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Ročník XIV.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Odvahu, nenesieš ho sám...
Tohto roku si okrem iného
pripomíname aj 1700. výročie
od Milánskeho ediktu, ktorým
v roku 313 cisár Konštantín
udelil kresťanstvu v Rímskej
ríši náboženskú slobodu. História nás však učí, že nie vždy
to kresťania mali pri vyznávaní svojej viery ľahké. Svätý
otec František sa ku problému
prenasledovania
kresťanov
vo svete vyjadril nasledovne:
„Sú to naši bratia a sestry, odvážni svedkovia, ktorí sú ešte
početnejší , než boli mučeníci
prvých storočí.“ Podľa štatistík v poslednom období bolo
zabitých okolo 100 000 kresťanov. V mnohých krajinách
sú kresťania prenasledovaní,

šíri sa nevraživosť a predsudky. V Nigérii bolo v roku 2012
podpálených okolo 50 kostolov a pri útokoch zahynulo 366
ľudí.
Človek sa pri takýchto informáciách pýta, prečo s tým
Boh niečo neurobí. Či na nás
zabudol? Či nás necháva osamotených pri nesení našich
krížov? V jednej legende sa
hovorí o tom, ako svätý Peter
odchádza z Ríma počas Nerovho prenasledovania. Stretáva
sa s Ježišom. Peter sa pýta,
kam kráča. Ježiš odpovedá,
že do Ríma, aby sa dal znova
ukrižovať. Vtedy svätý Peter
pochopil, že sa musí vrátiť do

Ríma ku prenasledovaným
kresťanom. Ale hlavne pochopil, že Ježiš nás sprevádza
na našich krížových cestách.
Sprevádza ľudí trpiacich hladom a biedou. Sprevádza tých,
čo vo svete trpia počas vojen.
On ľudí sprevádza vtedy, keď
v rodinách vládne nepokoj,
choroby a utrpenie. On sprevádza rodičov, ktorí trpia pre
svoje deti. On sprevádza tých,
ktorí trpia pre svoje náboženské presvedčenie, pre svoje
názory... Pápež František nás
povzbudzuje slovami: „Odvahu, nenesieš ho sám!“
Na našich krížových cestách nás sprevádza a súčasne

pozýva pomáhať niesť iným
ich kríže. Bolo by jednoduché
umyť si ruky ako Pilát a povedať, že nás sa to netýka. Bolo
by jednoduché stáť a nariekať
nad utrpením iných a pritom
nepohnúť ani prstom. Dôležité je zachovať sa ako Šimon
z Cyrény a pomôcť niesť kríž,
alebo ako Mária a plačúce ženy, ktoré aspoň sprevádzali Ježiša na jeho krížovej ceste.
Slávnosť Povýšenia Svätého
kríža nám opäť pripomína,
že nás Boh neopúšťa aj v tých
najťažších chvíľach. A súčasne
nás vyzýva vzájomne si pomáhať niesť ľudskú biedu.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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UzneseniE zo z asadania
obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa
uskutočnilo dňa 10. júna 2013
o 1630 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sihelnom
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Záznam kontrolóra obce Sihelné o vykonaných kontrolách za
obdobie I. štvrťroka 2013.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na II.
polrok 2013.
D. Ukladá
1. Pozvať pani Veroniku Tokárovu, bytom Sihelné na prejednanie ohľadom preriešenia finančného príspevku.
2. Vyčistiť a prehĺbiť rigoly na
toku Bučinka.

Zachyt prameňov v Pilsku

3. Vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby sa nesypali smeti a stavebný odpad do potokov a odtokových
kanálov.
4. Vyhlásiť v miestnom rozhlase, kde sa nachádza ohlasovňa
požiarov.
5. Vyhlásiť v miestnom rozhlase, kde môžu obyvatelia nahlásiť
veľkoobjemový odpad.
E. Schvaľuje:
1. Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach
Obce Sihelné č. 1/2013.
2. Domový poriadok bytových
domov.
3. Štatút domovníka.
4. Schvaľuje
jednomyseľne
prevod majetku postupom ako
prípady hodné osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991

Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852 k. ú. obce Sihelné, E-KN parc. č. 998 orná pôda
o výmere 552 m2, avšak len tej
časti označeného pozemku, ktorá
je zobrazená v GP č. 23-916/2013
vyhotoveným Ing. Tomášom Bukovým, zo dňa 25. 3. 2013 ako
novovytvorený pozemok C-KN
parc. č. 1230/10 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 39 m2, C-KN
parc. č. 1230/7 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5 m2, C-KN
parc. č. 1230/11 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 m2, C-KN
parc. č. 1230/6 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 28 m2 , C-KN
parc. č. 1229/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 34 m2, C-KN parc.
č. 1228/2 trvalé trávnaté porasty
o výmere 393 m2 za sumu 1,85
Eur/m2 kupujúcemu Mária Ma-

tušňáková, bytom Sihelné. Jedná
sa o priľahlé pozemky.
Obec Sihelné, ako predávajúci
uplatnila prevod majetku priamym predajom.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Hlasovali za: Emil Bielak, Jozef Ferníza, Vladimír Kornhauser,
Mgr, Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra Nováková, Marián Staš,
Peter Staš.
5. Od 1. 7. 2013 zvýšenie platu
starostovi obce o 26,8 %.
F. Neschvaľuje:
1. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj nadstavby
budovy požiarnej ochrany Združeniu bývalých urbarialistov obce
Sihelné pozemkové spoločenstvo.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Kultúra
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XXI. FolklórnYCH Slávnosti
Pod Pilskom a Babou Horou

foto f. vorčák
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Regulácia Sihelnianskeho potoka

OBECNÝ ÚRAD SIHELNÉ
Adresa: Obecný úrad Sihelné, 029 46 Sihelné 217
Telefón: 043/55 94214
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk

Pracovná doba:

Pondelok: 7.30 – 15.30 hod. (obednajšia prestávka 11.00 – 11.30
hod.)
Utorok: 7.30 – 15.30 hod. (obednajšia prestávka 11.00 – 11.30
hod.)
Streda: 7.30 – 15.30 hod. (obednajšia prestávka 11.00 – 11.30 hod.)
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod. (obednajšia prestávka 11.00 – 11.30
hod.)
Piatok: 7.30 – 15.30 hod. (obednajšia prestávka 11.00 – 11.30 hod.)

Zamestnanci obecného úradu:
Meno: Funkcia: Telefón/e-mail:
Mgr. Ľubomír Luscoň Zástupca starostu
lubomir.luscon@minv.sk
Mgr. Marta Bielaková
Sekretariát starostu obce
Podateľňa
Sociálny pracovník obce
Hlásenie v miestnom rozhlase
Overovanie podpisov a listín
Poplatky, stavebný úrad
043/55 94236
Mgr. Vlasta Kutláková Ekonomicko – personálne oddelenie
Jana Stašová Oddelenie – správy majetku obce, informácie z katastra nehnuteľností a príspevková organizácia 043/55 21510
Katarína Vorčáková – Oddelenie daní a poplatkov, evidencia
obyvateľstva
Anna Luscoňová Hlavný kontrolór obce
Obchodný kontakt:
Obchodné meno: Obec Sihelné
Sídlo: 029 46 Sihelné 217
IČO: 00314862
DIČ: 2020571773
Zastúpený: Mgr. Jozef Gabriel – starosta obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: 4006972001/5600
Fax: 043/55 94216
Telefónne číslo: 043/55 94214
Mobil: 0911 527434
E-mail: ousihelne@orava.sk

Ako triediť odpad
Plasty: • patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové
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...

Vývoz separovaného odpadu obce Sihelné
Mesiace
September
Október
November
December

Plasty
20. 9
24. 10
28. 11
13. 12

Papier
25. 9
18. 10
29. 11
30. 12

Sklo
13. 9.
3. 10., 28. 10.
20. 11.
18. 12.

Udalosti
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prvé výročie posviacky tabule
svätého huberta
Z príležitosti 1. výročia
posviacky pamätnej tabule
sv. Huberta zorganizovalo
Poľovnícke združenie
v Sihelnom peknú akciu.
O 10. 30 h bola sv. omša, ktorá sa
konala pri sv. Hubertovi za dedinou, na ktorej sa zúčastnilo vďaka peknému počasiu početné
množstvo veriacich nielen z našej farnosti, ale aj zo susedných
obcí. V homílii duchovný otec
d. p. Ľ. Šípoš poukázal na krásu

prírody a jej ochranu a starostlivosť.
Ďalej pripomenul dôležitosť delenia času nášho života. Aby sme
si vedeli   správne usporiadať
hodnoty v živote – čo je najdôležitejšie, menej dôležité a najmenej dôležité. Pri sv. omši bol tiež
posvätený kríž, na pamiatku zosnulého Jozefa Ďubašáka, poľovníka.
Po sv. omši bolo pre všetkých
pripravené agapé – jelení guláš.
Jozef Chudják Predseda PZ

svedect vo

Božieho služobníka
Jána Vojtaššáka
Nedeľa 26. 5. sa niesla v duchu
svedectva života a utrpenia
otca biskupa Jána Vojtaššáka.
V našej farnosti sme mali
možnosť privítať kňaza,
cirkevného historika HEDr.
Ľuboslava Hromjáka, ktorý sa
venuje procesu blahorečenia
otca biskupa.

Pri obidvoch svätých omšiach
v homílii pripomenul význam
svedectva života otca biskupa
Jána Vojtaššáka, Božieho služobníka, vyzdvihol jeho utrpenie a vernosť Cirkvi, zároveň poukázal na príklad, ktorým nám
má byť jeho život a postavil ho
do protikladu s dnešnými vzormi prezentovanými v masmédiách. Zároveň vyzval veriacich
k modlitbám k otcovi biskupovi a ak budú modlitby vyslyšané a udeje sa na jeho príhovor aj
nejaký zázrak, aby neváhali napísať toto svedectvo, ktoré môže byť ďalším významným krokom k uznaniu jeho svätosti.
Dôvodom návštevy vdp. Hromjáka bolo priblížiť proces blaho-

rečenia tohto spišského biskupa, úskalia a náročnosť, ktorá je
spojená so zbieraním svedectiev
a dôkazov…
Popoludní sa uskutočnila aj
beseda, kde si mohli veriaci pripraviť otázky týkajúce sa osoby
otca biskupa i procesu beatifikácie. Aj takouto cestou sme si
mohli hlbšie uvedomiť potrebu
modlitieb za blahorečenie Božieho služobníka a význam jeho
života a veľkého utrpenia, veď
v tak ťažkých časoch nepodľahol nátlaku a ostal verný Kristovi a Jeho Cirkvi. Ani v dnešnej
spoločnosti to kresťania nemajú ľahké. Hoci máme slobodu
a nie sme prenasledovaní a väznení politickým režimom, prežívame, často si neuvedomujúc,
útoky priamo na podstatu človeka a základné hodnoty. O to viac
si máme brať príklad zo svedectva Jána Vojtaššáka a prosiť ho
o orodovanie za nás, aby sme dokázali odolávať tlaku médií i verejnej mienky a čoraz s väčšou
pokorou, láskou, oddanosťou
a vierou prinášali Krista tomuto svetu.
Zuzana Fernezová

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 19. mája pri
slávnostnej svätej omši o 10. 30
vyvrcholili prípravy našich
tretiakov a po prvýkrát 33 detí
prijalo Eucharistiu.

Deti sa na túto slávnosť pripravovali po celý rok. Na hodinách náboženstva prebiehala
duchovná príprava pod vedením
duchovného otca a tiež žiaci nadobúdali elementárne teologické
vedomosti, aby správne pochopili obrovský význam sviatosti
zmierenia a svätého prijímania.
So svojimi triednymi učiteľkami sa žiaci naučili spievať piesne,
aby aj takýmto spôsobom mohli
byť aktívne účastní tak dôležitej liturgie. Bezprostredne pred
slávnosťou sa deti zúčastňovali
na svätých omšiach a po nich si
nacvičovali nástupy, spevy, čítanie prosieb, prinášanie obetných
darov i celý priebeh svätej omše.
V sobotu prvýkrát prijali sviatosť zmierenia, očistili svoje srdcia a pripravili Sviatostnému Ježišovi dôstojný príbytok. V nedeľu, v ich veľký deň, sa pred svätou
omšou zhromaždili pred farou,

odkiaľ v slávnostnom sprievode spolu so svojimi rodičmi, pánom farárom a asistenciou prišli do chrámu, kde prebýva Sviatostný Spasiteľ. Svätú omšu celebroval duchovný otec vdp. Ľuboš Šípoš, za asistencie vdp. Jozefa Fernezu. Deti naozaj s veľkou radosťou a túžbou prežívali liturgiu. V homílii pán farár
zdôraznil, aby si prvoprijímajúce deti, ich rodičia, krstní rodičia, ale i všetci prítomní uvedomili potrebu zodpovednosti za
Loď – Cirkev. Veď my všetci sme
jej členmi, nie len kňazi a biskupi, ale všetci kresťania. A preto
sa máme usilovať vydávať dobré svedectvo života a čerpať silu v častom prijímaní Kristovho Tela. A aj takýmto spôsobom,
hoci na prvý pohľad nepatrným
no v skutočnosti veľmi významným, sa máme usilovať prispieť
k tomu, aby táto Loď Cirkvi plávala vždy krásna v rozbúrenom
mori sveta a spolu s nami došla
do prístavu večného života. Veď
Ona, a teda aj všetci kresťania, je
sprítomnením Pána Ježiša tu na
zemi.
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Materská škola

de t i pre dškol sk é ho ve ku
Slniečko nám už prestalo tak
príjemne hriať a v povetrí
začínajú poletovať prvé
farebné listy. Aj malé deti
už vedia, že je to znak, kedy
si treba pripraviť papučky,
odlúčiť sa na niekoľko hodín
od mamičky, a každým dňom
cupitať do škôlky.
Predškolský vek je z vývinového hľadiska pre dieťa veľmi dôležitý začína sa utvárať jeho osobnosť
a  dokáže prijímať množstvo vonkajších podnetov. Deti postupne
kontrolujú a cieľavedome ovplyvňujú vlastné správanie a stáva-

jú sa samostatnými. Sú vystavené celkom novým podnetom, ktoré ovplyvňujú rozvoj ich osobnosti
– vytvárajú si pozitívny obraz o sebe, o svojich možnostiach a schopnostiach alebo nadväzuje kontakty s ostatnými deťmi či dospelými.
V predškolskom veku dochádza
k fyzickému rastu dieťaťa, rozvoju
jeho pohybových funkcií. Tiež sa
učia poznávacím schopnostiam,
vyvíjajú sa v citovej oblasti a osvojujú si spoločenské schopnosti.
Podľa Tabuľky rozvoja dieťaťa
kolektívu autorov Dr. Márie Kuncovej, Jarmily Frankovej je pre
dieťa predškolského veku  od 3 do

6 rokov charakteristické z vývinového hľadiska:
Telesný vývoj
Pohybové funkcie sa zdokonaľujú
– deti vedome ovládajú svoje pohyby. Zdokonaľuje sa jemná motorika,
ktorá učí deti zručnosti pri každodenných činnostiach, napr. rozopínaní aj zapínaní väčších gombíkov,
zaobchádzaní s lyžičkou, obliekaní,
obúvaní topánok a ďalších činnostiach. Učia sa zaobchádzať s predmetmi dennej potreby a rozvíjajú nové schopnosti – zaobchádzajú s nožnicami s okrúhlou špičkou, kreslia,
maľujú…
Vnímanie
Dieťa v predškolskom veku vníma
svoje okolie veľmi intenzívne, každú situáciu prežíva aktívne a celou bytosťou. Z tohto dôvodu sa
nemôžeme diviť, že sa ľahko unaví alebo sa ťažko dlhší čas sústredí.
V tomto veku deti ešte nemajú vyhranené záujmy, preto sa pre vec
ľahko nadchnú a po krátkom čase
ich záujem už opadá.
Pamäť
Kapacita pamäti sa deťom v predškolskom veku rozširuje. Hlav-

ná časť kapacity spadá pod tzv.
krátkodobú pamäť, ktorá umožňuje vybavovať si zážitky s krátkym časovým odstupom – v rámci
dní a týždňov. Dochádza zároveň
k rozvoju tzv. dlhodobej pamäti,
ktorá pomáha uchovávať zážitky
na dlhšie časové obdobie – v rámci
niekoľkých mesiacov či natrvalo.
Fantázia
Predškolský vek je obdobie intenzívneho rozvoja fantázie, ktorú
deti používajú nielen pri hrách, ale
aj v každodennom živote. Deti medzi 3. – 4. rokom pri hraní oživujú
najrôznejšie predmety, napr. ožíva
obľúbená hračka alebo sa objavujú
škriatkovia, víly a pod.
Myslenie
Deti medzi tretím a šiestym rokom zaznamenávajú veľký pokrok v rôznych formách myslenia.
Začínajú mať svoj názor, svoj pohľad na okolitý svet. Celkovo je
však myslenie stále nekoordinované a útržkovité.
Hra
Hrou deti v predškolskom veku
trávia väčšinu času. Hranie podporuje fantáziu, dodáva dieťaťu ci-

Materská škola / Výlet
tové uspokojenie a všestranne dieťa rozvíja.
Detská reč
Najprv sa deti učia spoznávať osoby, predmety a činnosti, neskôr sa
tieto aj pomenovávať. Najskôr deti
slovám rozumejú, ale ešte ich aktívne nepoužívajú. Potom si osvoja jednotlivé slová a začnú ich v komunikácii samy používať. Utvárajú zložitejšie súvetia.
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U dieťaťa predškolského veku
je značný celkový rozvoj po všetkých stránkach. Je k tomu však
potrebné množstvo rozvíjajúcich
podnetov. Preto sa snažíme v našom zariadení deťom predkladať stále niečo nové, a podporovať ich v poznaní. Dieťa sa nerozvíja len v materskej škole, ale má
naň vplyv všetko čo sa deje okolo
neho. Sú preň zaujímavé a dôležité
všetky vonkajšie podnety. Snaží-

ERKO tábor v Or. Polhore
Človek bez Boha je ako ryba bez vody…
– tohto motta sme sa riadili počas celého tábora v Oravskej Polhore,
ktorý sme zorganizovali my erkári. Na tábore sa zúčastnilo 30 detí.
Pripravili sme si pre deti rôzne aktivity. Cieľom tábora bolo spestriť
deťom letné prázdniny a spoznať nových kamarátov. Dúfame, že sa
stretneme aj o rok.
me sa preto organizovať aj mimoškolské akcie na ktoré sa deti vždy
veľmi tešia.
Milé deti, prajem Vám aby ste
sa v našej materskej škole naučili

čo najviac a vedeli to využívať po
celý svoj život. A Vám drahý rodičia, aby ste mali zo svojich detí
vždy len radosť.
Riaditeľka MŠ

tour de tatranské chaty a plesá…
Opäť po čase sme oprášili našu
prázdninovú tradíciu a v jednu
augustovú sobotu sme vyrazili.
Smer Vysoké Tatry
Trasa bola vybratá pre menej náročných turistov, žiadne 2500
metrové končiare sa nekonali, aj
keď na takejto trase dostanú no-

hy tiež poriadne zabrať. Spočiatku to bola lahodná prechádzka lesom po širokom skalnatom chodníku. Cieľ bol jasný – chata pri Zelenom plese v nadmorskej výške
1551 m. Pleso je skutočne zelené,
aj keď v ňom neplávajú žiadne riasy. Kto vie prečo?! Avšak táto chata nebola našim sobotňajším maximom. Po občerstvení sme pokračovali ďalej. Nasledoval nekonečný stupák do sedla Veľkej Svišťovky. Zábava len začínala. Nekonečný chodník v tvare zipsu sa tiahol kolmo hore a každý len čakal,
kedy už konečne budeme na konci nekonečného stúpania. Pelotón sa samozrejme roztrhal ako
na Tour de France. Tí najrýchlejší
a najzdatnejší si to ešte vyšliapali
na vrchol Veľkej Svišťovky do výšky 2037 m. Po krátkej pauze sa pokračovalo. Smer Skalnaté pleso.

Aj keď sa to zdalo veľmi blízko, budova s lanovkami pri Skalnatom
plese sa približovala veľmi pomaly. Nakoniec sa to každému podarilo. Pri Skalnatom plese (1751 m)
sme opäť doplnili sily. Vrchol
Lomnického štítu bol ponorený

do hustej hmly a tak sme turistom
stúpajúcim v lanovke na vrchol vôbec nezávideli. Zážitok z výhliadky z Lomnického štítu v ten deň
nebol dopriaty nikomu. Istotne si
tam turisti pre hustú hmlu neviPokračovanie na str. 8
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5. 5. 2013 Radosť divákov zo Sihelného, ktorý povzbudzovali hráčov v Rabči

Tour de tatranské
chaty a plesá…
Dokončenie zo str. 7
deli ani „na koniec vlastného nosa“…   My sme pokračovali ďalej.
Niektorí túru zakončili komfortnejšou jazdou v kabínkovej lanovke do Tatranskej Lomnice. A nás
ostatných už čakala len cesta pria-

mo po lyžiarskej zjazdovke smerom k autobusu. Myslím, že každý mal na záver dosť, ale všetci sme mali skvelý pocit z toho,
že sme prekonali samých seba
a hlavne sme zas uvideli kúsok
našich veľhôr.
Ľuboš Šípoš

5. 5. 2013 Sihelné vyhralo v Rabči 2 : 0. Prvý gól Sihelného v sieti Rabče

DOSPELÍ DRUHÍ !
FUTBAL – stav k 8. 9. 2013
Dospelí – I. trieda
1. Nižná
6 51 0
2.	Sihelné
6 50 1
3. Medzibrod. 6 4 0 2
4. O. Polhora 6 3 2 1
5. Zuberec
6 32 1
6. Žaškov
6 31 2
7. Klin
6 22 2
8. Breza
6 21 3
9. Dlhá
6 21 3
10. Liesek
6 20 4
11. Or. Podzámok 6 2 0 4
12. Pribiš
6 12 3
13. Rabča
6 11 4
14. Novoť
6 01 5
Dorast – II. trieda
1. Rabčice
4 20 2
2. Babín
4 30 1
3. Krivá
3 11 2
4.	Sihelné
4 11 2

15:2 16
21:3 15
13:11 12
12:6 11
8:4 11
12:9 10
9:9 8
8:9 7
6:7 7
9:11 6
7:16 6
7:9 5
5:14 4
76:28 1
7:8
7:6
7:6
3:4

6
9
4
4

Starší žiaci – II. trieda
1. Babín
4 3 0 1 11:6
2. Lokca
3 2 1 0 16:1
3. Chlebnice
3 2 1 1 21:8
4. Beňadovo
3 2 0 1 11:7
5.	Sihelné
3 1 1 1 11:11
6. Podbiel
4 0 1 3 7:21
7. Krivá
3 0 0 3 1:24

9
7
7
6
4
1
0

5. 5. 2013 Radosť hráčov a trénera
po druhom góle v rabčianskej sieti
e-foto z kamery v. briš

Termíny futbalových
zápasov
Žiaci II. trieda
15. 9. – 1130 Krivá – Sihelné
Dorast II. trieda
15. 9. – 1300 Krivá – Sihelné
22. 9. – 1230 Sihelné – Rabčice

Muži I. trieda
15. 9. – 1530 Žaškov – Sihelné
22. 9. – 1500 Or. Polhora – Sihelné
29. 9. – 1500 Sihelné – Nižná
6. 10. – 1430 Medzibrodie – Sihelné
13. 10. – 1430 Sihelné – Zuberec
20. 10. – 1400 Dlhá – Sihelné
27. 10. – 1400 Sihelné – Rabča
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