Číslo 1/2014

Ročník XV.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Veľkonočná tradičná obliečka životodarnou zdravou vodou – jarná očista

MAŤ NÁDEJ AJ PROTI NÁDEJI...
Pýtal som sa detí, ktorý
okamih, ktorá udalosť počas Veľkej noci je tá najdôležitejšia.

ale spomenuté udalosti by zapadli prachom v dejinách ľudstva, keby neprišiel ten najdôležitejší okamih:

Deti začali hádať:
• Posledná večera – lebo
vtedy sa konala prvá svätá omša a bola ustanovená sviatosť
oltárna i sviatosť kňazstva,
• odsúdenie Ježiša a krížová cesta – lebo vtedy zobral Ježiš na svoje ramená všetky naše hriechy,
• smrť na kríži – lebo vtedy
sa zavŕšilo dielo našej spásy...
Všetky odpovede sú múdre,

JEŽIŠOVO VZKRIESENIE!

vania bola bolestivá pre jeho
matku i nasledovníkov. Miesto
jeho pochovania bolo v ich
očiach plné beznádeje a zúfalstva. Avšak Ježišov hrob bol
v skutočnosti úplne iný:

Bez vzkriesenia by sa celý Ježišov život premenil len
na „prázdnu zbytočnosť“! Jeho vzkriesenie sa však stalo
najdôležitejším okamihom pre
všetky ľudské pokolenia...

Bolo to miesto, z ktorého
žiarila nádej. To spočiatku ľudia okolo hrobu nevedeli a so
zroneným srdcom si hovorili:
„A my sme dúfali, že on spasí svet.“

Spočiatku to však nevyzeralo moc nádejne. Udalosť Ježišovho ukrižovania a pocho-

Aj náš život je často naplnení beznádejou, sklamaním,

stratou zmyslu, nedarí sa nám,
hovoríme si, že je koniec...
Veľkonočné udalosti nás povzbudzujú k nádeji, aby sme sa
nebáli a neupadali na duchu.
Aby sme mali nádej aj keď je
všetko proti nádeji.
Prázdny hrob nie je naplnený zúfalstvom, je naplnený nádejou aj pre nás.
Že všetko zlé, sa raz na dobré obráti.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 24. marca
2014 od 1630 hodiny v zasadačke
Obecného úradu v Sihelnom
Obecné zastupiteľstvo
obce Sihelné
A. Berie na vedomie
1. Záznam kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie IV.
štvrťroka 2013
2. Správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za obdobie
od 30. júna do 31. decembra 2013.
E. Schvaľuje
1. Schvaľuje návrh zmlúv k odberu pitnej vody a cenu vody
0,50 €/m3.
2. Schvaľuje návrh projektovej dokumentácie k územnému
rozhodnutiu Sihelné – vodovod
II. časť.
3. Schvaľuje návrh cyklotras
v k. ú. Sihelné v náväznosti na okolité obce.
4. Schvaľuje záväzné stanoviska k realizácii stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne
Orava, stavebný súbor 06-Sihelné, kanalizácia 2. etapa“.
5. Žiadosť manželov Vierky
a Milana Habinových, bytom Sihelné 485/1 o predĺženie nájomnej zmluvy na dva roky.
6. Žiadosť pani Tokárovej Veroniky, bytom Sihelné 485/12 o predĺženie nájomnej zmluvy na 2 roky.
7. Žiadosť manželov Jána a Oľgy Somsedíkových, bytom Sihelné 485/5 o predĺženie nájomnej
zmluvy na dva roky.
8. Žiadosť pani Brišákovej Márie, bytom Sihelné 485/8 o predĺženie nájomnej zmluvy na 2 roky.
9. Schvaľuje príspevok Základnej organizácii Únii nevidiacich
a slabozrakých Slovenka vo výške 150 €.
10. Schvaľuje
jednomyseľne
prevod majetku postupom ako
prípady hodné osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania
podľa § 9a odst. 8 písm. e) Zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 1244 k. ú. Sihelné
– E-KN parc. č. 3792 trvalé trávnaté porasty o výmere 315 m2,
avšak len tej časti označeného

pozemku, ktorá je zobrazená v GP
č. 37048201-5/2014 vyhotoveným Ing. Arch. Máriou Genšorovou, zo dňa 27. 1. 2014 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č.169/1 zast. pl. o vým. 271 m2
pod B1 v podiele 689/3520-in čo
na podiel predávajúceho pripadá
53,04 m2 a C-KN parc. č. 170/2 zast. pl. o výmere 44 m2 pod B1 v podiele 689/3520-in čo na podiel
predávajúceho pripadá 8,61 m2,
spolu
61,65 m2
za
sumu
1,85 Eur/m2, výška kúpnej ceny
je 114,05 €, kupujúcej Bieláková
Margita, bytom Sihelné 521.
Jedná sa o priľahlé pozemky
k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Poslanci, ktorí hlasovali za:
Jozef Ferníza, Vladimír Kornhauser, Marián Staš, Peter Staš,
Mgr. Ľubomír Piták, Mgr. Ľubomír Luscoň, Margita Ďubašáková,
Emil Bielák.
11. Schvaľuje jednomyseľne pre
vod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania podľa § 9a odst. 8 písm. e) Zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 1244 k. ú. Sihelné E-KN parc. č. 3799/1 zastavané plochy o výmere 102 m2, avšak len tej
časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 370482015/2014 vyhotoveným Ing. Arch.
Máriou Genšorovou, zo dňa 27. 1.
2014 ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č.166/2 zastavené plochy o výmere 26 m2 totožnej s dielom č. 1 o výmere 12 m2 pod B1
v podiele 689/3520-in čo na podiel
predávajúceho pripadá 2,34 m2,
C-KN parc. č. 168/1 zastavané
plochy o výmere 402 m2 totožnej s dielom č. 3 o výmere 90 m2
pod B1 v podiele 689/3520-in čo
na podiel predávajúceho pripadá
17,61 m2 – E-KN parc. č. 3801/3
ostatné plochy o výmere 468 m2,
avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č.
37048201-5/2014 vyhotoveným
Ing. Arch. Máriou Genšorovou, zo
dňa 27. 1. 2014 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č.166/2
zastavené plochy o výmere 26 m2
totožnej s dielom č. 2 o výmere
14 m2 pod B1 v podiele 689/3520in čo na podiel predávajúceho pripadá 2,74 m2, C-KN parc. č.168/1

zastavené plochy o výmere 402
m2 totožnej s dielom č. 4 o výmere 312 m2 pod B1 v podiele
689/3520-in čo na podiel predávajúceho pripadá 61,07 m2 a C-KN
parc. č. 168/2 zastavené plochy
o výmere 71 m2 pod B1 v podiele
689/3520-in čo na podiel predávajúceho pripadá 13,89 m2, spolu 97,65 m2 za sumu 1,85 Eur/m2,
výška kúpnej ceny je 180,65 €, kupujúcej Marta Bieláková, bytom
Sihelné 372. Jedná sa o priľahlé
pozemky k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Poslanci, ktorí hlasovali za:
Jozef Ferníza, Vladimír Kornhauser, Marián Staš, Peter Staš,
Mgr. Ľubomír Piták, Mgr. Ľubomír Luscoň, Margita Ďubašáková,
Emil Bielák.
12. Schvaľuje
jednomyseľne
prevod majetku postupom ako
prípady hodné osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania
podľa § 9a odst. 8 písm. e) Zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN
parc. č. 5098/1 zastavané plochy
o výmere 1802 m2, avšak len tej
časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 41962249155/2013 vyhotoveným Ing. Revajom Jozefom, zo dňa 2. 12.
2013 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 25/2 zastavené plochy o výmere 43 m2, za sumu 1,85 Eur/m2, výška kúpnej ceny je 79,55 €, kupujúcemu Stašová Mária, bytom Sihelné 263. Jedná sa o priľahlé pozemky k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Poslanci, ktorí hlasovali za: Jozef Ferníza, Vladimír Kornhauser,
Peter Staš, Mgr. Ľubomír Piták,
Mgr. Ľubomír Luscoň, Margita
Ďubašáková, Emil Bielak, Marián Staš
13. Pani Vieru Randiakovú, bytom Sihelné č. 437 na funkciu prísediaceho na Okresnom sude.
14. Navýšenie dotácie na rok
2014 pre školský klub vo výške 912 €, celková výška dotácie
na celý rok je 5 800 €.
15. Odpredaj
štvorkolesovej
vlečky vo vlastníctve Obce Sihelné
pánovi Jánovi Vronkovi, bytom Sihelné 408 v sume 250 €.
16. Odkúpenie
pozemkov

v k. ú. Sihelné pod parkovisko pri
kostole v sume 5 € za jeden meter
štvorcový od vlastníkov na E-KN
parcelách 1221, 1222, 1223.
17. Finančnú výpomoc vo výške 500 € pre včelárov obce Sihelné na zorganizovanie stretnutia
včelárov.
18. Vstup do občianskeho združenia Miestna akčná skupina BABIA HORA, so sídlom Oravská
Polhora č. 454, 029 46 a zaradenie
obce Sihelné do územia tohto verejno – súkromného partnerstva.
19. Návrh dohody o spoločnom
užívaní miestnej komunikácie
C-KN č. 1301 a C-KN č. 1660 medzi Obcami Sihelné a Spoločenstvom bývalých urbarialistov Obce Rabča.
20. Obmedzenie hmotnosti vozidiel nad 7,5 tony na miestnej komunikácii C-KN č. 1301 a C-KN
č. 1660.
21. Poplatok za prejazd po miest
nej komunikácii C-KN č. 1301
a C-KN č. 1660 pre nákladné automobily nad 7,5 tony vo výške 40 €.
22. Vybudovať závoru na miestnej komunikácii C-KN č. 1301 a C-KN č. 1660 a to tak, aby bol zamedzený prejazd nákladným automobilom nad 7,5 tony.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť pána Slavomíra Zboroňa, bytom Nad Riekou 300,
Rabča o prenájom jednoizbového bytu z dôvodu nájdenia si iného prenájmu.
2. Návrh na zrušenie výšky
do akej môže starosta obce rozhodovať o celkovom financovaní bez
možnosti schválenia obecným zastupiteľstvom.
3. Prepojenie vodovodov „Sihelné – Rabča – Oravská Polhora.
G. Ruší
1. Dohodu medzi Obcou Sihelné a Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. o spoločnom využívaní prameňa Pilsko a prívodného potrubia zo dňa 3. októbra
2005.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
PODROBNÁ TRASA
KANALIZÁCIE JE UVEDENÁ
NA WEBE OBCE SIHELNÉ
www.obecsihelne.sk
v časti oznamy v pdf prílohách
k článku „Budovanie kanalizácie
v našej obci“.
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
OBČANOV
V tomto mojom článku
Vás chcem
poinformovať,
čo nás čaká tento rok.
Hlavnou investičnou akciou
bude odkanalizovanie našej obce. Podľa posledných informácií
z Oravskej vodárenskej akciovej
spoločnosti Dolný Kubín je začiatok prác naplánovaný na mesiac
jún alebo júl. Bude rozkopaná celá dedina. Stavba má byť ukončená do júna budúceho roka. Celková dĺžka kanalizácie je 9 228,89 m.
Výkopy budú hlavne po štátnej
ceste a po miestnych komunikáciách.
V obci sú len 3 úseky, kde sa bude kopať po súkromných pozemkoch, a to za školou okolo potoka, končina okolo potoka, pri futbalovom ihrisku okolo potoka
k p. Vorčákovi (bývalé sklady).
Vlastníci pozemkov musia podpísať zmluvu o vecnom bremene
a nájomnú zmluvu na vstup na ich
pozemky počas výstavby s OVS
Dolný Kubín. Takáto zmluva by
mala obsahovať presné označenie
prenajatej plochy, (musí byť vyznačená vytyčovacími kolíkmi),
cena za nájom, cena za náhradu
škody alebo náhrada ušlej produkcie z prenajatej plochy. V zmluve musí byť citované, že dodávateľ stavby po ukončení dá všetko
do pôvodného stavu.
Odporúčam pred začatím práce odfotiť daný úsek a priložiť ako
prílohu k zmluve. V prípade, že
budete chcieť poradiť, som Vám
k dispozícii každý deň. V prípade škody na aute, ktorá bola spôsobená stavbou kanalizácie (výkopy, nedostatočne zasypané ryhy a iné) a po dodržaní všetkých
obmedzení a predpisov sa môžete domáhať náhrady škody u dodávateľa stavby. Hlavnou podmienkou je zavolanie polície, aby všetko zdokumentovala a to bude doklad k náhrade škody.
Bude potrebné mať veľa trpezlivosti, ale na druhej strane treba povedať, že sa zlepší kvalita životného prostredia v našej obci.
V zmysle zákona obce nad 2000
obyvateľov musia byť odkanalizované do roku 2015. Takéto stavby
sa budú realizovať vo všetkých obciach nad 2000 obyvateľov v Námestovskom okrese, ktoré nemajú kanalizáciu.
Projekt je zverejnený na webovej stránke obce www.sihelne.eu,
kde si ho môžete pozrieť.

V týchto dňoch sa začalo s rekonštrukciou Domu smútku.
V tejto rekonštrukcii budú realizované nové elektrické rozvody
s elektrickým kúrením, nové stropy vo vedľajších miestnostiach,

dovanie odstavnej plochy pre autá.
Taktiež v letnom období chceme obnoviť fasádu na 14 bytovej
jednotke za školou a vybudovať
verejné osvetlenie na IBV oproti kostolu.
Po veľkej noci bude predložený projekt na prejednanie výsadby a úpravy terénu okolo potoka
v centre obce, kde by sme postupne chceli začať s realizáciou projektu. Musíme to korigovať s výstavbou kanalizácie.
Pripravujú sa dva veľké projekty, ktoré by sme chceli realizovať v budúcich rokoch.
Ide o kompletnú rekonštrukciu kultúrneho domu. Bude sa
jednať o veľký zásah do súčasného stavu.

dlažby v celej budove, obklady, zamurovanie štítových okien a vymenené za nové s iným motívom,
obklad čelnej steny, výmena interiérových a exteriérových dverí. Sú už zakúpené nové stoličky,
svietniky, kríž a pojazdný stôl pod
truhlu. Veľká miestnosť bude slúžiť na obrady a vedľajšia miestnosť
bude slúžiť na modlenie pri zosnulom. Táto miestnosť bude vykurovaná. Chceme to dokončiť do konca júna.
Od júla tak ako v ostatných obciach a mestách v zmysle zákona
o pohrebníctve budú telesné pozostatky našich občanov do uskutočnenia pohrebu umiestňované
v tomto zariadení.
V jarnom období by sme chceli po vytýčení novej miestnej komunikácie IBV Nižný koniec začať so zemnými prácami a s nasypaním kamenného podkladu
na cestu. V týchto dňoch budeme
podávať návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu IBV
Nižný koniec.
Po vydaní územného rozhodnutia požiadame Stredoslovenskú energetiku o vybudovanie NN rozvodov v danej lokalite s postupným budovaním inžinierskych sietí.
V letnom období budeme rekonštruovať materskú školu.
Hlavne sa jedná o zateplenie budovy, vybudovanie nového vchodu do školskej jedálne, osvetlenie
a oplotenie celého areálu a vybu-

V týchto dňoch sa pripravuje
projekt k územnému rozhodnutiu na výstavbu obecného vodovodu, ktorý bude zásobovaný vodou z Pilska. Jedná sa o nové rozvody po celej obci a vybudovanie
nového vodojemu 2 x 150 m3.
Tu ma čaká veľmi zložitá a náročná úloha pri vybavovaní územ
ného a stavebného povolenia.

Hlavne pôjde o vyjednávanie
s Oravskou vodárenskou spoločnosťou Dolný Kubín, ktorá nie je
naklonená nášmu projektu. Verím že s Vami, ako s vlastníkmi súkromných pozemkov, kde pôjdu určité úseky vodovodu to bude oveľa
jednoduchšie.
Už teraz Vám môžem povedať,
že ide o tieto úseky:
• úsek od kultúrneho domu ku
škole ponad rodinné domy (Stašovským grúňom)
• úsek od Jozefa Vorčáka s. č.
436, ponad Emila Chudiaka ku
kostolu a k Jozefovi Vnenčákovi
na hlavnú cestu
• úsek okolo bývalých skladov
ponad rodinné domy (okolo p. Jozefa Juchu) k pani Kataríne Herudovej s. č. 77 s napojením na štátnu cestu.
Ostatné úseky pôjdu okolo štátnej cesty a miestnych komunikácií. Vodojem bude vybudovaný
pod Hrádkom.
Na záver Vám prajem radosť
zo Zmŕtvychvstania nášho Pána a krásne prežitie Veľkonočných
sviatkov.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Záväzné stanovisko
k realizácii stavby
„Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie
a čistenie odpadových
vôd“…
Záväzného
stanoviska
k realizácii stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd v regióne Orava, stavebný súbor 06-Sihelné, kanalizácia, 2.etapa“
Obecné zastupiteľstvo obce
Sihelné dňa 24. 3. 2014 na svojom zasadaní vydáva toto záväzné stanovisko k realizácii stavby
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd v regióne Orava, stavebný

súbor 06-Sihelné, kanalizácia, 2.
etapa“:
• povolenie na zvláštne užívanie
miestnej komunikácie bude vydaná pod podmienkou okrem iných,
že na dotknutých miestnych komunikáciách bude po ukončení prác položený nový živičný povrch hrúbky 8 cm na celej dĺžke
a šírke miestnej komunikácie z dôvodu zrealizovaného nového živičného povrchu v minulých rokoch, na ktorú si Obec Sihelné
zobrala úver a naďalej ho spláca.

Pokračovanie – s. 4
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Záväzné stanovisko k realizácii stavby
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd“…
Dokončenie – s. 3

Jedná sa o miestne komunikácie,
kde sa nachádzajú vetvy A, A-6,
A-3, B-9, B-8, B-7, B6, B-5, B-2,
B-4, B-3.
• povolenie na zvláštne užívanie
miestnej komunikácie na vetve B-7
bude vydané až po predložení kópii zmlúv alebo dohôd s vlastníkmi resp. užívateľmi nehnuteľnosti
a OVS, a.s. D. Kubín na vetve B-71 a na vetve B medzi šachtami B32-B34 na OcÚ Sihelné
• povolenie na zvláštne užívanie
miestnej komunikácie na vetve B-3
bude vydané až po predložení kópii zmlúv alebo dohôd s vlastníkmi resp. užívateľmi nehnuteľnosti
a OVS, a.s. D. Kubín na vetve B-3
a na vetve B-3-1 na OcÚ Sihelné
• povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na vetve
A bude vydané po predložení kópii zmlúv alebo dohôd s vlastník-

mi resp. užívateľmi nehnuteľnosti
a OVS, a.s. D. Kubín medzi šachtami A14 – A 19 a šachtami A76A87 na OcÚ Sihelné
• súhlasíme s realizáciou vetvy
B medzi šachtami B6-B7 po predložený kópii zmlúv alebo dohôd s vlastníkmi resp. užívateľmi nehnuteľnosti a OVS, a.s. D.
na OcÚ Sihelné
• súhlasíme s realizáciou vetvy B-6 medzi šachtami B29-B69
po predložený kópii zmlúv alebo
dohôd s vlastníkmi resp. užívateľmi nehnuteľnosti a OVS, a.s. D.
Kubín na OcÚ Sihelné
• súhlasíme s realizáciou vetvy A-2 medzi šachtami A43-A65
po predložený kópii zmlúv alebo
dohôd s vlastníkmi resp. užívateľmi nehnuteľnosti a OVS, a.s. D.
Kubín na OcÚ Sihelné
• nesúhlasíme s realizáciou vetvy A- 2, tak ako bola navrhnutá

v projektovej dokumentácii z dôvodu vybudovaného nového futbalového ihriska cez, ktoré vedie
navrhovaná trasa A-2
• navrhujeme z ekonomických
a prevádzkových dôvodov zrušiť
prečerpávaciu stanicu HP ČS 01
a výtlačné potrubie V-01 a viesť
novú trasu okolo Sihelnianského
potoka po miestnej komunikácii
k futbalovému ihrisku
• nesúhlasíme s prekopaním
Sihelnianského potoka na vetve
B medzi šachtami B4 a B5 z dôvodu poškodenia stavby Ochrana pred povodňami v obci Sihelné
zrealizovanej na danom úseku toku, ktorá bola financovaná z fondov EÚ
• žiadame napojiť na vetvu B-2
a šachtu B108 novú IBV Za materskou školou
• žiadame napojiť na vetvu B-3
a šachtu B118 novú IBV Oproti

kostolu – je vypracovaný projekt
a ja vydané stavebné povolenie
• žiadame napojiť na vetvu
A a šachtu A-87 novú IBV Nižný
koniec – projekt k územnému rozhodnutiu
• žiadame predĺžiť vetvu B-3-1
a napojiť nové rodinné domy v lokalite za školou
• žiadame odkanalizovanie rodinných domov, ktoré sa nachádzajú na miestnej komunikácii
C-KN č. 1208 a napojiť na vetvu B
šachta B18
• žiadame odkanalizovanie bytového domu a rodinných domov,
ktoré sa nachádzajú na miestnej
komunikácii C-KN č. 563 a napojiť na vetvu B a vytvoriť novú šachtu medzi B107-B108
• žiadame predlžiť vetvu B-7
cca 200 m
Mgr. Gabriel Jozef,
starosta obce Sihelné

Čo sú to jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)
a ako môžu obci pomôcť?
Asi každý kto už niekedy vybavoval stavebný pozemok pre seba či pre svoje dieťa vie, aká je to tŕnistá cesta. V obciach s veľmi
rozdrobeným vlastníctvom ako má aj Sihelné, je táto úloha ešte ťažšia. Doteraz bol jediným riešením geometrický plán s následnou zmluvou a zbieraním podpisov spoluvlastníkov. Ide o časovo a finančne náročný proces, ktorý nie vždy skončí usporiadaným
stavebným pozemkom.
V posledných rokoch sa však
na Slovensku a na Orave zvlášť,
začínajú problémy s výstavbou
a rozvojom obcí efektívne riešiť
pomocou projektov pozemkových úprav (PÚ).
Myšlienka to vôbec nie je nová, lebo PÚ sú vlastne bývalé komasácie, ktoré boli napr. v Or. Jasenici a v Ťapešove realizované
už pred 70 rokmi. Ich výsledkom
je scelené vlastníctvo v obci (PÚ),
alebo zväčša len v určitej jej časti,
preto hovoríme o JPÚ.
Vlastníci pôdy sa stanú jedinými vlastníkmi nových pozemkov v podiele 1/1 (stavebných
alebo
poľnohospodárskych),
pričom budú k nim mať zabezpečený aj prístup po obecných
cestách. Všetko bez geometrických plánov, zmlúv a vybavovania na katastrálnom úrade.
Chce to ale spoluprácu so zhotoviteľom projektu a prejavenie
záujmu občanov obce o realizovanie JPÚ v prieskumnej ankete

ktorá v obci prebehne a jej výsledok bude predložený pozemkovému úradu v Námestove.
Pozemkový úrad v zmysle zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách celý priebeh konania JPÚ zastrešuje.
Pred samotným začatím prípravných prác na JPÚ je potrebné preukázať súhlasnú vôľu aspoň
51 % vlastníkov, ktorí vlastnia viac
ako 50 % riešeného územia.
Ako všetko, čo za niečo stojí,
tak ani JPÚ nie sú zadarmo. Náklady s nimi spojené si hradia samotní vlastníci, a to podľa veľkosti výmery s akou do projektu vstupujú.
Odhadované náklady pri plánovanej výmere projektu cca 30 hektárov budú asi 0,17 €/m2, teda pri
výmere vlastníctva 1000 m2 vlastník zaplatí cca 170 €. Táto čiastka
by mu však nestačila ani len na vyhotovenie geometrického plánu,
nevraviac o kolkoch, poplatkoch
za zmluvu, overenie podpisov,

alebo prípadné vyplatenie spoluvlastníkov.
Treba však ešte povedať, že jeho
nový pozemok nebude mať výmeru 1000 m2, ale o cca 5-10 % menšiu (doposiaľ zákon nedovoľoval
ubrať viac ako 10 %), lebo každý
vlastník zo svojej výmery prispieva aj pod nové cesty, chodníky, inžinierske siete.
Keď si má však vlastník vybrať medzi 1000 m2 rozhodených
po celom chotári a stavebným pozemkom o výmere 900 m2 s prístupovou cestou, určite rád chýbajúce metre oželie, lebo vie že takýto pozemok má neporovnateľne
vyššiu hodnotu.
Mapku s predbežným obvodom JPÚ nájdete na obecnom
úrade, tabuli pred obecným
úradom aj na webovskej stránke obce.
Je potrebné, aby ste sa o túto záležitosť zaujímali, lebo rozhodnutie o využití a umiestnení vašich
pozemkov je len vo vašich rukách.
Vy sami si budete schvaľovať jed-

notlivé etapy projektu JPÚ a samotný projekt musí byť schválený vlastníkmi, ktorí vlastnia
minimálne 2/3 celkovej výmery
JPÚ.
Takto pred rokom na katastrálnom úrade v Námestove zapisovali schválené JPÚ vo Vasiľove (lokalitu Sihla ležiacu hneď pod Hlavnou cestou). Dnes tam už vyrastajú nové domy a ďaľšie pribudnú
v najbližších rokoch. V minulom
roku boli ukončené pozemkové
úpravy v Krušetnici, Lomnej a občania schválili začatie JPÚ v Rabči, Hruštíne a Vavrečke.
Ľudia pochopili, že pozemkové úpravy tu nie sú pre úradníkov, ale že je to jediná reálna šanca dať svoje vlastníctvo
do poriadku.
Po predbežnom jednaní s Vaším starostom obce Mgr. Jozefom Gabrielom by sa takéto pozemkové úpravy mohli začať realizovať po výbere vhodných lokalít pod výstavbu rodinných domov
už v budúcom roku.

Samospráva obce
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Rozprávkové uvítanie budúcich prvákov

KONCERT KÉFAS
V predposlednú vianočnú
nedeľu, deň pred sviatkom
Zjavenia Pána – 5. januára
– sme v našej farnosti privítali
gospelovú skupinu Kefas
z Ružomberka.
Koncert bol naplánovaný
na 17. hodinu. Vstup do kostola
10 minút pred začatím koncertu
sa zdal byť nemilým prekvapením – lavice sú takmer prázdne.
Avšak pri pohľade na chór človek
zistil, že sa mýli, pretože tam bolo veriacich – mladých i starších
– naozaj dosť. V priebehu posledných minút pred začiatkom
sa zaplnila aj spodná časť kostola, a tak celková účasť poslucháčov bola naozaj hojná. O 17. hodine prišli „na scénu“ hudobníci – traja gitaristi, klávesák a bubeník. Dvaja z gitaristov sú zároveň aj speváci. Zneli tóny zná-

mych slovenských kolied v úprave pre takéto hudobné zoskupenie. Na svoje si tak prišli starší,
pretože si mohli znovu zaspievať koledy, ale aj mladší, ktorým
je tento hudobný štýl blízky. Tradičné vianočné koledy tak dostali nový šat. Okrem nich skupina

predstavila aj piesne z ich vlastnej produkcie – textovej i hudobnej. Tieto tiež neboli poslucháčom úplne neznáme, pretože si
ich možno vypočuť z éteru Rádia Lumen. Záver koncertu opäť
patril koledám. A po príhovore,
poďakovaní a požehnaní pána fa-

rára sme sa dočkali aj prídavku.
Všetci zúčastnení v tento nedeľný vianočný večer odchádzali z koncertu príjemne naladení
vianočnými melódiami a mohli
do svojich domovov priniesť
kúsok príjemnej atmosféry.
Zuzana Fernezová

6. strana / 14. 4. 2014

Samospráva obce

Sihelník 1

SIHELSKÝ POHÁR 2013
Po roku sa opäť v našej
obci
uskutočnil medzisviatkový
futbalový turnaj,
ktorý mal v tento rok
už svoje 4. pokračovanie.
Turnaj sa rozdelil do dvoch dní.
V prvom hracom dni sa hrali zápasy v skupinách, v druhom pokračovalo play-off.
Do turnaja sa nakoniec prihlásilo 8 mužstiev, ktoré vytvorili dve
skupiny A a B. V skupinovej fáze turnaja sa stretli tímy v pokoj-

nej hracej nálade, keďže miestenku do štvrťfinále mal každý tím rezervovanú.
Išlo hlavne o lepšiu východiskovú situáciu na play-off.

Takatiky		
Bombardéri

júce futbalové momenty i skandujúcu divácku atmosféru.
7 : 19
13 : 21

3
1

V play-off sa rozšíril hrací čas
na 2 x 20 minút, čo dávalo predzvesť veľkých bojových drám.

KONEČNÉ TABUĽKY
Skupina A
Hooligans
22 : 12
Majstri		
28 : 11
Gumkáči		
14 : 15
Veteráni		
9 : 35

7
6
4
0

Skupina B
Chudjak team
Jupik team

Štvrťfinálové stretnutia priniesli vysoké tempo, pekné góly a nečakané zvraty. Prehrané tímy odchádzali so cťou a štvrťfináloví víťazi si brúsili zuby na celkové víťazstvo.

9
4

Semifinálové stretnutia taktiež nesklamali a priniesli okúzľu-

25 : 6
19 : 18

Do finále sa nakoniec prebojovali mužstvá Hooligans a Chudjak
team. O 3. miesto si zrovnali sily
Gumkáči a Majstri.
1. štvrťfinále
Bombardéri : Holigans 4 : 8 (góly:
Bombardéri: D. Kolčák, M. Bjelák
2, T. Bjelák; Holigans: B. Chudiak
4, M. Pindják 2, P. Kolčák2)
2. štvrťfinále
Gumkáči : Jupik team 6 : 5 (góly:
Gumkáči: S. Chudjak 4, P. Vonšák,
P. Kolčák; Jupik team: T. Vnenčák
2, M. Lašťák 2, V. Bjelak)
skupiny – na mladších a starších
chlapcov.
V každej skupine hrali 4 družstvá. Víťazstvá ani prehry neboli dôležité.
Zvíťazil priateľský duch, chuť
zašportovať si, radosť z hry a pohybu…
Všetko nakoniec dobre dopadlo
a tak po záverečnom vyhodnotení každý odchádzal domov s dobrým pocitom a malou sladkosťou
v ruke…
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Cez jarné prázdniny sme
boli zvyknutí na niečo iné,
než nám ponúka tohtoročný
február.
Naša farská aréna,
kde sa každoročne organizuje
hokejbalový turnaj je tohto
roku bez snehu.
Život však ide ďalej, a tak sme
nútení zvykať si na nové klimatic-

ké podmienky. Tohtoročný hokejbalový turnaj sme presťahovali
na ihrisko s umelou trávou.
Na miesto činu sa v jedno
prázdninové predpoludnie zišlo
okolo 45 chlapcov, v ktorých horela túžba zvíťaziť, čo sa nepodarilo našim hokejistom na olympiáde v Soči.
Aby súboje boli spravodlivé,
turnaj sme rozdelili na dve veľké

AKO TRIEDIŤ ODPAD

Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí
regiónu Biela Orava

PLASTY: • patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží,

VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU OBCE SIHELNÉ

šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plas-

MESIACE
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

tové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy;
• nepatria tu: znečistené plasty (farbami, potravinami …), obaly od sladkostí a slaností,
guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad!
PAPIER: • patria tu: noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky
papier;  • nepatrí tu: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...
SKLO: • patria tu: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre; • nepatrí sem: znečistené
sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery
z fliaš...

PLASTY
24. 1
21. 2
21. 3
24. 4
26. 5
24. 6
21. 7
27. 8
26. 9
24. 10
26. 11
19. 12

PAPIER
31. 1
28. 2
28. 3
–
29. 5
19. 6
30. 7
28. 8
29. 9
29. 10
27. 11
–

SKLO
15. 1.
12. 2.
12. 3.
9. 4 – 28. 4
13. 5.
5. 6 – 26. 6
23. 7
19. 8
12. 9
15. 10
14. 11
11. 12
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Najlepším strelcom sa stal Ondrej
Volek z tímu Chudjak team, ktorý
svojim súperom dal 20 gólov

Sihelník 1

1. Chudjak team (víťaz turnaja)

Najlepším hráčom turnaja sa stal Stano Chudjak z tímu Gumkáči

2. Hooligans
1. semifinále
Hooligans : Gumkáči 8 : 6 (góly:
Hooligans: P. Kolčák 4,
M. Pindjak, L. Fernéza 3;
Gumkáči: S. Chudjak 4, A.
Pindiak, M. Tarčák)

3. štvrťfinále
Chudjak team: Veteráni 14 : 0
(góly: Chudjak team: O. Volek 6,
Jozef Chudjak, A. Chudjak 4, M.
Chudjak, Jakub Chudjak,
P. Chudjak; Veteráni: 0)

O 3. miesto
Gumkáči : Majstri 9 : 4
(góly: Gumkáči: S. Chudjak 4,
T. Vonšák 4, J. Tarčák; Majstri:
D. Randiak 2, O. Randiak 2)

4. štvrťfinále
Majstri : Takatiky 6:4 (góly:
Majstri: O. Randiak 4, A. Sunega,
M. Bandík; Takatiky V. Jucha,
M. Pindják, M. Staník 2)

Finále
Chudjak team: Hooligans 7 : 2
(góly: Chudjak team O. Volek 3,
Jozef Chudjak 2, Jakub Chudjak,
A. Chudjak; Hooligans P. Kolčák,
M. Pindják)

V zápase o tretie miesto rozhodla lepšia kondícia, žreb a divácka prevaha v publiku.

2. semifinále
Chudjak team: Majstri 10 : 4
(góly: Chudjak team O. Volek,
Jozef Chudjak 2, Jakub Chudjak
6, A. Chudjak;
Majstri: O. Randiak 2,
A. Sunega 2)
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Poďakovanie patrí organizátorom, ktorí sa starali o priebeh celého turnaja.
Ďalej vedeniu OŠK Sihelné,
obecnému úradu a CZŠ za vytvorenie priaznivých podmienok.
Najväčšie poďakovanie však
patrí všetkým hráčom, ktorí
čestnou hrou každoročne zvyšu-

Zlaté medaily a putovný pohár si nakoniec odniesli hráči
z Chudjak team, ktorí v turnaji
nenašli svojho premožiteľa a v dynamickom finále nakoniec zdolali Hooligans 7 : 2.
Na záver by som sa chcel poďakovať pánu Jozefovi Bielákovi za odpískanie takmer celého turnaja.

3. Gumkáči

jú úroveň turnaja. Pri zápasoch
si diváci prišli na svoje, skandovaním vytvorili nezabudnuteľnú
atmosféru a podporou z hľadiska
dodávali svojim hráčom sily.
Dúfame, že turnaj bude mať
svoje pokračovanie aj v ďalších rokoch a nasledujúci 5. ročník opäť
prinesie očarujúce chvíle.
Peter Pindják
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FUTBAL ZAČIATKOM ROKA 2014
V zimnom období sa v našom klube udialo veľmi veľa zmien. Po decembrovom zhromaždení hráčov a funkcionárov OŠK sa
všetci zhodli v tom, že zimná príprava ako aj jarná časť súťaží bude prebiehať bezo zmien, v prípade Á-čka s menšími zmenami
v hráčskom kádri.
Koncom decembra sa v miestnej telocvični konal IV. ročník halového turnaja, čo bol neoficiálny
začiatok zimnej prípravy.
V januári sa začali naplno tréningy všetkých družstiev OŠK.
Tréningy prebiehali v miestnej
telocvični a jej okolí. Telocvičňa
bola využívaná od pondelka až
do nedele. Poskytnuté priestory sme mali zadarmo, začo patrí
veľká vďaka Cirkevnej základnej
škole ako aj pánu starostovi.
Mladší žiaci sa stretávali v hojnom počte v utorky a štvrtky. Starší žiaci zas v pondelky a stredy.
Muži a dorastenci – piatok,
sobota, nedeľa. Tu treba podotknúť, že vo veľmi malom počte.
Situácia bola až taká zlá, že tréningy dorastencov a mužov sa
museli spojiť, aby mal tréning
nejaký zmysel.
Mužstvo sa zúčastnilo halového turnaja v Tvrdošíne, kde
za účasti 6 mužstiev skončilo
na 5. mieste. Turnaj tvorili mužstvá Tvrdošína, Oravského Veselého, Nižnej, Trstenej, Sihelného
a Oravského Bieleho Potoka.
Vo februári sa udiali najväčšie zmeny či už na funkcionárskych, ale i hráčskych postoch.
Z funkcie manažéra OŠK odišiel pán Emil Bielák, ktorý najskôr súhlasil s tým, že povedie
futbal v obci do skončenia súťažného ročníka 2013/2014, avšak
neskôr z doposiaľ neznámych
príčin z funkcie odstúpil. Aj týmto mu za všetko čo pre futbal
v našej obci urobil patrí úprimné
ĎAKUJEME.
Z kádra mužov odišlo 5 hráčov. Za prácou do zahraničia
cestujú 4. hráči. Dlhodobo zranených v kádri máme 2. hráčov.
Vzhľadom na tieto zmeny sme
boli nútení ostaršiť dorasten-

cov a preložiť im domáce majstrovské zápasy na soboty. Týmto krokom by sme mohli aspoň
čiastočne (každý 2. zápas) zaplátať vzniknuté diery.
Veríme, že fanúšikovia budú mať s nami trpezlivosť a že
sezónu 2013/2014 dotiahneme
do priaznivého konca.
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY:
Jelešňanka Jelešňa (Poľsko)
– OŠK Sihelné 1:1,
gól M. Fernéza,
Oravská Polhora – OŠK Sihelné
2:1, gól P. Kolčák
ROZPIS Z ÁPASOV
– JARná časť – MUŽI
15. kolo Pribiš – OŠK Sihelné 3:0
16. kolo OŠK Sihelné – TJ Sokol
Liesek 0:1
17. kolo 13. 4. Breza – OŠK Sihelné
18. kolo 20. 4. OŠK Sihelné
– Oravský Podzámok
19. kolo 27. 4. Novoť – OŠK Sihelné
20. kolo 4. 5. OŠK Sihelné – Žaškov
21. kolo 11. 5. OŠK Sihelné
– Oravská Polhora
22. kolo 18. 5. Nižná – OŠK Sihelné
23. kolo 25. 5. OŠK Sihelné
– Medzibrodie
24. kolo 1. 6. Zuberec – OŠK Sihelné
25. kolo 8. 6. OŠK Sihelné – Dlhá
nad Oravou
26. kolo 15. 6. Oravan Rabča
– OŠK Sihelné

Novoť B
Rabča B
Breza B
Oravská Lesná E
Mútne C
Babín A
Sihelné A
Novoť C
Klin A
Zákamenné A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Mladší žiaci
19. 4. – turnaj v Oravskej Polhore
10. 5. – turnaj v Zubrohlave
24. 5. – turnaj v Sihelnom
Tomáš Pindják
TABUĽKY
Dospelí – 1. trieda
1. Nižná
16 10 4 2
32:13 34
2. O. Polhora 16 8 4 4
24:16 28

3. Žaškov
4. Sihelné
5. Zuberec
6. Pribiš
7. Liesek
8. Klin
9. Breza
10. Medzibr.
11. Dlhá
12. O. Podz.
13. Novoť
14. Rabča

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

7
8
7
7
7
6
6
6
4
4
3
3

6
1
4
3
3
4
4
3
6
2
5
3

3
7
5
6
6
6
6
7
6
10
8
10

32:19
32:21
24:19
20:20
25:27
20:18
24:24
23:27
23:28
16:30
25:45
19:32

27
25
25
24
24
22
22
21
18
14
14
12

II. trieda starší žiaci
1. Sihelné 7 5 1 1
29:12
2. Lokca
7 5 1 1
27:4
3. Babín
7 5 0 2
20:11
4. Chlebnice 7 4 1 2
24:10
5. Beňadovo 7 2 0 5
14:17
6. Krivá
6 1 0 5
5:41
7. Podbiel
7 0 1 6
7:31

16
16
15
13
6
3
1

V Ý Z VA
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SIHELNOM
VYZÝVA OBČANOV,
ABY ZBYTOČNE
NEPARKOVALI V BLÍZKOSTI KOSTOLA.

DORAST
9. kolo 13. 4. Babín – OŠK Sihelné
8. kolo 19. 4. OŠK Sihelné – Rabčice
10. kolo 27. 4. Krivá – OŠK
Sihelné
11. kolo 4. 5. Rabčice – OŠK
Sihelné
12. kolo 10. 5. OŠK Sihelné – Babín
7. kolo 17. 5. OŠK Sihelné – Krivá

DOBRÁ NOVINA

TABUĽKA SÚŤAŽE V STOLNOM TENISE JAR
VIII. LIGA – SKUPINA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ŽIACI
10. kolo Chlebnice – OŠK Sihelné
0:1; 11. kolo 13. 4. Babín – OŠK Sihelné; 12. kolo 20. 4. OŠK Sihelné
– Podbieľ; 13. kolo 27. 4. OŠK Sihelné – voľno; 14. kolo 4. 5. OŠK
Sihelné – Krivá; 15. kolo 11. 5.
OŠK Sihelné – Beňadovo; 16. kolo
18. 5. Lokca – OŠK Sihelné.

13
12
11
10
11
10
9
5
1
0

1
3
3
2
1
0
1
0
2
1

4
3
4
6
6
8
8
13
15
17

203:121
200:124
192:132
175:149
187:137
184:140
167:157
138:186
102:222
72:252

58
57
54
53
52
48
46
33
23
18

Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí eRko
tohto roku zorganizovalo už
19. ročník
benefičnej akcie
– Dobrá novina, ktorej
účelom je
pomoc ľudom
v rozvojových krajinách,
hlavne v Afrike.

Naša farnosť sa aj tohto roku zapojila do tohto projektu. Na sviatok svätého Štefana
sa deti so spevom kolied vybrali medzi našich farníkov. Svojou
štedrosťou sme do tohto charitatívneho projektu prispeli sumou
1755,44 €.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
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