venoval sa misijnej činnosti. Po jeho
smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa
patrónom všetkých poľovníkov.
Celá „hubertovská“ akcia, zaliata
lúčmi krásneho jesenného slnka, sa
niesla vo výbornej atmosfére nasiaknutej vôňou poľovníckeho gulášu,
na ktorého ochutnávku  boli všetci
srdečne pozvaní a toho roku sa naozaj
mimoriadne vydaril.
Poľovnícke združenie Sihelné vyjadruje poďakovanie všetkým, korí
prišli a vyjadrili svojou účasťou  podporu organizovaného poľovníctva
na Slovensku.
Lovu a lesu zdar!
D. Chudiaková
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kultúra

XXVIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTÍ
Pod Pilskom a Babou horou

V nedeľu 18. júla 2021 sa konal 28. ročník Folklórnych slávností pod Pilskom a Babou horou.

Aj keď sa napoludnie nad areálom
pri športovom ihrisku, kde sa podujatie
konalo, zatiahlo a nachvíľu spŕchlo, program už sprevádzalo príjemné
počasie.
Folklórne slávnosti sa začali svätou
omšou za nositeľov tradícií. Kultúrny
program v réžii domácich i pozvaných

folklórnych kolektívov odštartoval
krátko po 13. hodine.
Svoje tanečné a muzikantské majstrovstvo prišli návštevníkom festivalu
predviesť folklórne súbory Hriňovčan
z Hriňovej, Svrčinka zo Svrčinovca, Kýčera z Ochodnice, Rabčičanka z Rabčíc
a ďalšie oravské kolektívy.
V areáli si predajné stánky rozložili remeselníci s tradičnými ručne
zhotovenými výrobkami a predajcovia
rôznych kulinárskych špecialít.
Festival finančne podporil Fond
na podporu umenia. Pripravili ho Obecný
úrad v Sihelnom v spolupráci s Oravským
kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne,
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Mgr. Alexandra Mikulášová
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vzdelanie / dejiny obce – príbeh zo života

Hurá, škôlka nás volá !

deti. Tie sú rozdelené do piatich tried.
Najmenšie deti navštevujú Mravčekovu
Brány Materskej školy v Sihelnom sa opäť po prázdninách otvorili 2. 9. 2021. triedu, kde sú triedne pani učiteľky
Mgr. Pindjaková Adriána a Martina
Prázdniny ubehli ako voda a škôlka kamaráti, ale aj nové hračky. Postupne Jašáková. Ďalšie v poradí sú Sovičková
sa opäť naplnila detským smiechom, ale sa im zmení prázdninový režim na nový trieda a Žabková trieda. V Sovičkovej
kde tu bolo počuť aj plač. Deti sú plné režim, „režim zodpovednosti“. Deti sa vo triede sú triednymi pani učiteľkami
očakávaní, no aj obáv z neznámeho. škôlke učia postupne k samostatnosti Mgr. Mazuráková Silvia a Glombíková
September patrí k mesiacom, ktorý a zodpovednosti. S pomocou pani uči- Alžbeta. Pani učiteľka Bc. Patrícia
je pre niektoré deti náročný. Mnohé teľky by sa mali vedieť obliecť, obuť, Kudjaková je triednou učiteľkou v Žabz nich sú prvýkrát odlúčené od svojho samostatne sa najesť. Tiež by mali zvlád- kovej triede. Najstaršie deti navštedomáceho prostredia – od rodičov, sú- nuť sebaobslužné činnosti, mali by mať vujú predškolské triedy. Tie sú dve.
rodencov. Tieto prvé dni nie sú náročné osvojené základné hygienické návyky. V Kvietočkovej triede učí Mgr. Staššová
len pre deti, ale aj pre rodičov, ktorí Je potrebné, aby deti k samostatnosti Zuzana. PaedDr. Luscoňová Ľubomíra
majú obavy z toho, ako zvládne ich viedli aj ich rodičia. Aj preto sa vo škôlke je triednou pani učiteľkou v Srdiečdieťa začiatok školského roka. V úplne riadime mottom „Pomôž mi, aby som to kovej triede.
prvý deň sa preto deti prišli oboznámiť dokázal sám.“ (Mária Montessori)
Veríme, že opäť nenastane situácia,
s novým prostredím spolu s rodičmi.
kedy budú musieť byť školy a školské
Deti sa však nemusia báť. Čakajú ich
V tomto školskom roku navšte- zariadenia zatvorené.
nové pani učiteľky, nová trieda,  noví vuje Materskú školu v Sihelnom 86
Pedagogický zbor MŠ v Sihelnom

Po chalupách – ťažký život na Orave
VIĎ » VIDEO » https://www.youtube.com/watch?v=g5RgbSYNULI&t=56s
NAJLEPŠIE Z ORAVY
WWW.ORAVAVSKOLE.SK
sa vydávala, napiekli na desiacich
Šelsko televizia
pekárniciach buchty, pokrájali a
to boli zákusky, nie ako sú teraz.
Skôr či neskôr dejiny a kultúra A oblečenie? Dve blúzky som mala,
upadnú do zabudnutia a nahradí keď som sa vydávala, látku som
ich tu západná kultúra propagovaná mala kúpenú už dávno, ale mama
médiami a internetom – niektoré deti mi ich nedala šiť, lebo že vyrastiem.
zo Základnej Školy v Sihelnom to Ale doteraz som nevyrástla a teraz mi
však nechcú nechať len tak. Snažia zaspieva skupina zo Sihelného Sihelček.
sa prehlbovať vzťahy s najstaršou
generáciou, aby zostali dejiny Oravy V škole? No, učila som sa dobre, ale
živé. Úchvatné video „Po chlupkach.“ kedysi sme chodili do školy len na pol
dňa, nebývala som ďaleko od školy,
Prepis videa z 22. 3. 2019
ale vychodila som školu. Ale môj brat
Moje meno je Kristína Kuráková a bu- prepadol ročník, ten sa zle učil, ale ja
dem rozprávať s Annou Vonšákovou. nie. Bola z Rabče z Grúňa Kudlaňáková
No, mama, vidíte, zahrali vám pekne, a rektor bol Gogoľák, nevedela čítať pri
koľko som toho musela prežiť. Tak bolo tabuli, tak ju chytil za ucho, že jej ho až
kedysi. Prvé topánky sa mi ušli, keď natrhol a krv jej tiekla po líci. Hlavou
som sa vydala, v krpcoch som chodila o tabuľu, ale ona bola slabšia, troška
do školy, do kostola, všade a kravy pásť postihnutá. Museli sme chodiť do školy
bosá.Jesť sme mali čo, mama chovala osem rokov. Tá naša malá chalúpka, tá
šesť kráv, po dve nám dala, keď sme od- by vravieť vedela, koľko sa naša maminchádzali z domu a bolo treba pracovať. ka natrápiť s nami musela. Posledný
Mali ste sladkosti? A aké? Ak nám dali kúsok chlebíka neraz si od úst urvala
dvadsať halierov, kúpili sme si nejaké a nám ho s láskou materinskou do úst
cukríky. Ale viac nám nenechali a nie hladných podala. Ja si nepamätám, že
vždy, neboli žiadne sladkosti. Keď som by oco alebo mama chodili do práce,
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doma gazdovali, kedysi nebolo veľa
zamestnaní, iba ak šli tu do lesa rúbať
drevo, ale môj oco nie.
Kto vám hral, keď ste mali svatbu?
Mali sme ísť do Odumorkov v Rabči,
ale Barnašák, ktorý hral na husliach,
tak povedal: „uchýľte stoly, budeme tu
hrať," tak v izbe hrali. Ale keď tí vojaci
prišli, no prišli štyria Nemci, flinty dali
do kuchyne tak hore koncom a deťom
sa zakázali toho dotýkať. Tí chlapci
zobrali klobúky, to boli družbovia naši,
dvaja boli mne a dvaja manželovi a tie
klobúky zobrali vojaci a skákali, čo skákali. Obrúčky sme mali požičané a ešte
som sukňu požičala kamarátke. Ubehlo
pol roka a stále mi ju nevrátila, potom
som ju pýtala, ale ja som ju zabudla
vyprať, červeným vínom som ju obliala
a aj blúzku vpredu a takú ju vrátila.
Ďakujeme vám babko za slovo.

životné prostredie

NENECHAJ TO LEŽAŤ!
AJ JEDNO VYZBIERANÉ VRECE ODPADU MENÍ NÁŠ SPOLOČNÝ DOMOV. Toto je heslo akcie RE 246 úroveň 2.0.,
inšpirované encyklikou Laudato Si od pápeža Františka.
Chceme ním mladým priblížiť tento
odkaz   dokumentu aj cez praktickú
výzvu. Žiaci Cirkevnej základnej školy
sv. apoštola Pavla sa do výzvy zapojili.
A to naozaj s chuťou.
Žiaci spolu s učiteľmi nazbierali
277 vriec odpadu. Pán starosta ich
odmenil sladkosťou, ale dúfam, že
v každom ostal hrejivý pocit po dobre
vykonanej práci.
Vážme si to, čo vykonali naše deti
a nehádžme odpad tam, kde nepatrí.
V obci máme nádoby na všetky druhy
odpadu. Skúsme sa správať zodpovedne a naša obec bude krajšia a prostredie, v ktorom žijeme bude zdravšie.
Kampaň trvá do 23. 5. 2021. Skúsite
sa zapojiť aj ostatní? Ak sa vám to
podarí, zdokumentujte svoju snahu
a pošlite foto na obecný email.
Ľ. Nováková
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Jesenné
pranostiky
Ak neprší na Narodenie Panny
Márie, bude suchá jeseň.
Ak sa osy v septembri tlačia do
príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
Aké je počasie v prvých dňoch
septembra, také bude celý mesiac.
September – z poľa ber!
Po Matúši čiapku na uši.
Ak sú na Michala lastovičky tuná
ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac
netešte.
Keď ešte hrom bije okolo Michala,
nebude do Vianoc žiadna zima
stála.
Dobre je, keď v októbri list zo
stromu padá, ten rok požehnaný
cestu si hľadá.
Keď sa drží list v októbri na
stromoch pevne, znamená to
krutú zimu.
Dažde v októbri predvolávajú
úrodný rok.
Za bielym októbrom nasleduje
zelený február, za zeleným
októbrom biely február.
Pekná jeseň znamená veternú
zimu.
Ak kvitnú v novembri stromy,
bude zima trvať až do mája.
Ak v novembri sneh padá do blata,
bude na ozimnom poli veľká
strata.
Sneh čo na Ondreja spadol, dlho
leží, on len o Gregore do potoka
beží.
Ak hus o Martine už po ľade chodí,
zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí.

H A SIČ SK Á SEZÓNA 2 021
Pre väčšinu ľudí je 4. máj úplne obyčajný deň. Avšak pre členov hasičškého
zboru je to malý sviatok, pretože v kalendári nájdete meno Florián, ktorý
je patrónom hasičov.
Už niekoľko rokov sa v našej obci slúži
nedeľná svätá omša k cti a sláve svätého
Floriána, ktorá je obetovaná za hasičov.
Tento rok sa konala 9. mája, kvôli pandemickým opatreniam sa nej zúčastnilo
len niekoľo členov dobrovoľného zboru,
ktorý v našej obci funguje už 95 rokov
a má viac ako 50 členov. Touto svätou
omšou sa po ročnej prestávke začala
hasičská sezóna. Iba niektorí vedia,
že sihelnianski hasiči sa zúčastňujú
mnohých súťaží v hasičskom športe,
a to nielen na Orave. Letný súťažný
„maratón“ každoročne otvára okresná
súťaž s najväčším počtom kategórií.  
Covid 19 všetko komplikuje, a preto boli
kategórie tento rok obmedzené. Súťažilo sa iba v dvoch kategóriách – muži
a ženy. Z okresnej súťaže boli vyradené
kategórie dorastencov a mužov nad 35
rokov, v ktorých sme si po minulé roky
často vybojovali víťazný pohár. Bohužiaľ,
tento rok sa nám nedarilo, nakoľko
muži nedokončili požiarny útok a ženy
sa kvôli nízkemu vekovému priemeru
do súťaže nekvalifikovali. Aj napriek
prvým tohtoročným neúspechom sme
to nevzdali a po prvýkrát sa družstvo
žien prihlásilo do HOHL – Hornooravskej

Máj, máj, máj zelený ...
Síce inak, ako sme boli zvyknutí,
predsa sa podarilo v našej obci postaviť máj aj tento rok.
Aj keď kvôli pandemickým opatreniam máj stavali pracovníci obecnej
prevádzky bez pozornosti divákov
a v tichosti, bez spevu, výsledok je
rovnaký. Máj nám pripomína tradície
našich predkov.
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hasičskej ligy.
Prvé ligové kolo
sa konalo v sobotu 17. 7. v Štefanove a skončili sme
na druhom mieste. Druhé kolo sa
konalo na druhý
deň, v nedeľu, opäť v Štefanove, kde sa
našim ženám nepodarilo dokončiť útok.
Tretie a štvrté kolo sa konali v sobotu
31. 7. vo Vasiľove. Z tretieho kola sme si
odniesli pohár za krásne druhé miesto.
Piate kolo sa konalo v Nižnej nad Oravou v nedeľu 15. 8. a naše družstvo žien
si vybojovalo tretie miesto. V nedeľu
29. 8. sa v Suchej Hore konalo šieste
a siedme kolo HOHL, v ktorom sa našim
ženám nepodarilo uspieť. V celkovom
hodnotení skončili na štvrtom mieste
s tromi pohárovými priečkami, čo je na
prvý rok v hasičskej lige chvályhodný
výkon. Dievčatám srdečne blahoželáme
a prajeme ešte veľa úspechov do ďalších
ročníkov. Dúfame, že budúci rok už
okresná súťaž bude bez obmedzení a
budú sa konať aj súťaže našich najmenších plameniakov.
PaedDr. Mária Matušňáková

na zamyslenie

Aké sú dnešné deti?
„Dnešné deti sú iné ako boli deti v minulosti“, hovoria učitelia s dlhoročnou praxou, ale aj naši rodičia či starí rodičia. Majú pravdu alebo je to
len zdanie?
Nič však nie je ani biele, ani čierne
Každé dieťa na svete sa rodí ako a dnešné deti v porovnaní so svojimi
bezbranné stvorenie, ktoré ku svojmu rodičmi majú aj slabšie aj silnejšie
žitiu potrebuje primárne starostli- stránky.
vosť svojich rodičov. Podmienky pre
prežitie každého malého dieťatka Čo našim deťom chýba?
bez ohľadu na časopriestor sú viac- Často sú to výchovou zdravo vytvo-menej rovnaké. Ako je teda možné, rené hranice správania sa. Vychovať
že deti rozličných generácií sa tak z dieťaťa slušného človeka je určite
veľmi odlišujú? » Jednoducho. Deti jednou z najťažších úloh rodiča. Veríme,
sú zrkadlom doby, v ktorej vyrastajú. že v tomto tvrdení sa všetci rodičia
zhodnú. Špeciálne dnes, v dobe konFaktom je, že naše deti vyrastajú zumu, kedy čosi nevlastniť, znamev úplne inej dobe ako sme vyrastali ná na to nemať prostriedky. V dobe,
my, či dokonca naši rodičia a starí v ktorej sa stráca aj obyčajný sociálny
rodičia. Mnohí tvrdia, že dnešné časy kontakt detí, spolužiakov, rovesníkov.
ponúkajú deťom oveľa viac možností, Kamarátov nahrádzajú deťom smartako tomu bolo v minulosti. Na druhej fóny a kontakty rovesníkov sa zužujú
strane však vieme, že práve mnohé do online priestoru. Deťom často chýz týchto možností narúšajú v nich tú ba samostatnosť, odvaha rozhodnúť
prirodzenosť, ktorá je deťom vlastná. sa, či schopnosť niesť zodpovednosť

za svoje činy. Dovolíme si tvrdiť, že
týmto vlastnostiam sme sa v minulosti
v rodinách učili oveľa jednoduchšie.
Nič na svete nie je len biele a nič len
čierne. Deti dneška sú sebavedomejšie,
ako sme boli my. Mnohí ich preto
často považujú za drzé, nevychované.
No, zdravo sebavedomé dieťa nemusí
automaticky znamenať drzé dieťa.
Môže to byť aj dieťa, ktoré si je vedomé svojich predností a dokáže si ísť
samo za svojím cieľom. No, povedzte
– ktorý rodič by nechcel, aby si jeho
dieťa vedelo samo vybrať svoj životný
cieľ a s hrdosťou za ním kráčať, bez
odvrávania, bez rodičovského dohovárania? Určite je nás viac.
Samozrejme, že dnešné deti sú iné.
Veď popritom všetkom, čo im súčasný
svet ponúka, tomu ani inak nemôže
byť. Iné však neznamená horšie.
Svet pre deti vytvárame predsa
my – dospelí. Tvorme ho preto taký,
aby sme naše drahé deti síce mohli
nazývať inými, nie však horšími.
Katka Remešová

POKORA

Jednoduchosť
v človeku

Čo je to pokora?
Pokora je predovšetkým pravda.
Aká pravda?
Pravda, že ten hlavný nie som ja,
ale ten za mnou. Duch Svätý.

Pod pojmom jednoduchosť v človeku mi napadne množstvo vlastností
napríklad nenápadnosť, obyčajnosť,
nevtieravosť, prirodzené správanie
sa, diskrétnosť, decentnosť, skromnosť, pokora, miernosť.

Na zamyslenie

Všimnite si veľkých ľudí. Starozákonných ľudí. Čím som starší, tým viac si
ich všímam. Sú to veľkí „sympaťáci“.
Dávid. taký silný a mocný, a predsa taký
slabý. Kráľ Dávid zabil medveďa, zabil
leva, zabil Goliáša. Mocný a silný, no
stačila jedna žena a išiel dolu. Vidíte,
aké ste mocné, ženy?
K Dávidovi prišiel prorok Nátan a hovorí
mu: „Kráľ, jeden boháč mal tisíc oviec
a iný len jednu ovečku. S ňou spával,
o ňu sa staral, bola to jeho ovečka.
Prišiel boháč a povedal tomu druhému:
„Daj mi tú ovečku!“ „Nie, nedám ti ju. To
je moja ovečka. Starám sa o ňu, kŕmim Viete, prečo bol kráľ Dávid taký veľký?
ju, spávam s ňou.“ Zabil ho a vzal mu Nie preto, že zjednotil izraelské kmene
tú ovečku“.
ako nikto predtým. Nie preto, že zabil
medveďa, leva a Goliáša. Ale preto, lebo
Viete si predstaviť ako zareagoval Dá- keď zhrešil, v pokore to uznal.
vid ? Vytiahol meč: „Povedz kto to je, „Áno, tento muž má pravdu, veľký je
Nátan, a hneď mu odseknem hlavu. môj hriech!“ V tom je jeho veľkosť.
Povedz!“ „Ty si to, Dávid!“ „Čože?“ „Áno, V jeho pokore.
Ľ. Nováková:
ty, Dávid! Mohol si mať ženu, ktorú si
Marián Kuffa, Kazateľnica život
len chcel. Prečo si zatúžil po tejto?“

Podľa môjho názoru jednoduchosť
človeka vedie k vyrovnanosti. Vyrovnaný človek nepotrebuje vlastniť
majetok, nie je závislý od mienky
ľudí. Niekto, kto je schopný nájsť
šťastie v maličkostiach. Postačí krátky
rozhovor, úsmev, pozdrav a hneď je
vďačný. Pri pohľade na starých ľudí
vidím tieto vlastnosti. V dnešnej dobe
sa jednoduchosť vytráca. Každý deň
sa k nám dostávajú zložité informácie,
komplikované rozhovory, diskusie či
konšpiračné teórie. Všetko vidíme
zložito, komplikovane. Nevieme sa
tešiť z maličkosti. Nemáme čas viesť
krátky rozhovor so známym. Nemáme
čas zastaviť sa a vidieť tu nádhernú
jednoduchosť, ktorá je všade okolo
nás. Príroda, obloha, slnko. Starí ľudia
nepodľahli trendom dnešnej doby,
preto vidím práve v nich jednoduchosť.
T. Chudjáková
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Radosti a bolesti dnešného mladého človeka
na Slovensku a vo svete
V úvode tretej kapitoly:
Vy ste Boži „teraz“ z posynodálnej
apoštolskej exhortácie Svätého Otca
Pápeža Františka Christus vivit – mladým a celému Božiemu ľudu, som sa
zamyslela nad otázkou:
„Akí sú dnešní mladí, čo sa deje
s mladými v súčasnosti?“
Celý text ma prinútil zastaviť sa
a porozmýšľať nad hlbokými existenčnými otázkami.
„Viem plakať?
Viem plakať, keď vidím dieťa hladné,
nadrogované na ulici, dieťa bez domova, dieťa opustené, zneužité, dieťa
využívané spoločnosťou ako otrok?“
Som ovplyvnená digitálnou kultúrou natoľko, že uprednostním komunikovať cez sociálne siete než naživo?
Počas môjho dospievania, bola som
účastníkom kyberšikanovania?
Ovply vňujú má reklamy, filmy,
v ktorých je leitmotívom sexualita,
krása, násilie?
Viem bojovať proti svojej žiadostivosti a proti nástrahám a pokušeniam
diabla a egoistického sveta?

Vieme odlíšiť, čo je správne a čo nie?
Nežijeme príliš konzumný život?
Z posynodálnej apoštolskej exhortácie ma veľmi zaujala časť
„Priania, zranenia a hľadanie“
a
„Digitálne prostredie“.

Rada by som uviedla svoj postoj
na danú problematiku.
„Mladí vyjadrujú výslovné prianie
konfrontovať sa s otázkami, ktoré sa
týkajú rozdielov medzi mužskou a ženskou identitou, vzájomnosti medzi
mužmi a ženami, homosexuality“.
Žijeme v digitálnej spoločnosti,
v možnostiach všadeprítomného internetu a výdobytkov moderných informačných technológií.
Reklama, média sú či už chceme,
alebo nechceme, súčasťou nášho každodenného života. I bez televízie či rádia
sa nevyhneme billboardu na ulici či pri
ceste, v mestskej hromadnej doprave,
prípadne vývesky obchodníka v malej
obci v horách. Človek by musel byť
uzavretý v miestnosti bez okien, rádia,
My sme prvá generácia, ktorá zažila televízie, novín, telefónu, počítača, aby
vymoženosti slobodného sveta, do- sa vyhol reklame.
spievame v období voľnosti a slobody.
Technológie, reklama, marketing
nás dennodenne ovplyvňujú. Tvorcovia
Ja patrím do tejto generácie. Atri- reklám, producenti filmov necielia len
bút, ktorý charakterizuje dnešných na jednotlivca a jeho emócie, ale podsúmladých ľudí je sloboda.
vajú mladým nové ideológie, snažia sa
nezobrazovať stereotypné zobrazenie
Žijeme v slobodnom svete, ktorý žien a mužov, ale naopak ukázať niečo
nám prináša mnoho možností, myš- iné, in, novotárske, moderné.
lienok, skúsenosti, zážitkov.
Filmy a seriály sú súčasťou života
Je to dobré?
mnohých z nás. Pozeráme televíziu,
Mali by byť určené hranice?
chodíme do kina, aby sme si oddýchli,

využili voľný čas. Tieto aspekty majú
na nás veľký vplyv.
Čoraz častejšie si všímam prvky,
ktoré propagujú homosexualitu, násilie, sexualitu, multikultúru. Jednoducho podprahovo vnucujú myšlienky
„rozmanitosti“. Herci sú často vzormi
najmä pre mladých ľudí. Chcú sa rovnako obliekať, správať. Spoločenské
trendy, kritika inštitútov a politiky
môžu byť jednoducho zakomponované
do scenára. Pracovníci reklamných
agentúr, producenti filmov sú názoru,
že reklama, film negatívne človeka
neovplyvňuje, len ho upozorňuje a prináša mu nové informácie, myšlienky.
Podľa môjho názoru médiá sa
podieľajú na formovaní jednotlivca,
na jeho socializácii a sú schopné
ovplyvniť jednanie a uvažovanie ľudí.
Čoraz častejšie je možné pozorovať vo filmovej produkcií prehnanú
multikultúru, homosexualitu, násilie,
kriminalitu. Väčšina vzťahov v seriá
loch sú buď rasové alebo s homosexuálnym charakterom. Skutočná
mužnosť a ženskosť sa vytráca.
Z prvého uhla pohľadu sa to môže
zdať prehnané tvrdenie, ale podvedomé manipulovanie je nebezpečné pre
vývoj dieťaťa.
Týmto tvrdením nechcem odsúdiť
homosexuálne páry, multikultúru.
Otázka znie:
Mali by byť určené nejaké hranice?
T. Chudjáková
Zdroj: Posynodálna
apoštolská exhortácia pápeža
Františka Christus vivit – Vatican News

ČINNOSŤ KLUBU JEDNOTY DÔCHODCOV
Po uvoľnení prot ie pid e m ic k ýc h
opatrení sme sa
opäť   stretli a nav rh l i sme nov ú
predsedníčku.
Stala sa ňou pani Viera Randiaková.
Do výboru bola doplnená pani Žofia
Brezoňáková.
Niektorí členovia navštívili kúpele
Vyšné Ružbachy, kde si poliečili svoje
boľavé údy.

V júni sme sa stretli na guláši. Pospomínali sme na staré časy a pri
tónoch hudby sme si zaspievali. Chceli
by sme poďakovať pánu Františkovi
Mazurákovi a Poľovníckemu združeniu
v Sihelnom, ktorý nám poskytol mäso.
Dňa 6. 7. sme zablahoželali nášmu
vdp. farárovi k narodeninám a meninám. Naši speváci mu zaspievali a
odovzdali sme kyticu kvetov.
Na folklórnych   slávnostiach sme
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sa predstavili s pásmom piesní „Pri
opekačke“. Náš program oživila ľudová
hudba „Šelec“.
Keďže sme na poslednej rozlúčke
s našou predsedníčkou Annou neboli
pre opatrenia všetci, stretli sme sa
na jej hrobe v deň jej menín. Položili
sme kyticu kvetov, zapálili sviečku
a pomodlili sme sa za jej dušu. Poďakovali sme sa jej za obetavosť a sľúbili,
že budeme pokračovať v práci, ktorú
ona začala.
J. Fernezová

udalosť

Pán Emil Bielak sprava

†

Spomíname
a
ĎAKUJEME!
Pán Emil Bieľak, dlhoročný manažér OŠK Sihelné, náhle spomedzi
nás odišel.
Chceli by sme sa mu aj takouto
cestou poďakovať za jeho celoživotnú
prácu. Bol to človek oddaný športu
telom i duchom. Svoje manažérske
schopnosti i nemalé obete preniesol
do klubu a vďaka jeho cieľavedomosti a vytrvalosti sa sihelniansky
futbal posunul značne dopredu. Pod
jeho vedením sa Sihelné prvýkrát
v histórii prebojovalo do najvyššej
oravskej súťaže. Mal veľký podiel aj
na prestavbe ihriska, šatní a areálu
okolo nich. A hoci už niekoľko rokov
nepôsobil v klube, jeho práca je tu
stále s nami.
Bol to človek so srdcom na správnom mieste. Dlhé roky pracoval aj
ako poslanec v obecnom zastupiteľstve. Bol starší, skúsenejší. Bol nám
skvelým príkladom a pomocníkom.
ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Ľ. Nováková, M. Fernéza, T. Pindiak
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Futbal

Súťaž
„O najkrajšiu kvetinovú
výzdobu našich domov
a záhrad“

Sme veľmi radi, že sme sa po dlhom
čase opäť vrátili na zelené trávniky.
Po tom, čo naši muži na jar postúpili
do VII. ligy, sme v lete odohrali niekoľko kvalitných prípravných zápasov.
Myslím, že to bola dobrá príprava na
novú sezónu, ktorá začala skôr ako
obvykle. Do novej sezóny sme vstúpili
víťazne vo Veličnej. Po odohratých
piatich kolách sme na peknom 4.
mieste. 3 výhry, 1 remíza a 1 prehra.

POZOR
Do 30. 11. 2021
posielajte fotografie
kvetinových výzdob
svojich domov

Naši žiaci tiež vstúpili do novej
sezóny veľmi dobre. Sú na 6. mieste
v nabitej súťaži 15 tímov. Som rád,
že sa k tímu pripojilo zopár nových
chlapcov, ktorí chcú hrať a reprezentovať našu obec.
Dúfam, že sa nám bude spoločne
dariť a že potešíme i našich fanúšikov. Verím, že sa k nám pripoja aj
ďalší, pretože je dosť mladých hráčov.
Snáď sa nám podarí do novej sezóny
prihlásiť už aj družstvo dorastu a že
budú chcieť hrať a vytrvať.
Martin Fernéza

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE BUDE
VO VIANOČNOM ČÍSLE

Muži, VII. liga, body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oravský Biely Potok
ŠK Sedem
Bziny
Sihelné
Lomná
Istebné
Oravská Lesná
Vitanová
Habovka
Lokca
Oravský Podzámok
Veličná
Kraľovany
Vasiľov

13
12
11
10
10
9
7
7
6
4
4
3
2
1

Žiaci IV. liga U15, body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zubrohlava
Novoť
Zázrivá
Rabča
Babín
Sihelné
Vavrečka
Lokca
Breza
Oravská Polhora
Námestovo D
Oravské Veselé
Mútne
Hruštín
Bobrov

12
12
10
9
9
8
7
7
6
5
4
4
4
3
0

AEROBIK

Milé žienky,
dámy,
dievčence!
Od októbra opäť cvičíme
v telocvični.

Podnikatelia, živnostníci, spoluobčania!
Chcete dať o sebe
vedieť?
Chcete informovať
o svojich aktivitách?
Využite bezplatnú inzerciu v našich
novinách.
OZNAM, INZERÁT,
treba zaslať na email obce.
Vaše ponuky, inzeráty budú
uverejnené v ďalšom čísle Sihelníka.

Pridajte sa k nám, čaká
vás skvelá hodinka.
Streda, 18.30

Sihelník 2/2021 • Uzávierka 8. 9. 2021 • Ročník IX. • Bezplatné • Vychádza podľa potreby obce Sihelné • Vydáva Obecný úrad v Sihelnom v spolupráci
s Farským úradom a Cirkevnou ZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom za prispievania občanov obce • Zodpovedná: Mgr. Ľubomíra Nováková
• Grafický návrh, sadzba: Justína Brišová • Tlač: TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 2/2021
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Časopis žiakov C
Úvodník
Mesiac september býva nielen pre
žiakov ale aj rodičov a učiteľov
veľmi zložitý.
Koniec rannému vyspávaniu,
sladkému leňošeniu a slobodnému
venovaniu sa našim koníčkom. Nastupujeme totiž do školy. Nikto však
v tejto dobe nevie, koľko sa v nej
zdržíme a koľko času sa budeme
vyučovať cez počítať – dištančne.
Väčšina sa do školských lavíc teší,
no určite sa nájdu aj takí, ktorí
netrpezlivo očakávajú lockdown.
Aby sme všetkým nástup do školy spríjemnili, prichádzame opäť
s naším Úsmevom. Chceme vám
pripomenúť, akí ste boli v posledných mesiacoch minulého školského
roka perfektní a čo všetko sa v škole
vďaka vám udialo. Triedne odpusty,
výlety, MDD, zber odpadkov, vaše
úspechy a krásne výtvarné práce…
to je len zlomok toho, o čom sme pre
vás písali. Tiež sa chcem pochváliť
rubrikou Naše naj..., kde vám teraz
i v nasledujúcich číslach budeme
približovať zaujímavé hobby.

Projekt Rodina, II. kategória. – Karin Stašová

Ako bolo, ako bude
Tak a dočkali sme! Po dl
hom polroku dištančného
vzdelávania sme opus
tili monitory počítačov
a opäť sme v polovici apríla zasadli
do školských lavíc.

Nebojte sa, zvládneme to! Určite
sa vám podarí naplno zahryznúť
do vzdelávania a školských aktivít
a my o nich s radosťou budeme písať. No o nich až v budúcom čísle.:)
šéfredaktorka
Zuzana Vonšáková, 9.A
usmevczs@gmail.com
ÚSMEV č. 2/2021

… práca v skupine nás baví …

Žurnalistky pri adaptačných hrách

Najprv len tak pozvoľne. Čakali nás
hodiny trávené s triednymi učiteľmi
a rôzne tvorivé aktivity zamerané
na komunikáciu, riešenie konfliktov a problémové správanie. Vyučovanie sme prvé dva týždne končili
vždy len piatou vyučovacou hodinou.
Pokračovanie na str. 2
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udalosť / zo školy

SUPER NÁVŠTEVA NA SLOVENSKU
V týchto dňoch k nám prichádza
návšteva, ktorá je veľmi vzácna.
Naša krajina patrí medzi tie
menšie krajiny, no Svätý Otec
František si zaumienil, že ju
navštívi.
Myslím, že to všetkých milo prekvapilo. Začali veľké prípravy, ktoré
však komplikuje Covid.
Aj keď mnohí na osobné stretnutie nepôjdeme, budeme jeho kroky po Slovensku pozorne sledovať
prostredníctvom televízie.
Slovensko navštívil aj pápež Ján
Pavol II, a to v rokoch 1990, 1995,
2003.
Najbližšie k našej dedine bol
v Levoči, no mnohí si pamätajú aj
jeho návštevu v neďalekom poľskom meste Zywiec či Zakopanom.

Každý z nás sa teší, keď v rodine prežívame nejakú
oslavu, sviatok, počas ktorých príde aj návšteva.

Verím, že sa pápežovi bude u nás
páčiť, a hlavné je, aby sme prijali
jeho povzbudivé slová.
Ester Pitáková, 8. A

ÚSPECHY ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2020
2020/
/21
1. miesto Františka Grobarčíková
Okresná literárna súťaž
3. miesto Villa Zerna
– celoslovenská literárna súťaž
– Tamara Vronková
3. miesto Villa Zerna
– celoslovenská literárna súťaž
– Karin Stašová – báseň bola
uverejnená vo vianočnom vydaní
časopisu Úsmev

1. miesto Detský literárny majáčik
– Kristína Pindjaková – text bol
uverejnený vo veľkonočnom vydaní
časopisu Úsmev
1. miesto Detský literárny majáčik
– Martina Vonšáková
1. miesto Detský literárny majáčik
– Nina Kolčáková
2. miesto Detský literárny majáčik
– Lea Labudová

Ako bolo, ako bude
Dokončenie zo str. 1
Nepreberali sme nové učivo,
len sme upevňovali, čo sme
sa naučili doma. Navštívil nás aj náš
rodák don Jožko Luscoň a nechýbala
duchovná obnova. Podmienkou prezenčného vyučovania boli pravidelne
raz týždenne robené antigénové testy,
samozrejme s negatívnym výsledkom.
Postupne sa však toto obmedzenie
zrušilo a jún sme prežili bez výterov

z nosa. Epidemiologická situácia sa
výrazne zlepšila.
Teraz začíname ďalší školský rok.
Niektorí, tí nad dvanásť rokov, nastupujú už ako zaočkovaní. Pre niektorých (aj pre mňa) to už bude posledný
školský rok v základnej škole. Za dverami však na nás číha ďalšia mutácia
covidvírusu –delta- infekčnejšia, ktorá
vraj dostane každého. Výhodu by mali mať zaočkovaní, ktorí by sa mali
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2. miesto Detský literárny majáčik
– Eva Perveková
3. miesto Jazyková súťaž ABC
– Anežka Stašová
1. miesto Detský literárny majáčik
– Anežka Stašová
Víťazom srdečne blahoželáme
a prajeme veľa kreativity aj v tomto
školskom roku
-redvyhnúť ťažkým stavom a nemocničným lôžkam. Uvidíme. No jednoznačne
by už iste nikto nechcel ostať doma
v „polročnej karanténe“. Školy by sa už
nemali zatvárať celoplošne, len triedy,
v ktorých sa vyskytne nakazený žiak.
Škola žiakom poskytne testy, ktoré
im budú doma robiť rodičia. Dúfam
teda, že si deviatku užijem, ako sa
patrí. I keď Testovanie 9 a príjmačky
mi vyvolávajú kŕče v bruchu, verím,
že ich dobre zvládnem a tento školský
rok skončí na výbornú.
Zuzana Vonšáková, 9. B

zo školy

SEGOLAND
Ku zakončeniu školského roka pat
ria neodmysliteľne aj školské výlety.
Pandémia nám však skomplikovala
celý školský rok a inak to nebolo ani
s koncoročnými výletmi. Zatiaľ čo sa
v minulosti výlety plánovali aj niekoľko mesiacov, teraz sme ešte v polovici
júna nevedeli, či vôbec niekde môžeme
cestovať. Epidemiologické podmienky
sa totiž neustále menili. Nakoniec to
však dopadlo dobre a väčšina tried si
naplánovala výlety aspoň do blízkeho
okolia po Orave. My, ôsmaci, sme však
nezabudli na návrh, ktorý nám ešte
pred prvou vlnou epidémie navrhla

Tretiaci

Tretiaci zvolili koncoročný výlet do Oravskej Lesnej. Vysmiati vo vláčiku…

pani učiteľka triedna Kutláková – navštíviť lezecký park Segoland v Martine. „Otravovali sme“ dovtedy, kým
sa myšlienka nestala skutkom a deň
pred vysvedčením, 29. júna, sme sa
vybrali na vytúžený koncoročný výlet
do spomínaného Martina. Segoland
je lanový park, ktorý má štyri dráhy.
Čím je dráha vyššie, je náročnejšia.
Štvrtú – najvyššiu zvládnu už naozaj
profi lezci. Väčšina z nás si vybrala
tretiu dráhu. Prešli ju celú bez väčších
problémov, iní dali len polku. Každopádne všetci museli vydať zo seba
nielen silu ale aj sebazápor, vytrvalosť, odvahu a odhodlanie. Po lezení
nesmela chýbať návšteva obchodného
centra a osvieženie zmrzlinou. Mne
osobne sa výlet veľmi páčil a určite
som tam nebola poslednýkrát.
Nina Kolčáková, 9. B

Koncoročný výlet ôsmakov v lezeckom centre
Segoland v Martine

Trúfli sme si aj na takéto výšky
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RE 246 – 2.0 NENECHAJ TO LEŽAŤ!
ďaleko do prírody. Neuveriteľné, ako
niektorí zmýšľajú!
Spoločnými silami sme nazbierali
až 277 vriec (čiže sme preskočili aj
body encykliky). Až 90 vriec sa podarilo nazbierať 6. B, 50 vriec 9. A, 8. B
a 7. A nazbierali po 35 vriec, 21 – 5. A,
20 – 6. A, 16 – 5. B, 10 – 8. A. Za vytrvalosť dostali žiaci sladkú odmenu.
Z akcie sme taktiež urobili aj zopár
fotiek, ktoré by sa mali stať súčasťou
fotoknihy, ktorú organizátori kampane venujú Svätému Otcovi, ktorý nás
teraz poctí svojou návštevou.

Deviatačky našli v prírode aj takéto unikáty

Prečo RE 246 – 2.0?
RE – začiatočné písmená anglického
slova „recollect“ – „vyzbierať“ 246 –
určuje počet bodov encykliky Táto
kampaň je už druhá v poradí
2.0 – druhé kolo aktivity, jej prvá časť
sa konala na jeseň minulého roka
Nina Kolčáková, 8. A

V máji sa naša škola zapojila do zau
jímavej kampane, ktorej cieľom bolo
zlepšiť nielen životné prostredie.
Komisia pre mládež rozbehla kampaň RE 246 – 2.0. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka Laudato Sì
chcela mladým priblížiť odkaz tohto
dokumentu aj cez praktickú výzvu.
Svätý Otec nás v nej pozýva chrániť
jeden z najväčších Božích darov, ktorým je príroda. Keď sa začneme viac
zaujímať o naše prostredie, ozdravie
nielen príroda, ale aj naše vzťahy.
Naším cieľom bolo teda spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko
bodov má encyklika), a tak konkrétne
prispieť k zveľadeniu nášho spoločného domova a nenechať ležať odpad
tam, kde nepatrí. Ďalším cieľom bolo pomôcť žiakom čo najefektívnejšie
spolupracovať v kolektíve a zároveň
udržiavať vzťahy medzi žiakmi.

Kmín čiže rasca
Leto je už za nami a prechádzky
po lesoch, lúkach tiež. Tieto naše
lúky nám ponúkajú veľa liečivých
bylín a korenín, medzi ktoré patrí
aj rasca, u nás nazývaná kmín.
Väčšina z nás už toto korenie nezbiera, pretože si ho jednoducho kúpime
v obchode. No naše prababky si ho
museli nazbierať, pretože rasca bola
súčasťou každodennej prípravy jedál. Babky ho dávali všade: do chleba,
zemiakov, kapusty… Veľmi známa je
u nás polievka „kminuľa“, ktorú zvlášť
varili mamičkám, ktoré dojčili svoje
deti. Tie potom neboleli brušká.
Naše prababky prechádzali cez lúky,
po okrajoch ciest a zbierali po steblách

Kampaň prebiehala od 1. mája
do 23. mája. Žiaci z druhého stupňa
našej školy sa zapojili do nej zapojili
5. mája 2021. Spolu s triednymi učiteľkami sa presunuli na rôzne miesta
v dedine a zbierali odpadky. Je až neuveriteľné, koľko odpadu sa podarilo
vyzbierať, napriek tomu, že každá
domácnosť vlastní smetnú nádobu
a pravidelne sa v obci zbierajú plasty!
Ľudia sa môžu odpadu zbaviť v pohodlí domova, no i tak odpad vyhadzujú
rascu, až z nej vytvorili veľké kytice.
Tieto veľké bukrety kmínu zviazali
a na dverách humna sušili. Týchto
kytíc kmínu bolo veľa, zakryli často
celé vráta. Po usušení ho na bielej
plachte, za pomoci cepov, vymlátili. No
rasca nebola ešte čistá, niekde ostali
väčšie steblá. Na dôkladnejšie čistenie
preto použili maxi sitko, ktoré rascu
prečistilo. Ak sa aj stalo, že kmín bol
ešte znečistený, prečistili ho manuálne, pomohol im pri tom vietor, ktorý
nečistotu zobral.
Ak sa na budúci rok budete prechádzať po našich lúkach, popýtajte
rodičov, aby vám ukázali rascu, ako
rastie a skúste si ju nazbierať. Je určite voňavejšia ako tá „obchodná“. A aj
samotné jedlo vám bude určite chutiť
viac, keď tam uvidíte kmín, ktorý ste
si sami nazbierali. Ester Pitáková, 8.A
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… tak tomu sa hovorí úlovok …

zo školy

Pohánkovec japonský

…pri práci…

Zlatobyľ obrovská

Piataci vypátrali VOTRELCOV

Piataci pozorne počúvajú pokyny budúcej
pani učiteľky Patrície Rusnákovej

VYPÁTRAME VOTRELCOV! – takýto názov niesla pozvánka pre žiakov 5. B.
Tí ju dostali od budúcej pani učiteľky Patrície Rusnákovej.
Žiaci pod jej vedením a tiež s pani učiteľkou Marianou Kutliakovou
hľadali v našej obci Sihelné invazívne
druhy rastlín. Zaujímavé podujatie, kde
sa piataci mohli na chvíľu stať vedcami,
sa konalo v piatok 4. júna. Počasie
žiakom prialo a okrem krásne stráveného poobedia v prírode, žiaci naozaj
podľa mobilnej aplikácie, pripravených
pracovných listov a aktivít našli až tri
druhy nebezpečných rastlín priamo
v dedine. Dávajte si teda pozor, či taký
votrelec nerastie aj vo vašej blízkosti.
Prvým takým je Pohánkovec japonský. U nás nie je pôvodnou rastlinou,
o čom svedčí aj jej názov. V minulosti sa pre svoju dutú stonku a výšku
okolo 2 metrov využíval ako okrasná
rastlina. Susedia si po dedinách túto
rastlinku brávali a šírili medzi sebou
pre vzhľad rastliny. Mnohí ani netušili,
čo je to za rastlinu a čo od nej vôbec
možno očakávať. Dnes sme múdrejší,
najmä ak sa viac pozeráme na okrasné
záhrady a chyby z minulosti.
Medzi ďalšie takéto rastliny rastúce v našej obci patria zlatobyle. Ide
o trváce byliny pôvodom zo Severnej Ameriky. Dostali sa k nám ako
okrasné a medonosné rastliny. Dorastajú do výšky 50 – 250 cm. Súkvetie
tvoria úbory drobných žltých kvetov,
usporiadaných do hustých chocholikatých metlín. Kvitnú od konca augusta do septembra. Rýchlo a ľahko
osídľujú nevyužívané plochy alebo
plochy vytvorené človekom.

Zlatobyľ kanadská dorastá do výšky
50 až 150cm. Často ju vidíme v záhradách. Nielen u nás ale aj na celom
Slovensku ju môžeme nájsť pozdĺž
železničných tratí, cestných komunikácií, pri opustených sídlach a v okolí
priemyselných závodov.
Zlatobyľ obrovská je vyššia ako
kanadská. Navzájom sa líšia tvarom
listov a ich usporiadaním na byli,
chlpatosťou byle aj rubovej strany listov. Byle sú holé, len v čase kvitnutia
môžu byť aj riedko chlpaté, v dolnej
časti väčšinou červenkasté. Listy sú
striedavé, kopijovité, od polovice listu
na okraji pílkovité. Súkvetie je metlina, tvorená oblúkovito ohnutými
strapcami s úbormi drobných žltých
kvetov, smerujúcich nahor. Okrajové
jazykovité samčie kvety sú dlhšie ako
vnútorné samičie kvety terča. Kvitne
tiež od augusta do septembra, prípadne októbra.
Zbaviť sa takýchto votrelcov nebýva
vždy jednoduché. Vzhľadom na tvorbu
veľkého množstva plodov a semien
a na ich prevažné rozširovanie sa pomocou vetra, je potrebné rastliny ničiť pred
vytvorením plodov. Najjednoduchšie odstraňovanie je mechanické, odporúča sa
ich ostrihať, orezať súkvetia, prípadne
kosiť plochy s rastlinami pred rozkvitnutím. Najúčinnejšie odstraňovanie spočíva
vo vytrhaní rastlín zo zeme aj s koreňmi.
V prípade plošného výskytu je účinné
skosenie pred zakvitnutím rastlín.
Natália Pientáková 9. A

Votrelec vypátraný

Zlatobyľ kanadská
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Medzinárodný deň detí, sme v škole
oslávili ako sa patrí.

MDD oslávila 6.A s pani učiteľkou
Novákovou hrami, pizzou…

Deň DETÍ
Pandémia so sebou priniesla veľa
obmedzení, pozastavila kultúr
ne podujatia, oslavy. No 1. júna,

V prvom rade sme sa neučili! No
aby sme dodržali aj protipandemické
opatrenia, každá trieda si pripravila
vlastný program. Niektoré triedy išli
opekať, iní si objednali pizzu a hrali
rôzne hry. My, žiaci 8.A, sme išli do Námestova, zahrať si bowling. Vytvorili
sme 2 skupiny, v jednej boli chlapci,
v druhej dievčatá. Nehrali sme súťažne, ale len tak pre zábavu. Niektorým
sa bowlingová guľa kotúľala aj mimo
dráhu. No veru nie je to až taká jednoduchá hra ako sa zdá! Popri bowlingu
sme mali možnosť zahrať si aj biliard.
Veľa sme sa nasmiali, super zabavili,
upevnili vzťahy so spolužiakmi – priateľmi, od ktorých nás corona na dlhé
mesiace oddelila. Nevadili nám ani
rúška na tvárach. Našu radosť, že

Chlapci si užívali biliard

Nina Kolčáková, 8. A

Bowlingové gule neboli ťažké ani pre
dievčatá

…a nechýbala ani torta 6.A

V zdravom tele, zdravý duch!
Zdravie človeka je zrkadlom jeho životného štýlu, ktorého je neodmysliteľnou súčasťou pohyb, zdravá strava a psychika. Vďaka pohybu naše telo získava množstvo
zdravotných benefitov. Pohybová aktivita je nevyhnutná pre náš život. Pokiaľ sa
človek venuje pohybovej aktivite pravidelne a v dostatočnom množstve a intenzite,
poskytuje telu rôzne benefity, preto je veľmi dôležité vyčleniť si čas pre šport.
Ku koncu minulého školského roka
nám na školskom dvore pribudlo exteriérové fitness ihrisko. Kde predtým
stáli lavičky, sú teraz fitness stroje ,
na ktorých si môžeme zacvičiť. Tieto cvičiace pomôcky najviac používame počas telesných výchov ale
niekedy aj počas veľkých prestávok
a triednických hodín.

sme spolu, bolo počuť široko‑ďaleko. Samozrejme na záver nechýbalo
ani „prekutranie“ obchodov a oddych
v reštaurácii. Ďakujeme našej triednej
učiteľke za krásne strávený deň.

Takéto exteriérové fitness parky
umožňujú precvičiť si všetky partie
tela na čerstvom vzduchu a sú vhodné
pre všetky vekové kategórie od starších detí až po seniorov. Práve v čase
pandémie, kedy nie je možné cvičiť
v interiéri, je to výborná alternatíva
na výučbu telesnej výchovy.
Aneta a Kristína Pindjáková
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projekt

II. kategória – Zuzana Vonšáková

II. kategória – Natália Kozáková

II. kategória – Zuzana Vonšáková

I. kategória – Kristína Chudiaková
1.A

Projekt

RODINA
Každý z nás sa narodil v rodine.
Každý v nejakej rodine vyrastá.
Už prváci sa v našej škole učia, že
tradičná rodina je dôležitá.
II. kategória – Tamara Vronková

Začína sa posvätením manželov
v kostole, nie pre „papier“, ale pre
Božie požehnanie.
Naši žiaci sa zapojili do celoslovenského projektu RODINA, aby tak
obrázkami vyjadrili vďačnosť svojim
blízkym. Ďakujme Pánu Bohu každý
deň za svoje rodiny, za našich rodičov, ich obety, ktoré pre nás robia.
Natália Vnenčáková 8. A
II. kat – Jurášová Monika

II. kategória – Dominika Miklušáková

I. kategória – Natalia Mačincová

Juraj Hopjak, 4.B

I. kategória – Alžbetka Vojtašáková
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zo školy

Triedny odpust
Patrónom našej triedy je Dominik
Savio. Jeho pamiatku si pripomína
me 6. mája.

Privítali sme

V tento deň sme slávili aj triedny
odpust. Už predtým sme sa však začali
k nemu modliť deviatnik. Deň odpustu
sme začali svätou omšou v našom kostole. Na kázni nám pán farár priblížil
život Dominika Savia, ktorý nám je
veľkým vzorom. Bol usilovným žiakom,
bol poslušný a skromný. Taktiež sme
sa dozvedeli o blahoslavenej Imelde
Lambertiny, ktorá je patrónkou nás
prvopríjímajúcich detí. Po svätej omši
sme sa hrali rôzne hry, ktoré doniesli
spolužiaci. Aby sme sa posilnili, tak my,
dievčatá, sme s pani učiteľkou triednou
v školskej kuchynke pripravili sladký
puding s ovocím a horúcu čokoládu.
Taktiež si každý žiak priniesol niečo

Chlapci z 3. B nadšene riešia tajničku
o sv. Dominikovi. Zvládneš ju aj ty
dobré pod zub, s čím sme sa podelili.
Potom sme si aj zasúťažili v skupinách.
Mali sme za úlohu vypracovať tajničku
a osemsmerovku, ktoré sa týkali života
Dominika Savia. Za správne vyriešenie
sme získali sladkú odmenu. Nakoniec
sme išli na detské ihrisko a zahrali sa
loptové hry a naháňačku.
Bol to skvelý deň!
Martinka Vonšáková, 3. B

Odpust 6. B
Naša triedna patrónka je Katarína
Sienská. Už ako šesťročná mala
prvé mystické zážitky – videla stráž
nych anjelov, ktorí chránia ľudí
pred zlom.

Rozlúčili sme sa

Keď mala šestnásť rokov, stala sa
dominikánskou terciárkou. Stále mala
mystické zážitky a videnia Ježiša Krista, Pannu Máriu a svätých. Má sviatok
29. apríla. Kvôli pandémii sme však
odpust v tento deň nemohli sláviť. Naša triedna učiteľka Martina Pitáková
nám však slávenie triedneho odpustu
zorganizovala 18. júna. Vybrali sme
sa počas neho na turistiku na Pilsko.
Už o pol ôsmej sme sa stretli
na vyšnom konci. Našu patrónku
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Kúpanie 6.B
sme poprosili o pomoc a vydali sme
sa na vrchol. Cesta hore bola náročná. Počasie nám však prialo a cestou
nás sprevádzalo slniečko. Výstup nám
trval aj s prestávkami asi dve hodiny,
no za ten výhľad to určite stálo. Prechádzali sme cez krásne husté lesy
a voňavé rozkvitnuté lúky. Každý sa
aspoň raz pozastavil a poriadne si vychutnal prírodu. Na samom vrchole
sme si pri kríži urobili triednu fotku,
užili si krásny výhľad a pomodlili sa.
Potom sme mali kopu voľného času
na dobytie energie a oddych. Každý ho
využil inak. Niekto si užíval výhľad,
iní sa prechádzali sem a tam a hľadali
zaujímavosti prírody.
Po oddychu nás čakala cesta späť.
Vtedy sme na sebe začali badať prvé
znaky únavy, lebo slniečko bolo vytrvalejšie ako ráno a jeho lúče nám
uberali síl. Osvieženie a schladenie
sme našli v potoku tečúcom z Pilska.
Voda bola studená, ale nám to vôbec
neprekážalo. Prežili sme skvelý deň
a svätá Katarína mala z nás určite
radosť.
Daniela Pindjaková, 6. B

zo školy
Dominik Sávio založil ...................................................................................................................................................................................
10 božích prikázaní nazývame…
Modlitba k Panne Márii – na retiazke
Doplň porekadlo Múdrejší … (čo urobí?)
Učiteľ učí.... koho? množné číslo
Len, málo,…
Doplň názov modlitby Otče…
Pán Ježiš volal nebeského otca… (otecko)

/
Kam smerujeme – do…
Raj sa v Starom zákone nazýval
Kto odsúdil Pána Ježiša na smrť
Na akom zvierati vstupuje Pán Ježiš do Jeruzalema
Prvý mučeník (26. 12 meniny)
Kam chodíme na svätú omšu? Do…
Doplň: Z Ježišovho boku vyšla krv a…
Doplň … rozdávaním rastie / Opak smútku
Po smrti chceme prísť do…
Prvá žena sa volala…
Aká je ľudská duša? Je…
Nie dosť…
1. osoba jednotného čísla

/
Nie teraz…
Na konci modlitby hovoríme…
Odkiaľ pochádzal Pán Ježiš? Z akého mesta?
5. prikázanie
Tvrdé i :)

/
Archanjel – bojovník proti diablovi
Kain a…
V akom meste sídli sv. otec – Pápež?
Len, málo…
Sv. prijímanie nazývame
ÚSMEV č. 2/2021 | 9
www.czssihelne.edupage.org | e-mail usmevczs@gmail.com

tvorba
Nočné tajomstvo
Zahľadel si sa niekedy
na nočnú oblohu?
Drobné zlaté trblietavé
peniažky ti padajú do vlasov
Tajuplná krása nekonečných
hlbín vesmíru
Odíď ďaleko od svetiel veľkomiest
Tam uvidíš noc v celej svojej moci
Rozleje si ti do celého tela
Ponor sa do tmy a nemysli na nič
Noc má svoju moc
Zlaté bodky sa pospájali
do obrazcov
Obrazce vytvorili príbeh
Stráži ich tatko polmesiac
Zresetuj myseľ
Aha, jedna bodka padá
Želaj si niečo

1. miesto v literárnej súťaži Majáčik

Žiackym perom

Hankina pivnica
Blízko Sihelnianskeho potoka na nižnom konci dediny kedysi stála malá
drevenica. Bývala v nej Hanka so svojím manželom a piatimi deťmi.
Žili ako iné rodiny v dedine – skromne a pracovito. Celé leto pracovali na roliach a na jeseň svoju úrodu ukladali
do pivnice za potokom, aby mohli počas
zimy nakŕmiť hladné detské krky.
Keď Hanka zistila, že do rodiny
pribudne ďalšie dieťa, jej muž sa veľmi nepotešil. Obával sa, ako ho uživia. No žena rázne povedala: „Keď sa
našiel chlieb pre piatich, nájde sa aj
pre šieste.“ Postupne sa začali všetci
tešiť a horlivo očakávali príchod bábätka. Hanka často sedávala pri vchode do pivnice za potokom a spievala
uspávanky. Rozmýšľala nad maličkým,
či to bude chlapec, či dievča, či zásoby
v pivnici budú postačujúce. Predstavovala si svoje dieťatko, ako bude vyzerať.
Nastal deň pôrodu. Úsmev na tvárach vystriedal smútok a ich oči zaliali potoky sĺz. Narodilo sa dievčatko,
ktoré však napriek všetkým snahám
babice zomrelo.
Prešiel týždeň i druhý a v predtým
veselej chalupe vládlo ticho a smútok.
Po večeroch, keď si všetci políhali a pospali, sedávala Hanka pri okienku a pozerala cez zaslzené oči na priezračnú
vodu v potoku a na pivničku, pri ktorej
strávila s bábätkom v lone veľa času.

Jednej noci však niečo započula. Zdalo sa jej, akoby to bol plač jej dcérky.
Bola však už unavená, a tak si myslela,
že sa jej to len zdalo. „Treba ísť spať
a zajtra dávať lásku ostatným deťom,“
pomyslela si a uložila sa ku svojmu
mužovi.
Nasledujúci deň ju prenasledovali
myšlienky na nočný plač. Zaháňala
ich prácou. Večer jej to však nedalo
a keď všetko v chalupe pospalo, znova zobrala sviečku a sadla si k oknu.
Mesiac svietil jasne. Osvietil aj pivnicu
za potokom, ktorá jej tak priľahla k srdcu. Na chvíľu si zdriemla a po prebudení sa uvidela na pivnici sedieť malé
dievčatko oblečené v bielych šatôčkach.
Plakalo do dlaní. Otvorila okno, aby
sa uistila, že dobre vidí, že nesníva.
Voda v potoku sa začala búriť a zurčať
silnejšie. Pretrela si ešte raz oči, aby
sa ubezpečila, že nesníva a vybehla
von. Nič však už nevidela. Ráno všetko
vyrozprávala svojmu mužovi. Ten sa
na ňu začudovane pozeral a myslel si,
že sa mu Hanka z toľkého žiaľu pomiatla. Večer sa opäť všetko zopakovalo.
Jediným rozdielom bolo to, že ku Hanke
sa pridal aj jej muž a na vlastné oči
videl to čo včera Hanka. Plačúce dieťatko oblečené v bielom, tak ako včera,
zmizlo, keď obaja vybehli z chalupy.
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Nina Kolčáková, 8.A,
1. miesto v literárnej súťaži Majáčik
Nestihlo ani vyjsť slnko a Hanka
bežala za susedou po radu. Tá jej povedala, že musí ísť za farárom, lebo
dieťa, ktoré sa narodilo, nebolo pokrstené a dedičný hriech mu bráni prejsť
do neba. Anna od farára dostala vodu
posvätenú na Troch kráľov. Keď nastala
noc, postavila sa žena s mužom k pivnici a čakali na svoje dieťa. Po jeho
zjavení ho matka pokropila svätenou
vodou so slovami: „Krstím ťa vedome
i nevedome, Eva, v mene Otca, i Syna,
i Ducha Svätého, amen.“
Ráno sa manželia prebudili a nemohli
uveriť tomu, čo sa v noci udialo. Jedno
však vedeli iste. Cítili sa tak, akoby
im spadol kameň zo srdca. Dokonca
sa začali usmievať a tešiť, tak ako kedysi. Vedeli, že ich dieťatko je anjelikom.
Od toho času sa však udiala ešte jedna
zvláštnosť. Ľudia vravievali, že ich pivnica bola takmer vždy plná. Aj keď boli
neúrodné roky, im sa urodilo vždy toľko,
aby sa pivnička celá zaplnila. Rodina tak
viac nikdy nepocítila hlad a s jedlom
rada pomohla aj tým, čo potrebovali. Pri
pivničke bolo často vídať biele kvetinky
a zapálenú sviečku. Postupne ju však
čas zrovnal so zemou a ako spomienku
na dievčatko ľudia postavili kríž, ktorý
stojí pri potoku na nižnom konci dodnes.
Eva Perveková, 8.A,
2. miesto v literárnej
súťaži Majáčik, miestna povesť

tvorba

Prečo kvety na Magure tak nádherne voňajú
Ondrej zo Sihelného miloval prírodu. Rád sa túlal po lese, len tak ležal na lúke, nohy si máčal v studenom potôčku.
Nie raz sedel na neďalekom vŕšku
dlho do noci, vdychoval vôňu kvetov,
načúval šumu lesa. V jeden večer však
Ondrej ostal na vŕšku dlhšie, pretože
zaspal. Keď sa prebudil, bola hlboká
noc, všade bola tma, avšak Ondrej
vedel, že pri ňom niekto sedí. Počul
niečí dych a cítil nádhernú vôňu.
„Kto si?“ opýtal sa „Som Ela, víla
tohto vŕšku. A ty si kto, azda človek?“
„Som Ondrej.“
Od tohto dňa tu Ondrej trávil každý večer. Ela ho očarila natoľko, že
nedokázal prestať myslieť na to, kedy
sa zasa stretnú. Poznala tie najkrajšie
zákutia lesa, o ktorých Ondrej ani
len netušil. Spolu sedeli na najvyššej

jedli, chladili si nohy v tej najchladnejšej bystrine. Ela ukázala Ondrejovi,
kde v okolí rastie najviac hríbov a kde
sú kvety najliečivejšie. Povedala mu
taktiež, že tento vŕšok medzi vílami
volajú Magura, lebo kedysi dávno
tam vládla sama mágia. Ondrej zas
Ele rozprával o ľuďoch, o trápeniach
i radostiach smrteľníkov. No ako sa
leto blížilo ku koncu, vzduch bol čoraz
chladnejší, Ela bola čoraz smutnejšia.
Až jedného dňa prišiel deň, ktorého
sa Ondrej tak obával – deň rozlúčky.
„Už sa neuvidíme.“ povedala Ela.
,,Leto sa končí, kvety odkvitli. Len raz
za život sa každá víla môže zjaviť človeku. Ja som sa rozhodla zjaviť tebe

a prežiť s tebou jedno leto. Nechám
ti však jeden dar, ktorý ma ti bude
pripomínať. Do kvetov na Magure
vložím vôňu silnejšiu ako kdekoľvek
na svete.
Vôňu moju…
Od tohto dňa Ondrej Elu už nikdy
nevidel. Každé leto sedával na Magure až do skorého rána, no Ela sa
mu neukázala. No aj napriek tomu
vedel, že je pri ňom. Cítil jej nádhernú
kvetinovú vôňu.
Ondrej už síce nežije, no neďaleký
vŕšok sa dodnes volá Magura.
Anežka Stašová, 6.B
1. miesto v literárnej
súťaži Majáčik Čaro prírody

Čaro prírody
Príroda je naše zlato,
chráňme si ju, máme na to.
Kto ju vníma veľmi málo,
prichádza o jej veľké čaro.
Čistí dušu a aj myseľ,
životu ľudskému dáva zmysel.
Krásou náš vždy pohladí,
dobrou náladou naladí.
Je to pre nás veľký dar,
niet pre ňu žiaden pár.
Farbami nás poteší
aj slzy nám vysuší.
Jar, leto, jeseň či zima,
čože nám to pripomína?
Neskutočný kolobeh,
čarovný sveta beh.
Tieto štyri obdobia
človeka vždy ohromia.
Tamara Vronková, 8. A, III. miesto
v celoslovenskej súťaži Villa Zerna

2. miesto v literárnej súťaži Majáčik
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z obce

Prázdniny na našom dvore
Ktoré dieťa by nemalo rado prázdniny? Tak je to aj so mnou, vždy sa na ne veľmi teším. Moja radosť sa vždy
zvyšuje pri myšlienke, že prázdniny prežijem so starými rodičmi na našom dvore, kde máme rôzne zvieratá.
Každé zviera má svoj príbytok. Je zaujímavé sledovať, ako medzi sebou vychádzajú.

Kôň Pedro
Je najväčší z našich zvierat. Pozoroval
som dedka, ako ho cvičil. Z neposlušného žriebäťa vycvičil mocného
a poslušného koňa. Dedko vycvičil už
veľa koníkov, volali sa napr. : Savana,
Sabina, Linda, Šiška a tento je Pedro.

Sliepky
Sliepky sú veľmi roztopašné, a preto
majú kohúta, ktorý ich krotí. Najlepšie sú od nich vajíčka a z nich sa
dajú robiť rôzne jedlá.

Kravy a býky
Býky chováme na mäso. Kravy zas
máme na mlieko, z ktorého neskôr
urobíme korbáčiky . Kravy si najradšej pochutnávajú na čerstvej tráve
a sene. Usilovne pomáham s jeho kosením a sušením.

Králiky
Tieto malé milé stvorenia tiež chováme na mäso. Keď sú malé, tak sú
veľmi pekné a majú veľmi jemnú srsť.
Rád sa s nimi hrám.

Dnes už stredoškoláci

Prasatá
Máme ich na mäso. Dávame im väčšinou zvyšky a zmes, ktorú majú radi
. Ich najväčšou maškrtou je, keď im
pridáme ku obedu trošku mlieka.
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Pes Max
Je to náš strážca dvora. Je veľmi
učenliví, ale keď sa mu nechce, tak
sa zo svojej búdy ani nehne. Rád behá,
hryzie kostí, oblizuje veci a robí si,
čo chce. Rád šantí.
Text a FOTO Matúš Vonšák, 6. B

zaujímavosti

Naše NAJ
NAJ…
…

Zaujímavé záľuby
Človek si odnepamäti kráti čas prá
cou, ktorá ho napĺňa, spôsobuje mu
radosť. Jeden si z dreva vyrezáva
sošky, ďalší robí ozdoby z plechu,
kovu, hliny, pracuje v záhrade, vy
šíva, hrá na hudobný nástroj… Pre
mnohých sa takáto práca stáva aj
živobytím a vtedy je to už naozaj
šťastie. Lebo robiť to, čo ťa teší a eš
te mať z toho zisk, je naozaj super.
V ďalších číslach časopisu sme sa
preto rozhodli venovať práve takým
kreatívnym ľuďom. Chceme písať o ich
vášni a možno trochu inšpirovať aj vás,
milí naši čitatelia, aby ste ničnerobenie
vymenili za prácu, ktorá vás bude tešiť.
Sochy z papiera
Moja teta, Martina Mazuráková, dokáže svojimi rukami premeniť papier
na sochu. Precíznym skladaním nastrihaných papierikov tak vznikajú labute
či košíčky, ktoré robia nielen jej ale aj
druhým radosť. Rada mi odpovedala
na pár položených otázok, aby sa tak
s vami mohla o svoju záľubu podeliť.
Ako ste sa dostali k tejto záľube?
Počas pobytu v kúpeľoch som si všimla na recepčnom stole labuť zloženú
z papiera, v tej chvíli mi napadla myšlienka: ,,Čo tak to skúsiť?“ A záľuba
bola na svete!
Koľko rokov sa jej venujete?
Myslím si, že asi 5 rokov.
Aké boli vaše začiatky?
Pri príchode domov z pobytu som si
sadla za notebook a začala som hľadať
informácie o skladaní z papiera. Nebolo
tam nič zaujímavé, no po dlhšom čase
hľadania som zistila, že sa toto umenie
volá origami a pochádza z Japonska.
Toto pomenovanie sa používa pre všetky
druhy papierových skladačiek, dokonca
aj pre tie, ktoré nie sú pôvodne japonské.
Tak som začala vášnivo hľadať na YouTube a tam bolo veľa návodov, ktoré
som začala skúšať.
Aký bol váš prvý výrobok?
Zo začiatku to vyzeralo všelijako, dokonca a beznádejne. Strávila som pri
tom veľa času. Skladanie jednotlivých
dielov bolo náročné, nesedelo mi to tak,
ako by som si predstavovala. Bolo to
namáhavé, zdĺhavé a prácne. Chvíľami
ma to odrádzalo. Blízkym sa to ale veľmi
zapáčilo, a to ma začalo viac a viac
motivovať.

Čo všetko ste poskladali?
Skladala som najmä labute, čínskych
drakov, pávov, košíky, ale z papiera
sa dá poskladať oveľa viac napr. vázy,
zvieratá, ovocie, atď...Najradšej skladám asi labute.
Čo všetko potrebujete na výrobu
labute?
Farebný a biely výkres. 15 farebných
výkresov a bielych asi 30. Z toho spravím
približne 150 farebných a 300 bielych
dielikov, ktoré sa skladajú z obdĺžnika
8 x 6 cm.
Ako dlho vám trvá urobiť jednu labuť?
Skladanie aj strihanie mi zaberie jeden
deň. Samotné skladanie labute mi trvá
2-3 hodiny.
Aké sú na vaše tvorenie ohlasy?
Celkom úspešné. Veľa ľuďom sa moje
papierové výrobky páčia a zdobia ich
príbytky. Nečakala som to a aj ma to
veľmi prekvapilo, mám z toho radosť.
Text a FOTO Jozef Gnidiak,9. A

Ako vytvoriť labuť – pracovný postup
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Ľuboš Božeňák, 2. A
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Miško Maslaňák, 2. A
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Osemsmerovk a
POUŽITÉ SLOVÁ:
ABECEDA, BEH, BÁSEŇ, CENA, CESTOVANIE, CHÉMIA, DEDINA, DOBRODRUŽSTVO, DOM, DRUH, ENCYKLOPÉDIA,
EPIKA, FAKTY, FARBA, FIXKA, FOTOGRAF, FYZIKA, FĽAŠA, GUMA, HAD,
HOD, HODINA, IHLA, JAMA, JAR, JASTRAB, JAZYK, JELEŇ, JEŽ, KADERNÍČKA, KALKULAČKA, KNIŽNICA, KRESBA,
KROK, KRUŽIDLO, LAK, LITERATÚRA,
LOM, LYRIKA, MAK, MEDVEĎ, MÚZEUM,
NOS, NOVELA, NOVINY, NÔŽ, OBEC,
OBLEČENIE, OBZOR, OBČERSTVENIE,
OKO, OMYL, OSA, PERO, PES, PREDAVAČ, PREDMET, PRESTÁVKA, PREZENTÁCIA, PREZUVKY, RAK, RECITÁCIA,
RIADITEĽ, RÚŽ, SKRIŇA, SLOVENČINA, SPEV, SRNA, STRÚHADLO, SÚŤAŽ,
TELOCVIČŇA, TENIS, TEST, TEĽA, TOPÁNKY, TRIEDA, TŔŇ, VAK, VEC, VEDEC, VLK, VOZ, VRANA, VÝHRA, ZRNO,
ZÁHADA, ÚLOHA, ÚRAD, ÚĽ, ČAJ, ČAS,
ČAŠA, ČAŠNÍK, ĽAD, ĽAN, ŠOK, ŠPORT,
ŠTETEC, ŠÍP, ŤAVA, ŤAŽKOSŤ, ŽIAK
Kristína, Aneta Pindjáková
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