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Bezplatne

Prvé číslo obecného časopisu - Sihelník
Jozef Gabriel, starosta
Vážení spoluobčania, už dávnejšiu dobu mi chodilo po mysli, ako
zlepšiť informovanosť občanov.
Preto sme sa rozhodli na obecnom
zastupiteľstve, že sa pokúsime vydávať miestny časopis.
Mal by vychádzať štvrťročne.
V prvom roku by mal informovať

o udalostiach v obci. Tu je potrebné vyzdvihnúť všetko dobré, ale aj
poukázať na negatívne veci.
Pevne verím, že aj vy spoluobčania sa budete podieľať na ďalších
vydaniach nášho Sihelníka.
Prajem celej redakčnej rade veľa
úspechov v ďalšej práci a Vám, milí
spoluobčania, prajem oveľa viac
informácií o tom, čo sa v obci deje.

Slovo na úvod
Za redakčnú radu pripravil Jozef Ferneza
10. september 1999 – Archívna fotografia z posvätenia kostola biskupom
Andrejom Imrichom za účasti viacerých kňazov a množstva veriacich.
Fotoarchív Obecného úradu v Sihelnom

A predsa máme kostol
vdp. farár Mgr. Martin Koleják
Na jednej vychádzke počas duchovných cvičení som zbadal pri
ceste tabuľu ukrytú trocha za stromom, ktorá oznamovala, že neďaleko cesty sa nachádzajú pozostatky z veľmi starého kostolíka írskoškotskej architektúry z ôsmeho,
alebo zo začiatku deviateho storočia. Hneď som sa vybral chodníkom k nemu. Na zemi bolo vidno
zrekonštruované základy, na ktorých voľakedy stál kostol. Vedľa na
tabuli bol náčrt, ako asi vyzeral.
Stál som tam a premýšľal: „Toto
miesto bolo posvätené Kristovou
obetou sv. omše asi pred 1200 rokmi, ešte pred príchodom sv. Cyrila
a Metoda na naše územie. Akú bázeň tu človek prežíva.
Odvtedy, ako naši predkovia prijali Krista – záchrancu duší, vyrástlo počas storočí už mnoho kostolov na našom území. Ak by sme si
sadli do lietadla a preleteli ponad
naše dediny a mestá, naskytol by
sa nám podmanivý pohľad. Okolo
domu Božieho sa zhromažďujú domy ľudí ako kurčatá okolo kvočky,
ktorá ich chráni. Tam, kde ľudia

bývajú, ku ľudským bydliskám napospol patrí kostol. Ľudia bývajú
vo svojich domoch a aj v kostole sa
„býva,“ lenže v inom zmysle. Aj
kostol je bydlisko, aj kostol je „domov,“ aj v kostole sú ľudia „doma.“
Veriaci si stavajú kostoly, lebo
spoznali pravdivosť Kristových
slov: „Bezo mňa memôžete nič urobiť.“ Nič, čo by bolo osožné pre spásu človeka, nemôže urobiť človek
bez Krista. Bez neho sa aj utrpenie
stáva absurdným. On dáva zmysel
celému nášmu životu i smrti. Človek pociťuje kostol sťa stáleho
sprievodcu, ako toho „druhého“
svojej životnej cesty. S týmto domovom, ktorý sa volá kostol, býva
spojený celý náš život. Narodil som
sa, niesli ma do kostola, stal som
sa dieťaťom Božím, dedičom, členom Cirkvi. Ku stolu Pánovmu ma
tu doviedli, aby som sa stal účastným Obety a stola. Tu som prijal
sviatosť birmovania, stal som sa
spolupracovníkom, vyznavačom,
spolubojovníkom Božím, plnohodnotným, dospelým kresťanom.
Rytmus dňa podľa vyzváňania,

Jednou z foriem šírenia informácií a zveľaďovania kultúrneho
rozmeru človeka je písané slovo.
V mnohých obciach sa ľudia prestali obmedzovať len na tlač, ktorá prichádza „zvonka“ a začali si
vydávať vlastný časopis alebo vlastné noviny. Vždy ide o záležitosť,
ktorá sa týka všetkých občanov,
jednak tých, ktorí prispievajú svojimi vlastnými nápadmi, ale aj tých
občanov, čo si jednoducho časopis
radi prečítajú.
Pre fungovanie každého časopisu je nevyhnutá redakčná rada.
A tak starosta Jozef Gabriel zvolal
prvé zasadanie redakčnej rady na
21. júla 1999, a tým vlastne odštartoval prácu na príprave úvodného
čísla časopisu. Pôjde o štvrťročník,
to znamená, že každý rok vyjdú 4
čísla. Ten, kto bude chcieť prispieť
do nasledujúceho čísla Sihelníka,
odovzdá svoj príspevok niektoré-

mu z členov redakčnej rady. Koncepciu časopisu budú tvoriť dva základné boky:
úvodník (pripraví niekto z redakčnej rady alebo niekto oslovený redakčnou radou),
príspevky (týkajúce sa rôznych oblastí života obce).
„Slovo je odevom myšlienky,“
povedal Demokritos. Nebojme sa
odieť svoje myšlienky do písaného
slova, či už pôjde o jednoduchú
informáciu, duchovné slovo, literárnu prácu, kritiku alebo akýkoľvek iný plodný príspevok do nášho
spoločného časopisu. Redakčná
rada pracuje v zložení: starosta
obce Jozef Gabriel, vdp. Mgr. Martin Koleják, Ing. Anna Chudjaková,
Mgr. Janka Fernezová, Mária Ďubašáková, Mgr. Ľubomíra Nováková, Marián Sivoň, Jozef Ferneza.
Vydavánie časopisu Sihelník zabezpečuje Obecný úrad v Sihelnom.

ranného, poludňajšieho, večerného, podľa hodín anjelského, mariánskeho pozdravenia. Rok sa riadi
podľa kresťanského kalendára,
ktorý predstavuje okruh spasenia
ľudstva, od stvorenia sveta po Posledný súd. Podľa kostola sa žije
rytmus práce a sviatku, pracovného dňa a nedele. Posvätenie všedného dňa a posvätenie týždňa
dňom Pána, ktorý sa zasväcuje
oslave Boha. Všedné dni sa odohrávajú v domácnostiach a na praco-

viskách, každý kto na svojom okruhu. V nedeľu v kostole sa schádza
celá farnosť, veľká spoločná rodina, Boží ľud, na účasť na Obete, na
účasť na slove Božom. Celý život
kresťanskej rodiny je viazaný na
kostol: týždeň čo týždeň a nedeľa,
hlavné sviatky cirkevného roku v
okruhu vianočnom a veľkonočnom, hlavné rodinné udalosti,
uzavretia stavu manželstva – ktoré má svoj počiatok v požehnaní
Pokračovanie na ďalšej strane
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Hľa, kostolík osvietený,
ambasáda nebeská.
Sám Boh je v ňom sprítomnený,
Posol svojho kráľovstva.
M. J. Repka

Kľačím
Kľačím pod
pod krížom
krížom aa pohľad
pohľad upieram
upieram
na
na jeho
jeho pietu
pietu -- na
na telo
telo Krista.
Krista.
Plačem?
Plačem?
Snáď
Snáď trochu,
trochu, niekoľko
niekoľko sĺz
sĺz sa
sa mi
mi trblieta
trblieta
vv tmavých
tmavých očiach.
očiach.
Je
Je to
to možné?
možné?
Veru
Veru áno.
áno.
VV kostole
kostole je
je pološero
pološero aa božsky
božsky ticho.
ticho.
Len
Len žiara
žiara večných
večných svetiel
svetiel dodáva
dodáva
chrámu
chrámu akúsi
akúsi zvláštnu
zvláštnu vznešenosť.
vznešenosť.
Kľačím
Kľačím tam
tam sama,
sama, úplne
úplne sama.
sama.
Chrám
Chrám je
je príbytkom
príbytkom toho,
toho, ktorého
ktorého
konanie
konanie aa vôľu
vôľu neviem
neviem pochopiť.
pochopiť.
Pootvorené
Pootvorené pery
pery sa
sa pohli
pohli aa do
do nerušeného
nerušeného ticha
ticha
vyludzujú
vyludzujú melódiu
melódiu piesne.
piesne.
Neopúšťaj
Neopúšťaj nás,
nás, Matka,
Matka, neopúšťaj
neopúšťaj nás.
nás.

Kostol „Povýšenia sv. kríža“.
E–FOTO: Ing. Vladimír Briš – VEK

A predsa máme kostol
vdp. farár Mgr. Martin Koleják
Dokončenie článku zo strany 1
oltára – v kostole sa slávi druhá
veľká slávnosť, slávnosť primícií,
keď syn, po rozlúčke s rodičmi, po
prvý raz pristupuje k oltáru obetovať Obetu Veľkňazovi. S kostolom
sa lúči kresťan na svojej poslednej
ceste do večnosti.
Aj v tejto dedine bola už dávno
túžba mať dom Boží uprostred
vlastných príbytkov. Do Rabče je to
pomerne ďaleko.
Lenže nie všetci túžia po Bohu.
Sú aj takí, čo sú voči nemu ľahostajní, ba dokonca ho aj nenávidia.
A títo nielenže sami nechcú k nemu prísť, ale bránia aj druhým, aby
sa k nemu dostali. Kostol je predsieň do neba. Tam sa nám Ježiš
dáva za pokrm. „Kto je moje telo
a pije moju krv, má život večný a ja
ho vzkriesim v posledný deň.“ Diabol a tí, čo mu slúžia, nechcú, aby
ľudia boli vzkriesení Kristom a preto samozrejme bránia aj stavať kostoly. Dlhé roky bránili aj tu v Sihelnom postaviť kostol.
Veľká nádej prišla v rokoch Dubčekovej vlády. Prenasledovanie
povolilo a bolo možné aj dostať
povolenie na stavbu kostola. Keďže farnosť Rabča mala dve filialky,
dohodli sa, že najprv sa postaví
kostol v Or. Polhore a potom v Sihelnom. Veď starať sa súčasne
o stavbu 2 kostolov je veľa. V Or.
Polhore sa pustili do stavby.
Rozvoj slobody a viery v pravého
Boha sa pánom v Moskve nepáčil.
Veď Lenin vyhlásil Boha za osobného nepriateľa. Jeho nasledovníci
sa rozhodli konať. V roku 1968 prepadli našu vlasť s nasadením obrovskej vojenskej sily. Brániť sa
nemalo význam. Čierna kniha ko-
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munizmu o tom píše: „K miestnej
vojne nedošlo a odpor proti invázii bol mierumilovný, nie ozbrojený. Okupanti napriek tomu zabili
90 osôb, predovšetkým v Prahe;
vyše 300 Čechov a Slovákov bolo
zranených ťažko a vyše 500 ľahko.“
V rámci „normalizácie“ bol v roku 1970 daný zákaz stavať nové
kostoly. Tých pár rozostavaných
kostolov si ľudia chytro dostavali,
aby stavbu nezastavili zákazom.
A tak Sihelné ostalo bez kostola.
Bez kostolov boli vystavané aj
všetky nové sídliská. Plán zničiť
všetko, čo patrí Bohu, bol dopodrobna rozpracovaný.
Ak už nemôžeme stavať kostol,
postavme tu aspoň Dom smútku,
aby sme nemuseli chodiť s truhlou
až do Rabče, ale v ňom by bola sv.
omša s pohrebnými obradmi. Ani
k tomu nedali povolenie. Až po desiatich rokoch – v roku 1980 bolo
schválené, že Dom smútku sa môže
postaviť. Mal mať pôdorys len 5 x
5 metrov. Bol by veľmi malý. Preto
voľakto zašiel do Likavky k Ing.
Hýravému, ktorý urobil náčrt na
papier, ako by mohla stavba vyzerať. Kým sa súdruhovia na okrese
spamätali, v Sihelnom stál Dom
smútku, do ktorého sa zmestilo asi
500 ľudí.
Posvätil ho dekan Alfonz Lekanovský v roku 1981. Odvtedy začal
bývať pohreb so sv. omšou už v Dome smútku a niekedy „načierno” aj
nedeľná sv. omša. Pre ľudí to bol
kostol. Ale komu ho zasvätiť? Ak by
sa dala na stenu socha nejakého
svätého, súdruhovia by ju okamžite prikázali dať von. Preto tu bol
nápad – „Zasväťme ho Povýšeniu
svätého kríža, veď kríž sa vari

neodvážia vyhodiť. Pri každom
pohrebe si ľudia nesú kríž.“ Táto
myšlienka bola prijatá. Na čelnú
stenu bol daný kríž. Toto patrocínium
prešlo neskôr aj na nový kostol.
Keď sa na okrese dopočuli, že
vraj tu býva sv. omša, prišli niekoľkokrát na kontrolu. Vždy sa však
našiel niekto, čo dopredu telefonicky oznámil príchod kontroly
a kým prišli, obetný stôl a ambon boli schované. Iba kríž ostal.
„Ten kríž musí ísť dolu!“– rozhodol
jeden súdruh. „Ja ho nezložím,”
povedal mu na to pán farár Zibrin.
„Ak chcete, zložte si ho sami. Ja
vás pri tom odfotím,“ dodal pán

farár Zibrin. Neodvážil sa a kríž
ostal. Tak to bolo až do roku 1989,
keď komunizmus padol za všeobecného odmietnutia celého národa. Až teraz bolo možné slobodne vystavať kostol, na čo sa veriaci
aj podujali. Roku 1990 sv. Otec posvätil v Bratislave základný kameň
nového kostola a v roku 1994 už
biskup Andrej Imrich slávnostne
konsekroval nový chrám. „Hľa stánok boží je medzi ľuďmi.“ Tohto
roku slávime už 5. výročie jeho posvätenia. Či v ňom zažíva veriaca
duša, môžeme vytušiť z úryvku
básne Edity Jasovskej – viď text tej
básne na fotografii vpravo hore.

Starosta obce odpovedá
Jozef Gabriel
1. Ako hodnotíte súčasný stav
našej obce – napr. v oblasti financovania zo strany štátu?
Bol som vždy optimistom, že
peniaze sa vždy nájdu. Ale v posledných rokoch strácam tento optimizmus. Z roka na rok je to s financiami horšie. Ceny všetkých
tovarov stúpajú, čiže sa to odráža
aj v rozpočte obce.
Hlavný príjem do rozpočtu obce
je príjem zo štátu a to z podielových daní. Tento príjem sa nezvyšuje, ale zostal na úrovni rokov
1993-94, ale koľkokrát už všetko
zdraželo.
Finančné prostriedky dane z nehnuteľnosti sú nepostačujúce a sotva postačia na opravy a elektrickú
energiu na verejné osvetlenie.
Ďalším zdrojom sú rôzne poplatky a tie sú také malé, že nemá zmysel o tom hovoriť.
Pokiaľ sa nemení daňový systém
v tomto štáte, nevidím väčší príjem
do rozpočtov obcí.
Ak dôjde k tomu, čo všetko táto
vláda sľubuje, tak by sa mali mať
obce a mestá v budúcnosti lepšie.
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Ak bude peňazí viac, tak to bude
vidno aj na rozkvete obce, no zatiaľ nám všetkým zostáva len veriť.
2. Čo sa urobilo v obci za posledný rok?
1. Zrekonštruovali a vybudovali
sa tri nové triedy a sociálne zariadenia v budove materskej školy
v hodnote 660 tisíc korún.
2. Ukončila sa výstavba ČOV pri
novej 14-bytovej jednotke v hodnote 500 tisíc korún.
3. Prebieha rekonštrukcia vonkajších omietok na kultúrnom
dome.
4. Ukončilo sa vybavovanie stavebného povolenia na dve nové
trafostanice v centre obce.
5. Na jeseň minulého roku sa
ukončili za pomoci SEVAKU záchyty prameňov v Pilsku vo finančnom
rozsahu 1,5 mil. Sk.
6. Zrekonštruovalo sa v celej
obci verejné osvetlenie v hodnote
300 tis. Sk.
7. Vypracovala sa projektová dokumentácia na čističku odpadových vôd a kanalizačný zberač pre
celú obec.

Obecné zastupiteľstvo
Informácie zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom (ďalej OZ) má 12 poslancov:
Mária Ďubašáková, Margita Ďubašáková, Ján Kozák, Stanislav
Gluch, Ing. Anna Chudiaková, Mgr.
Jana Fernezová, Pavol Ferneza,
Milan Vonšák, Štefan Sochuľák,
Ján Sivoň, Jozef Mazurák, Jozef
Majkut. Na čele OZ je starosta obce
Jozef Gabriel. Od začiatku pôsobenia zasadalo 6-krát. Pri OZ sú zvolené 3 komisie a to:
• komisia sociálno-bytová, životného prostredia: predsedom

komisie je Štefan Sochuľak, členovia: Mgr. Jana Fernezová, Stanislav
Gluch, Ondrej Brandys, Kristína
Vnenčáková;
• kultúrno-športová a vzdelávania: predsedom komisie je Margita
Ďubašáková, členovia: Ján Kozák,
Jozef Majchut, Ján Sivoň, Jozef
Chudjak, Mgr. Nováková Ľubomíra;
• komisia verejného poriadku a
kontroly: predsedom komisie je
Ing. Anna Chudjaková, členovia:
Jozef Mazurák, Milan Vonšák, Pavol Fernéza, Emil Chudiak.

OZ na svojich zasadnutiach rieši
rôzne žiadosti a problémy týkajúce sa života v obci. Medzi takými
dôležitými boli:
1. Zmluvy o združení financií
prostriedkov na výstavbu ČOV pre
14-bytovú jednotku v Sihelnom;
2. Schválenie poradovníka žiadateľov na byty v 14 bytovej jednotke;
3. Zmluva o zapojení vodovodu
medzi Sihelným a Or. Polhorou;
4. Zaoberanie sa žiadosťami
o odpredaj obecných bytov;
5. Rozhodovalo o zrušení príspevkovej organizácie v Sihelnom
- predaj dopravných prostriedkov,
ktoré boli nerentabilné pre obec;
6. Jednalo o stavbe a posilnení
trafostaníc – pre zlepšenie zásobo-

vania elektrickou energiou;
7. Zaoberalo sa prestavbou materskej škôlky a tým vytvorenie
tried základnej školy Sihelné a
zlepšenie podmienok vyučovania.
8. Jednalo s okolitými obcami
o oprave miestnych komunikácií
a opravu spojnicových ciest s Or.
Polhorou a Oravským Veselým.
9. Členovia obecného zastupiteľstva pomohli pri organizovaní
VII. ročníka folklórnych slávností
pod Babou Horou.
10. Iniciovali návrh na zber šrotu po dedine dvakrát do roka – aj
s odvozom na skládku.
11. Jednalo so zástupcami SAD
o rozšírení spojov do našej obce.
12. Rôzne žiadosti občanov, riešenie rôznych problémov v obci.

Lesné združenie obce Sihelné informuje vlastníkov súkromných lesov ...
Záväzné pokyny spracoval odborný lesný hospodár Lesného združenia obce Sihelné – Ing. Miroslav Kozák
O založení Lesného združenia
obce Sihelné sa rozhodlo na Valnom zhromaždení súkromných
vlastníkov lesa dňa 10. júla 1998
v Kultúrnom dome v Sihelnom.
Predsedom lesného združenia sa
stal starosta obce Jozef Gabriel.
Odovzdanie lesných porastov
lesného združenia(ďalej len LZ Sihelné) sa uskutočnilo dňa 10. 9.
1998 na OU Sihelné.
Odovzdávajúci: Severoslovenské štátne lesy Žilina, OLZ Námestovo, za štátne lesy preberajúci:
predseda lesného združenia Jozef
Gabriel a Ondrej Brandys.
Za odborného lesného hospodára bol zvolený Ing. Miroslav Kozák.
Odovzdaný majetok štátnymi lesmi má výmeru 202,48 ha. Lesné
porasty činia 180,03 ha lúky, nelesné plochy majú vým. 22,45 ha.
V odovzdaných lesných porastoch je lesné združenie obce Sihelné je povinné hospodáriť a zveľaďovať les podľa platného Lesného
hospodárskeho plánu. Lesný hospodársky plánu je schválený na obdobie 10 rokov. Hospodárenie sa
robí podľa tohto plánu, pričom
všetci vlastníci lesa musia rešpektovať schválenie hranice lesa a
právny stav.
V zmysle § 14, písm. c), zákona
č. 266/92 Zb. je povinné lesné
združenie zabezpečiť trvalé vyznačenie hraníc porastu lesného združenia, to znamená lesné porasty
okopcovať. Okopcovanie bude slúžiť k orientácii pri výkone hospodárskej činnosti a kontrole v hospodárskych lesoch a zároveň
zabezpečí v teréne hranice lesného
pôdneho fondu od poľnohospo-

dárskeho pôdneho fondu – PPF.
V zmysle vyhlášky o boji s podkôrnym a drevokazným hmyzom
je lesné združenie povinné zabezpečiť dostatočné množstvo lapačov k odchytu a kontrole tohto
hmyzu.
Týmto Vás, vážení obyvatelia
obce Sihelné žiadame, aby ste tieto lapače, ktoré budú inštalované
– osadené v teréne neničili a nerozoberali!
Dozor nad hospodárením Lesného združenia obce Sihelné zabezpečí Lesný úrad Námestovo, ktorý
okrem iného má právo za priestupky vykonané na lesných porastoch
ukladať pokuty až do výšky dvesto
tisíc Sk.
Úlohy Lesného združenia obce
Sihelné sú naprojektované v Lesnom hospodárskom pláne, ako aj
v pláne hospodárskej činnosti
schváleného na obdobie jedného
roka, okrem už hore uvedených
činností.
V tomto roku budú v súkromných lesoch vykonané aj prerezávky. Prerezávky budú vykonané
v mladých lesných porastoch, kde
je potrebné zníženie počtu jedincov na 1 hektár a odstránenie nežiadúcich drevín, takým spôsobom, ktorý zabezpečí výsadbu kvalitných a trvalých porastov. Vzhľadom na poskytnutie dotácie štátnym fondom chce lesné združenie
zalesniť plochy Sihelského Hrádku.
Postup pri ťažbe stromov v súkromných lesoch je upravený zo zákona nasledovne:
vlastník lesa, ktorý si chce vykonať porub stromov, je povinný sa
preukázať platnými dokumentami

o vlastníctve lesa, na ktorom chce
porub vykonať. Alebo si na OÚ
potvrdí vlastnícky vzťah k lesu na
predpísanom tlačive, kde sa okrem
iného vyžaduje súhlas spolumajiteľov – podielnikov a súhlas susedov okolitého pozemku – ľavý
a pravý sused. Uvedený postup zabezpečí predídeniu sporov, ktoré
môžu nastať pri porube dreva.
Súhlas k ťažbe dreva vydá odborný lesný hospodár po predchádzajúcom vyznačení stromov určených k porubu v teréne areálu lesného združenia.
Na základe platných predpisov
lesnéhohospodárskeho plánu upozorňujeme však všetkých vlastníkov lesa, aby súhlas na ťažbu dreva žiadali len v nevyhnutných prípadoch, pri kalamitách spôsobených podkôrnym hmyzom, alebo
vetrom. Vzhľadom na to, že ťažba

dreva je k dnešnému dňu už niekoľkokrát prekročená (to znamená, že les likvidujeme skôr, ako
dokáže vyprodukovať to, čo sme
z neho zobrali).
Porubované drevo v lese musí
byť pri pni riadne ociachované ciachou lesného združenia a pomerané. Na drevo musí byť vystavený
číselník drevnej hmoty vyťaženej
v porastoch.
Vlastníci, ktorí žiadajú o porub
dreva, nech tak urobia v piatok
od 10oo hod. Prípady nepovoleného porubu treba oznamovať lesnému úradu v Námestove.
Vážení občania, vlastníci súkromných lesov, vlastníte lesný majetok, ktorý má neoceniteľnú hodnotu. Chráňte, zveľaďujte si ho
a odovzdajte budúcim generáciám,
tak ako to urobili Vaši starí otcovia.
S pozdravom Lesu zdar!

Lesy v Sihelnom – bohatstvo občanov.

SIHELNÍK
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Zopár údajov o základnej škole
Mgr. Ľubomíra Nováková – riaditeľka ZŠ Sihelné
Základnú školu v Sihelnom navštevovalo v školskom roku 19981999 celkom326 žiakov.
Na I. stupni zo 160 žiakov prospelo 160.
Na II. stupni zo 166 žiakov neprospelo 13, z toho žiaci budú opakovať ročník.
Dvanásť žiakov 9. ročníka bolo
prijatých na stredné školy. Na škole bolo 68 žiakov so samými jednotkami. Za porušovanie školského
poriadku a záškoláctvo boli udelené triedne, riaditeľské výčitky a
ôsmym žiakom našej školy bola
znížená známka zo správania na II.
stupeň.
Aktivity
Najväčší dôraz kladieme na akciu „Pomoc obci“ – zbierame železo, papier a čistíme okolie školy,
obecného úradu. Tu patrí vďaka

žiakom našej školy, ale i rodičom,
ktorí nám pri tomto zbere veľmi pomáhali.
Škola zaznamenala najvýraznejšie úspechy vo výtvarných súťažiach, medzinárodných, celoštátnych – pod vedením Mgr. Staníkovej. Veľmi dobre vieme, že najväčšie problémy nám robia priestory
na vyučovanie 1. – 4. ročníkov. Za
pomoci obecného úradu boli 21. 1.
1999 otvorené tri nové učebne pre
I. stupeň.
A čo ďalej? Čaká nás veľa práce
s vybudovaním ďalšej časti MŠ, vieme, že ste, milí rodičia, šikovní, že
Vám záleží na tom, kde sa budú
deti učiť a že priložíte aj Vy svoju
ruku, aby sa naše deti učili v kultúrnom prostredí. Veď základná
škola je základ života, a preto ho
našim deťom dajme dobrý.
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Aké sú krásne polia, lúky
Preèo si vás my ¾udia nièíme?
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
pod horami èo stoja.
Ako to s vami zaobchádzame?
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A v sebe krásne skrývajú
Preèo si vás nechránime, nectíme?
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no dlho neobstoja.
Vy ste naa kolíska,
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Rieky
so
svojím
veselým
blnkotom,
ná najkrají domov.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
veselo si beia korytom.
V lese vám je lepie
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ijú
vlastným
ivotom.
ako vo vlastných domoch.
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Èlovek polia nièí, lúky drancuje,
¼udia - národ skazy,
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domy stavia  prírodu nièí.
nièia, èo je dobré.
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Farbu, odpad do riek vhadzuje,
Na odpadku prepadne, zlomí si väzy,
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rieky piní.
èia vina to bude?
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Michal Mazurák
Preto ¾udia, prosím vás,
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príroda je domov ná.
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Chráòte si ju zas,
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ako za starých èias!
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Hory, po¾any - krásne ste,
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Ján Vonák
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kvetmi zakvitnuté,
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stromami
zarastené,
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dobré, zlaté ste.
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Ako sa pozerajú na svet nae deti?

Krása prírody

Poľany, lúky, lesy Sihelného z Hrádku.

Na Hrádku napriek zásahom človeka je stále panenská príroda. Na fotografii je obrovský bodliak – žeby jeho unikátnosť a nielen jeho vlastnosti
drsnosť i krása zároveň, bola voľakedy podkladom pre erb obce Sihelné?
E–FOTO: Ing. Vladimír Briš – VEK

Na tej našej Oravienke krásne je ...
Anna Chudjaková
Naozaj je krásne? Možno v zime,
keď je zem prikrytá snehom. Ale
teraz, v lete, ťažko nájdete kus
krásneho čistého poľa.
Môžeme začať Pilskom. Chodili
sme tam zbierať čučoriedky. Všimli sme si, koľko je tam po nás odpadu? Fľaše, igelity, krabice od
konzer v... – hanbím sa za nás
všetkých.
My sa hneváme, že nám ochranári zakazujú zber, lenže to, čo tam
po nás zostáva - to je na zamyslenie! Môžete ísť na Hrádok - aj tam
nájdete “pekné” pozostatky po nás
ľuďoch – karoséria z auta, a ešte
veľa menších aj väčších pre nás už
nepotrebných vecí.
Takisto sa príďte pozrieť na bytovky(smer družstvo), tam môžeme
vidieť množstvo odpadu, ktorý tiež

Takto to nemá vyzerať v našom potoku.
E–FOTO: Ing. Vladimír Briš – VEK
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„úžasne skrášľuje“ našu dedinu.
No a nakoniec prejdime cez dedinu popri našom potoku. Tak od
detských plienok „Pampers,“ cez
hrnce, kolesá, zdochliny môžeme
nájsť čokoľvek. Nenapadlo Vás
nikdy, keď žiaci vyčistili dedinu, že
o moc príjemnejší je pohľad na čistý potok? Kto to tam opäť nahádzal? Len my – Sihelci!
Trápi ma, že v našej dedine nie
je telocvičňa, nie je kino, možno
nejaká študovňa, ale uspokojí ma
to, že na to teraz nie sú peniaze.
Nemôžem sa ale uspokojiť s tým,
že si takto dokážeme zašpiniť a
zohyzdiť naše okolie. Myslím si, že
na tento účel – čistotu dediny, veľa
peňazí netreba. Stačí len citlivý postoj každého z nás k nášmu prostrediu aj mimo svojho dvora.

SIHELNÍK
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Dobré a zlé matky
M.O. – prebraté z časopisu Kráľovná mája
Dobré matky – sú požehnaním pre
rodinu, obec, úrad, celé ľudstvo.
O dobrých matkách platia slová
pátra Lipperta: „Dobrá matka je
bohatá. Keby šla i žobrať po uliciach, ale bola by opravdivou matkou, predsa je nekonečne bohatá.
Kedy bolo počuť, že by pravej matke chýbala láska? Kedy bolo počuť,
že by nebola vynaliezavá v malých
i vo veľkých skutkoch lásky? Jej
duša je nevyčerpateľná, taká je
bohatá!
Duša pravej, dobrej matky je silná. Silná až na smrť. Niet človeka,
muža, hrdinu ani bojovníka, ktorý
by toľko vydržal ako matka.
Dobrá matka je verná. Verná až
na smrť. Preto Boh vštepil do ženskej duše takú vernosť, akú do
žiadnej inej. Boh chválil vernosť
matky ako niečo nevyčerpateľné.
Sám povedal, že by to bolo neslýchané, neuveriteľné a nemožné,
aby zabudla na svoje dieťa. Dobrá
prívetivá a milá je pravá matka,

lebo je súcitná a obetavá. Nosí svoje dieťa v srdci. To sú bohatstvá
pravej matky!“
Zlé matky – sú nešťastím pre rodinu, obec, národ a celé ľudstvo.
Sú to matky bez lásky. Koľko je
detí, ktoré majú matky, ale bez lásky! Nemajú materinské srdce. Sú
schopné zmárniť svoje dieťa. Sú to
krkavčie matky.
Móda nám priniesla matky, ktoré nechcú mať deti, lebo sa boja
útrap, spojených so starosťou o deti. Keď sa aj odhodlajú vychovať
jedno dieťa, hneď sa postarajú, aby
ich nebolo viac. Takýmto matkám
chýba náboženský a mravný podklad. Vyhovárajú sa, že im prostriedky nedovoľujú vychovať viac detí. Ja
si však myslím, že ak môžu chudobné ženy vychovať peknú a zdravú rodinu, prečo by to nebolo možné aj
u tých majetnejších.
Vyzeralo by to celkom ináč, keby
každá žena chcela byť opravdivou
matkou!
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Výchovou kadé sa bude podoba na
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otca a na podarenú ma,
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Týdeò èo týdeò diskotéka.
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èo mô nielen im samým,
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Jed alkoholu,
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ale aj naim priate¾om a známym,
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prípadne drogy do íl steká.
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i nepriate¾om,
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Bude zo mòa dobrý otecko,
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i ¾uïom nikdy nespoznaným
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bude zo mòa dobrá mamièka?
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riadne hlavy zamota,
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Týdeò èo týdeò diskotéka.
a ideály zmárni.
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ivot uíva sa na ex.
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Za pár sa postavím na
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Budúci oteckovia,
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tartovaciu èiaru,
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budúce mamièky
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pobeí sa k cie¾u astnej
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trhajú zapráené plánky
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rodiny.
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od rádioaktívnych ciest.
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Èi utiahnem tú polámanú káru,
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Týdeò èo týdeò diskotéka,
trosky rokov,
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
blaenos vteká mi do ily.
mraèno alkohororovej vidiny?
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e môj ivot do stoky steká,
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Kto tam spozná, e som doping
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to ma v tej chvíli nemýli.
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bahna
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Keï
dorastiem,
nenásytne pil,
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deom rozdám menej lásky,
cit pre zodpovednos
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sebe
kúpim
viacej
farby
na
líèka,
v nezáväzných flirtoch premárnil?
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aby tie drobce zlaté nezbadali,
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Pán ivota.
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e som nie tá pravá mamièka.
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Pred Ním som sa nehanbil
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Keï dorastiem,
poliapa dar, ten najkrají,
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presedím èas v pohostinstve
o akom èlovek snil.
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obecnom,
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On posúdi môj doterají týl,
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aby deti doma nezistili
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nenápadne odvedie ma nabok,
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e som nie ten pravý otecko.
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a poepne mi:
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Veï rumový doping
Odstúp, priate¾!
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problémy a nervy napraví,
Tu sa zaèína BOJ O NOVÝ IVOT.
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a nieto dòa v roku, aby
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Ty sa vrá,
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nebolo èo oslávi.
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a zbieraj trosky svojho tam,
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Pokvitne zvada v mojom dome,
kde si ich dosia¾
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pukliny v láske,
tak ¾ahkováne premárnil!
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trbiny v genetickom rodostrome
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nevinných dietok.
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M. J. Repka
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Týdeò èo týdeò
diskotéka

Tohtoročný letný tábor – účastníci. Na dolnej fotografii je maškarný ples.
FOTO: Marián Sivoň

Ako na nudu?
Milí žiaci a študenti, školský rok
sa už začal a beží v plnom prúde.
Možno ste už niektorí „chytili“ aj
nejakú tú pätorku a dúfam, že aj
zopár jednotiek. Vráťme sa aspoň
na chvíľu ku krásnemu času, ktorý
je pre deti časom radosti, oddychu,
neučenia sa, pokoja od školy, žiadnych nervov s učiteľmi, sĺz nad domácimi úlohami a ... . Veď to poznáte. Áno je to čas prázdnin. Lenže cez prázdniny, keď žiaci nemajú žiadne povinnosti, často sa nudia, nemajú čo robiť. A tak sa
prázdniny ľahko stanú časom nebezpečnej nudy. A ona „beťárka“
vie byť zlá. Keď sa nudíme, vymýšľame všelijaké kúsky, huncútstva.
Deti nemajú čo robiť a motajú sa po
dome. A rodičia sú z toho nervózni. Teda je tu otázka: Ako zahnať
prázdninovú nudu?
Iste, spôsobov je mnoho: pomôcť rodičom, niečo si prečítať, ísť
s kamarátmi hrať futbal, alebo
s kamarátkami pokecať ... .
Pekným spôsobom ako stráviť
nejaký ten prázdninový týždeň bez
nudy, je letný tábor. Aj my v Sihelnom sme tohto roku mali 2 letné
tábory. Jeden pre miništrantov
a druhý pre všetky deti.
Chcel by som tu poukázať na to,
prečo sú vlastne dobré takéto tábory. Letný tábor má niekoľko výhod. Deti sa na ňom môžu dobre
spoznať, veľa nového sa naučiť,
učia sa rozprávať s Pánom Bohom,
okrem toho sa môžu zahrať a dobre
zabaviť. Nebolo tomu inak ani
tohto roku. Podarilo sa nám vďaka
Pánu Bohu a dobrým ľuďom urobiť
tábor, kde bolo 47 detí, a okrem
toho miništrantský tábor pre 24
chlapcov. Radosť a nálada, ktorá
bola v tábore, keď sme napr. spievali, išli na túru modlili sa krížovú
cestu, tá sa nedá opísať. Je to krásne, keď deti ešte aj po pol roku
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spomínajú na tábor a hovoria, že
„bol super, perfektný; pôjdeme
znovu, už sa tešíme na nasledujúci rok.“
Isteže sa môžu vyskytnúť aj
problémy a ťažkosti, ale práve vtedy sa ukáže, či si vieme pomôcť
a ako vieme byť tolerantní.
Tohtoročný letný tábor sa volal
Kráľovstvo radostných detí. V rozprávkach obyčajne víťazí dobro
nad zlom, a tak sme sa aj my snažili poukázať deťom na to, že sa oplatí konať dobro, lebo ono vždy zvíťazí nad zlom, aj keď sa nám niekedy zdá, že je to naopak. Celý
tábor bol nesený myšlienkou či
snahou cez rozprávky a rozprávkové kráľovstvo priblížiť deťom
kráľovstvo nebeské. Veľmi pekným
dňom bol tzv. Deň otcov, keď sme
si pripomínali starostlivosť našich
otcov o nás, pripravovali pre nich
darčeky a okrem toho sa učili pieseň pre Nebeského Otca.
Tábor je naozaj veľmi dobrým
spôsobom zahnania nudy, aspoň
na 1 týždeň. A nudiť sa cez prázdniny, to by bola škoda. Kamaráti,
využite každú možnosť, ktorá sa
vám ponúka, aby ste aj najbližšie
prázdniny prežili plnohodnotne.
Takou ponukou je aj letný tábor.
Získate si na ňom mnohých priateľov a okrem toho výborne prežijete jeden prázdninový týždeň.
Naozaj sa to oplatí!
Marián Sivoň
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Po stopách tradícií

postarali domáci i hostia z blízkych obcí, ale aj z Poľska, z Ružomberka, zo Žiliny, ... . Vďaka Obecnému úradu v Sihelnom, v Rabči,
v Oravskej Polhore, v Rabčiciach
a Regionálnemu kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne, taktiež
vďaka priaznivému počasiu, diváci mohli načrieť zo stredne bohatých folklórnych tradícií a mohli si
oddýchnuť v krásnom prostredí.

Dňa 25. júla 1995 sa konal VII.
V minulosti nadviazali žiaci našej školy na tradície starých rodi- ročník obľúbeného folklórneho
čov. Pod vedením nebohého pána festivalu Slávnosti pod Babou hoTuríca bol založený folklórny súbor rou. O bohatý kultúrny program
Bučinka. Jeho členovia reprezen- v scenérii amfiteátra za dedinou sa
tovali našu obec v rôznych súťažiach. Tento súbor však svojho času
zanikol a pani učiteľka Ferenčíková spolu s pánom učiteľom Burganom založili nový folklórny súbor
Goralčík. Po odchode spomínaných
vedúcich súbor prestal pracovať.
Bol obnovený až v roku 1992 pánom učiteľom Kormaňákom a pani
učiteľkou Fernezovou. Dnes tento
súbor velí pani Janka Fernezová.
Jeho členovia reprezentujú našu
školu v rôznych súťažiach a zúčastňujú sa mnohých kultúrnych
podujatí. Popri detskom folklórnom súbore pracuje v obci aj folklórny súbor dospelých pod vedením Kristíny Vnenčákovej a folklórna skupina pod vedením pána 25. 7. 1999 – Záber zo VII. ročníka Folklórnych slávností pod Babou horou,
Romana Bieľaka. Zviditeľňujú zvy- ktoré sa konali za pekného počasia v prírodnom amfiteátri v Sihelnom. Na
ky zo starších čias, aby pretrvali aj fotografii vystúpenie folklórnej skupiny Gajdoši zo Sihelného.
Foto: Archív obecného úradu Sihelné
do budúcnosti.
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Rozhovor s vdp. Ing. Jozefom Luscoòom

1. Ako ste strávili tohtoročnú dovolenku?
Predovšetkým chcem veľmi srdečne pozdraviť všetkých rodákov
a chcem im odkázať, že aj keď sa
teraz túlam po svete, moje srdce je
stále v rodnej dedine, na Orave.
Človek nesmie zabudnúť, odkiaľ
vyšiel. A ani sa to nedá. Často spomínam na mladosť, priateľov, spolužiakov, na prácu v lese a na stavbách, na futbal, na nádhernú prírodu a vete mi, veľmi rád sa domov
vraciam.
Môj život plynie medzi mladými
ľuďmi a to považujem za veľký Boží
dar pre mňa. Veď mladí ľudia majú
v sebe radosť, optimizmus, zvláštnu krásu a nadšenie, a mňa Pán
Boh usadil medzi nich. A tak aj
tohtoročná dovolenka bola medzi
nimi. Bol som na šiestich táboroch
organizoval som majstrovstvá Slovenska miništrantov v pingpongu,
bol som s mladými na hrebeňovke
Malej Fatry, a teraz ešte idem na
člnoch splaviť Malý Dunaj. Viete
drahí moji, tohto roku mi v lete
„prešlo cez ruky“ asi tisíc mladých
ľudí ... . To vám je sila. Koľko očakávaní, koľko charakterov ... . Som
rád, že aj z dediny boli niektorí
chlapci so mnou. Tak to bola moja
dovolenka. A som rád, že bola taká.
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2. Veľa sa pohybujete medzi mladými , zaujímalo by ma , ako hodnotíte súčasnú mládež? Často je
považovaná za skazenú.
Aká je dnešná mládež? Je to tak
ako v každom národe. Nemôžeme
povedať, že ten a ten národ je zlý.
Ale skôr, že sú v ňom dobrí aj zlí
ľudia. A tak je to aj s mladými ľuďmi. Je v nich to, čo sme do nich uložili. Sú schopní veľkej obety, ale
niekedy aj veľkej zloby. Chcú byť
slobodní, nezávislí, obdivovaní,
chcú byť šťastní, chcú mať dobrú
rodinu, pokoj, peniaze - chcú sa
mať dobre. Oni aj ich rodina. A niekedy idú za tým aj za každú cenu.
Vtedy to nebýva dobre a doplatia
na to iní. Keby si tak uvedomili, že
to ich predsa nemôže tešiť. Svedomie ich bude vyrušovať a šťastie je
vtedy veľmi ďaleko od nich.
3. Čo podľa Vás najviac ohrozuje
dnešnú mládež?
Dnešnú mládež veľmi ohrozuje
nový štýl života, ktorý k nám prichádza z rôznych médií. O čo ide?
Nerobiť a mať sa dobre. Striedať
partnerov a nemať opravdivú lásku. Nemať deti a užívať si. Zažiť
príjemné bez Pána Boha. No najviac ich ohrozuje nevera vo večný
život. Vtedy strácajú zmysel života. Svet nás chce presvedčiť, že: ži

Grafický návrh, sadzba: Ing. Vladimír Briš – VEK

len teraz, užívaj len teraz, lebo
smrťou všetko končí. A ono to smrťou všetko začína.
4. Ako sa pozeráte na drogovú
otázku?
Drogy sú náhradou šťastia. Ľuďom, ktorým chýba šťastie, alebo
ešte lepšie, ľudia, ktorí nevedia
šťastne žiť, hľadajú, čo by im šťastie prinieslo. Šťastie je spojené
s príjemnom v duši. Ak človek,
nemá dobrú rodinu, priateľov, šľachetné záľuby, prácu ... to čo je od
Boha a prináša opravdivé šťastie,
nahrádza ho príjemnom. Dochádza
k zámene šťastia za príjemno.
A drogy, alkohol na chvíľu príjem-

no prinášajú. Preto ich ľudia berú.
5. Akú radu by ste poskytli tým,
ktorí sa nevedia rozhodnúť pre budúce povolanie?
Povolanie od Pána Boha je čosi
iné, než zamestnanie. Raz v živote
každého človeka príde chvíľa, kedy
sa má zamyslieť: „Bože, kde ma
chceš mať?“ Mám byť otcom, matkou, alebo mám pracovať na budovaní Tvojho kráľovstva iným spôsobom? Ako kňaz, rehoľník, rehoľná
sestra? Čo človek spozná, to má
nasledovať. Len tam bude skutočné šťastný, pretože mu tam Boh
pripravil veľa darov. Beda, ak si človek pomýli túto cestu. Bedáka celý
život. Myslím si, že mnohí ľudia si
myslia, že byť kňazom, rehoľnou
sestrou je smutné... . Môžem vám
povedať, že to je najväčší klam zlého ducha. Nechce totiž, aby mnohí išli týmto smerom. Ak dovolíte
moje vyznanie: „Som stále šťastný
a nikdy som neobanoval, že som sa
vydal na túto cestu.“ A kto to
v sebe cíti, nech za tým hlasom ide.
Nech sa poradí s duchovným otcom.
6. Neoberá Vás práca v médiách
o súkromie?
Pán Boh mi dal veľmi veľa darov.
A nášmu kraju ďakujem za húževnatosť. Tú som chytil pri kosení trávy, pri práci na poli, pri rúbaní stromov, ... veď to poznáte. A na tento
zdravý základ Pán nasadil iné huncútstva i odvahu ísť do rôznych
akcií. Takže život prežívam ako
jedno veľké dobrodružstvo a zatiaľ
ma to baví. Ozaj, na Štedrý deň by
mal ísť po tretej hodine televízny
program, ktorý bol natáčaný v našej dedine.
Na záver mi dovoľte, aby som
všetkým Sihelčanom zaželal veľa
zdravia, radosti zo života a Božieho požehnania. Chcel by som sa
s mnohými porozprávať, ale toho
času veľa nemám... . Som rád, že
začínate vydávať noviny, pretože
vás to viac zjednotí, objavia sa
nové talenty, ... .
Nech je Boh s vami. Držte sa.
Ešte raz vás zdraví Jozef Luscoň.
Pán Boh zaplať za rozhovor.

Žatva skončila – zber úrody do sýpok. E–Foto: Ing. Vladimír Briš – VEK

SIHELNÍK

Tlač: Tlačiareň združenie Kubík

SIHELNÍK
Štvrťročník pre občanov obce Sihelné

Ročník 1

Číslo 2

Vyšlo 22. 12. 1999

Bezplatné

Čas vianočný

Sihelné 1999 – týždeň pred Vianocami

Ján Pavol II.
o vstupe do tretieho tisícročia
vdp. farár Mgr. Martin Koleják
Ján Pavol II. prijal 1. marca
účastníkov plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre
laikov, ktorí v Ríme diskutovali na tému: „Veriaci laici
– vyznavači viery v dnešnom
svete.“ Sv. Otec povedal: „Jubileum roku 2000 podnecuje
každého laika, aby si kládol
zásadné otázky ako: čo som
urobil so svojím krstom? Ako
odpovedám na svoje povolanie? Čo som urobil so svojou
birmovkou? Využíval som svoje dary a charizmy tak, aby
prinášali ovocie? Mám hlboký, plný pocit záväzku voči
Cirkvi? Som vo svojich rozhodnutiach verný pravde, ktorú
ponúka učiteľský úrad Cirkvi?
Je môj život preniknutý učením Krista? Je môj prístup
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k spoločnosti a politike zakorenený
v zásadách evanjelia a sociálnej
náuky Cirkvi?
Aký je môj
prínos
k inkulturácii evanjelia? Druhý vatikánsky koncil nám dal
prežiť milosť nových Turíc.
Existujú mnohé znamenia
nádeje, ktoré rozkvitli v poslaní cirkvi, medzi objavovanie a ocenenie chariziem,
obnovená horlivosť pre evanjelizáciu a duchovný rozvoj laikov. Na druhej strane nemôžeme ignorovať skutočnosť, že
mnohí kresťania sú žiaľ ľahostajní a niektorí sa nechávajú zachvátiť relativizmom typickým pre dnešnú do-

My ľudia dnešnej unáhlenej
doby si často poťažkáme, ako
nám rýchlo letí čas. Čo všetko sme nestihli urobiť. Čas sa
nám potom stáva akoby nepriateľom.
Definovať čas nie je jednoduché. Čas, to je chvíľa, keď
sme prijali život. Čas, to je
chvíľa Boha a človeka. Ducha
a Tela. Čas lásky. Dar života.
Chvíľa, v ktorej prijímame
a odovzdávame život. Čas, to
je cesta, po ktorej kráčame
k Dobru, k Pravde, k Plnosti,
keď svetlo premáha tmu, Láska – nenávisť.
Sme v čase – vianočnom. Vianoce –
čas lásky. Boh –
láska prichádza
medzi nás. Úžasne. Všetci sme
naplnení radosťou. Cez Viano-

bu, a tak majú
ťažkosti prijímať vierouku
svojho svedomia tak, aby
boli schopní
prekročiť prah
Svätej brány
tretieho tisícročia plní pravdy a svätosti
verných učeníkov Ježiša
Krista.“
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ce je to akési samozrejmé, že
sme k sebe milší. Že v rodine
manžel hľadí s láskou na manželku, deti sú poslušnejšie, aj
ľudia medzi sebou navzájom
sú k sebe lepší, úprimnejší.
V tých úprimnejších chvíľach,
a Vianoce takými chvíľami sú,
spoznávame, že život je veľmi
vzácny odkaz, veľmi vzácny
dar, prichádzajúci k nám z hĺbok minulosti, zo vzrušujúceho tajomstva, že život je i úloha náročná, i krásna zároveň.
Každý z nás nachádza svoj
život práve vo chvíli, keď túto
úlohu prijmeme, keď tejto úlohe porozumieme, keď sa tejto
úlohe odovzdávame.
Prajem nám všetkým radosť
zo života, aj keď možno niekedy máme na krajíčku slzy z bolesti, z ľudskej nevedomosti.
Nech sila lásky Vianoc je
mocnejšia ako zlo a víťazí
v našich srdciach.
(A. CH.)

Vianoce 1999 nech sú pre všetkých
žiarivou slávnosťou svetla,
predohrou zvlášť hlbokého zážitku
Božej milosti a milosrdenstva...
Každý veriaci nech prijme výzvu anjelov,
ktorí neprestajne ohlasujú:
Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Ján Pavol II. : Incarnationis mysterium
Bula, ktorou sa vyhlasuje Veľké jubileum roku 2000

1. Ako chcete riešiť bytový
problém mladých rodín?
Toto je celospoločenský
problém, ktorým sa hlavne
musí zaoberať štát. Musí vytvoriť také podmienky, aby sa
mladým nerobili prekážky
v stavaní rodinných domov.
Hlavne sa musí zjednodušiť
legislatíva okolo vybavovania
stavebného povolenia a to
hlavne pri vysporiadávaní pozemkov pod výstavbu. Od
týchto všetkých závisí, aby
týmto pozemkom obce a mesta mohli vybudovať cesty a inžinierske siete. V súčasnej dobe je výstavba tak rozháraná
a roztrieštená, že mnohokrát
prístupové cesty k týmto domom vedú cez spoločné dvory. Aj naša obec má schválený
územný plán, kde sú riešené
stavebné pozemky s prístupovými cestami a navrhnutými inžinierskymi sieťami. Ale
obce v súčasnej dobe nemajú
prostriedky na to, aby len
vykúpili tieto pozemky pod
cesty. Čiže tu aj mal pomôcť
štát finančnými prostriedkami, aby obce a mestá mohli vystavať tieto komunikácie a potom - štát by mal zvýhodniť
mladé rodiny rôznymi prijateľnými pôžičkami s nízkymi
úrokmi a dlhou dobou splácania. Ale aj napriek tomu sa
v našej obci veľa stavia.
V súčasnej dobe je vydaných
vyše tridsať stavebných povolení. Obec v poslednom období
odovzdala 17 bytov do užívania, ale aj napriek tomu to nepostačuje pokryť všetky žiadosti. Chceme pomôcť každému, kto chce stavať v našej
obci, nebudeme nikomu robiť
problémy, ak má všetko v poriadku. A ten, kto staval rodinný dom vie, že to nie je med
lízať, ale poriadne trápenie.
2. Veľkým problémom v našej obci je veľká miera nezamestnanosti, ako by ste to
riešili vy?

Nezamestnanosť je celospoločenský problém, kde štát vynakladá veľké množstvo peňazí. Toto všetko sú mnohokrát neefektívne vynaložené
prostriedky. Ako by som to
riešil ja? Teraz sa na mňa bude hnevať veľa spoluobčanov,
ale je to pravda. Ja rozdeľujem nezamestnaných do troch
skupín. Prvá skupina sú ľudia, ktorým táto finančná
dávka vyhovuje, nikdy v živote už poriadne nebudú pracovať a keď dostanú peniaze
mnohokrát ich do týždňa prepijú. Druhú skupinu stvoria
takí ľudia, ktorých vyhodili
z práce a nemusia takí výbojní, alebo aktívni, aby si novú
prácu našli. Ale keď im človek
dá robotu, tak poctivo pracujú
a sú radi, že im človek dal prácu. Do tejto skupiny by som
zaradil ženy a matky, ktoré sa
starajú o deti alebo o príbuzných. Treťou skupinou sú ľudia špekulanti. Využívajú nedokonalosť zákona. Poberajú
sociálnu dávku, niektorí nemusia a pritom chodia na čierno po stavbách. Pritom neodvádzajú štátu žiadne dane
a ich zamestnávateľ tiež.
V skutočnosti v súčasnej dobe sa majú najhoršie poctivo
pracujúci občania, ktorí mnohokrát pracujú za veľmi nízke platy. Dúfame, že štát chce
riešiť tento problém. V návrhu o decentralizácii štátnej
správy práve odbor sociálnych
vecí má prejsť pod správu obcí a miest. Predstavujem si to
tak, že evidovaní nezamestnaní občania sa budú hlásiť na
obecných úradoch, čiže bude
väčšia kontrolovanosť. Občania, ktorí sú schopní pracovať, by mali odpracovať určité hodiny na verejno- prospešných prácach v obci. A až po
odpracovaní by mali nárok na
vyplatenie sociálnych dávok,
alebo podpory v nezamestnanosti. Veď v obciach je veľa

práce, kde títo občania budú
potrební. Verím tomu, že nezamestnanosť v našej obci by
tak klesla maximálne o jednu
štvrtinu.
3. V sobotu do našej obce
porušili všetky spoje, čo je tomu príčina?
Toto je veľmi nepríjemná
vec. Riešili sa spoje v celom
okrese, ale hlavne v okrajových obciach. Bolo nám vysvetlené, že jedná sa o neekonomické spoje, že tržby na
týchto spojoch boli veľmi malé. Veď sme aj dostali ekonomický prehľad za celé mesiace, a to za mesiac apríl, máj
a jún. Boli to naozaj tržby veľmi malé, niektoré boli menšie
ako 1 koruna na kilometer.
V súčasnej dobe je moderné
všetko nedobre riešiť.
Ja osobne mám na to vysvetlenie iný názor. Spoje v pracovných dňoch, ktoré sú natrieskané, koľko je tam tržby.
Prečo sa to navzájom nevykrýva. Veď autobusová doprava,
to sú verejno-prospešné služby a ak to ekonomicky nevychádza, tak na to nech dopláca štát. Ale musíme si aj my
vstúpiť do svedomia. Koľkokrát hodíme vodičovi peniaze len tak a nečakáme od neho cestovný lístok, alebo nám
ho vodič vôbec nedáva. Povieme si, veď sa nič nemôže stať,
dneska je sobota, revízori nechodia. Ale sa stalo. Potom sa
hromží, že sa o to nestarám,
čo nie je vôbec pravda. Teraz
chodia až dva spoje, ale ešte
budem chcieť, aby ešte aspoň
dva pribudli, a to aj za tú cenu, že obecný úrad bude na ne
doplácať.
4. Okresný úrad odbor životného prostredia a CHKOHO
Námestovo boli na kontrole
na nelegálne sklady odpadov.
Ako to dopadlo?
Dopadlo to veľmi zle. Je toľko nelegálnych skládok po obci, že som tomu nechcel ani
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Otázky pre starostu obce

Starosta obce Jozef Gabriel
veriť, ale keď sme to obišli,
tak je to pravda. Čo všetko už
tí ľudia vyhodia do tej prírody. Také najväčšie skládky na
ceste do Oravského Veselého,
v potoku ako sa ide do Polhory cez Bučinku, v potoku
za Materskou školou, za škôlkou, v Ganobovskom potoku,
na vyšnom konci pod Hrádkom. Je to veľmi smutné, že
si občania nevážia prírodu.
V budúcom roku sa bude musieť s tým niečo robiť, za cenu
aj toho, že sa bude pokutovať
občanov, ktorí to robia.
Len na okraj obecný úrad
dostal za tieto skládky pokutu vo výške 10 000,-Sk.
5. Celý rozhovor sme viedli
o dosť nepríjemných veciach.
Urobilo sa aj niečo pozitívne
za posledné tri mesiace v našej obci?
Ale urobilo. Obývali sme novú 14-bytovú jednotku, kde
sme do teraz ubytovali 11 rodín z našej obce a dve učiteľky zo ZŠ Sihelné. Pripravilo sa
pekné stretnutie so staršími
spoluobčanmi. Zúčastnilo sa
ich vyše 150 občanov.
Touto cestou musím ešte poďakovať členkám Červeného
kríža, kuchárkam, deťom zo
základnej školy a učiteľom,
ktorí nám pomohli pripraviť
túto peknú akciu.
Ukončila sa rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Po výmene svietidiel sa vyskytli ešte nejaké nedostatky, ale tie
sa v blízkej dobe odstránia.
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Správcu dane z nehnuteľnosti v katastrálnom území
Sihelné vykonáva obec Sihelné prostredníctvom Obecného úradu. Daňové priznanie k
dani z nehnuteľnosti (daň z
pozemkov, daň zo stavieb) podá daňovník v súlade s platnými právnymi predpismi Zák. č.
SNR 317 č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Daňové priznanie na rok
2000 je povinný podať každý
komu vniká daňová povinnosť
na základe platných predpisov, alebo ten koho na to výzve správca dane. Rozhodné
obdobie je k 31. 12. 1999.
Daňové priznanie na rok
2 000 sa podáva do 31. 1. 2000
a to na predpísanom tlačive,
ktoré vydáva Ministerstvo financií SR. Toto tlačivo si môžete vyzdvihnúť na Obecnom
úrade v Sihelnom u p. Vorčákovej.
Daňové priznanie musí obsahovať všetky náležitosti:

meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, presné označenie
nehnuteľnosti, výpočet, podľa geometrického plánu, základ dane, spôsob platenia
dane, dátum a podpis daňovníka. Podľa podmienok a
situácie treba priložiť list
vlastníctva, kópiu pozemkovej mapy, geometrický plán.
Platenie dane je vyznačené na
platobnom výmere, ktorý každý daňovník dostane. Pri nesplnení splátkového kalendára, čiže platenia dane, budú
započítané penále a uložená
pokuta daňovníkom.
Daňovníkom môže byť poskytnutá daňová úľava na základe schváleného Všeobecne
záväzného nariadenia obce o
dani z nehnuteľnosti na rok
2000.
Toto nariadenie sa schvaľuje každý rok. Každý občan má
možnosti si toto nariadenie
prečítať je k nahliadnutiu a je
vyvesené na tabuli pred obecným úradom.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo (OZ)
zo dňa 27. 8. 1999
Na zasadaní bolo prítomných 9 poslancov, chýbali traja poslanci.
Hlavné body programu zasadania:
1. Rokovanie o odpredaji
obecných bytov.
2. Správa o hospodárení OcÚ
Sihelné za I. polrok 1999.
3. Správa o hospodárení Príspevkovej organizácie za I.
polrok.
K bodu č. 1.
OZ Sihelné skonštatovalo,
že obec je povinná odpredať
obecné byty podľa zákona č.
182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení zákona č. 151/95 Z. z.
a zákona č. 158/98 Z. z., ak
nájomníci spĺňajú podmienky
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tohto zákona a všeobecného
nariadenia obce o odpredaji
bytov.
Ďalej konštatovalo, že bytovka č. 215 nespĺňa podmienky odpredaja a bytovka č. p.
216 spĺňa podmienky odpredaja. OZ uložilo pracovníkom
OcÚ pripraviť právne podklady k predaju nehnuteľnosti.
K bodu č. 2.
Starosta obce predniesol
správu o hospodárení OcÚ za
I. polrok 1999.
Príjmy za prvý polrok 1999:
2 081 062 Sk
Výdaje za druhý polrok 1999:
1 915 660 Sk.
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Daň z nehnuteľnosti na rok 2000

Sihelné 1999 – týždeň pred Vianocami
ný bol jeden poslanec. Hlavné
body programu zasadania:
1. Predaj obecných bytov;
2. VZN o pracovnom poriadku obecného úradu;
3. Rôzne.
K bodu č. 1.
OZ schválilo na odpredaj bytovku č. p. 216. 50 % nájomníkov spĺňa podmienky odkúpenia bytov, obec je povinná
tieto byty odpredať nájomníkom, ktorí spĺňajú tieto
podmienky. Ostávajúce dva
byty a jedna garzónka sa bude odpredávať občanom obce.
Podmienky odpredaja budú
včas zverejnené a prístupné
všetkým občanom.
Bytovka č. p. 215 zostáva v
majetku obce a je určená na
ubytovanie učiteľov, ktorí pôsobia v Sihelnom.
K bodu č. 2.
VZN o pracovnom poriadku

Obecné zastupiteľstvo zo dňa
29. 10. 1999
Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov, neprítom-
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zamestnancov OcÚ. Toto nariadenie rieši pracovno-právne usporiadanie pracovníkov
obecného úradu.
a) bol riešený problém riešenia autobusových spojov do
našej obce. Bolo doporučené
starostovi obce riešiť tento
problém;
b) v ďalšom rokovaní starosta obce oboznámil poslancov OZ s výsledkom kontroly
Okresného úradu odboru životného prostredia a CHKOHO.
Poslanci sa dohodli, že ochrana životného prostredia sa bude riešiť na najbližších zasadaniach OZ;
c) rokovalo sa aj o skvalitnení služieb pri lyžiarskom vleku. Po rozprave sa dospelo
k tomu, že najlepší spôsob by
bol prenájom lyžiarskeho vleku. Lyžiarsky vlek sa uvažuje
prenajať od budúceho roku.

Želanie do roku 2000
Nehrejme si na prípecku nerozumu
nezmyselné hádky,
rozdávajme vrúcne slová,
veď život je krátky.
Svárenie sa nie je pýchou,
iba dobré činy s mysľou tichou
človeka sú hodné.
Kto čo sníva, nech urobí vo dne.
Nech sa láska nevytratí
ako rosa z trávy
a nech človek s človekom
sa dobrým slovom zdraví.
Bujnová Lýdia

Tajomstvo Božieho požehnania
vdp. farár Mgr. Martin Koleják

Stáva sa, že si rodina pri
spomienke na deda či babku
povzdychne: „Dnes by sa dožil
sto rokov.“ Tieto Vianoce nevzdychá, ale sa teší a jasá celá
Božia rodina: „Slávime dvetisíce narodeniny Božieho Syna.“ On sa narodil, aby zomrel
– za nás, premohol smrť a daroval nám Život. On žije. Kto
ho prijme cez sviatosti do
svojho života, má istotu spásy.
Proroka Izaiáša naplnil Boží Duch už 8 storočí pred Kristom videním: „Lebo chlapček
sa nám narodil, daný nám je
syn; na jeho pleciach spočíva
vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný
Otec, knieža pokoja.“ (Iz 9,5).
Mudrci z východu v novonarodenom malom dieťati spoznali toho kráľa kráľov. Poklonili sa mu a priniesli mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu.
Zlato je cenný kov, ktorý
nepodlieha skaze, symbolizuje večnosť. Farba kovu symbolizuje nebeské svetlo, znak
duchovného poznávania. Je
symbolom kráľovstva. Kresťania preto veľmi často používali zlato vo svojom umení.
Ikony boli pozlátené. Sv. Otec
o tom píše v liste umelcom:
„Na východe naďalej kvitlo
umenie ikôn, viazané na dôležité teologické a estetické
pravidlá a nesené presvedčením, že ikona je v určitom
zmysle sviatosťou: pretože
analogicky k tomu, čo sa deje
vo sviatostiach, sa v ikonách
sprítomňuje tajomstvo vtelenia v niektorom svojom aspekte. Práve preto možno
prežívať krásu ikony predovšetkým vo vnútri chrámu,
kde svietia lampy a v pološe-

re vyvolávajú nespočetné svetelné reflexy.“ K tomu píše
Pavel Florenskij: „Zlato, ktoré pôsobí v rozptýlenom dennom svetle cudzo, ťažko a malicherne, v trblietavom svetle lampy alebo sviece oživne,
keďže je osvecované množstvom iskier raz tu – raz ta,
a dáva tušiť nie pozemské
svetlá, ktoré napĺňajú nebeský priestor.“ Sv. Otec ešte pokračuje v úvahe o štýle sakrálnych stavieb: „Hra svetla
a tieňa v raz masívnych, inokedy zas v štíhlych formách
je spôsobená iste stavebnotechnickými úvahami, ale aj
napätiami, vyplývajúcimi so
skúsenosti Boha, ktorá je
„hrozným“ a „fascinujúcim“
tajomstvom.“
Túto skúsenosť môžeme
prežiť pred bohostánkom
v našom kostole hlavne večer
v prítmí. Živý Kristus je prítomný uprostred svojho ľudu
sviatostne v chráme. On požehnáva svoj ľud. Bez neho by
bolo všetko naše trápenie, celý náš život absurdným.
Po návrate z babylonského
zajatia Židia hovorili: „Ešte
neprišiel čas stavať Pánov
dom.“ Pán vtedy prehovoril
prostredníctvom proroka Aggea takto: „Pre vás je už čas
bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je
pustý? Nuž, teraz toto hovorí
Pán zástupov: Všimnite si,
ako sa vám vodí! Siali ste veľa,
málo ste zvážali, keď ste
jedli, nenasýtili ste sa;
keď ste pili,
nenapojili ste
sa; obliekaním ste sa
nezohriali
a kto robil za
mzdu, dával
mzdu do dera-

vého vrecka.“ (Ag 1,2-6)
Potom ich Pán vyzýva
k stavbe chrámu a sľubuje
požehnanie, ak ho budú uctievať. Ľudové príslovie hovorí: „Bez Božieho požehnania,
márne naše namáhania.“ Ľud
sa podujal na stavbu chrámu.
Kardinál Ratzinger postrehol: „Celé dejiny ľudovej
zbožnosti ukazujú, že práve tí
najchudobnejší boli vždy inštinktívne spontánne ochotní zriecť sa aj toho najnutnejšieho, aby bez akejkoľvek
škrobivosti mohli krásou preukazovať česť svojmu Pánu
a Bohu.“ Ako príklad uvádza
prípad, o ktorom sa dozvedel
pri jednej svojej ceste do USA:
„Predstavení anglikánskej
cirkvi v New Yorku sa rozhodli zastaviť práce na novej katedrále. Jej projekt považovali za príliš okázalý a jej krásu
priamo za urážku jednoduchého ľudu, medzi ktorý mal
byť podľa záverečného rozhodnutia, už pripravený obnos rozdelený. A boli to práve
chudobní, ktorí rozdelené
peniaze vrátili späť, ktorí
žiadali pokračovať v stavebných prácach podľa pôvodného projektu a nechápali ten
divný nápad odmeriavať uctievanie Boha a zriekať sa
slávnosti a krásy tam, kde človek stojí pred Bohom tvárou
v tvár.“
Je známy prípad chudobného Františka z Assisi, ktorý kupoval
na počudovanie predavača len najkrajší a najdrahší zlatý
ornát ku sv.
omši.
V chráme
stojíme pred
B o h o m
a vo vzťahu
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k Nemu prehodnocujme všetky svoje životné postoje aj teraz na prahu tretieho tisícročia. Je on pre mňa všetkým?
Skláňam pred ním kolená, ako
to urobili pastieri, mudrci od
východu a nespočetné zástupy oslávených v nebi? Klania sa pred ním náš slovenský
národ? Nenachádza sa v takejto situácii náš národ práve
preto, že sa ženie za jedlom,
nápojom, obliekaním, mzdou
a nevšíma si Krista? Nie je
tu dôvod, prečo všetko dávame do deravého vrecka? Priťahuje nás večné svetlo k bohostánku, alebo si urobíme
večné svetlo z blikajúcej obrazovky?
Boh chce chrám na to, aby
sme ho v ňom oslavovali a v sebe budovali živé božie chrámy. „Kto prináša obetu chvály. Ten ma ctí.“ Cestou do
chrámu Židia spievali žalm:
„Zaradoval som sa, keď mi povedali, že pôjdeme do domu
Pánovho.“
Obráťme sa k Bohu celým
svojim srdcom a on sa obráti
k nám. Boh sa teší, keď horlivo prichádzame do chrámu.
Naša dedina je dlhá. Veľmi
múdro sa zvyklo rozprávať
tým, kotí bývajú ďalej od kostola, že získajú väčšie zásluhy za námahu cesty. On ich za
to požehná. Darujeme mu seba samých a nebudeme ľutovať. On ešte nikdy nikoho nesklamal.
Sv. Gregor Veľký povedal:
„My tiež obetujeme novonarodenému zlato, keď ho uznávame za kráľa celého sveta.“ Už
pri pohľade na Dieťa sa v duši
ozýva hlas: „Klaniame sa ti,
Kriste, a dobrorečíme ti, lebo
si svojím krížom vykúpil svet.
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Úsmev je to najkrajšie, čo môžeme dať
Marián Sivoň – nielen pre deti
Chlapci a dievčatá!
Úsmev je to najkrajšie, čo
môžeme dať. Iste ste sa už s
takouto alebo podobnou vetou stretli. Často sa stretáme
s „magickým“ slovkom úsmev.
A to slovko v sebe skrýva niečo zvláštne a pekné.
Teraz prežívame veľmi krásne obdobie. Dostaneme darčeky. Veď viete: oblečenie, hračky, lyže, korčule, hodinky s
vodotryskom, ... a neviem čo
ešte. Ój, to je radosti: Vianoce, to je fakt čas radosti.
Ale ako je to u nás, v našom
srdci? Je tam naozaj prítomná úprimná radosť? Alebo som
zlý na kamaráta, ktorý ma minule prezýval? Viem sa usmiať
na tých okolo mňa: na rodičov, na Fera, Joža ba aj na Kat-

pýtaj. Škola to je nuda! – Tak
mi, prosím ťa, poď narúbať
drevo. – Ja? Ja – ja – ja nemôžem, ja sa musím učiť.
Nuž čo, dobrá mama aj keď
trochu zarazená i smutná z takejto Petrovej odpovede, šla
a veru drevo si narúbala sama. A čo náš Peter? Iste sa šiel
učiť. Ale kdeže! Peter a učenie, to akosi nejde k sebe. Vyšiel hore na izbu, pustil si magič „na plné pecky“ a len tak
„kysnul“ na posteli.
Kamaráti, chlapci a dievčatá! Nie sme aj my často čiernym mrakom, čo so sebou prináša búrku? Mračíme sa akoby
mala práve prísť búrka storočia. Aké je to krásne, keď sa
ľudia na seba vedia usmievať!
A mne sa zdá, že sme na to

Málokto ich pozná – rodáci zo Sihelného

Teplo domova

Jozef Ferneza

Život je pre každého z nás
veľkým darom od Pána Boha. Človek rastie, mení sa,
starne, dozrieva. V mysli zostávajú už iba spomienky na
minulosť, na prežité chvíle
a roky života. Aj v nás, teraz už vzdialené, ostávajú
spomienky na teplo rodného domova, na ľudí – Vás rodákov, s ktorými sa aspoň
na chvíľu stretávame počas
nášho pobytu doma. Obidve
sme odišli za hlasom svojho
povolania. Zasvätili sme sa
Bohu. Pán Boh je však vždy
ten prvý, ktorý si vyberá človeka pre službu Jemu i ľuďom.
Žijeme v rehoľnom spoločenstve, v Kongregácii
sestier Premonštrátok ( v zahraničí sú sestry viac známe ako „Norbertánky,“ podľa mena nášho zakladateľa
sv. Norberta).
Pokračovanie na strane 6

Štefan Luscoň

Osobnosť kňaza a publicistu. Narodil sa 18. apríla 1912
v Sihelnom. Gymnaziálne štúdium absolvoval v Trstenej
a v Levoči.
Katolícku teológiu vyštudoval v Spišskej Kapitule a vysvätený na kňaza bol 20. júna
1939.
Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom sa stala Spišská Kapitula, kde bol zároveň aktuárom Biskupského úradu.
V rokoch 1938-1942 študoval filozofiu na univerzite
v Bratislave a v roku 1943 nastúpil ako profesor na biskupské gymnázium do Levoče.
Od roku 1945 vyučoval na
Pedagogickej akadémii v Levoči a od roku 1946 prednášal
filozofiu ako asistent na univerzite v Bratislave.
Od roku 1957 pôsobil ako administrátor farnosti Hruštín,
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ku, ktorá ma minule vyťahala
za vlasy, aj na Ondreja, od ktorého som minule dostal do nosa? Alebo sa naňho už týždeň
mračím?
Peter, asi 14 ročný chlapec,
ide ťažkým vlečúcim sa krokom domov zo školy. Jeho tvár
s kyslým výrazom a bojovým
naladením neveští nič dobré.
Prvé čo urobí: šmarí topánky
do kúta, dovalí sa do izby a
tašku hodí vedľa gauča a sám
znudený a nervózny sa vyvalí
na gauč. No čo vám budem
hovoriť, bolo to asi také, ako
keby sa domov dovlieklo veľké, čierne mračno prinášajúce hroznú búrku.
V izbe sa po chvíľu objaví
mama: – Peťo, ty si už doma?
Ako bolo v škole? – Ani sa ne-

pozabudli. Každý myslí len na
seba, aby som sa mal dobre!
Aby som ja dostal dobrú známku v škole! Aby som ja bol najlepší!
Chcete dať niekomu niečo,
nejaký darček a nemáte peniaze? Usmejte sa naňho, povzbuďte ho. To vás nebude stáť
ani korunu.
Úsmev je naozaj vzácny dar.
Ním si získame veľa priateľov,
ba aj z našich nepriateľov si
urobíme priateľov a čo je najdôležitejšie, aj my sami budeme šťastní.
Viete, chlapci a dievčatá.
Vianoce sú naozaj časom kedy
by sme mali prekypovať radosťou. Radosťou, ktorá vychádza z úprimného srdca. A ako
sa ona prejavuje? Nuž nie je
vždy ľahké usmiať sa na toho
druhého. Najmä vtedy nie, keď
je to niekto, kto nám je nepríjemný. Ale aj tak – usmejme sa,
ochotne poslúžme, kde treba.

od roku 1960 Tvrdošín a od roku 1965 Spišský Štiavnik. Prispieval do časopisov Kultúra,
Sv. Rodina a iných. Zomrel 28.
februára 1977.

Ján Pienčák

Narodil sa 3. januára 1895
v Sihelnom. Študoval na gumnáziách v Trstenej, Ružomberku a v Rožňave.
Teologické štúdium ukončil
v Spišskej Kapitule, kde bol aj
vysvätený na kňaza 14. apríla
1918.
Jeho kaplánske pôsobiská
boli: Liptovský Kríž, Námestovo, Zákamenné, Klin.
V roku 1921 sa stal administrátorom farnosti Ústie na
Orave, od 28. marca 1922 administrátorom v Námestove.
Od 18. júla 1925 pôsobil ako
kaplán v Rabči.
Dňa 1. apríla 1927 sa stal administrátorom farnosti Rab-

ča, od 1. augusta 1927 farnosti Zákamenné a od roku 1930
farnosti Zázrivá.
Od 15. februára 1959 pôsobil na neznámom mieste.
Od roku 1964 bol na dôchodku v Oravskej Polhore, kde aj
zomrel 9. apríla 1974.
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Ján Pienčák

Dokončenie zo strany 5
Náš hlavný dom je vo Vrbovom pri Piešťanoch.
Ako sa malé dieťa musí za
pomoci iných učiť chodiť, tak
aj rehoľnému životu sa človek učí v čase formácie a po
celý život. Za bránou kláštora sa život nekončí, ale nadobúda inú hodnotu. V pokoji, v tichu všedných dní sa
v modlitbe spájame s Bohom
a chceme s Ním kráčať v plnení svojich každodenných povinností, tiež starostí a prob

lémov. V adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou sa spájame
s Vami v modlitbách a myslíme na Vás, prosíme na potreby celého sveta. Tu nachádzame pokoj srdca, radosť, silu a túžbu patriť stále viac a
viac Pánovi.
Vianoce – sviatky lásky sú
príležitosťou k tomu, aby sme
otvorili srdcia Tomu, ktorý
sa chce v nás narodiť. Zvlášť
teraz je čas veľkých milostí,
keď slávnostným otvorením
Svätej Brány vstúpime do jubilejného roku 2000. Ježiš
Kristus nech prežiari celé naše srdce. Takto budeme Vianoce prežívať každý deň a Boží pokoj bude s nami.
Veľa Božích milostí Vám vyprosujú Vaše rodáčky:
s. Anastázia Ľudmila
s. Viera Masničáková
s. Judita Masničáková

Tá naša mládež ...
Mgr. J. Fernezová
Veľmi často počúvame názory na mládež, že je skazená,
nevychovaná, zlá. Je to naozaj tak? Veď mladí ľudia vyrastajú v rodine. Za ich výchovu
sú zodpovední hlavne rodičia.
Zamyslel sa niekto nad tým
skôr, než posudzoval? Veľmi
dobre vieme, že už malé dieťa
rado napodobňuje dospelých.
Chce sa im podobať. Syn chce
byť šoférom, majstrom, ako
jeho otec. Dcéra zas rada kuchtí, či perie alebo varuje svoje
bábiky. Je zaujímavé sledovať
deti pri hre. Hrajú sa aj na opilcov. Kde to však vidia? Dajme
si všetci ruku na srdce. Odkiaľ
majú taký príklad?
Skúste sa prejsť večer po dedine. Je až zarážajúce, koľko
školopovinných detí je na ceste. Nechýbajú svojim rodičom?
Zájdete do baru a aj tam vám to
skoro dych vyrazí. Siedmak,
ôsmak sedí na barovej stoličke, popíja malinovku. Nie je to
zavčasu chodiť do takých za-

riadení? Odkiaľ má ten chlapec peniaze? Kontrolujú ho
vôbec vlastní rodičia, alebo
im vôbec nezáleží, kde ich
dieťa trávi voľný čas, kde sa
zdržiava vo večerných hodinách.
V poslednom čase je módou,
keď sa trinásťroční, či štrnásťroční výrastkovia prevážajú na motocykloch. Uvedomujú si vôbec ich rodičia, čo
sa môže stať? Stačí chvíľa
nepozornosti a stane sa
nešťastie. Môže ublížiť
sebe, ale tiež aj druhým.
Vážení rodičia, berte vážne svoju úlohu rodičov. Buďte
ich dobrým príkladom.
Vtedy vyrastú
z našich detí
dobrí mladí ľudia. Budú takí, akých ich
chceme mať.

Sme naozaj takí zlí?
Aňa
Človek je odpradávna tvor
spoločenský. Preto je pochopiteľné, že my mladí sa radi
zdržujeme v skupinkách, že
sa radi zabávame a že neradi
sedíme doma na zadku.
Je pravda, že sme hrozne
zlí, ako o nás rozprávajú
starší spoluobčania, ktorí už
asi zabudli, že aj oni kedysi
mali sedemnásť, osemnásť...
Veď aj oni sa radi zabávali.
Je veľa možností, ako sa zabávať. Napríklad na diskotékach. U nás nebý vajú až
tak často, ale myslím, že to
stačí. Pretože niektoré sú
pod úroveň, lebo mnohí naši mladí, čo mi je dosť ľúto,
sa utiekajú k alkoholu. Prečo je to tak?
Ťažko povedať, no možno
aj preto, že v našej obci sa
nemajú možnosť realizovať
je tu veľa talentov, o ktorých nikto nevie, o ktoré
nikto nejaví záujem. Veľa
mladých chalanov by si rado
zahralo futbal. Zahrajú si,
ale len medzi sebou. Nájdu
sa takí, čo by sa radi popasovali s futbalistami z iných
dedín. Ale naša TJ už takého zápasy neorganizuje.
Aj dievčatá, alebo chalani, ktorým nevonia futbal,
by si radi zašportovali, no
u nás na to nie sú podmienky. V lete sa dá zahrať vybíjaná, hocikde, aj basketbal pred školou sa
dosť často hráva. V zime sa dá ísť lyžovať,
hrať hokej, ale na
skupinové športy
ako basketbal, volejbal, hádzaná
tu nie sú možnosti. Taká telocvičňa by tu
bola určite vítaná. Vo voľnom čase by ju
využívalo veľa
mladých, nie-
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len školská mládež. Taktiež
mnoho mladých si vo chvíľach oddychu rado prečíta
nejakú dobrú knižku. Ale
nie všetci mladí majú peniaze na to, aby si každú knižku
mohli zakúpiť. Pre viacerých
by bolo prijateľnejšie, keby
aj naša knižnica v obci poskytovala záujemcom novú
modernú literatúru. Knižnica síce má aj hodnotné knihy, ale tie sú už staré, zaprášené a častokrát aj poškodené, pretože už prešli
viacerými rukami.
Privítali by sme, keby sa
táto obecná knižnica obnovila. Potom by ju istotne
navštevovalo viac čitateľov
a nemuseli by navštevovať
knižnice v susedných obciach.
Možno by aj naše bary mali
menej návštevníkov, keby sa
v našej obci nachádzalo napríklad kino, alebo keby sa
tu aspoň nejaké video premietalo. Tak by mladí nemuseli chodiť do Rabče a Námestova a ušetrili by tak na
benzíne i na cestovnom.
Keďže naša obec neorganizuje žiadne akcie pre mládež, mladí sa snažia vyplniť
svoj voľný čas „alkoholovými párty,“ chodia do baru, čo
sa mnohým rodičom i iným
ľuďom nepáči. Ale môžem
vám zaručiť, že v bare sa dá
aj slušne posedieť, zabaviť,
porozprávať. Dokonca bez alkoholu! A toto je moja vlastná skúsenosť, pretože aj ja
si občas zájdem „na kus reči“ do baru.
Tak čo, ešte stále si myslíte, že sme tí najhorší? Alebo žeby sme boli nároční?
Skúste sa aspoň na chvíľu
preniesť do života dnešných
mladých a pochopíte, že tá
dnešná mládež nie je taká
strašne zlá, len sa nemá kde
realizovať.
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Kultúrne správanie je nám cudzie?
Ing. Gabriela Labajová

Kultúrne správanie je nám
cudzie?
Vandalizmus a kriminalita!
– Mysleli sme si, že tieto dve
závažné činnosti v našej obci
a hlavne v našej škole sú cudzie.
Začal nový školský rok a presvedčili sme sa, že okrem bežných starostí na našej škole
musíme riešiť aj trestné činy
našich žiakov.
Naši žiaci sa zúčastňujú dôsledne premyslených dlhodobo plánovaných vlámaní a

krádeží. Medzi veľmi závažné
trestné činy patrí vlámanie a
krádež 6 ks vzduchoviek z objektu školy. Týmto činom žiaci spôsobili v škole škodu 20
tisíc Sk.
Pri vyšetrovaní žiakov príslušníkmi polície sme sa dozvedeli, že naši žiaci z obce Sihelné majú na svedomí vykrádanie garáží, odparkovaných
áut, novostavieb, krádeže bicyklov...
Sme kresťanská obec, ale
správanie našich žiakov nemá

nič spoločné s kresťanskou morálkou. Žiaci robia hanbu škole a hlavne svojím rodičom.
Preto sa pýtame rodičov:
„Viete čo robí váš syn práve
teraz? Akých má kamarátov?“
Keby si rodičia našli čas na
svoje deti, boli im príkladom,
určite by sme nemuseli v našej obci riešiť vandalizmus a
krádeže.
Ako výchovný moment slúžila na hlavnej chodbe v našej škole výstava kradnutých
vecí s iniciálkami zlodejov. Na

každej škole existujú kritériá
pre hodnotenie správania žiakov.
Zákonný zástupca (rodič) by
mal byť informovaný, ako pedagogická rada postupuje pri
hodnotení správania žiakov,
tak ich v tomto čísle uverejňujeme.

Vnútorné kritéria pre hodnotenie správania žiakov a dochádzky
Riaditeľ základnej školy – informácie pre rodičov – Sihelné 15. 11. 1999
Riaditeľstvo ZŠ v Sihelnom
po prerokovaní pedagogickej
rady a v súlade s čl. 6 a čl. 7 Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl vydáva záväzné
kritériá pre návrh na udelenie
zníženej známky zo správania
a dochádzky žiakov. Žiaci budú s kritériami oboznámení na
triednych schôdzkach triednym učiteľom. A rodičia na
plenárnom rodičovskom združení.
S návrhom na zníženie známky zo správania oboznámi tr. učiteľ zákonného zástupcu žiaka.
Riaditeľstvo ZŠ si vyhradzuje
právo každý prípad posúdiť v pedagogickej rade individuálne.
Prijaté opatrenia nadobúdajú
účinnosť dňom 15. november
1999.
Kritériá na zníženú známku
zo správania:
1. Napomenutie triedneho
učiteľa:
• narúšanie disciplíny na vyučovacej hodine;
• zabúdanie učebných pomôcok, zlé zaobchádzanie s nimi;
• neslušné správanie počas prestávok v škole i na verejnosti,
(nezdravenie sa, zlé správanie
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v autobusoch);
• klamstvo;
• písanie domácej úlohy v škole;
• nedostatočná príprava;
• neprimerané správanie k spolužiakom.
2. Pokarhanie triedneho učiteľa:
• porušovanie školského poriadku;
• podvádzanie vyučujúceho;
• ignorovanie pravidiel a nariadení školského poriadku;
• 3 napomenutia triedneho učiteľa;
• sústavné neskoré príchody na
vyučovanie;
• zanedbávanie povinností;
• hrubé výrazy;
• odcudzenie vecí (neskôr vrátenie).
3. Pokarhanie od riaditeľa školy:
• časté porušovanie školského
poriadku;
• neospravedlnené hodiny – 1
deň, 2 dni;
• túlanie sa vo večerných hodinách, návšteva diskoték, fajčenie, alkohol;
• drzé správanie voči učiteľom;
• 3 pokarhania od triedneho
učiteľa;
• poškodenie školského majet-

ku a verejných priestorov;
• drobné krádeže učebných pomôcok spolužiakom;
• vulgárne vyjadrovanie
• opustenie školy bez súhlasu
učiteľa;
• porno-literatúra.
4. Znížená známka na II. stupeň:
• návšteva barov a nočných zariadení po 20.00 hod.;
• používanie alkoholu, fajčenie;
• záškoláctvo viac ako 40 hod.
t. j. 3-5 dní;
• úmyselné spôsobenie škody na
školskom majetku;
• viacnásobná krádež;
• úmyselné ublíženie na zdraví;
• hrubé urážky, šikanovanie;
• sústavné porušovanie školského poriadku;
• jazda na motorových vozidlách
– policajný zápis;
• opakované pokarhanie riaditeľa školy;
• nosenie nevhodných vecí do
školy.
5. Znížená známka na III. stupeň:
• opakované šikanovanie spolužiakov, hlavne mladších;
• priame vulgárne vyjadrovanie
voči nadriadeným;
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• vandalizmus vo väčšom rozsahu;
• úmyselné ublíženie na zdraví
s následkami;
• neospravedlnených 40 vyučovacích hodín;
• hrubé porušovanie školského
poriadku i vo verejnosti;
• užívanie drog;
• kriminálna činnosť (krádeže,
pašovanie, alkoholizmus)
• zápis na policajnej stanici
(vyšetrovateľa)
• agresivita voči učiteľom, spolužiakom.
6. Znížená známka na IV. stupeň:
• ťažké ublíženie na zdraví;
• napadnutie učiteľa;
• kriminálna činnosť (krádeže);
• krádeže, lúpeže veľký rozsah;
• šikanovanie;
• alkoholizmus;
• nezlepšené správanie ani po
zníženej známke na III. stupni;
• dílerstvo drog, pašovanie.
Hodnotenie dochádzky.
V prípade, že žiak vymeškal
opakovane viac vyučovacích hodín, ktoré budú ospravedlnené
rodičom, bude rodič predvolaný
k riaditeľovi školy pre zdôvodnenie neprítomnosti žiaka v škole.

Štedrý večer v Sihelnom
Chudiaková Monika

Počas Vianoc je celá naša
krajina posypaná hustou bielou perinou snehu, spod ktorej len kde-tu vytŕčajú stebielka trávy.
Strýko mráz maľuje prekrásne biele kvety, ktoré sa rozprestierajú po celej dĺžke a šírke
našich okien. Deťom pobehujúcim vonku zo snehu dočervena vyštípe maličké bacuľaté líčka a nošteky.
V každej domácnosti vládne
predvianočná nálada, pečú sa
koláče a všetci sú k tým druhým milší a láskavejší.
U nás doma máme počas celých vianočných sviatkov na
stole biely obrus ako sneh a
dva prekrížené pásiky z látky
s vianočnou tematikou. V strede stola sa hrdo vystiera vianočná sviečka, posadená v ligotajúcom sa svietniku. Pod
obrusom sa v každom roku
stola skrývajú peniaze, symbolizujúce ich dostatok v nasledujúcom roku.
Izba je pripravená na prekvapenia, ktoré budú ukryté

pod jagotajúcim sa stromčekom, odetým v pestrofarebnom šate. Pri slávnostnej večeri je všetko u nás ako zo
škatuľky a všetci sme v slávnostnom šate.
Začínajú sa očakávané Vianoce. Večeru začíname modlitbou, po ktorej nasleduje jedenie dozlatista upečených
oblátok s medom. Pripitie si
vínom na zdravie do budúceho
roka. Vtedy sa už tešíme na kapustnicu, ktorú nám mamička pridelí. Kapor, ktorý ešte
v predošlý deň plával vo vani,
je už na našich tanieroch so
zemiakovým šalátom. V tento
deň nám chutí všetko najviac.
Po večeri najmladší brat ide
k stromčeku pre darčeky, ktoré nám priniesol Ježiško. Celá rodina spievame koledy a
vychutnávame slávnostnú atmosféru sviatkov Božej radosti. Celé vianočné sviatky je u
nás veselo a teplo, hoci vonku kraľuje pani zima a strýko
mráz.

Vianočné tradície v Sihelnom
Jozef Chudiak – 78. ročný
Keď prišiel konečne Štedrý
deň, to sa celý deň nejedlo, ale
sa postilo.
A keď prišla štedrovečerná
hostina, otec zobral med a
každého jedného poznačil na
čelo, aby stále prekypoval láskou a bol sladký, ako ten
med.
Keď sa odobralo z každého
jedla, prvá lyžica sa odložila
na stôl. To sa po sviatkoch dalo
do zbožia, ktoré sa malo siať.
Po večeri vyšli sme do poľa a

každý potom povedal niečo,
čo videl najkrajšie. Otec povedal, že videl najkrajšie zbožie.
Mama zasa povedala, že videla veľmi krásny ľan a zemiaky.
Dievčatá zasa ktoré už boli
odrastené, hovorili, že počuli
psa brechať. To znamenalo, že
keď ten pes brechal na vyšnom konci, radovala sa že tam
odtiaľ dostane muža, keď na
nižnom konci, tak z nižného
konca.
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ORAVSKÉ VIANOCE
Mnohým z Vás tento názov
nehovorí nič, no tento folklórny program nerozlučne patrí k
Vianociam.
Program „Oravské Vianoce“
sa zrodil v roku 1990. Divákom
sa predstavil vo viac než 231
vystúpeniach a je veľmi obľúbený. Pri týchto vystúpeniach
jednotlivé skupiny prezentujú svoje vianočné zvyky na
sv. Luciu, štedrú večeru, koledníkov. Predstavujú nám
tiež krásne vianočné piesne.
Nakoniec si účinkujúci spolu
s divákmi zaspievajú známu
pieseň „Plesajte všetci ľudia.“
Sme veľmi radi, že súčasťou

Oravských Vianoc je aj naša
folklórna skupina a môže tak
aj mimo svojho domova rozdávať radosť, pokoj, spríjemniť a
priblížiť najkrajšie sviatky roka v Oravskej Lesnej, kde budú
účinkovať folklórne skupiny:
Oravská Lesná, Zuberec, Nižná, Zázrivá, Rabčice, Sihelné
a Oravská Polhora.
Tento program sa tiež uskutoční v dedinách Nižná a Zázrivá 19. decembra.
Bolo by veľmi krásne, keby
sa XI. ročník Oravských Vianoc uskutočnil aj v našej dedine, kde by určite upútal pozornosť a potešil ľudí.

Úcta k šedinám
My mladší, mladí si máme čo
všímať – od skúsených. Môžeme sa vďaka ich radám vyvarovať mnohých chýb.
Niekedy sa títo ľudia cítia
nepotrební a možno by stačilo
trochu pochopenia zo strany
svojich blízkych, či susedov,
spoluobčanov.
Starosta obce
v spolupráci s členkami ČK pripravili
milú slávnosť, aby
si mohli všetci zaspomínať, porozprávať sa a pobaviť. Slávnosť sa
začala svätou omšou a potom pokračovala v kultúrnom dome.
Starosta obce
všetkých privítal
a poprial všetkým
veľa zdravia a hojné Božie milosti.
Predstavili sa deti z MŠ a súbor Goralček.
P o ďa k o v a n i e
patrí tým, ktorí
prispeli k dobrej
Gajdoš O. Mačinec,
atmosfére.
bývalý učiteľ dnešných gajdošov
F. J.
Jeseň je ročné obdobie, kedy
sa príroda pripravuje na zimný odpočinok. Takouto jeseňou v živote človeka je staroba. Je to čas, keď sa obyčajne zamyslí každý starý človek
nad minulosťou a vlastne bilancuje.
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Bezplatné

Áno životu, nie smrti!
Marián Sivoň

Roboty doma nebolo. „Nuž
čo, idem sa prejsť“: povedal
som si. A aby som nešiel naprázdno, zobral som si aj košík na huby. Bol pekný deň,
vlastne povedal by som, že to
bol mimoriadne vhodný deň
na prechádzku lesom. V lese
má človek možnosť vidieť veľa krásneho: rôzne rastliny
chrobáky, alebo štebotajúce
vtáky, alebo aj mohutný štíhly a hustý smrek, na ktorý
mi práve padol zrak. Pri pohľade naň som si uvedomil:
ako len málo vnímame krásu
okolo seba! V tejto uponáhľanej dobe, ktorá je charakteristická pachtením sa za
majetkom a peniazmi, môže-

me povedať, že je preniknutá
„materialistickým duchom“,
zabúdame na hodnoty, ktoré
sú ale skutočne najdôležitejšie a majú v hierarchii hodnôt
prvé miesto: zdravie, priateľstvo, láska, život. To sú predsa
hodnoty vždy platiace! Alebo
už neplatia?! Moderný človek
20. storočia už nepotrebuje
priateľstvo, nepotrebuje milovať?! My, moderní ľudia si už
nemusíme vážiť život? Azda
sa tieto skutočnosti vytratili
z nášho života? Nie, nevytratili sa. Sú tu. Lenže uponáhľaný a materiálne orientovaný človek našej doby ich akosi
zabudol vnímať. Aby sme opäť
Pokr. – str. 2

Nebudú mať birmovanci strach?
Martin Koleják, kňaz






V tomto roku bude v našej farnosti birmovka. Táto slávnosť je
pre nás o to väčšia, lebo je to práve v jubilejnom, milostivom roku.
Z rúk otca biskupa prijme túto sviatosť mnoho birmovancov.
Keďže sviatosť birmovania je sviatosťou kresťanskej dospelosti,
pripravovali sme sa na ňu vďaka nášmu duchovnému otcovi veľmi
dôkladne a zodpovedne. Na náukach nás učil o sviatosti birmovania, o tom, ako má kresťan žiť, aby v ňom Duch Svätý pôsobil.
Verím, že každý sa na sviatosť birmovania teší, hlavne preto,
lebo prijímame Ducha Svätého, Boha, ktorý je Tešiteľom a Posvätiteľom našich sŕdc. Tretia božská osoba, láska Otca a Syna.
Pre mňa a pre všetkých, ktorí prijímu túto sviatosť a nechajú
v sebe pôsobiť účinky tejto sviatosti, nechajú sa formovať a viesť
Duchom Svätým, to znamená, že naše konanie, naša reč bude
každému jasná a zrozumiteľná ako bola zrozumiteľná reč apoštolov pri zoslaní Ducha Svätého, keď im každý rozumel.
Sviatosť birmovania je vlastne vliatie Božej lásky na nás úbohých a hriešnych ľudí. Modlím sa za to, aby nás toto zaliatie láskou
Pokr. – str. 3

1

„Ako dobre, že žijete na
Orave“: povzdychne si nejeden pražák, či bratislavák. „U
nás v meste sa večer po zotmení málokto odváži vykročiť do ulíc“.
Ľudia majú strach. Z čoho
všetkého? Že prídu o život na
ulici, vo vojne, alebo po nevyliečiteľnej chorobe. Ale tiež
píše P. Straus: „Ide o strach,
o kariéru a postup, strach
o hmotné zabezpečenie v starobe alebo v chorobe, strach
o miesto, strach, že sa niekomu nebudem páčiť, a strach zo
žiarlivosti, strach z koristníctva hmotného alebo politického, strach pred ľuďmi zhora, strach pred ľuďmi zdola.
A každý má strach z budúcnosti. Rakovina strachu zožiera srdcia ľudí: rakovina
podlosti, neúprimnosti, neľútostivosti, bezcitnosti, vypo-
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čítavosti, sebeckosti, udavačstva, pokrytectva, sebalásky,
kritickosti a všetkých a tak
ďalej hnusností, ktorých sú
ľudia schopní...“. Po prvom
hriechu sa strach zmocnil ľudských sŕdc. Človek sa začal
báť človeka, národ národa. Do
takéhoto sveta, plného strachu, ktorý šíril zlý duch, prišiel Osloboditeľ. „Človek sám
nemá silu vzdorovať diablovi,
avšak diabol nie je druhý Boh
a preto v spojení s Kristom
máme istotu, že ho premôžeme. Kristus je blízkym Bohom, ktorý má silu a vôľu
nás oslobodiť. Preto je evanjelium dobrou zvesťou. A preto ho musíme aj naďalej ohlasovať v takých ríšach strachu
a neslobody, akými sú často
nekresťanské náboženstvá. A
nielen tam. Ateistická kultúra
Pokr. – str. 2

Áno životu, nie smrti!
Marián Sivoň
Dok. zo str. 1

našli spomínané hodnoty, treba ísť hlboko a treba si nájsť
čas. Objavme krásu a význam
života vo všetkých jeho rozmeroch!
Pri pohľade na svet okolo
seba, na rozmanitosť v prírode zastavuje sa mi dych. Uvažujme. Celú prírodu rozdeľujeme na dve časti: živú prírodu
a neživú prírodu. Neživá príroda, napr. kameň. Živá príroda – začína to rastlinami tzv.
vegetatívnym životom. A poďme ďalej. Ešte viac ako vegetatívny život je život senzitívny (chrobáky, zvieratá,...)
a úplne na vrchole pyramídy
v prírode je život rozumový.
A tento je vlastný jedine človeku. Teda ty – človek – si vrcholom. Si najúžasnejším dielom v celej prírode. Človek je
úžasná bytosť. Dostal som život. Je to najúžasnejšia hodnota. Život som si sám nevyrobil. Nevytvoril som si ho
z dreva, nevymodeloval som
si ho z hliny. Sám som si teda
život nedal. Toto človek nie
je schopný, dať si život. A tak
spokojne prehlasujem: Život
je dar! Čo viac mi mohol dobrý Pán Boh dať? Krásne to vyjadril náš sv. Otec Ján Pavol II.
vo svojej encyklike Evangelium vitae (Evanjelium života), kde píše: „Život je teda posvätnou skutočnosťou, ktorá
je nám zverená, aby sme ju
chránili so zmyslom pre zodpovednosť a priviedli ju k dokonalosti lásky a k darovaniu
seba samých Bohu a bratom“.
Lenže... Pozor! Ktosi chce
život človeka zabiť, zničiť.
Akým právom?! A tragédia
je práve v tom, že ľudia sa
sami zabíjajú, nehľadiac na
veľkosť daru života. Nebeský
Otec nás nesmierne miluje
a chce milovať. A tak sme
prišli na tento svet: ja, ty –
Peter, Katka, ... . Milujúci Boh
– Otec dáva život človeku.
A niekto si dovolí zabiť tento
dar. Aká neprávosť! Stávame
sa svedkami čoraz častejšieho
zločinu, keď dospelí ľudia
zabíjajú
nevinné,
nič
netušiace deti, ktoré nie sú
schopné brániť sa. A tento
zločin – vraždu nevinných
ešte nenarodených detí
nazývame potrat.
„V tejto hroznej situácii je

dnes zvlášť potrebná odvaha,
ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, nazývať veci pravými menami a nepodliehať
pri tom pohodlným kompromisom, či pokušeniu klamať
samého seba“. (Ján Pavol II.,
Encyklika Evangelium vitae,
s. 105,106) A sme svedkami
ešte iného hanebného činu,
ktorý poukazuje na neúctu

k životu. Mnohí si myslia,
že život starého a trpiaceho
človeka už nemá žiadnu hodnotu. A tak chorému a nevládnemu jednoducho zoberú
život – eutanázia.
Nuž tu si treba uvedomiť jedno: Ľudský život má hodnotu,
neobyčajnú hodnotu, a to počas celého jeho jestvovania, teda od počatia až po smrť.
Jasne o tom hovorí Kongregácia pre šírenie viery v Inštrukcii o úcte k rodiacemu sa
životu a dôstojnosti plodenia
s názvom Domum vitae: „Ľudskú bytosť treba rešpektovať
a zaobchádzať s ňou ako s osobou od okamihu počatia, preto od toho istého momentu jej
treba priznať práva osoby, medzi nimi predovšetkým nenarušiteľné právo na život každej nevinnej ľudskej bytosti.“
A treba povedať s nádejou, že
sú ľudia a mnohí mladí, ktorí
rešpektujú život a bojujú za
jeho ochranu.
Pozrime sa ... . Jedni život
ničia, iní ho chránia. Počas celej existencie človeka na Zemi
môžeme pozorovať dve línie:
Línia života a línia smrti. Život či smrť? Dobro či zlo? Sledujme líniu smrti! Kedysi dáv-

no žili Adam a Eva. Zhrešili.
Tu sa to začína. Smrť ako následok hriechu. Adam a Eva mali synov Kaina a Ábela. Kain
v nenávisti zabije svojho brata
– a línia smrti pokračuje. Herodes – krutý kráľ. Dal vyvraždiť
všetkých chlapcov do dvoch rokov. Postupne prichádzame až
do našich čias. 20. storočie – 1.
a 2. svetová vojna, komunistická diktatúra, potraty, eutanázia. Vidíme ako sa smrť tiahne
celými dejinami? Teraz poďme
na líniu života. Ábel bol dobrý
človek, miloval Boha i ľudí. A lí-

nia života pokračuje: Noe, ktorý
sa so svojou rodinou zachránil
pred potopou. Mojžiš – našla ho
faraónova dcéra v rieke. Línia života prechádza cez Máriu a sme
pri Ježišovi: „Ja som cesta, pravda a život“: hovorí o sebe. A čo
súčasnosť? Čo tak Matka Tereza?
Alebo nechoďme ďaleko: otec biskup Ján Vojtaššák z neďalekého
Zákamenného, ktorý nepochybne bol šíriteľom života, lebo stál
nekompromisne na strane dobra.
A samozrejme náš sv. Otec Ján Pavol II. Zlo – smrť. Dobro – život.
Kde patrím ja? V strede sa stáť nedá, buď dobro, alebo zlo, život alebo smrť.
Čo dodať? Život je krásny. Život
je poklad zverený človeku, ktorý
nesmie premárniť, ale ho má ako
talent zúročiť.
Mám návrh. Skúsme si nájsť čas
a na chvíľu na všetko zabudnime.
Aspoň na 10 minút zabudnime na
majetok a peniaze a zamyslíme
sa nad darom nášho života. Raz
budem starý a budem ležať na
smrteľnej posteli. Čo bude vtedy
pre mňa znamenať majetok či
peniaze? Nič, ... vôbec nič. V tej
chvíli sa ocitnem pred Bohom sám
so svojím životom. Len ja a Boh.
A Boh sa ma spýta: „Človeče, ako
si využil dar, ktorý som ti dal?
Ako si využil svoj život?“
Aká bude moja odpoveď?

Nebudú mať birmovanci strach?
Martin Koleják, kňaz
Dok. zo str. 1

moderného západného sveta
doposiaľ prežíva vďaka tomu,
že bola kresťanstvom oslobodená od strachu z diablov.
Ak by malo toto spásonostné
svetlo Kristovo zhasnúť, potom by tento svet so všetkým
svojím poznaním a dokonalými technológiami znova upadol do bezvýchodiskového
strachu pred hrôzou a záhadou bytia. Už dnes existujú
príznaky opätovného návratu
temných mocností a úcta satana sa zosvetšteným svetom
stále viac šíri“ – upozorňuje
kardinál p. Ratzinger.
Zlého môže premôcť iba ten,
kto má odvahu. Ježiš Kristus
sa nebál vziať na seba kríž našich hriechov, aby zlomil moc
zlého ducha, ducha neprávosti. Ísť za ním si žiada odvahu.
Treba premôcť strach tým, že
Pána prijmeme do celého svojho života. Preto Ján Pavol II.
v prvom svojom posolstve svetu tak naliehal: „Nebojte sa
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privítať Krista a prijať jeho
moc. Nebojte sa. Otvorte Kristovi dvere dokorán. Otvorte
pre jeho spasiteľskú moc hranice štátov, ekonomických
a politických systémov, šíre
polia kultúry, civilizácie a rozvoja. Nebojte sa. Kristus vie, čo
sa skrýva v človeku. Iba on
to vie. Svet sa bojí o seba
a o svoju budúcnosť. Všetkých
tých, čo sa boja, všetkých tých,
ktorých postihla veľká osamelosť moderného sveta žiadam... prosím: dovoľte, nech
k vám prehovorí Kristus. Iba
on má slová Života, áno, večného života.“
Kristus nám daruje Ducha
Svätého, ktorý je silou zhora.
Chcem vyzvať všetkých farníkov, predovšetkým však birmovancov: Nebojte sa byť svätými, nebojte sa žiť Kristovou
morálkou. Nebojte sa byť soľou zeme a svetlom sveta. Láska premáha strach.
V jednej piesni sa spieva:
„Božia láska príď“.
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Dok. – zo str. 1

pretvorilo, aby sme ju zo seba nestriasli ako kvapky dažďa, ale aby
z nás žiarila a pretvárala svet.
Verím, že Duch Svätý nás urobí lepšími, že prehĺbi naše zakorenenie v Božom synovstve, pevnejšie nás zjednotí s Kristom,
zveľadí v nás svoje dary, posilní naše spojenie s cirkvou, dá
nám silu, aby sme šírili a bránili vieru a odvážne vyznávali
Krista a nikdy sa nehanbili za
kríž. Veľmi by ma tešilo a verím tomu, že po prijatí sviatosti birmovania bude naša farnosť lepšia, svätejšia a že na
každom z nás bude vidieť dary
Ducha Svätého.
Vo farnosti Sihelné sa bude
vysluhovať sviatosť birmovania 23. septembra 2000.
Keďže ju charakterizujeme
aj ako sviatosť kresťanskej dospelosti, zaujímajú nás niektoré postoje a pohľady budúcich
dospelých kresťanov. Jozef Ferneza položil otázky niekoľkým
birmovancom.
1. Čo znamená pre teba
možnosť prijať sviatosť birmovania?
Martin Ferneza: „Prijať sviatosť birmovania znamená pre
mňa možnosť stať sa dokonalým
kresťanom, a tak slúžiť Bohu“.
Janka Brandysová: „Stať sa
dospelým plnohodnotným kresťanom katolíkom“.
Peter Staš: „Pre mňa znamená
prijať sviatosť birmovania veľmi
veľa, čo sa týka kresťanského života. Sviatosťou birmovania človek dospieva v kresťanskom živote. Je to ozajstné dospievanie,
ktoré nevedie na zlé myšlienky
alebo pochybnosti, ale nás vedie
viac a vinie ku Kristovi, čiže ku
spáse. Táto sviatosť nám pomáha spoznávať Boha ešte bližšie, ako sme ho poznali doteraz a pomáha sa nám zbaviť postupne všetkých pochybností. Pán Boh nám chce len to najlepšie,
a preto nám posiela Ducha Svätého, aby v nás osvietil plameň
opravdivého života s Ním. Preto by sme ho mali prijať s otvorenou náručou a otvoreným srdcom“.
Silvia Gluchová: „Možnosť prijať sviatosť birmovania je pre mňa
veľkou príležitosťou stať sa dospelým kresťanom a svedkom Ježiša
Krista“.
Martin Kozák: „Upevnenie krstného zasvätenia Kristovi“.
2. Ako by si charakterizoval(a) sviatosť birmovania jednou
vetou?
Martin Ferneza: „Upevnenie krstného zavätenia Kristovi“.
Janka Brandysová: „Duch Svätý svedčí o Ježišovi Kristovi a ja
to prijímam a chcem žiť ako dospelý kresťan katolík“.
Peter Staš: „Je to bližšie stretnutie s Bohom cez Ducha Svätého“.
Silvia Gluchová: „Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti“.
Martin Kozák: „Prijatím sviatosti birmovania sa mocou Ducha
Svätého stávame svedkami Ježiša Krista“.
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3. Sviatosť birmovania je nevyhnutne spätá so zodpovednou prípravou na jej prijatie. Poznačil čas prípravy na túto
sviatosť tvoj život? V čom?
Martin Ferneza: „Príprava poznačila môj život: pri učení – núti
rozmýšľať. Pri náukach – byť pozorný, aby som si z každej náuky
niečo zapamätal – čo najviac.
A hlavne v tom, že som si čím
ďalej, tým viac uvedomoval, čo
prijmem do svojho života“.
Janka Brandysová: „Zdokonalila som sa vo viere, dozvedela
som sa veľa vecí, ktorým som
nerozumela. Počas prípravy na
sviatosť sme počuli aj veľa
príbehov, príkladov zo života,
ktoré sú mi ako svetlo do
života“.
Peter Staš: „Môj život dosť
poznačila príprava na túto
sviatosť v dobrom zmysle. Pred
prípravou na sviatosť birmovania
som sa tak veľmi „nezaujímal“
až tak hlboko o kresťanskom
živote. Vedel som skoro iba tie
najzákladnejšie veci, ktoré som
používal skoro v každodennom
živote v kostole pri sv. omši. Teraz
po tejto príprave sa stal človek
oveľa zodpovednejším. Stal som
sa chrámom Ducha Svätého“.
Silvia Gluchová: „Myslím si,
že čas prípravy na prijatie
sviatosti birmovania poznačil
nielen môj život, ale aj život
ostatných birmovancov, hoci
každého inak.
Vďaka prednáškam pána
farára a mnohých ďalších som
si prehĺbila vedomosti o svojej
viere, spoznala som stanovisko
a názory cirkvi k problémom
súčasnej doby“.
Martin Kozák: „Pochopil som,
že najlepšou prípravou k prijatiu
sviatosti birmovania je poriadny
náboženský život, modlitba ku
Duchu Svätému a pravidelné
vzdelávanie sa v pravdách
katolíckej cirkvi“.
4. Možno očakávať od birmovancov v našej farnosti zodpovednejší, dokonalejší a kvalitnejší prístup k svojej viere, k hodnotám života, k tráveniu voľného času, ..., po absolvovaní prípravy na sviatosť birmovania a po jej prijatí?
Martin Ferneza: „Ako vieme, ľudia sú takí aj takí, jedni sa
zmenia druhí nie. Tak je to aj s birmovancami. Jedni berú prístup k svojej viere vážne, záleží im na tom, iným nie. Čo sa týka
trávenia voľného času, nie. Hlavne, ak ide o nedeľu. My mladí sa
nemáme kde stretávať, a tak sa ide do baru. V našej obci je málo
podujatí (športových), na ktorých by sa mohli mladí zdržiavať.
Nebývajú futbalové zápasy, ako kedysi. Tam chodilo mnoho mladých, či už zahrať si, alebo sa len pozrieť. Ak sa nezmení táto situácia, všetko to bude viesť len a len do baru, tam sa bude tráviť
voľný čas“.
Janka Brandysová: „Myslím si, že možno očakávať lepší prístup
k viere, veľa sa však treba za to modliť a prosiť za birmovancov,
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Pokr. – str. 4

Litánie k Duchu Svätému
Roman Brandstaetter

Vzhliadni, Duchu Svätý,
Na ľudí kráčajúcich vpred
Cestou pokroku bez hraníc,
Na mudrcov, ktorí zostrojili
Golema
K vlastnému podobenstvu
A pre vlastnú záhubu.
Vzhliadni, Duchu Svätý,
Na rozpad atómu,
Na rozpad mravnosti,
Na rozpad súzvuku,
Na rozpad poriadku,
Na rozpad umenia,
Na rozpad civilizácie,
Na rozpad slov,
Na rozpad práva,
Na rozpad harmónie,
Na rozpad rozumu,
Na rozpad logiky,
Na rozpad všetkých hodnôt.
Z hĺbky voláme k Tebe,
Duchu Svätý,
Pretože sme bezvládnym
náčiním
V rukách svojich
ľahkomyseľných činov.
Sme ako tí, ktorí nevedia, čo
robia.
Zostúp na sebazničujúcu zem,
Na rakovinou presiaknuté
mestá a dediny,
Na malomocné domy,
Na otrávené obilné pole,
záhrady a sady,
Na mŕtve rieky a more
A vznášaj sa nad nami,
Nad ľuďmi chaosu,
Lži
A šialenstva,
Vznes sa,
Ako kedysi v stvoriteľskom
lete si sa
vznášal nad
chaosom nepokorných živlov.
Vznášaj sa nad nami,
Ty krotiteľ zmätku,
Vznášaj sa nad miestom boja
našich prehier,
Nad bitúnkami tohoto sveta,
Na popolnicami
Plnými nedonosených
plodov,
Nad zemou zapáchajúcou
dymom spálených tiel,
Nad haldami atómového odpadu
A vysloboď nás
Od hlúposti predstierajúcej
múdrosť,
Od lži predstierajúcej pravdu,
Od slepoty predstierajúcej
bystrozrakosť,

Od sprostoty predstierajúcej
urazenú dôstojnosť,
Od fanatizmu predstierajúceho vieru,
Od špiny predstierajúcej
čistotu,
Od nenávisti predstierajúcej
lásku,
Od nevoľníctva
predstierajúceho voľnosť,
Od pokrytectva
predstierajúceho priamosť,
Od pýchy
predstierajúcej pokoru,
Od svojvoľného ničiteľstva
predstierajúceho statočnosť,
Od satana, ktorý keď hovorí
„nie“,
Myslí „áno“
A keď hovorí „áno“,
Myslí „nie“.
Príď, Duchu Svätý
Duchu mnohoústy,
Plameňom volajúci
A otvor naše hluché uši!
Príď,
Z hlbín večnosti vanúci
víchor,
Ktorý nikdy nerúcaš
A nikdy neničíš
A nikdy nelámeš,
Ktorý labilné – upevňuješ,
Staré – obnovuješ,
Mŕtve – oživuješ,
Z povrchu zeme zmetené –
buduješ od základu.
Príď Stvoriteľu,
Budiaci zo suchých kostí
Ľudí zmŕtvychvstalých
a premenených,
Z vyvraždených národov –
národy živé,
Vesmír – z ničoty,
Bytie – z nebytia,
Prameň – z púšte,
Všetko – z ničoho,
Príď, Otče svätých Písem,
Príď, z hlbín večnosti vanúceho víchra!
Daj nám dokonalý sluch,
Aby sme uprostred
nespočetných vábení a výziev,
Ktoré nás navštevujú
Na každom mieste a v každý čas,
Vedeli rozpoznať
Tvoj Hlas, Ty trojzvučná
Hudba múdrosti,
Zrodená z Otca i Syna!
Sním z nás balvan,
Ako ho zo studne
Snímajú pastieri
V čase napájania oviec.

Sním z nás balvan
Ako z hrobu snímajú
Anjeli Tvojej Tváre,
Vladár
Nevyspytateľnej búrky,
Odvaľujúci balvany!
A potom nás tvor:
Otvorených,
Počúvajúcich a počujúcich.
Tvor nás každý deň znovu,
Bdelý strážca našich uší,
Aby sme
bez prestania obnovení,
Obrodení a stvorení,
Stali sa Tvojimi hlásateľmi,
Podobnými tým,
Ktorých sklonené čelá
Pomazal si olejom svojej
múdrosti!
Osvieť nás a veď
Zo zeme tmy a zúfalstva
Do Božieho kráľovstva,
Do sídla vybudovaného
z krištáľu a svetla,
Otče i Syn i Duch Svätý,
Slovo,
Ukazovateľ cesty,
Pribitý
na križovatke kozmu!
Príď,
Ty nádej bezrozmerná,
Stále prítomná
A bez prestania
prichádzajúca,

Príď, Bože,
Reaktor
pravého človečenstva
A pretvor človeka
Ako si človekom urobil seba!
Litánie k Duchu Svätému
pripravil Martin Koleják, kňaz


Prezeráš si vrásky,
života pečate.
Vystriedali sviežu hebkosť
v tvojej tvári,
ktorá pomaly ustupovala
ako dievčenské ideály.
Teraz ukonaná
cítiš tie nesplnené túžby
až na dne srdca.
Z tvojich rúk sa vznáša
spomienka
na teplé dlane muža.
A predstava malej detskej rúčky
aj po rokoch
ochraňuje tvoj pokoj.
Vo večernom tichu
spriadaš nové sny.
Lýdia Bujnová
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pretože sa nájdu aj takí, ktorým najväčšiu radosť spraví bicykel,
rádio a iné maličkosti a dary Ducha Svätého, ktoré príjmu vo sviatosti birmovania, sú pre nich druhotné“.
Peter Staš: „Bol by som veľmi rád, keby som mohol začať písať tým, že by sme mohli očakávať tie najlepšie zmeny. Ale nie
je to však u všetkých, ako by sme to očakávali. Niektorí berú birmovku, akoby nútenú schôdzku v kostole. Ale sú tu aj takí a verím, že ich je drvivá väčšina, ktorí sú nedočkaví, keď prijímu Ducha Svätého a aj po prijatí budú zachovávať požiadavky, ktoré by
chcel od nich Otec formou Ducha Svätého. Ale nie je to až také
ľahké, ako sa to zdá. My birmovanci sme teraz v období puberty
a každý si chce obhájiť svoj názor. Ja len verím, že Pán Boh pomôže nám všetkým birmovancom, aby sme boli dokonale pripravení a po prijatí Ducha Svätého ostávali nezmenení v dobrom“.
Silvia Gluchová: „Pre sviatosť birmovania sme sa rozhodli sami. Nikto nás nenútil. Ak sa všetci birmovanci rozhodli preto, že
budú bohatší po stránke duchovnej, budú ostatní vidieť zmenu.
Ak sa však niekto rozhodol len z vypočítavosti, čo dostaneme,
je prijatie tejto sviatosti ťažkým hriechom a prístup k svojej viere,
k hodnotám života sa nezmení. Záleží to od každého individuálne
s akou zodpovednosťou príde k sviatosti birmovania a akou sa
zapojí do života vo svojej farnosti“.
Martin Kozák: „Zodpovedným absolvovaním prípravy a prijatím
sviatosti birmovania možno od birmovancov očakávať dokonalý
prístup k viere, taktiež hodnotám života a kvalitné trávenie
voľného času“.
Za rozhovor ďakuje Jozef Ferneza
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Spoveď alkoholičky
Jana Pekárová, prevzaté z časopisu ZRNO č. 39/99

Zo života
Manželstvo som mala nešťastné. Od začiatku som vedela, že manžel popíja. Pracoval ako stavbár. Ospravedlňovala som ho, že je to súčasť
jeho práce. Každá kolaudácia
končila posedením pri poháriku. Potom pri fľašiach. Bola
som mladá, zaľúbená a príliš
tolerantná. Ja som si v tom čase „štrngla“ len príležitostne.
Mali sme malé dieťa. Všetka starostlivosť bola na mne.
Po materskej som nastúpila do
práce, no za krátky čas som
opäť otehotnela. A naďalej som
tolerovala mužovo pitie.
Po dvoch rokoch ochorel a
dostal sa do nemocnice. Lekári mu zistili zápal brušnej slinivky. Dôsledok pitia. Láska
z mojej strany bola však stále
vrúcna.
Po prepustení z nemocnice
dostal poukaz na liečenie žalúdka. Vrátil sa s fľašou becherovky. Každý tam vraj pil.
Ja som mu pol roka varila diétnu stravu, zháňala recepty.
Bolo mu to jedno. Pil naďalej
a v práci mal absencie. Po fláme na druhý deň jednoducho
nevstal. V noci ho kamaráti
nosili domov totálne opitého.
Vykopli ho. Našiel si nové zamestnanie, no kvôli pijatike
ho opäť vyhodili.
Keďže sme mali málo peňazí, popri práci v kancelárii
som si našla vedľajšie zamestnanie. Ako upratovačka. Aby
som nejako naše deti obliekla. Po pätnástich rokoch spoločného života som to však už
psychicky a fyzicky nezvládla. Kúpila som si prvú fľašu.
Vedela som, čo robím. Idem sa
opiť, potrebujem zabudnúť..
Pila som tajne. Hoci som mala pred očami, čo to robilo s ním,
neodradilo ma to, Keď bolo jemu všetko jedno, ja som chcela
zabudnúť tiež. Na druhý deň
som nešla do práce. Po troch
dňoch som sa ozvala, že nevládzem a že idem k lekárovi.
Chodila som na vitamínové
a ukľudňujúce injekcie. Podvedome som čakala, kedy sa
skončí liečba a čo bude ďalej.
Bála som sa. Keď bol manžel
opitý, ponižoval ma a bíjal. Potom ma posielal kupovať fľašky. Pili sme spolu. Keď som
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odmietala, nalial to do mňa.
Šla som za lekárom rozhodnutá, že s pitím končím. Pobudla som na psychiatrii asi
tri týždne. O deti sa starala
moja mama a on. Podarilo sa
mi dva roky ovládať. Môj život
bol o ničom. Trápila som sa
a znova do toho spadla. Prišla
druhá liečba na psychiatrii.
Nepila som štyri roky.
Prestali sme žiť ako manželia. Robil mi však prieky,
strpčoval život. Žiadosť o rozvod som odkladala, zatiaľ som
chcela len výživné. Na súde
nám poradili, nech to ešte
skúsime. Súhlasila som. Nič
sa nezmenilo. Prestala som si
robiť ilúzie a podala žiadosť
o rozvod. Uľavilo sa mi.
Po čase som sa spriatelila
s istým pánom. O všetkom vedel. Stal sa mi oporou a trvá
to dodnes. Nemala som dôvod
piť. Napriek tomu som to
chcela vyskúšať a siahla som
po poháriku. Dopadlo to
strašne. A tak som opäť tu, na
psychiatrii.
Priateľ bol veľmi sklamaný.
Bral to osobne. Neviem, prečo
som zlyhala. Viem sa s tým
vysporiadať. Myslím si, že kto
padne, dokáže vstať a ísť ďalej.
Viem, že sa musím pripraviť
na to, že rodina, okolie čaká,
kedy nastane ďalší pád.
Nesľubujem a neprisahám.
Chcem však vydržať čo najdlhšie. Ak by som vydržala
rok, tak si poviem: ešte aspoň
rok. A o rok si poviem, keby
ešte... Zmenila som rebríček
hodnôt. Na prvom mieste bola
práca, potom partner a na
treťom deti. Odteraz budú na
prvom mieste moje deti. Ak
by som ich stratila, nezostane
mi nič. Stratiť niekoho, kto mi
dáva šancu, by bolo strašné.
Som presvedčená, že deti mi
ju dali. Poslednú.
Túžim po tom, aby som dokázala odolať prvému poháriku. Po tom túžim asi najviac.
Prvý je ako začarovaný, nie je
mi po ňom zle. Keď mi nie je
zle, tak to skúsim s druhým
a tretí už neustrážim. Denne
prosím Boha o pomoc. O vieru a silu, nech ešte v živote
čosi dokážem. Tým, ktorí sú
alkoholici, želám, aby dokázali nájsť pevnú vôľu. Dokáže
divy. Keď človek padne, mal
by nájsť silu vstať a ísť ďalej.

Vstupenka do pekla
Jana Pekárová, prevzaté z časopisu ZRNO č. 39/99
Zlo, ktoré má mnoho podôb,
farieb a chutí. Závan smrti.
Droga. V určitých formách spoločnosťou legalizovaná čaká
na ďalšiu obeť. V Centre pre
liečbu drogových závislostí
v Košiciach sa tím zdravotníkov pod vedením primára
MUDr. Vladimíra Čapouna pokúša vytrhnúť z jej bolestivého objatia telá aj duše. Vracajú ich späť do života. Aby žili
a už nikdy nepadli.
Má zmysel liečba pacientov
závislých od drog či alkoholu?
Má. Aj keď ide o chronické,
recidivujúce ochorenia. Úspešnosť liečby závislosti od alkoholu sa odhaduje na 40-50
%. Pri drogovej závislosti je
žiaľ nižšie. Do liečby zasahujú rôzne faktory. Sú to mladí
ľudia, ktorí vo veľkej väčšine
nemajú dokončené vzdelanie.
Žiadne hodnoty. Po skončení
liečby by bolo potrebné pomôcť im v resocialiácii, aby sa
dokázali vrátiť do bežného života. A na drogu už nesiahnuť.
Aká je vaša predstava
resocializácie?
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Po ukončení liečby by chodili do resocializačného zriadenia. Ambulantne alebo dlhodobo. Tam by sa naučili profesie, ktoré by mohli využiť pre
život. Z liečenia sa totiž pacienti znova vracajú do prostredia, kde na nich číha pokušenie v podobe drogy. Bez ohľadu na to, či liečba trvá tri,
päť alebo viac mesiacov. Niektorí si nenájdu prácu, nevrátia sa do školy. Všetko sa opakuje. Je to problém, ktorý sa
priamo netýka rezortu zdravotníctva. Kvôli efektívnosti
liečby by bolo potrebné riešiť
výstavbu resocializačných zaridení. Veľmi nám to na východnom Slovensku chýba.
Trend vývoja závislosti?
Po roku 1989 sme u nás otvorili priestor pre tranzit a užívanie drog. Súvisí to s trhovou
ekonomikou a s obrovskými
ziskami, ktoré obchod s drogami prináša. Opatrenia z Bratislavy viedli k stabilizácii stúpajúceho počtu. Všade vo svete sú však s drogami problémy.
Pokr. – str. 6

Vstupenka do pekla
Jana Pekárová, prevzaté z časopisu ZRNO č. 39/99
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Pravda je taká, že určitá časť
populácie ich užíva. Odhadom
je to možno jedno percento.
U nás počet závislých neprekročí 60 000 ľudí. Viac ako
s drogami máme problémy s alkoholom. Ide totiž o tolerovanú drogu. Na Slovensku žije
300 000 alkoholikov.
Drogy a alkohol. Čo viac
spôsobuje problémy?
Užívanie drog je viac odsudzované spoločnosťou. Točia
sa okolo toho väčšie peniaze.
Zarába sa na ľudskom nešťastí. Drogovo závislí sa častejšie dopúšťajú protispoločenskej činnosti.
Problém drog je viac na očiach,
ako problém alkoholu. Ten však
môže mať rovnaké zdravotné dôsledky. Je zákernejšie, že ľudia o jeho zhubnej sile nevedia a tolerujú ho. Nevyhla sa

tomu ani naša spoločnosť. Musíme sa snažiť, aby bolo drogovo závislých čo najmenej.
Majú perspektívu ľúbostné vzplanutia z tohto
prostredia?
Mám skúsenosti,
že tieto známosti sú nevhodné. Prevažná
väčšina vzťahov, prípadne aj
manželstiev končí návratom k alkoholu, k droge.
Ľudia, ktorí sa dostávajú na
liečbu, majú problémy v rodine. U mužov je rodina dosť
často rozvrátená. Žena zväčša žiada liečbu ako poslednú
šancu na záchranu.
Medicína lieči telo. A čo
liečba duše?
Telo a duša sú v dialektickej
jednote. Komplikácie bývajú

rôznorodé a dosť závažné. Tak
psychické, ako aj telesné.
Moderná medicína síce disponuje kvalitnými liečivami,
no základom liečby je psychoterapia. Liečba bez nej
nie je úspešná. Pri týchto
ochoreniach sa zameriavame aj na liečbu prostredia, v ktorom pacient žije. Teda aj na liečbu jeho najbližších. Pretože
pri drogových závislostiach je postihnutý nielen pacient, ale aj
jeho
rodina.
A k o pacientov počas
pobytu motivujete?
Celá psychoterapia usmerňuje pacienta k tomu, aby si
rozanalyzoval svoj život. Aby
našiel nové hodnoty, ktoré budú v pozitívnom zmysle jeho

vnútro napĺňať. Predstavme
si situáciu, že človek po liečbe závislosti prichádza späť
do života. Nie je to jednoduchý návrat. Predtým prakticky celý svoj voľný čas venoval
droge.
Aby mal šancu adaptovať sa
v prostredí, potrebuje si nájsť
motiváciu.
Drogovo závislého alebo alkoholika tu môžeme držať rok
aj dva.
Znova začne piť alebo drogovať, ak nenájde životný zmysel.
Je to individuálne. Jeden
začne zbierať známky, iný
chovať rybičky a tretiemu pomôže láska.
Možností je veľa. Musia predovšetkým chcieť hľadať.
Často je to veľmi dobré, ale
plnohodnotné napĺňanie života.

Starosta obce Jozef Gabriel odpovedá na otázky
1. Začal sa nový školský
rok, aký máte názor na vzťah
rodič - učiteľ?
Hlavnými vychovávateľmi našich detí sú rodičia a učitelia,
preto tu by mal byť veľmi blízky vzťah medzi učiteľom a rodičom. Rodičia by mali vštepovať deťom lásku, úctivosť, pokoru a učiteľ by ich mal učiť sa
vzdelávať a tak napomáhať jeho rastu.
Rodičia by nemali dovoliť
všetko svojím deťom, ale v určitých veciach by mali byť prísni na svoje deti. Tak isto aj učiteľ. Tam, kde nie je táto prísnota, deti to hneď vycítia, potom
si robia, čo chcú. S deťmi je
veľmi náročná a ťažká práca,
ale veľmi pekná. Ak rodič a učiteľ nepristupujú k výchove detí s láskou, tak to všetko stojí
za nič.
2. Veľa zlých rečí sa rozpráva o týchto novinách Sihelník, že sú to farské alebo katolícke noviny?
V súčasnej dobe je najlepšie
kritizovať a nerobiť nič. Keď sa
začali vydávať naše noviny, tak
sme šli s tým, aby sme pravdivo informovali, čo sa deje v obci
a zároveň, aby si mohol každý
prečítať aj články na povzbudenie. V našich novinách sa nachádza dosť článkov s duchov-

nou tematikou. Každý rozumný človek, keď si ich prečítal,
musel mať z nich hodnotný zážitok. Články na obecnú tematiku boli trefné a poukázali
na neduhy našej obce. Nikomu
nechceme brániť, aby si nenapísal článok do našich novín.
Každý môže napísať, ale musí
byť tento článok slušne napísaný, bez rôznych nadávok
a musí sa k nemu aj podpísať.
Zároveň chcem všetkým prispievateľom do našich novín
poďakovať za ich články a práce pri vydávaní novín. Chcem
poprosiť aj iných občanov, aby
prispeli svojimi článkami do
našich novín.
3. Môžete nám povedať
bližšie o verejnoprospešných
prácach v našej obci?
Od 1. augusta sme mali možnosť zobrať z úradu práce nezamestnaných na práce v obciach.
Mohli sme zobrať len tých, ktorí
boli v evidencii viac ako jeden
rok. Zobrať sme mohli, koľko
sme chceli. Do našej obce sme
zobrali 22 nezamestnaných. Vyberalo sa na základe odporúčania úradu práce a hlavne sme
tých vybrali, ktorí chceli pracovať a bol predpoklad, že budú pracovať. Zobral som 22 ľudí, z toho 13 chlapov a 9 žien.
Chlapi väčšinou pracujú pri re-

konštrukcii kultúrneho domu,
pri vodovode a výrobe zámkovej dlažby a ženy pri skrášľovaní obce. Všetci sú v pracovnom pomere na štyri, alebo päť
mesiacov. Ich plat je 4 562,- Sk
v hrubom mesačne. Odvody do
fondov – všetky tieto náklady
hradí štát. Náklady za materiál
hradí obec zo svojho rozpočtu. Samozrejme pribudlo práce mne, lebo sa musím o nich
starať. Z doterajších skúseností môžem povedať, že pre obec
urobia dosť práce.
4. Čo sa v súčasnej dobe robí v našej obci?
Ako som už dávnejšie avizoval, začalo sa s výstavbou prvej
časti vodovodu. Ide o hlavné
prívodné potrubie, ktoré spojí
pramene s vyšným koncom. Dĺžka potrubia je 3 590 m. V súčasnej dobe je položené viac ako
polovica potrubia, a to zasypaného a tlakovaného. Do začiatku zimy chceme dorobiť tento
úsek. Je to veľmi náročná stavba, hlavne na výkopy. Mnohí
ľudia si myslia, že to robím
pre vyšný koniec. Ale to nie
je pravda, lebo tieto potrubia
sa postupne prepoja do jestvujúcich vodojemov, a tým voda
potečie do celej obce a potom
by sme nemali mať problémy
s pitnou vodou. Začalo sa aj
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s rekonštrukciou kultúrneho
domu. Do súčasnej doby sa
vymenili predné dvere, vybúrala a vybetónovala sa hlavná
vstupná terasa, položila sa ňou
nová dlažba, osekala sa omietka a nanovo sa omietla časť
stien pod cokel, omaľovalo sa
viac ako polovica kultúrneho
domu zvonku vodoodpudivými farbami, vyrobili sa ďalšie
vchodové dvere do časti kuchynky.
Chceli by sme dorobiť hlavné
schody a položiť zámkovú dlažbu pred kultúrnym domom.
Ďalej sa ukončili terénne úpravy okolo čističky pre 14–bytovú jednotku. V blízkej dobe
chceme vymeniť tri rozvádzače
na verejnom osvetlení.
5. Začalo sa so zberom separovaného odpadu, aký máte na to názor?
Hodnotím to zatiaľ veľmi pozitívne. Boli dva zbery a nazbieralo sa viac ako dva kontajnery odpadov. Ináč to by všetko skončilo niekde v prírode.
Za negatívum vnímam to, že sa
ešte nezapojili všetci občania
našej obce, ale ja si myslím, že
sa ešte pripoja. Ďalším negatívom je ešte to, že nie je odberateľ na sklo, čiže teraz ho
vyvážame na smetisko do Zubrohlavy.
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Je zvláštne to ticho,
ktorým drevo mlčí, zodrané z kôry.
Bez možnosti návratu do zelenej hory
prináša úžitok i očiam potechu.
Je nádherná hudba,
ktorou drevo spieva, vyťaté z javora.
Iskrivo, ľúbezne, ako keď mladucha
pre svojho milého ponúka radosť.
Tón dušu rozochvieva.
Mocná je sila,
ktorá v dreve drieme, odpílená od koreňa.
Mäkko a teplo vynáša oheň z hlbín zeme
do stavieb chrámov, korábov, spútaná do zväzkov
pre večnosť človeka.
Lýdia Bujnová

Bohatá tohtoročná úroda zemiakov naplnila pivnice.
E – FOTO: Ing. Vladimír Briš – VEK

Hodno t enie školského r oku 1999/2 000
Mgr. Ľubomíra Nováková, riaditeľka školy
V školskom roku 1999/2000
navštevovalo školu 362 žiakov.
Na prvom stupni zo 171 žiakov
neprospeli 4. žiaci. Na 2. stupni
zo 192 žiakov neprospelo 6
žiakov, 10 žiakov robilo opravné
skúšky z matematiky, fyziky
a dejepisu.
V prvom kole prijímacieho
konania bolo z 35 žiakov 9-teho
ročníka prijatých 31 žiakov. 4.
žiaci boli prijatí v druhom kole.
Na gymnáziá bolo prijatých 6
žiakov, na SOU s maturitou
13 žiakov. Dvaja žiaci ukončili
povinnú školskú dochádzku
desiatym rokom.
Na škole bolo 70 žiakov so
samými jednotkami. Dochádzka
do školy bola počas roka
v norme. Zistené záškoláctvo
bolo riešené cez sociálne oddelenie. Žiakom boli znížené

známky zo správania. Mimoškolskými aktivitami sme
vypĺňali voľný čas žiakov.
Úspech sme dosiahli v súťažiach – výtvarná výchova:
• medzinárodná súťaž Halloween – strašidlá – čestné
uznania;
• celoslovenská súťaž – Stop
drogám – čestné uznanie;
• medzinárodná súťaž – Bábky
celého sveta – diplomy;
• celoslovenská – Vtáci
v zime 1. miesto V. Genšiniak
7. ročník,
hudobná výchova:
• okresná súťaž – miniplaybackshow – 2. miesto F.
Chudjak 8. ročník,
slovenský jazyk:
• celoslovenská súťaž –
Junior littext – 2. miesto P.
Rusnák 8. ročník,

Opäť v škole

Mgr. Ľubomíra Nováková, riaditeľka školy
Hoci leto podľa kalendára
ešte trvá, tento začiatok školského roka je neklamným
znakom toho, že čas letného
odpočinku sa skončil.
Po dvoch voľných mesiacoch,
po osviežení ducha a tela sa
opäť začína obdobie vážnej
práce. Všetci o rok starší, sme aj
tento školský rok začali svätou
omšou.
Po nej sme v škole privítali
našich najmenších.
V tomto školskom roku sa
na našej škole omladil kolektív. Na vyučovanie matema-
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tiky nastúpila Mgr. Jagelková
Slávka a Ing. Glovaťák Štefan,
fyziku bude vyučovať Ing.
Kubíková Zuzana, telesnú
výchovu p. Muchová Renáta.
Na ročník 1-4 nastúpili p.
Mazuráková Viera a Slovík
Rastislav.
Dúfam, že zrastú so starým kolektívom, a že sa im bude v Sihelnom dariť.
Všetkým zamestnancom
školy a žiakom prajem v tomto
prelomovom školskom roku
2000/2001 veľa pracovných a
osobných úspechov.

prírodopis:
• v rámci okresu naša škola
obsadila 4. miesto,
zemepis:
• krajské kolo 8. miesto Ľ.

Ďubašák 6. ročník,
anglický jazyk:
• okresná súťaž – „Čo vieš
o anglicky hovoriacich krajinách 4. miesto“.

Obecné zastupitestvo
Zasadanie OZ 5. 5. 2000
Hlavné body programu:
1. Správa o hospodárení OcÚ
za rok 1999;
2.Program odpadového hospodárstva.
K bodu 1: starosta obce
predložil správu o hospodárení
OcÚ Sihelné za Q roku 2000.
V správe boli podrobne vyčíslené
príjmy a výdaje rozpočtu obce
v prvom štvrťroku.
K bodu 2: bol predložený
a schválený program odpadového hospodárstva. Ide o program,
ktorý upresňuje nakladanie s odpadmi v súčasnosti a hlavne do
budúcnosti.
Zasadanie OZ 16. 6. 2000
Hlavným bodom programu
bolo vykúpenie pozemkov pod
nové vodojemy. Boli pozvaní
aj všetci vlastníci, s ktorými
sa dohodli podmienky odkúpenia pozemkov.
Zasadanie OZ 25. 8. 2000
Hlavné body programu:
1. Schválenie štatútu obecnej knižnice;
2. Odpredaj obecných bytov.
K bodu 1: Štatút obecnej
knižnice – je to právna norma,
ktorá bližšie určuje využívanie knižničného fondu, práva
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a povinnosti knihovníčky.
K bodu 2: OZ schváli odpredaj obecnej bytovky č. 216
(staršia bytovka). Predávať sa
budú všetky byty, z toho sociálne byty podľa zákona 182/93
Zb. a 3 byty formou verejnej
dražby. Verejnú dražbu bude
vykonávať dražiteľ za prítomnosti notára.
Informácie OcÚ Sihelné
k odpredaju obecnej bytovky
OZ dňa 25. 8. 2000 schválilo
odpredaj obecnej bytovky č. p.
216. Tri byty je obec povinná zo
zákona č. 182/92 o odpredaji
bytov predať doterajším nájomcom bytov. Ďalšie dva 3-izbové byty a jednu garzónku
obec bude odpredávať formou
verejnej dražby za účasti
notára a dražiteľa. Po ocenení
bytov bude vydaná vyhláška,
na základe ktorej si môžu
občania odkúpiť ponúkané
byty do osobného vlastníctva.
Táto vyhláška bude zverejnená
v obecnom rozhlase, alebo
vyvesená na verejných miestach. O bližšie informácie sa
môžete informovať po vydaní
vyhlášky na Obecnom úrade
v Sihelnom.

Tábor 2000
Prežívame jubilejný rok. A to
máme veľké šťastie! Nie každý
má milosť žiť v takom na milosti bohatom čase, akým je jubilejný rok.
Otcovia biskupi odporúčajú,
aby sa celá Cirkev vrátila k svojmu zrodu, k svojim začiatkom.
Teda návrat do doby, keď sa to
začalo.
„Vráťme sa 2000 rokov späť,“ povedali sme si aj my, mladí v Sihelnom a rozhodli sme sa urobiť tábor, kde by sme žili v spoločenstve podobnom spoločenstvu prvých kresťanov. Spoločenstvo, kde vládne láska a všetko sme mali spoločné: „Všetci, čo
uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné.“
Nášho táboru sa zúčastnilo 40 detí, 9 vedúcich a 3 kuchárky,
ktorým tu chceme osobitne poďakovať. „Tety kuchárky“ sa nestarali len o naše žalúdky. Tohtoročný tábor mal názov ICHTHYS.
Prečo práve toto slovo? ICHTYS je grécke slovo a v slovenčine
znamená ryba. Bol to tajný znak kresťanov prvých storočí počas
krutého prenasledovania. Kresťania sa stretávali tajne v katakombách (podzemné hroby). Ten, kto chcel vojsť dnu, nakreslil
rybu do piesku. To bolo znamením, že je kresťanom a mohol
vstúpiť dnu.
Aký bol program tábora?
Všetko sa nieslo v duchu spoločenstva prvých kresťanov. Každý deň sme sa zúčastňovali na modlitbách ráno aj večer a chodili sme na sv. omšu do kostola v Terchovej. Deti sa každý večer
mohli dozvedieť niečo nové zo života sv. Petra a Pavla. V scénkach sme si pripomenuli povolanie Petra a Pavla Pánom Ježišom, uzdravenie chromého žobráka, vyslobodenie Petra z väzenia, ukameňovanie sv. Štefana. Pri tejto poslednej scénke sa
nám stala úsmevná príhoda. Sv. Štefan zabudol slová a ... nasledovala minúta ticha. Trapas ako hrom. Do tohto ticha niektoré z
deti zvolalo: „On to zabudol!“ A bolo veselo.
Utorok bol dňom života. Pozreli sme sa na život v dvoch aspektoch: život jednotlivca, život v spoločenstve kresťanov v Cirkvi.
V stredu sme mali túru. Prezreli sme si Terchovú a boli sme
v Jánošíkových dierach. Bolo čo obzerať. Veru, pekná je slovenská príroda. Na záver túry niekto prekvapil osy svojím skokom do
ich hniezda a tak niektorí z nás utrpeli zopár osích žihadiel. Našťastie sa nikomu nič nestalo.
Snažili sme sa vytvoriť kresťanské spoločenstvo aj tým, že sme
si navzájom pomáhali. Napr. všetci pripravovali raňajky, a to tak,
že sme boli rozdelení do skupiniek a každý deň pripravila raňajky iná skupina.
Deň matky – štvrtok. Aká je dôležitá mama v živote dievčaťa? Čo všetko pre nás mama robí? Spoločne sme hľadali odpovede na tieto otázky. Tábor je dobrým spôsobom, ako stráviť týždeň. Je to čas prežitý vo veselom a radostnom spoločenstve.
Chceme sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli
pri realizácii tohtoročného tábora. Ďakujeme ministerstvu
školstva, ktoré nám prispelo finančnou pomocou, obecnému
úradu, Sihelskému urbáru, eRku a všetkým sponzorom.
Srdečná vďaka patrí aj p. farárovi, ktorý tam s nami strávil
takmer celé tri dni. Najviac však ďakujeme rodičom. Ďakujeme
vám, rodičia, že ste poslali svoje deti na tábor a za vašu dôveru
voči nám. Čo na záver? Snáď sa nám podarí urobiť tábor aj na
budúci rok. Deti, srdečne vás pozývame.
Marián Sivoň

30. júl 2000 – VIII. ročník Folklórnych slávností pod Babou horou
v Kultúrnom dome v Sihelnom – z vystúpenia bratov Bielakovcov...

Zachovajme si
kultúru našich predkov
Mgr. J. Fernezová

V júli sa naša obec pripravovala na folklórne slávnosti pod
Babou horou. V tomto roku to
bol ôsmy ročník. Predstavili sa
tu okolité obce a naše folklórne súbory. Škoda, že počasie
neprialo a podujatie sa konalo
v kultúrnom dome.
Prázdniny žijú folklórom aj
inde, nielen u nás. V auguste
sa konali Podroháčske folklórne slávnosti, kde nás reprezentoval folklórny súbor pod
vedením Kristíny Vnenčákovej.
Aj v Strakoniciach vystúpili naši muzikanti v zložení: Jozef

Vnenčák, Pavol Ferneza, Milan
Vonšák a Roman Bielak. V tom
istom čase sa zúčastnili
členovia folklórného súboru na
festivale Hontianska paráda,
kde sa prezentovali ako súčasť
programu Zblízka i zďaleka.
Takto ľudová hudba, ktorá
je stále krásna, má čo povedať
širokej verejnosti. Bola vždy
krásna, jej zvuky zneli v minulosti a znejú aj dnes.
Žiadalo by sa, aby aj mladí
ľudia dokázali precítiť to, čo tu
bolo aj vtedy, keď nás tu ešte
nebolo.

SIHELNÍK – vychádza štvrťročne alebo podľa potreby obce; nepredajné; vydáva OcÚ Sihelné; obsah zabezpečuje redakčná rada v zložení: starosta
obce Jozef Gabriel, vdp. Mgr. Martin Koleják, Ing. Anna Chudjaková, Mgr. Janka Fernezová, Mária Ďubašáková, Mgr. Ľubomíra Nováková, Marián
Sivoň, Jozef Ferneza; grafický návrh, sadzba, E-FOTO Ing. Vladimír Briš – VEK; tlač z dodaných podkladov – TLAČIAREŇ KUBÍK v Námestove
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Bezplatné

Advent a Vianoce
Najradostnejšie sú sviatky
Vianoc, či to bolo v dávnejšej
dobe, alebo aj v dnešnej. V advente sme chodievali do Rabče
na roráty, ktoré bývali o šiestej každý deň ráno. Chodievalo sa peši, už večer sme pozývali kamarátky alebo susedov a ráno o piatej sme už šli.
Často boli veľké záveje snehu
a chodníka nebolo. Vtedy sa
cesty neudržovali. Aj zimy boli silnejšie a poriadneho oblečenia tiež nebolo, no radosť,
že sme mohli ísť do kostola
na roráty, nám pomohla prekonať aj ťažkosti. Cez advent
sme chodievali párať perie do
susedov a tam sa vždy spievali goralské vianočné piesne,

ktoré sme veľmi radi spievali.
Veľká škoda, že sa to vytratilo a nahradilo rádiom, televízorom, čo tak ničia charakter ľudí a zvlášť detí. Aj deti
v škole v tridsiatych rokoch
sa učili piesne vianočné. Ešte
dnes si spomínam, ako učiteľ
Kavala hral na husle a nás učil
Do hory, do lesa valasi ... Deti
chodili po kolede na sviatok
Štefana po Božom narodení,
hneď po obede. Akú radosť
mali, keď im niekto dal nejakú korunku. Za to, čo si vyspievali, zaspievali: „Za koledu ďakujeme, všetko dobré
vám prajeme v tom novom roku, tak to, Bože, daj.“
Pokr. – str. 3

Bilancovanie roku 2000
Jozef Gabriel, starosta obce Sihelné
Panna Mária s Ježiškom

Janko Genšiniak, 5. A, kresba ceruzkou



1. Vy ste asi prví benediktíni, ktorí vkročili do našej farnosti. Odkiaľ pochádzate a prečo ste vstúpili do rehole sv. Benedikta?
Ak sme my prví benediktíni, ktorí vkročili do vašej farnosti,
tak vy ste jednou z prvých farností, do ktorej v novodobej histórii benediktíni vstúpili. Je vlastne úplnou samozrejmosťou,
ak sa na začiatok krátko predstavíme:
Vlado: Ja si môžem povedať, že som jeden z vás. Veď pochádzam z Oravy, z Vavrečky a preto sa medzi vami cítim ako doma. Dokonca z mnohými z vás sa osobne poznám a možno viete
o mne viac, ako by som chcel povedať.
Prečo som vstúpil do rehole sv. Benedikta? Od detstva som
pociťoval túžbu zasvätiť sa Bohu, patriť mu celým srdcom. Povzbudzovali ma k tomu predovšetkým príklady svätých, ktorých
Pokr. – str. 2
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Blíži sa koniec roku 2000.
Ako každý rok, chceme ho
ukončiť bilancovaním, čo sa
urobilo v tomto roku, alebo
neurobilo. Myslím, že tento
rok sa v našej obci urobilo
dosť. Začalo sa s výstavbou
vodovodu, kde sa urobilo 3,7
km prívodného potrubia z Pilska na Vyšný koniec. Za pomoci dodávateľa stavby firmy
a našich mechanizmov sme
to urobili asi za 3,7 mil. Sk,
hoci odborníci hodnotia dielo, ktoré sa vybudovalo minimálne na 7 miliónov Sk. Na
budúci rok nám na tejto trase
zostalo vybudovať 2 prerušované komory a 1 zbernú komoru. Ako je vidno, v strede
obce sa vybudovala nová trafostanica s výkonom 400 KW
a posilnila sa sieť na ulici
pri škole. Obec prispela na túto činnosť sumou 620 tis.Sk,

plus všetky zemné práce v hodnote minimálne 100 000 Sk.
Energetické závody prispeli
čiastkou 1,1 mil. Sk. Z tejto
trafostanice bude napojený
celý stred obce, učiteľské bytovky a obecný úrad. Tu tiež
musím poďakovať za veľmi
dobrú spoluprácu s energetickými závodmi.
Z veľkej časti sa zrekonštruoval kultúrny dom. Vymaľovali sa vonkajšie fasády, vybúrala sa celá vstupná terasa
a urobila sa nová. Schodište
nám už tohto roku nevyšlo,
ale urobíme ho na budúci rok,
dlažbu na schody už máme zakúpenú. Vysekal sa cokel zo
zadnej časti kultúrneho domu
a urobil sa nový z mormolitu.
Vymenili sa všetky vchodové
dvere. Kompletne sa prestavali sociálne zariadenia pre
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vždy znova prijali a neprestali mi dôverovať. Za to, že ma viedli
k samostatnosti, zvlášť im ďakujem za to, že ma učili hľadať
Boha, rozprávať sa s ním...
Blažej: To sa asi len ťažko dá vyjadriť slovami. Ja vďačím

najmä za vieru, za správny postoj k životu a k tomu, že vždy
rešpektovali moje rozhodnutia, hoci aj tie zlé a sprevádzali ma
modlitbami.
Dok. zo str. 1
4. Ktorí ľudia veľmi ovplyvnili Váš život? Bol v tom prst Boží?
životopisy nám mama často čítavala. Najviac ma priťahoval
Vlado: Najviac môj život ovplyvnili samozrejme rodičia, ale
život v spoločenstve a v „klauzúre“, ktorý tak krásne opísala veľmi silno určite aj kňazi, zvlášť tí, ktorí pôsobili v našej farsv. Terézia z Lisieux. Možno preto mi tento spôsob života bol nosti. V pohľade na nich a na prežívanie ich kňazstva sa roditaký blízky, že pochádzam z mnohodetnej rodiny. Rehole, kto- lo moje rozhodnutie pre takýto život. Celkom osobitne by som
ré som poznal na Slovensku v čase môjho rozhodovania pre chcel spomenúť môjho brata Jozefa a pátra Ignáca Matkuľčízasvätený život, mali úplne iný charakter, neviazali sa na jed- ka, ktorý ako tajný kňaz žil medzi svojimi rodákmi a zvlášť
no spoločenstvo a jeden kláštor, preto som nikdy vážne neroz- nám mladým pomáhal v komplikovaných chvíľach dospievamýšľal, žeby som do niektorej z nich vstúpil. Keď mi Pán poslal nia. Zároveň si uvedomujem, že povolanie je Boží dar, a keby aj
do cesty benediktínov, hneď
v mojom povolaní nebol „Boží
som vedel, že to je práve to, čo
prst“, mohol by som skutočne
hľadám, po čom túžim, že tam
dodnes len obdivovať krásny
je moje miesto. Spev, spoločpríklad spomínaných kňazov.
ná modlitba, práca, ... to všetEšte viac cítim tento „Boží
ko mi dáva príležitosť, „aby
prst“ pri povolaní do rehole
bol vo všetkom oslávený Boh“,
svätého Benedikta.
ako to zdôrazňuje vo svojej
Blažej: Najsilnejšie ma
Regule sv. Benedikt.
ovplyvnil asi môj otec. Do
Blažej: Ja pochádzam od
smrti nezabudnem na udalosť
Hrona neďaleko Novej Bane
z môjho dospievania, keď som
z dediny Tekovská Breznica.
sa často až nad ránom vracal
Je tiež zaujímavé, že naša dezo zábav a diskoték, môj otec
dina je vzdialená osem kilosa vždy zobúdzal (má veľmi
metrov od „perly Pohronia“,
ľahký spánok) a prichádzal za
Hronského Beňadika, kde sa
mnou do kuchyne, kde som
dodnes zachoval starý benesi dopĺňal stratenú energiu.
diktínsky kláštor. BenediktíNikdy mi nič nehovoril, nenom som sa stal už ľahko, horvyčítal, ale jeho pohľad pôsošie to bolo predtým, keď som
bil na mňa silnejšie ako zausa mal stať kňazom. Nik by to Polnočná v Sihelskom kostole
cho. Raz pri takomto stretnuo mne nebol povedal a ja sám
Zdenko Rajniak, 5. A, kresba tušom tí sa ma opýtal: „Vieš ty, prečo
prvý. Vždy som sa chcel totiž
žiješ?“ Pre sedemnásťročného
oženiť a inú alternatívu vo svojom živote som nepripúšťal. Ke- chalana je to otázka trocha mimo. Samozrejme, že som nič neby mi bol niekto povedal, že raz budem chcieť byť kňazom, ta- povedal. A otec mi zacitoval katechizmus: Človek preto žije
kého človeka by som vysmial, alebo by som sa s ním aj pobil. na svete, aby Pána Boha poznal, jemu slúžil a tak raz dosiahol
Pán Boh je však veľký humorista, a tak som sa neskôr musel spásu. Vtedy som to samozrejme neprijal, no zostalo to zapísa„pobiť“ sám so sebou. Hoci už pred vstupom do seminára som né v mojom podvedomí, niekto tomu hovorí chrobák v hlave.
poznal jednu rehoľu, predsa som sa rozhodol byť normálnym Takých chrobákov som potom dostal aj od iných, najmä kňazov
kňazom, no kdesi v podvedomí som vedel, že raz skončím v re- vdp. Františka Vikartovského, dekana Jozefa Slamku a iných,
holi. Keď som bol diakon, bol som v Tynci na návšteve a tu som ktorým vďačím za to, že som sa stal kňazom.
pocítil, že to je ono. Je to tak, ako keď chlapec spozná tú pravú
5. Kde ste pôsobili pred vstupom do kláštora?
a vie, že s ňou chce prežiť život. Táto rehoľa je najstaršia v záVlado: Svoju pastoračnú službu som začínal vo Zvolene, popadnej Cirkvi a je preto vyskúšaná a pravidlá (regula), podľa tom som narukoval a po skončení základnej vojenskej služby
ktorých žijeme, sú úžasné.
som pôsobil v Banskej Bystrici, na Novej Bani, krátko som bol
2. Súhlasili rodičia s Vašim rozhodnutím žiť zasvätený život? správcom farnosti v Nedožeroch – Brezanoch, odtiaľ som bol
Vlado: Snáď ich skrytou túžbou bolo, aby som sa stal kňa- na rok preložený do Bratislavy, kde som pôsobil ako špirituál
zom. Aspoň sa to tak dalo vycítiť z ich reakcie na moje rozhod- v seminári, nasledujúce dva roky som strávil v Ríme na štúdinutie. Keď som však mame oznámil (otec už nežil), že chcem ách a po ich ukončení v Badíne opäť ako špirituál celých päť
byť mníchom, bolo vidieť, že ju to nenadchlo. Zdôvodňovala to rokov. To bolo moje posledné pôsobisko pred vstupom do kláštým, že ako kňaz „s niekoľkoročnou praxou“ mám dostatočné tora.
pole pôsobnosti; bála sa, že to je môj útek pred zodpovednosBlažej: Moje pôsobenie v kňazských radoch je oveľa chudobťou. Možno ešte menej nadšenia vyjadrila vtedy, keď prvýkrát nejšie. Pôsobil som iba rok ako kaplán vo Vrútkach.
navštívila Tynec a videla staré budovy... Čím častejšie však pri6. Heslo sv. Benedikta je: Modli sa a pracuj. Akú prácu prichádzala do kláštora a spoznávala život mníchov, tým viac sa delili Vám?
presviedčala o dôležitosti a potrebnosti takého spôsobu života.
Vlado: Popri všetkých doterajších prácach, ktoré sa viac–
Blažej: Keď som išiel do rehole, „problémy“ už neboli. Tie boli menej dotýkajú upratovania a práce v záhrade, som dostal
skôr predtým, keď som išiel do seminára. Nie, že by sa rodičia prácu šatniara. Mám teda na starosti bielizeň spolubratov a cenetešili, skôr naopak, ale keďže ma dobre poznali, mali veľké lého kláštora.
pochybnosti o mojom povolaní a najmä o tom, či vytrvám.
Blažej: Ja mám na starosti spolu s jedným spolubratom zá3. Za čo vďačíte svojim rodičom?
sobovanie našej kuchyne a od nového roka mi pribudne tiež
Vlado: Dá sa to vôbec vyjadriť slovami? Je isto niečo, čo obchodík na našej kláštornej vrátnici. Ale prácu popri tom vymožno vysloviť, ale mnoho zostane nevypovedané. Vďačím ro- konávame rôznu, od škrabania zeleniny, cez kydanie hnoja,
dičom v prvom rade za život, za vieru, ktorú mi odovzdali pre- upratovanie, až po sedenie pri počítači.
dovšetkým svojím osobným príkladom; za dôveru, za všetky
7. Vaše slová boli podopreté modlitbou. Ako prežívate
možnosti pomýliť sa, a hlavne za to, že ma po spoznaní omylu modlitbu v kláštore?
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Vlado: V kláštore sa kladie dôraz predovšetkým na spoločnú chórovú modlitbu. Všetky časti liturgie hodín (breviár) sa
modlíme spoločne, niektoré dokonca spievame – u benediktínov je známy gregoriánsky chorál. Táto spoločná modlitba má
byť akýmsi vovedením do individuálnej modlitby, v ktorej sa
každý mních osobitne stretáva s Bohom. Aby sme boli schopní
pri stretnutí s Bohom nielen hovoriť, ale aj počúvať, súčasťou
nášho denného programu je aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, tzv. lectio divina.
Blažej: Hovorí sa, že skutočná definícia modlitby v podstate ani nie je možná, lebo čo človek, to iný spôsob modlitby.
No u nás je charakteristická chórová modlitba, ktorá sa aj
mne osobne veľmi páči, najmä gregorián. A samozrejme osobná modlitba v tichu kláštora je čosi, čo by som doprial zažiť
každému, kto túži po modlitbe.
8. Dokážu dnes mladí ľudia viesť hlboký duchovný život, sú
ochotní sa obetovať?
Vlado: Mladí ľudia našej doby nie sú žiadnou výnimkou. Určite aj oni dokážu viesť hlboký duchovný život a obetovať sa.
Len ich to niekto musí naučiť, musí ich niekto voviesť do duchovného života. Vonkajšie prostredie však tomu nie je priaznivo naklonené. Naopak, vytvára také podmienky, ktoré bránia duchovnému životu. A hluk, zhon, konzumizmus, ... – to
všetko bráni človeku zamyslieť sa nad zmyslom svojho života,
nad jeho cieľom – to bráni človeku stretnúť Boha. A kde človek
nenachádza Boha, tam sa o duchovnom živote nedá hovoriť,
pretože to je život s Bohom. Ak človek stratí svoj cieľ, ak prestane vnímať prítomnosť Boha vo svojom živote, stratí aj motiváciu pre obetu. Potom už ide len za tým, čo vedie k uspokojeniu vlastných túžob a očakávaní, bez toho, aby uvažoval, či je
to dobré alebo zlé.
Blažej: Určite dokážu a sú takí, iba sa málo o nich vie, lebo
v televízii ich neukazujú a v novinách a časopisoch sa o nich
nepíše. No kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria. Treba
iba vedieť, kde hľadať a na ktoré dvere klopať.
9. Je dnes moderné žiť v kláštore?
Vlado: Kláštory a zasvätený život existujú v každej dobe,
nie sú teda záležitosťou módy. A ak by sme sa predsa chceli dívať na kláštory očami jednotlivých historických epoch, mohli
by sme povedať, že tak, ako tieto epochy mali svoje módy, mali
súčasne aj kláštory, ktoré priamo či nepriamo pre tú dobu boli
moderné. Výstižnejšie je však hovoriť, že kláštory boli vždy
potrebné pre tých, ktorí pravdivo hľadali Boha. Ak sú dnes medzi nami ľudia, ktorí pravdivo hľadajú Boha, potom sú aj dnes
kláštory potrebné a moderné.
Blažej: K tejto otázke by sa dalo pristúpiť aj filozoficky: Čo
znamená byť, či nebyť moderným? Možno pred pätnástimi rokmi
som si myslel, že čo robím a že sa to nosí, no neurobilo ma to šťastným. A tak kláštory z hľadiska takého pojmu budú vždy nemoderné. Ale v živote by malo ísť o šťastie. A ja viem, že kláštor môže
urobiť človeka šťastným a teda pre povolaných je vždy moderný.
11. Vaše vrásky okolo očí svedčia o tom, že váš úsmev je
úprimný, že prežívate úprimnú radosť. V čom spočíva?
Vlado: Už ako seminaristovi mi hovorieval jeden kanonik:
„Ty máš zvláštne oči. Neviem, čo to v tých tvojich očiach je.“
Raz ma však pristavil a povedal: „Už som na to prišiel! Tvoje
oči sa smejú.“ Moje vrásky okolo očí sú teda znakom toho daru, ktorý som dostal od Boha, ide o „dar usmievajúcich sa očí“.
Keďže úsmev je vyjadrením radosti a na tú sa pýtate, môžem
povedať, že jej zdrojom je priateľstvo s Bohom. Teším sa, keď
Boha stretávam v modlitbe, v jeho Slove, vo sviatostiach, celkom osobitne sa teším, keď ho stretávam v človeku. Ak som
s ním, potom už nezáleží na tom, čo robím, či niečo významné
a veľké alebo len drobnosti, vždy je dôvod na radosť.
Blažej: Ja mám skôr vrásky na čele. No tie sa mi objavili,
keď som nemal ešte ani dvadsiatku. A tie vrásky svedčili už
v takom mladom veku, že čosi nie je v poriadku. A skutočne,
až keď som prežil akúsi konverziu (hoci som bol vždy veriaci)
a zmierenie s Bohom, pocítil som skutočnú radosť života. Keď
človek nájde svoje miesto, ktoré mu určil Pán, potom nemá
byť, prečo nešťastný, hoci by bol na potápajúcej sa lodi.
Pokr. – str. 4
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Bilancovanie roku 2000
Jozef Gabriel, starosta obce Sihelné
Dok. zo str. 1

mužov. Nakoniec sa vymaľoval celý kultúrny dom zvnútra.
Na budúci rok plánujeme dorobiť schodište, terénne úpravy a zrekonštruovať sociálne
zariadenia pre ženy. Finančné náklady na rekonštrukciu
v tomto roku sú minimálne
300 tis. Sk.
Na verejnom osvetlení sa
vymenili rozvádzače v hodnote 50 tis. Sk. V požiarnej zbrojnici sa urobila nová elektrika
s vykurovaním, osvetlil sa nový cintorín.
Koncom júla sa uskutočnili
folklórne slávnosti pod Babou
horou. Všetkým usporiadateľom touto cestou srdečne ďakujem. V našej obci treba toho urobiť ešte veľa. Nedá sa
to naraz. Na všetko sú potrebné peniaze – a tých je v súčasnosti málo. V budúcom roku
sa počíta dorobiť prívodné potrubie na vodovode, a to prerušovacie komory a začať s výstavbou vodojemu na Magure.
Ďalej chceme ukončiť rekonštrukciu kultúrneho domu.
Prečo sme začali s výstavbou
vodovodu? V súčasnej dobe sa
ukazuje, prečo ho staviame.

Totiž možno budeme musieť
regulovať vodu a na vyšnom
konci sú tiež problémy s pitnou vodou...
Za čo by bolo treba ďakovať na konci roka? V prvom rade ďakujem Pánu Bohu, že
mi dal zdravie v tejto náročnej službe. Veľká vďaka patrí
mojej rodine, ktorá ma toleruje a pomáha mi naberať veľa psychických síl. Ďakujem
všetkým, ktorí reprezentovali
našu dedinu, a to: žiakom ZŠ,
učiteľom, folklórnym skupinám – hlavne gajdošom, speváckej skupine, ľudovej hudbe Bieľakovcov aj detskému
folklórnemu súboru Goralček.
Za pomoc pri vedení obce ďakujem všetkým zamestnancom a poslancom obecného
zastupiteľstva. Taktiež musím poďakovať zamestnancom na verejno–prospešných
prácach, ktorí urobili veľa práce, hlavne tým, ktorí odvádzali dobrú prácu.
Nakoniec chcem poďakovať
za veľmi dobrú spoluprácu so
správcom našej farnosti vdp.
Martinom Kolejákom.
Všetkým želám požehnané
Vianoce a šťastný Nový rok.

Advent a Vianoce
Dok. zo str. 1

V advente dievčatá alebo
ženy robievali na stromček ružičky a iné ozdoby. Neboli také bohaté darčeky ako je to
dnes, ale radosť v advente, na
Vianoce bola o to väčšia. Na
Vianoce chodievali aj betlehemci, aj gajdoši s gajdami,
a tak oslavovali narodenie
Spasiteľa Ježiša.
Pripravme sa aj my všetci,
aby sme mohli do svojich sŕdc
prijať Ježiša, ktorý z lásky
k nám prišiel do chudobnej
maštaľky ako slabé dieťa, On,
Pán celého sveta. Poďakujme
sa mu za všetky dary, milosti,
ktorými nás obdaroval v jubilejnom roku, či sú to dary: prvého sv. prijímania, sviatosť
birmovania, či duchovná obnova. Všetko sú to jeho dary,
duchovné aj hmotné.
Veď ten rok bol bohatý. Všetkého sa nám urodilo na poli.
Svätý jubilejný rok bol priaznivý
pre všetkých. Poďakujme sa

za všetko a poprosme ho pri
jasliach, aby nás aj naďalej
napĺňal vierou, láskou a raz
aby sme mali s ním Vianoce
v nebi.
Milosti plné vianočné sviatky, do tretieho tisícročia Božie požehnanie všetkým, aj
sebe praje
teta Vnenčáková

Betlehemci
Autor E - FOTO Ing. V. Briš
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Riziko slobody
Pavol Juráš

V poslednej dobe si možno
všimnúť, že mnohí ľudia sa
vo svojom uvažovaní mnohokrát vracajú k dobe socializmu. Hovoria, že im sa žilo vtedy lepšie, ľahšie. Pripomína
mi to scénu zo Starého zákona, keď izraelský ľud vyčíta Mojžišovi, že ho vyviedol
z Egypta: „Mali sme tam plné
misy mäsa a tu nás čaká iba
smrť, púšť, ani nevieme kam
ideme, mali sme radšej ostať
otrokmi v Egypte“. Mojžiš im
ponúka slobodu, dokonca tú
slobodu im ponúka cez Mojžiša samotný Boh a oni predsa
šomrú.
Je to skutočne tak aj dnes,
keď ľudia cítia neistotu a niekedy ani nevedia, kam to všetko vlastne smeruje a aj pochybujú, či to má nejaký zmysel.
S pádom socializmu sme
získali niečo veľmi cenné, a to
slobodu, hoci si to niekedy ani
dostatočne neuvedomujeme.
So slobodou sme samozrejme
získali aj ruka v ruke idúcich
veľa iných hodnôt.
Áno, sloboda žiaľ priniesla
aj negatívne veci, ale za to
si môžeme my sami, to nie je
chyba slobody. Dá sa vlastne
povedať, že je to určité riziko
slobody a ešte viac novovznikajúcej slobody. Je to podobné
tomu, keď matka vychováva
svoje dieťa. Ak ho od najmenšieho veku neučí samostatnosti, schopnosti žiť slobodne, nikdy z neho nevyrastie
skutočná osobnosť, samostatný, sám za seba zodpovedný
človek. Samozrejme, táto výchova prináša so sebou aj určité riziko. Matka, keď dieťa
vyrastá nemôže všade chodiť
s ním – do školy, za kamarátmi, do internátu, nemôže
mu všade vnucovať svoj názor, určité rozhodovanie nad
sebou samým. Pre mnoho vecí sa musí dieťa rozhodnúť samo, hoci mu matka môže poradiť. Budúca profesia, záľuby,
priatelia – v tomto všetkom
musí matka nechať dieťa rozhodovať sa. Tu je práve to riziko, že sa dieťa niekedy možno nerozhodne najlepšie, ale
inak to nejde. V určitých otázkach života musí ostať dieťa
slobodné.
A tak je to aj s nami. Socializmus alebo komunizmus
bol v minulosti matkou, ktorá

nám vnucovala vždy svoj názor, vždy ona rozhodovala, čo
môžeme robiť a čo nie, ako
môžeme rozmýšľať a ako nie.
A takto nás vychovávala celých 40 rokov. A to sa muselo
na nás prejaviť a dodnes sa
stále na mnohých z nás prejavuje. Jednoducho ešte stále
nevieme žiť slobodne (mnohí
pod pojmom sloboda rozumejú, že si môžu robiť, čo chcú),
potrebujeme byť stále akoby
niekým riadení, aby za nás
stále niekto rozhodoval a rozmýšľal. Na mnoho vecí ani nemáme svoj názor, stále sa ani
nevieme orientovať v spoločenskom a politickom dianí,
lebo sme na to neboli zvyknutí. Ak by to ale takto bolo ďalej, náš život by ani nemal dobrý zmysel. Život človeka má
správny zmysel iba vtedy, ak
môže sám slobodne tvoriť dobré hodnoty – či už morálne
alebo hmotné, keď môže slobodne presadzovať vlastné nápady, názory, keď sa môže realizovať so svojím vlastným ja.
Vtedy človek vie, že má hodnotu, že je jedinečná osobnosť,
vtedy žije skutočne plný a hodnotný život. A ten je možný
skutočne iba v slobode.
Nehovorím, že všetko, čo sa
vytvorilo za socializmu, bolo
zlé, vytvorilo sa aj veľa dobrých hodnôt, ale jednoducho
táto éra je už za nami a nechceme sa do nej vrátiť. Treba
uvažovať nad inou cestou ako
ďalej, cestou v slobode.
Ľud Izraela, hoci sa tiež
chcel vrátiť do Egypta, hľadal
cestu v nádeji. My tiež nesmieme strácať nádej, aj keby sa
cesta zdala neschodná a nemožná. Všetky veľké veci, ktoré za niečo stoja, sa rodia ťažko, neraz za cenu mnohého
obetovania sa. Ale – ako ktosi
múdry povedal: „Cesta, na ktorej nenájdeš žiadnu prekážku,
nevedie nikam.“ Tú správnu
cestu musíme ešte stále hľadať, možno zase strácať, ale
opäť hľadať – ale to má vždy
zmysel. Tá pravá cesta určite
jestvuje, ináč by potom skutočne život človeka nemal zmysel
– a to je predsa nezmysel.
A ešte celkom na záver jeden výrok W. Churchila: „Na
svete je demokracia, má mnoho chýb, ale zatiaľ nič lepšieho nemáme.“
Hľadajme.



Dok. – zo str. 3

12. Čo Vás najviac potešilo v našej farnosti?
Vlado: Prvé kroky nás viedli do kostola. Jeho krása, čistota
a prítulnosť nás očarili. Ale ešte viac nás tešili živé chrámy,
Vaše duše, ktoré sme mali možnosť spoznať predovšetkým vo
sviatosti zmierenia. Tam nás tešila vaša pripravenosť, ochota
skoncovať s hriechom, hľadanie stáleho spojenia s Bohom.
V tom všetkom bolo cítiť veľkú starostlivosť vášho duchovného otca. Prosíme, aby Vám horlivosť, s ktorou ste prežívali duchovnú obnovu, vydržala aj vo všedných dňoch, aby Vám vydržala do konca.
Blažej: Určite kostol. Kedysi som v ňom už bol, ale ešte v ňom
neboli maľby. Hoci mne sa moderné maľby nepáčia, tieto na
mňa urobili veľmi dobrý dojem. U Vás, hoci je to moderný kostol, pôsobí teraz po vymaľovaní ako skutočný dom Boží. Bohužiaľ, mali sme málo času spoznať Vašu dedinu bližšie a najmä
jej okolitú prírodu, ktorá je určite ako všade na Orave pekná.
No najviac ma potešili mnohé dobré sväté spovede, a to sa nedá porovnať s ničím, lebo odpustiť hriechy nemôže nikto, iba
Pán v dobrej spovedi. Pán Boh zaplať, pre kňaza je to vždy povzbudivé.
13. Ako sa pripravujete na Vianoce?
Vlado: Každý rok máme prvý adventný týždeň duchovné
cvičenia. To je čas osobitnej prípravy na stretnutie s Pánom.
Vtedy sa nás Božia láska celkom zvláštnym spôsobom dotýka.
Naše srdce sa stáva vnímavejšie na tento dotyk a je ochotnejšie
odstrániť všetko, čo prekáža stretnutiu s Pánom. Ak budeme
žiť v stálej prítomnosti Pána, ak on bude žiť v nás, vtedy každá
chvíľa, každý deň budú Vianoce.
Blažej: Človek prežíva Vianoce v kláštore trochu ináč ako
„vo svete“. Predovšetkým sme uchránení od frmolu z nákupnej
horúčky. A tak Vianoce v kláštore, hoci mimo rodín, z ktorých
sme vyšli, sú určite pokojnejšie a radostnejšie. A tak príprava
na ne je oveľa viac duchovná ako „pozlátková“, a o to by v podstate Vianoc malo ísť.
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Školstvo v kríze?
V projekte „MILÉNIUM“ sa
konštatuje: „Nie je všetko v poriadku so školstvom v súčasnosti na Slovensku“ a že môžeme právom hovoriť o jeho kríze. Dovolíme si tvrdiť, že to nie
je len kríza školstva, ale aj kríza výchovy a vzdelávania, čo
už nie je len vecou školy, ale
je to spôsobené krízou rodiny,
krízou ekonomickou a sociálnou.“ Sú aj takí, ktorí nechcú
pripustiť toto nepríjemné, ale
podľa mňa pravdivé tvrdenie.
Príčin krízy nášho školstva
je viac. Sú objektívne a subjektívne:
a) objektívne – dané ekonomickým stavom spoločnosti (výkonnosť ekonomiky, finančné zabezpečenie potrieb
škôl, technický stav budov škôl
ich dispozície – vybavenosť telocvičňami, odbornými učebňami, priestormi na oddych
a relaxáciu,...). Výdavky na
školstvo a vedu v SR tvoria 3,7
% HDP, v krajinách EÚ to je
v priemere 6 % HDP. Priemerná dĺžka vzdelávania v EÚ bola v roku 1996 17,4 roka, kým
v SR iba 14,6 roka. Miera spoločenského ohodnotenia práce učiteľov (priemerná mzda)
výrazne zaostáva za priemernou mzdou v národnom hospodárstve (o 23%). Dôsledkom
je výrazná feminizácia a negatívna motivácia k práci, nezáujem o učiteľské povolanie.
b) subjektívne – školstvo
sa len ťažko dostáva zo štýlu
práce charakteristického pre
jednotnú totalitnú školu, kde
absentovala výchova k demokracii, slobode, k tržnému
správaniu sa, k tvorivosti, k autenticite osobnosti a vysokej
motivácii. Ešte ani dnes si
mnoho ľudí neuvedomuje hodnotu vzdelania, to, že sa oplatí mať dobrú výchovu a vzdelanie! Viac ako 40 rokov štát
nerešpektoval právo rodičov
na výchovu svojich detí (cieľ
výchovy v škole a prostriedky
výchovy určoval štát). Dôraz
v hodnotení škôl sa kládol
(a ešte stále kladie) na množstvo vedomostí, menej na hodnotenie postojov žiakov, ich
spokojnosť tvoriť a samostatne pracovať. Predimenzovaný
dôraz na vzdelávanie vytláčal
a snáď ešte vytláča zámerné
výchovné pôsobenie z našich
škôl. Nebola šanca rozvíjať

alternatívne formy výchovy
a vzdelávania. Aj dnes, desať
rokov po nežnej revolúcii, dominuje štátne školstvo s centralizovaným riadením a málo rozvinutou samosprávou.
Zmeniť stav týchto vecí nestojí veľa peňazí. Nie je však,
zdá sa, vôľa...
Po roku 1989 sa veľa začalo
hovoriť o humanizácii výchovného štýlu. Do akej miery sa naše školstvo humanizovalo, nechcem a ani neviem
zhodnotiť. Každý úspešný učiteľ však vie, že úspech jeho
práce so žiakmi závisí od vytvorenia vzťahu medzi ním
a jeho žiakom. A nielen ten
žiak je úspešný, ktorý z požadovaného učiva veľa vie. Spoločnosť má mať záujem predovšetkým o dobre vychované deti. Také deti, ktoré majú
sformovaný a mravne podložený rebríček hodnôt. Pre spoločnosť je nebezpečný jedinec, ktorý má síce vysoké
IQ, má množstvo vedomostí –
ale nekoná v súlade s mravnými princípmi, porušuje zákony, svoje bohaté vedomosti
a zručnosti zneužíva proti
iným, používa ich na vlastné
nečestné obohacovanie, na
prístup k moci, a podobne.
Vyvstáva preto otázka –
v čom spočíva poslanie školy?
Je prioritné vzdelávanie (odovzdávanie vedomostí a odborných zručností), alebo na prvom mieste v práci školy má
byť výchova?
V Koncepcii humanizácie
výchovného štýlu (MC, Bratislava, 1997) sa uvádza: „Všetci
učitelia sa zúčastňujú na najvýznamnejšom poslaní školy
– na výchove detí a mládeže,
a pôsobia na rozvoj charakteru žiakov či už pozitívne, alebo negatívne.“ Koncepcia zdôrazňuje prioritu výchovy pred
vzdelaním. C. Rogers – autor
učebnice etickej výchovy, píše: „Sme vzdelaní, ale zlí.“ Známy psychológ E. Fromm zase
hovorí: „Rozumom sme v dvadsiatom prvom storočí, ale naše
srdce je v dobe kamennej.“ Každá budúcnosť v sebe obsahuje
prvky nevyhnutnosti, náhodilosti a voliteľnosti. Okrem
voľby, ktorá môže ľudstvu priniesť duchovný a materiálny
blahobyt je možná aj voľba vedúca k ekologickej katastro-
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fe, jadrovej vojne, neustálym
etnickým, náboženským, či
iným konfliktom. Bude to závisieť od toho, či v správaní medzi ľuďmi bude prevládať egoizmus, ziskuchtivosť, chamtivosť, agresia, neznášanlivosť,
nenávisť, nepriateľstvo, závisť, skupinové záujmy, alebo
dobrá vôľa, láska úcta, rešpekt,
tolerancia, poctivosť, čestnosť
vzájomná pomoc a spolupráca.
Aby sa rozvíjali vyššie motívy,
formovali ušľachtilé hodnoty,
je potrebné, aby v práci školy
dominovala výchova, aby sa
škola humanizovala. Projekt
MILÉNIUM hovorí, že zmena
filozofie spočíva v tom, že „výchova sa v nej stáva dôležitejšia, ako vzdelávanie“. Presnejšie: „vzdelávanie je len časťou výchovy. Výchova je vec
celospoločenská, nie len vec
školy“. Deklarácia II. vatikánskeho koncilu „O kresťanskej
výchove“ v úvode zdôrazňuje
veľký význam výchovy. Výchova je dnes naliehavejšia,
než bola skôr. Rozvoj vedy
a techniky ju bude robiť stále
nepostrádateľnejšou.
Na prahu tretieho tisícročia
prežíva ľudstvo krízu: krízu
hodnôt, ktorá sa predovšetkým v bohatých a rozvinutých
krajinách ešte stupňuje pôsobením spoločenských komunikatívnych prostriedkov. Každodenné skúsenosti zo života
na Slovensku potvrdzujú, že
kríza hodnôt zasiahla aj „katolícke Slovensko“.
Realita je taká, že spoľahlivých, svedomitých ľudí, ktorí
netancujú po vetre ako bubliny, slobodných, silných charakterov, ktoré svojim zásadám zostávajú verní aj v nebezpečenstve, je veľmi málo.
Viacerým dobro, pravda je to,
z čoho majú momentálne zisk,
hmotné výhody, a nie – čo je
správne pre všetkých ľudí. Treba zdôrazniť, že škálu mravných hodnôt má človek z výchovy, z prostredia. „Z praktického hľadiska je isté, že
štát by nikde nemohol lepšie
investovať svoje úsilie, ako
do pestovania dobrého svedomia ľudí, do výchovy krásnych charakterov, v ktorých je
svedomie reálnou silou, ktorá
riadi človeka na každom kroku“. Pokazené hospodárstvo
má základ v pokazených sve-

domiach. Vo vojnách, v revolúciách sa často zničia školy,
nemocnice, kostoly, ale tie sa
ľahšie vybudujú ako zničené
svedomie. „Pre spoločnosť môže byť sotva niečo také nebezpečné, ako keď ľudia kradnú,
klamú, defraudujú, ale si hovoria, že nemajú žiadny hriech“
(J. Rybár: Náboženstvo a krásna spoločnosť, 1993)
Cirkev prostredníctvom katolíckej školy je a musí byť
schopná vystrojiť mladých ľudí nástrojmi poznania, aby títo mohli nájsť svoje miesto
v spoločnosti. Je tu vážna
a naliehavá výzva – treba nám
katolícke školy, aby sa stali
nástrojom kresťanskej výchovy a sprostredkovateľom solídneho, kresťansky orientovaného vzdelania. (Katolícka
škola na prahu tretieho tisícročia, Rím 1998).
(Prevzaté z rekolekčnej prednášky PaedDr. Jána Draveckého)

Športové popoludnie
Dňa 13. 12. 2000 naša škola zorganizovala veľmi peknú
športovú akciu pre všetkých
učiteľov okresu – „Stolnotenisový turnaj.“ Je tradíciou
v okrese, že každý rok je organizátorom iná škola. Tento rok
los pripadol na nás. Organizáciou turnaja bolo poverené
vedenie školy. Turnaja sa zúčastnili nasledovné školy: ZŠ
Or. Polhora: p. Jurášek, p. Ciba, p. Mačor, p. Vajdečka. CVČ
Námestovo: p. Kubáňová; ZŠ
Rabča: p. Pienčak, p. Havlíček,
p. Adamčíková. ZŠ Hruštín: p.
Kubáni, p. Tokár, p. Mesík, p.
Kubirita. ZŠ Babín: p. Slameníková a p. Kubas. ZŠ Sihelné: p.
Nováková, p. Labajová, p. Bojnák, p. Bojnáková a p. Labaj.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – muži, ženy. Umiestnenie – muži: 1. ZŠ Hruštín (p.
Kubíni), 2. ZŠ Or. Polhora (p.
Jurášek) a 3. ZŠ Hruštín (p.
Mesík). Ženy: 1. CVČ Námestovo (p. Kubáňová), 2. ZŠ Babín
(p. Slameníková) a 3. ZŠ Rabča
(p. Adamčíková). Víťazom turnaja boli odovzdané vecné ceny a monografia obce Sihelné.
Športu zdar!
Ing. Labajová G.
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Rozprávajme sa
A. Dubašáková, MŠ Sihelné

Počet detí s poruchou oneskoreného vývoja reči v posledných rokoch dramaticky
rastie. Odborníci na poruchy
komunikácie hovoria o oneskorenom vývoji reči až vtedy,
keď má dieťa väčšie problémy
najmenej s tromi zo štyroch
najdôležitejších prvkov jazyka:
so slovnou zásobou, s gramatikou, s výslovnosťou a s vnímaním zmyslu slov.
V pozadí problému je najväčšou pravdepodobnosťou sociálne prostredie, v ktorom deti vyrastajú. Dieťa si osvojuje
rodný jazyk tak, že napodobňuje reč dospelých, učí sa vyjadrovať a myslieť len v styku
s ľuďmi. Tento proces prebieha
najrýchlejšie v predškolskom
veku.
Ak sú rodičia zamestnaní,
zostáva na deti málo času, rečových podnetov je ešte menej. Okrem toho – dnes sedia
deti oveľa dlhšie pred televízorom, než bývalo zvykom
pred niekoľkými rokmi. To zaberá veľa času, ktorý predtým
venovali členovia rodiny rozhovorom a vzájomnej komunikácii. V ére počítačov s ľudským hlasom má čoraz viac
detí problémy s vyjadrovaním. Základná príčina sa často dá vyjadriť jedinou vetou –
v mnohých rodinách sa málo
hovorí.
Zistilo sa tiež, že výchovne
bezproblémové deti sú väčšmi
ohrozené zaostávaním na vývoji reči. Nenútia totiž svojich
rodičov k dialógu tak často
a intenzívne, ako ich neposední, či tvrdohlavejší rovesníci.
Akiste aj preto im chýba rečový tréning.
Mnohí rodičia si rečovú poruchu svojho potomka vôbec
neuvedomujú, sú na jeho prejav zvyknutí a ani im nezíde
na um, že by mal byť iný, najmä ak nemajú možnosť porovnávania. K upozorneniu dochádza často až v materských
školách.
U dieťaťa sa slovná zásoba
mení podľa toho, ako sa rozvíja jeho skúsenosť, jeho poznanie. Pri rozvíjaní slovnej
zásoby nám nejde iba o osvojovanie čoraz väčšieho počtu
slov, ale aj o presnejšie a hlbšie
chápanie ich významu, pretože potom ich budú môcť deti

aj správne používať. Učiteľky
materských škôl majú preto
dosť dôležitú úlohu: systematicky obohacovať detskú reč
novými slovami, spresňovať
a prehlbovať význam už známych slov. Ak chce učiteľka
a rodič rozvíjať detskú reč,
musia hovoriť prístupne, zrozumiteľne a pritom obsahovo
bohato. Musíme do svojej reči
vnášať nové slová označujúce
pojmy z bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Je potrebné deťom veľa čítať, rozprávať sa
s nimi. Osobitne sa treba venovať deťom, ktoré majú zlú výslovnosť, malú slovnú zásobu,
alebo robia veľa gramatických
chýb. Najmä ku koncu predškolského obdobia treba rečovému prejavu venovať zvýšenú pozornosť.
V škole sa dieťa s rečovým
problémom vyrovnáva ťažšie,
než v materskej škole. Pri nácviku čítania a písania veľmi
rýchlo narazí na svoje hranice.
Strach a opakované neúspechy ho môžu ovládnuť natoľko, že už v prvom roku získa
ku škole odpor. Okrem toho
ťažkosti s vyjadrovaním neraz
izolujú rečovo postihnuté dieťa od spolužiakov.
Jazyk je nielen prostriedkom dorozumievania, dôležitá je jeho úzka spätosť s duchovným i duševným rozvojom človeka. Rečové problémy
by nemali ujsť našej pozornosti. Akonáhle máme pocit, že
dieťa vo vývoji reči výraznejšie zaostáva, je potrebné sa obrátiť na logopéda, prípadne na
psychológa. V tých ľahších prípadoch je potrebné podnecovať dieťa ku komunikácii v domácom prostredí a kolektíve
detí. K spontánnej reči dieťa
potrebuje zdravé sebavedomie,
trpezlivého poslucháča a vhodný príklad.
Ako môžeme pomôcť deťom
s poruchami reči?
• hrajme sa s deťmi hry,
v ktorých treba rozprávať. Spoločne prezerajme knihy s obrázkami a povzbudzujeme ich,
aby o nich hovorili.
• v prítomnosti detí komentujme akúkoľvek bežnú
činnosť.
• poskytujme deťom dostatok času i priestoru na voľné
aktivity ( hry, šport, šantenie),

pretože celková jemná a artikulačná motorika navzájom
úzko súvisí.
• ak dieťa povie slovo, alebo vetu nesprávne, opravíme
ho, aby si chyby nezafixovalo.
• poskytujme deťom čas na
vyjadrenie, počúvajme ich.
• vždy sa usilujme pochopiť, čo nám dieťa hovorí, aj keď
ešte nevyslovuje zreteľne. Ak
nadobudne pocit, že mu nikto

nerozumie, stratí o komunikáciu záujem.
Snažme sa, aby slovná zásoba detí bola skutočne bohatá, aby deti vedeli tvoriť zložitejšie vety, vedeli opísať aj
dlhšiu príhodu, radi počúvali
rozprávky, vypytovali sa na
všetko možné i nemožné, čo
je okrem iného aj znakom inteligencie a správnej životnej
aktivity u detí.

Matka Tereza
Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí.
Ale aj tak ich miluj!
Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia
Zo sebeckých, postranných pohnútok.
Ale aj tak rob dobre!
Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov
a skutočných nepriateľov.
Ale aj tak buď úspešný!
Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne.
Ale aj tak rob dobro!
Čestnosť a úprimnosť Ťa urobia zraniteľným.
Ale aj tak buď čestný a úprimný!
Čo si po celé roky budoval, sa môže
za jednu noc zrútiť.
Ale aj tak buduj!
Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno
ťa napadnú, ak im pomôžeš,
ale aj tak pomáhaj ľuďom!
Daruj svetu to najlepšie, čo máš,
a udrú Ťa do tváre, ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Čo nám dala duchovná obnova?
Mgr. Jana Fernezová
Ešte máme v čerstvej pamäti dni duchovnej obnovy. Bratia benediktíni sú osobnosti, ktoré nám poslal Boh. Mnohí
sme očakávali každý nasledujúci deň netrpezlivo. Ich kázne a stretnutie s nimi nám dodali síl do budúcnosti, ale tiež
možnosť zamyslieť sa nad svojím životom. Koniec cirkevného roka je práve čas obzrieť sa späť a hodnotiť každý svoj
krok v minulosti. Isté je, že sa nám to vždy nedarí tak, ako
by sme chceli. Máme málo trpezlivosti. V tej sa nám ešte
treba zdokonaľovať. No s pomocou Božou to iste zvládneme. Duchovná obnova nám predložila recept, ako pokračovať. Ten recept je modlitba a služba blížnym. Majme to na
pamäti a pomôžme každému, kto to potrebuje. Deti, rodičia, chorí na lôžku, sused, priateľ či nepriateľ. Skúsme to
všetci spoločne. Určite sa nám to podarí a život v našej obci bude krajší a radostnejší. Stačí len chcieť a možno bude
každý so sebou spokojnejší.
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„Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, ty si môjmu srdcu
najdrahší, len teba mám.“
Slová tejto piesne najlepšie vystihujú lásku, ktorú cítim
k rodnému kraju, v ktorom žijem.
Je to kraj kopcovitý s množstvom potôčikov a bystrín. Máme tu veľa ihličnatých a listnatých stromov.
Čistý vzduch a nádherná príroda sem priláka množstvo ľudí, ktorí si sem prídu oddýchnuť. Podnebie je tu dosť chladné
s dlhou zimou, ktorá zvyčajne trvá od novembra do konca
marca.
Mám rada tento kraj, pretože aj medzi ľuďmi tu vládnu celkom dobré vzťahy. Mám tu veľa priateľov, rodinu a veľa miest
v prírode, do ktorých sa často a rada vraciam.

Začiatok Sihelného.

Mojím želaním je, aby každý, kto tu žije, bol v našom kraji
šťastný a z lásky k rodnému kraju robil všetko dobré, aby ho
čo najviac skrášlil.
Jana Brandysová, V. ročník


Zďaleka som išla pútnička
za láskou
dlho som dušička malá
blúdila medzi hviezdami
prahla som po láske k svojim blízkym
v ich náručí som nepristála
Šla som aj ďalej
biele skaly tam vyrástli
mlčiace ľadové ruže ponúkali
mrazili pálili pichali
ostne do mojej túžby
za láskou
Jemne som dýchla
hriala malé lupienky
v rukách na hrudi
vnárala som krehké
výhonky do svojej krvi
Zmrzla mi tá
Skamenievam
– mama kde si –
kričím tichým hlasom
trasiem husou kožou od strachu
neznámou rečou volám
Matka
môj anjel nebeský
modrooká bohyňa
zostúp dolu z tej nekonečnej
výšky ponúkam ti mliečnu cestu
úsmev svoje narodenie teplé
telíčko a prvé ľudské slovo
mama
Mama chci ma nezahas
svetlo ktoré v sebe nesieš
inak sa nestretneme
Lýdia Bujnová
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Keby som bol strom
žiak P. M.
Môj príbeh už začal v detskej lesnej škôlke. Vyrástol som
z malého semena šišky. Keď som trošku podrástol, tak ma
presadili do veľkého skleníka, kde som mal veľa kamarátov. Bolo nám tam veselo a pomaly sme v teplom príbytku
rástli. Ale keď sme vyrástli na tridsaťcentimetrové stromčeky, tak nás všetkých obkopali a naložili do jedného veľkého nákladiaku. Bolo nás tam asi päťsto. Neskôr sme zistili, že nás idú zasadiť do veľkého lesa. Všetkých nás rozsadili po celom lese a už sme sa viacej nevideli. Prvá noc
bola hrozná a ja som bol veľmi malý oproti ostatným stromom. Bolo mi smutno za kamarátmi. Ale keď som vyrástol
na obrovský strom, prišla tá hrozná chvíľa. Po celom lese sa
ozývali zvuky motorových píl a veľkých traktorov. Lesom
sa ozýval bolestivý plač stromov. Približovali sa čoraz bližšie, až prišli ku mne. Začali ma píliť zo všetkých strán, bolo
to hrozné a bolestivé. Spadol som na tvrdú zem, opílili mi
všetky konáre. Naložili ma na veľký náklaďák spolu s mojimi starými kamarátmi. Odviezli nás na veľkú pílu, kde nás
narezali na kusy dosiek. Odtiaľ nás odviezlo ďalšie auto do
nábytkárskeho priemyslu.
Už by som nikdy nechcel byť stromom, keby som vedel,
čo sa so mnou stane.


Opäť je čas rozprávok.
Len Kubo, človek,
nie je hrdinom,
dobro akosi nevíťazí,
zlo pričasto hlavy ťaží,
láska sa stáva snom.

Nesťažuj sa
a vypadni.
Pomoci niet,
ani času na rozprávky.

A zvonec, čo z vŕby
ohlasoval každý šťastný
koniec,
vyzváňa do svedomia
tajomstvá bútľavých
lampární.
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Lýdia Bujnová

Kardinál a goral

Noc v Betleheme

Anna Sameliaková, 7. B, lepená grafika

SME ZA VÝCHOVU DETÍ SKUTOČNE ZODPOVEDNÍ?

Výchova. Čo to je? Kedy začať s výchovou? Kde a kedy výchova končí? Aká je
tá najlepšia výchova? Otázky, na ktoré sú desiatky kníh, odpovedí. Kto je za výchovu
zodpovedný?
Ja viem, že za výchovu detí sú zodpovední tí, ktorí deti vychovávajú, čiže v prvom
rade rodičia. Kedy máme začať s výchovou? Vtedy, keď sa človek stáva človekom,
čiže od počatia.
Je o tom tiež veľa múdrych publikácií, ktoré sú podložené skutočnými faktami,
že dieťatko už v tele matky vníma a cíti. Takže už pred narodením mu matka dáva
určité dispozície, ktoré v dieťati ostávajú. Keď sa dieťa narodí, opäť je najužšie spojené
s matkou. Keď matka pridája, je to tajomné hlboké splynutie, ktoré dieťatku dáva absolútny pocit bezpečia a ochrany. V prvých rokoch života je veľmi dôležité, aby dieťa žilo
v prostredí, kde má pohotovú opateru, lásku, trpezlivosť... Ako to bolo v minulosti? Tak
napríklad uspávanky, ktoré naše staré mamy spievali, boli nekonečné. Ako vznikali?
Tak, že matka sedela pri dieťati, párala možno perie, nohou kolísala kolísku a spievala dieťatku, kým ono spokojne zaspalo. Niekedy možno kolísala aj niekoľko hodín.
A možno preto naši rodičia nie sú tak vystresovaní, ako naša generácia, ktorá už vyrástla bez uspávaniek a hovorených rozprávok. Našimi uspávankami boli televízory.
Čiže, v akom prostredí dieťa vyrastá, také je. Podráždené matky majú podráždené
deti, veselí rodičia majú deti radujúce sa zo života. Matka a otec ako prví vychovávatelia vtlačia dieťaťu nezmazateľné dojmy o ľuďoch, o bezpečnosti, o láske, ale aj o hlade,
nepokoji a nenávisti. V rodine klíči dôvera k ľuďom a k Bohu alebo jej opak.
Keď má dieťa šesť rokov, nastupuje na povinnú školskú dochádzku. Od tohto veku
má veľký vplyv na formovanie osobnosti škola. Deti dávame do školy desať mesiacov
v roku, to je zhruba dvesto dní. V škole sú podstatnú časť dňa. Rodičia už v tomto
období až takú veľkú prevahu na výchove nemajú. Preto máme veľkú zodpovednosť
za to, do akej školy dávame svoje deti.
Tým, že sme svoje deti dali pokrstiť, zverili sme ich Bohu a sme zodpovední za to,
aby sme im ukázali a naučili ich, že Boh má prvé miesto v ich živote, že ich miluje a bude ich viesť životom. Preto by som chcela, aby navštevovali takú školu, kde má prvé
miesto Boh. Prečo? Pretože, keď sa my rodičia doma deťom budeme snažiť vštepiť
a ukazovať im svojim príkladom, že Boh je milujúci Otec, ktorý nás nikdy neopustí
a bude nám v tomto úsilí pomáhať aj škola, tak sa nemusíme báť, že keď naše deti
vyrastú, stratia vieru. Môžu ísť po maturite aj za opatrovateľky detí do Anglicka alebo
na brigádu do Nemecka, som presvedčená, že budú vedieť, že nedeľa aj v Anglicku, aj
v Nemecku je deň Pána. Oni určite pôjdu na svätú omšu nie z povinnosti, ale zo svojej
najvnútornejšej potreby.
Sú Vianoce. Skúsme sa hlbšie zamyslieť, čo skutočne chceme dať svojim deťom
na prvom mieste. My ekonomiku našej krajiny ovplyvniť nemôžeme, ale najviac, čo
môžeme urobiť je: dať dobrú kresťanskú výchovu našim deťom. A to bude naša najlepšia a najväčšia investícia do tretieho tisícročia.
Anna Chudjaková

Biskup Adam Dyczkowski z Vroclavi spomína na jeden z výletov na Luban, ktorý podnikol počas štúdia na Lublinskej
katolíckej univerzite spolu s vtedajším kardinálom Wojtylom,
svojím profesorom.
„Už sa zmrákalo, keď sme prišli do Kroscienka. Boli sme veľmi smädní. Vošli sme do reštaurácie a zaháňali smäd čajom
a minerálkou. Pri vedľajšom stole sedelo niekoľko goralov. Boli už slušne pod parou a veľmi hlasno sa zhovárali. Jeden z
nich odrazu pristúpil ku kardinálovi Wojtylovi, protektorsky
ho poklepal po ramene a začal vysvetľovať: „Vidzice, chlope, ja
znam, že som kapku pripity. A že to na gazdu vo Veľkym Posce
nepasuje. Ale dneškaj som sebe musel vypic, bo za jeden kubik
dreva som dostal teľo, jak fčera za dva!“ Po chvíli zosmutnel
a začal sa zdôverovať: „Najhorši budze, jak pridzem domu, bo
mojej starej še nijak nepači, ked pridzem podnapity. Oj, to zaš
budze!“
Ako som sa tak díval na pobaveného kardinála, bol som vo
veľkom pokušení povedať ustaranému gazdovi, že ten, ktorého tak smelo poklepáva po ramenách, je jeho kardinál. Určite by hneď vytriezvel. Ale nebolo to vhodné. Nakoniec by sa
azda náš hrdý gazda radšej postavil tvárou v tvár svojej prísnej
manželke.
Neskôr mi hovorili, že onedlho nato navštívil kardinál tento kraj pri príležitosti akejsi slávnosti. Podišiel k dverám kostola a zbadal v nich svojho známeho gazdu, ktorý s celou delegáciou vyšiel, aby privítal vzácneho hosťa. Goral tiež spoznal
svojho poslucháča z krčmy. Zastal ako pribitý, od prekvapenia
úplne onemel. Čosi také určite neočakával.
Kardinál si rýchlo uvedomil situáciu. Vedel, že z prejavu na
privítanie, ktorý mal goral predniesť, nebude nič. Usmial sa
dobroprajne, pristúpil k ustrnutému gazdovi, srdečne sa s ním
zvítal a diskrétne mu povedal do ucha: “ Ši fajny chlop, ale nepi
teľo.”
(prebraté z knihy: PIELATOWSKI K., Úsmev Jána Pavla II., DON
BOSCO, Bratislava, 2OOO, s.18 a 19)

Prestretý štedrovečerný stôl

Ilustračné E-FOTO Ing. Vladimír Briš

SIHELNÍK – vychádza štvrťročne alebo podľa potreby obce; bezplatné; vydáva OcÚ Sihelné; obsah zabezpečuje redakčná rada v zložení:
starosta obce Jozef Gabriel, Ing. Anna Chudjaková, Mgr. Janka Fernezová, Mária Ďubašáková, Mgr. Ľubomíra Nováková, Marián Sivoň, Jozef
Ferneza; grafický návrh, sadzba, E-FOTO Ing. Vladimír Briš – VEK; tlač z dodaných podkladov – TLAČIAREŇ združenie KUBÍK v Námestove
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Pomocnú ruku
daj nám, Pane

Bezplatné

Dar slobody prináša nové možnosti
Môj záujem upútalo tvrdenie pána biskupa Andreja Imricha v diskusii
s birmovancami po birmovke. Povedal, že štátne školy nie sú neutrálne svojou ideológiou,
ale ešte stále ateistické.
Potvrdzujú to aj učebnice, v ktorých je preferovaný ateistický svetonázor. Som rád, keď učitelia
dokážu správne vysvetliť
zavádzajúce témy. Škola
je vždy postavená na nejakom presvedčení – buď
je to ateizmus, alebo kresťanstvo, alebo liberalizmus, či iné náboženstvo.

Pieta. Zuzana Bielaková, 11-ročná, perokresba.
Kresba vpravo hore: Daniela Skurčáková, 13-ročná.

Ideálom nie je kríž, ale láska
Človek je rozmýšľajúce
stvorenie. Právom hľadá
zmysel skutočností, s ktorými sa stretáva. Do poznávania zapája zmysly,
rozum a vieru.
Kresťan otvára vnútro
Bohu. Disponuje sa pre
prijatie jeho ponuky. Realizuje sviatostný život,
počúva Pánov hlas v zjavenom slove a v učení
Cirkvi. Osvojí si kresťanský životný štýl.
Askéza. Plnohodnotne
ju možno prežiť len dostatočne pochopenú. Názov
pochádza z gréckeho výrazu askesis a znamená
cvičenie, odriekanie. Čisto pragmaticky je akceptovaná aj neveriaci ľuďmi.
Kristus prezentuje 3 for-
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my askézy: nevyhnutnú,
povinne voliteľnú a dobrovoľnú. Prvá smeruje
k ovládaniu žiadostivosti.
Druhá sleduje prevenciu
voči zlu a zároveň nadobúdanie ušľachtilých návykov. Tretia forma je
obetou z vlastnej iniciatívy pre dosiahnutie nejakého dobra. Ak nekresťan pochopí zmysel odriekania, o čo viac Kristov
nasledovník prijíme askézu ako neodmysliteľnú
súčasť svojho životného
štýlu.
Na záver:
„Utrpenie a smrť predchádzajú zmŕtvychvstaniu.“ A ešte niečo: „Ideálom nie je kríž, ale láska.“
JOZEF FERNEZA

Slobodný človek v slobodnej spoločnosti má právo
si zvoliť školu, ktorá je
v súlade s jeho presvedčením.
Ján Pavol II. hovorí
o úlohách katolíckej školy: „Katolícku školu nemožno chápať iba ako
protiklad štátnej školy.
Jej oprávnenie spočíva
v samom poslaní Cirkvi
a možno ho úplne chápať
vo svetle základných
zásad kresťanskej náuky: výchovný primát rodiny, výchovný projekt,
v ktorom harmonicky
Pokr. – str. 2

MIESTNE HLASOVANIE O ZRIADENÍ
CIRKEVNEJ ŠKOLY V OBCI SIHELNÉ
Na základe dohody starostu obce Sihelné p. J.
Gabriela, správcu farnosti Sihelné Mgr. M. Kolejaka a riaditeľky ZŠ Sihelné Mgr. Ľ. Novákovej sa
uskutoční miestne hlasovanie o zriadení cirkevnej školy v Sihelnom.
Hlasovanie sa uskutoční dňa 22. 4. 2001,
t. j. v nedeľu od 900 –
1500 hod. v budove domu smútku.
Zainteresovaní sa dohodli na nasledujúcom
postupe pri miestnom hlasovaní o zriadení cirkevnej školy v obci Sihelné:
1. Hlasovacie právo majú rodičia, ktorí majú deti narodené od 1. 9. 1987 –
21. 4. 2001 (sú to školopovinné deti, ktoré navštevujú, alebo budú navštevovať základnú školu).
Zoznam rodičov vyhotoví
obecný úrad.

2. Komisiu, ktorá bude
pri hlasovaní, budú tvoriť
zástupcovia delegovaní:
a) Obecným úradom
v Sihelnom (starostom
obce),
b) Okresným úradom,
odborom školstva v Námestove,
c) Rímskokatolíckym
biskupským
úradom
v Spišskom Podhradí
d) Radou školy pri Základnej škole v Sihelnom
e) Rímskokatolíckym
farským úradom v Sihelnom.
Členovia komisie si spomedzi seba tajným hlasovaním zvolia predsedu
komisie, ktorý bude riadiť
prácu komisie. Mená delegovaných zástupcov oznámia inštitúcie starostovi
obce.
3. Na hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky,
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Pokr. – str. 2

Dar slobody prináša nové možnosti
Dok. zo str. 1

vplývajú viera, kultúra,
život; všetkým otvorená
možnosť plnej kresťanskej výchovy; sloboda nielen v inštitúciách, ale inštitúcií ako takých.
Na katolícku školu treba stále viac hľadieť ako
na iniciatívu čiastočnej
cirkvi, ktorá prostredníctvom nej evanjelizuje,
vychováva a spolupracuje na vytváraní mravne
zdravého a silného spôsobu života v ľude.“
Panna Mária vo Fatime
predpovedala pád ateistického systému, aj obrátenie Ruska. V novej
histórii zohrajú významnú úlohu práve katolícke
školy. Je to božsko-ľudské dielo. Sú veľkým prínosom pre zdravý vývoj
národa, hoci za posledných desať rokov boli vystavené mnohým nepravdivým ohováraniam. Rodičia boli zastrašovaní
rôznym spôsobom, aby
sa báli žiadať takéto školy. Ich pôsobenie však už
začína prinášať ovocie.
„Nielen jednotliví kresťania majú byť pre svoje
okolie kvasom, aj cirkevné vzdelávacie zaria-

denia majú byť vzorom
pre ostatné školy.“ S týmto posolstvom sa vrátila
PhDr. Anna Hermanovská, riaditeľka cirkevného gymnázia v Prešove,
z Paríža. Na otázku: Vieme, že v USA patria katolícke školy medzi tie najkvalitnejšie. Platí tento
trend aj v Európe? – Odpovedala: „Áno, aj v Európe patria cirkevné školy medzi najlepšie. Ich
počet neustále rastie aj
vďaka tomu, že na ne
prihlasujú svoje deti aj
mnohí nekatolícki rodičia. Má to svoje pragmatické príčiny. Čím je totiž
v spoločnosti viac problémov, tým väčšmi budú seriózni rodičia chcieť, aby
ich potomkovia študovali
v bezpečnom prostredí,
kde dostanú nielen vzdelanie, ale aj dobrú výchovu. Napríklad parížsky mohamedánsky imán
(najvyšší predstaviteľ islamu vo Francúzsku) dal
svoje tri dcéry do katolíckej dievčenskej školy.
Možno trochu kuriózne je
aj to, že niektoré školy
rehole školských bratov
de la Salle sú dokonca
také žiadané, že rodičia

MIESTNE HLASOVANIE O ZRIADENÍ
CIRKEVNEJ ŠKOLY V OBCI SIHELNÉ
Dok. zo str. 1

ktoré vydá a proti zneužitiu zabezpečí Obecný
úrad v Sihelnom.
4. Jedna rodina dostane 1 hlasovací lístok
pri vstupe do hlasovacej
miestnosti a po prezentácii pred komisiou. Prevzatie hlasovacieho lístka sa
poznačí do zoznamu.
5. V hlasovacej miestnosti bude priestor, kde
môže ten, kto bude hlasovať, anonymne upraviť
hlasovací lístok. Upravený hlasovací lístok ten,
kto hlasuje, hodí do
uzamknutej urny.
6. Platné sú hlasovacie
lístky, ktoré sú upravené
podľa vzoru.
7. Po ukončení hlasovania komisia spočíta

hlasovacie lístky a vyplní záznam. Predseda komisie vyhlási pred komisiou výsledok hlasovania,
urobí záznam o výsledku a spolu s použitými
i nepoužitými hlasovacími lístkami odovzdá starostovi obce.
8. Starosta oznámi do
5 dní od hlasovania písomne výsledok hlasovania dotknutým inštitúciám, ktoré sú uvedené
v bode 2.
9. Na jedno dieťa pripadá jeden hlas. Hlasovanie bude platné, ak sa
hlasovania zúčastní počet rodičov, ktorí zastupujú nadpolovičný počet
detí. Výsledok hlasovania bude ten, za ktorý
bude aspoň 2/3 hlasov.

Rímsko-katolícka ľudová škola v Rabči, ktorá bola posvätená 25. augusta 1935 a do ktorej v minulosti chodili aj deti zo Sihelného. Táto škola jestvovala do zoštátnenia komunistickým režimom.
do nich zapisujú svoje deti ešte pred ich narodením...“
Život v slobode prináša aj nám novú možnosť

mať cirkevnú školu. Modlím sa za rodičov, aby využili túto príležitosť.
KŇAZ
MARTIN KOLEJAK

Choďte a učte ...

Cirkevné školy v dejinách
„Ježiš pristúpil k nim
a povedal im: Daná mi je
všetka moc na nebi a na
zemi. Choďte teda, učte
všetky národy a krstite
ich v mene Otca i Syna
i Ducha Svätého a naučte
ich zachovávať všetko, čo
som vám prikázal“. (Mt,
28, 19 a 20)
Ježiš Kristus založil
Cirkev ako viditeľné spoločenstvo, ktoré je oživované Duchom Svätým.
Poslaním Cirkvi je ohlasovať Evanjelium, posolstvo spásy. Aby si
Cirkev plnila svoje spásonosné poslanie, používala a používa hlavne tie
prostriedky, ktoré jej zveril sám Ježiš Kristus. Nezanedbáva však ani iné
– také, ktoré jej v rôznych dobách a kultúrach umožňujú dosiahnuť jej nadprirodzený cieľ
a podporovať rozvoj ľudskej osobnosti.
„Medzi všetkými výchovnými prostriedkami
má osobitný význam škola... Prítomnosť Cirkvi
v oblasti školstva sa
prejavuje najmä v kato-

líckych školách... svätý
cirkevný snem opätovne
deklaruje právo Cirkvi slobodne zakladať a spravovať školy každého druhu a stupňa.“ (Deklarácia
O kresťanskej výchove, II.
vatikánsky koncil)
Vznik škôl môžeme historicky datovať od stredoveku. Aj na stredovekom Slovensku – tak, ako
v celej Európe – bola katolícka Cirkev skoro jedinou nositeľkou kultúry a vzdelanosti.
Hlavnými šíriteľmi kultúrneho a náboženského
života boli rehoľníci. Spomeňme najstarší kláštor
na Slovensku – opátstvo
sv. Hipolyta na Zobore
pri Nitre. V rokoch 1075
– 1111 vzniklo a existovalo na území Slovenska
20 benediktínskych kláštorov. Do Sp. Štiavnika
prišli Cisterciáni v roku
1223, premonštráti zakladali svoje kláštory
v rokoch 1130 – 1252,
kartuziáni v rokoch 1305
(Kláštorisko) – 1319 (Červený Kláštor), Paulini
v roku 1250, atď. Rehoľ-
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níci okrem toho, že sa venovali bohoslužbe, rozjímaniu a spoločnej modlitbe, pracovali v dielňach
na poliach, klčovali lesy,
vysušovali močiare, obrábali polia a učili ľud
hospodárstvu. Pri každom kláštore bola aj škola pre mládež. Takto sa
rády zaslúžili o náboženský život a vzdelanosť.
Popri kláštoroch mali veľký význam pre rozvoj
školstva aj kolegiálne, čiže kapitulské a prepoštské chrámy. Pri chrámoch jestvovali kapitulské školy.
Staviteľské pamiatky
(chrámy, kostoly), umelecké diela (maliarske,
rezbárske,
sochárske),
ktoré dnes na území Spiša máme viac či menej
zachované, svedčia vysokej úrovni spoločenského, kultúrneho a náboženského života.
Za tým všetkým treba
vidieť inštitúcie, ktorých
úlohou bolo vychovávať
a vzdelávať mládež – či
už pre kňazské alebo
svetské povolanie, na zastávanie rôznych funkcií
v stoličných aj celokrajinských úradoch. Tieto
inštitúcie – školy – boli
spočiatku ako kláštorné,
neskôr ako farské, kapitulské, postupne dedinské, mestské, kráľovské.
Všetky spomínané typy
škôl zriaďovala Cirkev.
To, že Cirkvi záležalo na
skvalitňovaní práce škôl,
svedčí aj založenie Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu na Spišskej
Kapitule (r. 1819). Tento
ústav bol prvým svojho
druhu v Uhorsku a v dejinách slovenského školstva
má významné miesto.
Do roku 1868 boli školy v Uhorsku cirkevné,
zakladali ich cirkvi a náboženské spoločnosti. Od
roku
1868
ponechal
Uhorský štát cirkvám
právo zakladať a udržiavať školy za určitých podmienok, no už začali vznikať školy obecné, mestské, súkromné a štátne.
Pre ilustráciu uvádzam
stav v roku 1910:
Z celkového počtu škôl
v Uhorsku tvorili 15,6 %
štátne školy, 0,03 % župné školy, 7,6 % obecné

školy, 0,19 % spolkové
školy, 1,5 % súkromné
školy a 74,9 % cirkevné
školy.
V roku 1920 bolo na
Slovensku viac ako 3/4
všetkých škôl cirkevných.
V roku 1928 bolo na Slovensku v rukách štátu
29 % škôl ľudových a 67
% škôl meštianskych.
Po vzniku Slovenského
štátu (zákon č. 308/1940)
vznikli dva typy škôl –
cirkevné a obecné. Na
Spiši – v Levoči – bolo aj
reálne gymnázium katolícke (po roku 1918 zoštátnené).
Významným zásahom
do školstva bolo vydanie
nariadenia SNR zo 6.
septembra 1944 o poštátnení školstva na Slovensku.
Týmto nariadením došlo k zrušeniu všetkých
cirkevných (aj katolíckych) škôl. Podporou zoštátnenia školstva a jeho
následných reforiem bol
aj Program vlády Národného frontu – tzv. Košický vládny program, prijatý v apríli 1945.
Komunisti po nástupe
k moci (v roku 1948) mali eminentný záujem absolútne vylúčiť Cirkev zo
škôl.
Ústavodarné národné
zhromaždenie ČSR dňa
21. apríla 1948 prijalo
zákon o základnej úprave jednotného školstva.
Školy včlenil do jednotnej sústavy, všetkým školám určil jednotný výchovný cieľ: deti a mládež vychovávať v duchu
marxizmu-leninizmu.
Po roku 1989, prijatím
zákona č. 171/1990 Zb.,
vznikli nielen politické,
ale aj legislatívne podmienky na vznik nových
cirkevných škôl.
V súčasnosti je na Slovensku 142 katolíckych
škôl, ktoré navštevuje
približne 3,5 % detí a mládeže.
V Spišskej diecéze je
26 katolíckych škôl: 2
MŠ, 17 ZŠ, 2 gymnáziá,
1 SZŠ, 1 SOU, 1 ZUŠ, 2
špeciálne školy.
(PREVZATÉ Z REKOLEKČNEJ PREDNÁŠKY
PaedDR. JÁNA DRAVECKÉHO)
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Otázky pre starostu obce
Jozefa Gabriela
1. Uvažujete aj tento
rok s vytvorením voľných
pracovných miest na verejnoprospešné práce?
Áno, uvažujem. Na základe
najaktuálnejších
potrieb obce som vypracoval projekt VPP. Mali by
sme zamestnať okolo 33
ľudí, z toho asi zo 12
žien. Títo ľudia by pracovali na opravách autobusových zastávok, ďalší chlapi by šli k výstavbe vodovodu. Chceli by
sme pokračovať vo výrobe
zámkovej dlažby a ukončiť rekonštrukciu kultúrneho domu. Ďalej by sa
podieľali na odstraňovaní
nelegálnych skládok odpadu v obci. Termín nástupu uvažujem v mesiacoch apríl a máj. Doba trvania je šesť mesiacov.
Zamestnať sa môžu len
tí, ktorí sú minimálne jeden rok evidovaní na úrade práce.
2. Hovorí sa, že sa
budú rušiť autobusové
spoje do našej obce...
Našťastie, nie. Dňa 16.
2. sme mali poradu o tejto problematike. Idú sa
rušiť niektoré spoje, ale
nie v našej obci. Rokovali
sme aj o požiadavke, ktorú sme dali. Chceli sme,
aby znovu zaviedli spoje
večer na 1805 hodine a na
sobotu, aby sme nemuseli
doplácať, tak tu nám nevyšli v ústrety. Ale prisľúbili, že v piatok dajú autobus večer o 1805 z Rab-

če do Sihelného. Potom
ráno o 450 v pracovné dni
bude chodiť zo zástavky
od Skurčáka. Ďalej sa posunie spoj z 815 hod. na
835 hod., ktorý odchádza
z Námestova v pracovných dňoch.
3. Vy, starosta obce,
ako hlavný predstaviteľ obce, ste za to, aby
v našej obci bola cirkevná škola?
Som
kresťan-katolík
a mojou povinnosťou je
podporovať cirkevné ustanovizne. Nie, že by som
mal niečo proti našej škole, alebo učiteľom. Ja si
vážim dobrých učiteľov.
Ale mám výhrady k učebným osnovám, podľa ktorých sa učia naše deti.
Som otec a chcem, aby sa
moje deti učili o pravde
a o morálke, a preto budem podporovať cirkevnú
školu.
4. Aký máte názor na
súčasnú politickú scénu?
Je veľmi zložitá. Pre
obyčajného človeka je veľký problém orientovať sa
v tejto politike. V médiách je veľmi veľa informácií o rôznych politikoch,
veľakrát negatívnych. Potom s takto očierneným
politikom si spájame aj jeho politickú stranu, kde
pracuje. Veľmi veľká chyba alebo nevyzrelosť ľudí
je v tom, že politikov ohodnocujú podľa toho, ako
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Pokr. – str. 5

Správa o hospodárení OcÚ Sihelné
za rok 2000 v tisícoch Sk
Výdavky za rok 2000
Rozpočet Výdavky
Vodné hospodárstvo
4 396
Miestne komunikácie
167
23
Spoje príspevok na SAD
17
Úvery – splátka úveru
528
528
- splátka úroku
380
351
Poplat. banke
6
6
Požiarna ochrana
68
22
Školenie pracovníkov
5
TJ a šport
19
10
Kultúrne zariadenia (KD)
575
626
Knižnica
10
2
Miestny rozhlas
55
84
Starostlivosť o starých občanov
15
6
Príspevok na živelnú pohromu
10
Projektové dokumentácie (infrašt.) 248
657
Bytové hospodárstvo
50
42
Verejné osvetlenie
170
179
Pohrebníctvo
7
30
Čistenie a zimná údržba MK
100
43
Odstraňovanie komunálneho odpadu 10
36
Občianske združenia, nadácie
12
23
ZŠ, MŠ
15
3
Poslanci
30
28
Správa obecného úradu
1597
2280
Schodok hosp. minul. roku
10
76
28
Ostatné výdavky
4153
9435
Celkom:
Príjmy za rok 2000
Rozpočet
Úroky z bankových účtov
2
Poplatok za miestny rozhlas
3
Cintorínsky poplatok
3
DÚ – zo závislej činnosti
2300
Daň z pozemkov FO
104
Daň zo stavieb FO
140
Poplatok za psa
5
Poplatok zo vstupného
Poplatok za užívanie VP
3
Správne poplatky
DÚ – daň z príjmov PO
253
Daň z pozemkov PO
50
Daň zo stavieb PO
100
Poplatok z predaja AN a TV
55
DÚ – cestná daň
167
Popl. za kopír. práce
Dotácia na výkon samospr. funkcií 378
Dotácia ČOV
Dotácia na infraštruktúru
Dotácia na folklór
Dotácia na vodovod
Pokuty občanov
Poplatky od občanov rôzne
Príjmy z predaja bytov
Príjmy z predaja pozemkov
Príjmy z prenajatých budov
Vrátené prostr. za vodovod
Za nájom lešenia, KD
Pre prac. VPP
Celkom:

2
5
300
10
180
140
4200

Príjmy
2
6
1
2 292
85
80
3
1
2
1
263
28
3
175
1
378
751
560
60
3 400
6
478
1
210
264
402
9453

Stav na účte ku 31. 12. 2000 bol 17 858,30 Sk.

Reakcia na knihu Sihelné
Podpísaná Vnenčáková – Sučáková, narodená 4. 2. 1927 v Sihelnom č. 166.
V prvom rade chcem
reagovať na článok na
strane 121, čo sa týka
Márie
Genšiňákovej,
ktorý ste vybrali zo spomienok učiteľky Gryczovej, ktorá pôsobila v Sihelnom v roku 1933.
Hodnotila ju ako grófku s až do neba ohrnutým nosom nad smrteľnými Sihelčanmi.
Ja som ju poznala sedemnásť rokov ako vzácnu ženu, obetavú, nábožnú a môžem ju aj
hodnotiť.
Bola som trojročná sirota, keď mi umrela mamička a ona si ma osvojila a vychovala. Spomínam na ňu s úctou
a láskou. Z jej rozprávania i poznania mala
som ju rada, ona mňa
a rada som ju počúvala.
Pamätám sa dobre na
všetko, čo mi rozprávala. Nevedela čítať, len
troška a vedela sa podpísať, ale vedela hovoriť
po nemecky a anglicky.
V Amerike nemala ľahký život, musela vykonávať najšpinavšie práce, kým sa nenaučila
reč, až potom sa mala
lepšie.
Ušetrila
peniaze,
a keď prišla, postavila
si dom – drevený. Zobrala k sebe mamičku a vyplatila dlhy.
Ľudia ju mali radi, nosila veľa detí ku krstu
a bola
aj birmovnou
mamou. Veľa ich už pomrelo, ale mnohí ešte
žijú a právom sa hnevajú na obvinenia učiteľky, ktorá tu bola jeden
rok.
Pomáhala aj tak, že
zakúpila dva kalichy,
keď v tridsiatych rokoch
vykradli Poliaci s Juchom kostol. Jeden kalich je slávnostný, používa sa len pri veľkých
slávnostiach. Na jednom
kalichu sú vyryté začiatočné písmená jej mena
a priezviska. Aj na oltár
Lurdskej Panny Márie
venovala väčší obnos pe-

ňazí. V Sihelnom dala
postaviť kamenný kríž
v roku 1925, ktorý tam
dodnes stojí. Počas misií v roku 1926 posvätili kríž aj pre Sihelné
a z Rabče ho v procesii
niesli muži a umiestnili
ho pri kamennom kríži.
Pôvodný drevený kríž už
dávno podľahol hnilobe.
Nato môj manžel urobil
kríž, ale aj ten sa musel
po čase vymeniť. V roku 1944 som dala urobiť
nový, ktorý posvätil vdp.
Blažej Dibdiak. Na začiatku dediny dal Anton
Brezoňák postaviť pomník na pamiatku padlých z Prvej svetovej vojny aj s ich menami. Tak
sa išlo v nedeľu po obede 18. septembra 1994.
Najprv bol posvätený pomník na nižnom konci,
a potom drevený kríž
uprostred dediny. V Sihelnom nemali koč, len
vozy, rebrináky, a tak
nie je pravda, že sa dala voziť do kostola každú nedeľu, iba keď niesla nejaké dieťa na krst,
zviezli ju. Ináč sme chodievali peši, vodievala si
ma za ruku.
Žila veľmi skromne.
Nikdy som ju nevidela,
že by bola pila, ale ľuďom pomáhala, ako sa
len dalo. Neodišiel od nej
naprázdno nikto, kto ju
prosil o pomoc. Denne
som ju vídavala na kolenách modliť sa a učila
tomu aj mňa.
Bola to moja drahá
krstná mama a mamou
som ju aj volala. Píše
učiteľka okrem iného,
že mala chorého muža
a lekárka jej povedala,
že má jesť pomaranče
a mandarínky. To by
však bola pravda, len ak
by jej ich vietor priniesol
z teplých krajín, veď vtedy o pomarančoch nebolo ani slýchať.
Chcem ešte napísať
o veciach, ktoré sú len
okrajovo
spomenuté
v knihe Sihelné.
ĎALŠIE PAMÄTI
MARGITY VNENČÁKOVEJ
BUDÚ UVEREJNENÉ
V ĎALŠOM
ČÍSLE SIHELNÍKA
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Rozpočet obce Sihelné – rok 2001 v Sk
Príjmy:
daň z príjmov zo závislej činnosti
2 540 000
daň z nehnuteľností: stavby
240 000
– pozemky
154 000
– poplatok za psa
2 000
– poplatok za užívanie VP
2 000
– poplatok za vyhl. v MR
4 000
– cintorínsky poplatok
2 000
daň z príjmu PO
340 000
cestná daň
265 000
– poplatky z predaja alkoholu a tab. výrobkov
10 000
dotácie zo ŠR na samosprávu na r. 1998
378 000
ostatné príjmy od FO: - telefón
5 000
– pokuty za poruš. práv. pred.
2 000
– úroky z účtov
2 000
príjem z predaja pozemkov
15 000
dotácia na vodovod
502 000
Príjmy spolu:
4 463 000
Výdaje:
výstavba vodovodu
502 000
údržba a oprava ciest a MK
265 000
splátka úverov
528 000
splátka úrokov
264 000
– bankové operácie
6 000
požiarna ochrana: – odmeny
5 000
– PHM (nafta), materiál, výstroj
9 000
– el. energia
15 000
– údržba PO
10 000
– školenie pracovníkov - poplatok za školenie
5 000
TV – el. energia
1 000
– reprezentačné, dary
15 000
KD – rekonštrukcia
250 000
príspevok na akcie (Podbabiohorské slávnosti)
60 000
knižnica - knihy (4), mzda za vedenie knižnice (5)
9 000
star. o starých občanov – občerstvenie (10), dar(5)
15 000
10 000
živelné pohromy
verejné osvetlenie – údržba a oprava
15 000
– elektrická energia
110 000
dom smútku – el. energia
1 000
cintorín, odmeny
2 000
– materiál
2 000
– PHM
4 000
čistenie a zimná údržba MK
90 000
odstraňovanie KOMOD - vývoz smetí
25 000
ZMOS príspevok
12 000
MŠ príspevok
6 000
ZŠ príspevok
12 000
poslanci – odmeny
30 000
správa obecného úradu:
– voda
3 000
– údržba, oprava (počítač, kopírka)
8 000
– PHM (benzín), oleje, mazadlá
77 000
– občerstvenie, dary
20 000
– elektrická energia
15 000
– telefón
80 000
– spoje, poštovné
20 000
– správne poplatky
15 000
– teplo
35 000
– odvody z miezd VŠZP, Soc. poist., FZ
342 000
– mzdy
900 000
– stravné
65 000
– kanc. potreby, papier, obálky
20 000
– auto, leasing
8 000
– vybavenie kancelárií
20 000
– čistiace prostriedky
3 000
– noviny, časopisy
10 000
– materiál (drobná údržba, nákup diskiet)
13 000
– údržba programov
5 000
– servis, údržba auta
20 000
– poistenie auta – zákonné a havarijné
31 000
– poistenie majetku
25 000
ostatné výdaje:
450 000
Výdaje spolu:
4 463 000
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Blahoželáme našim jubilantom,
ktorí v roku 2001
oslavujú
životné jubileum
Najstarší občania obce: Ján Vronka – 94; Mária
Ďubašáková – 92-ročná;
Naši jubilanti – 90 rokov: Ignác Vnenčák, Mária
Pindjáková, Helena Maslaňáková;
Naši jubilanti – 80 rokov: Karolína Pindjaková,
Ján Vonšák, Pavlína Vonšáková, Jozef Chudjak;
Naši jubilanti – 75 rokov: Anna Rusnáková, Jozefína Brandysová, Anna Chovancová, Ján Chudiak,
Mária Brezoňáková, Jozef Mazurák, Žoa Tarčáková, Karolína Fernezová, Karol Kornhauser, Ignác
Grižák, Anton Ferneza, Mária Chudjaková, Anna
Gabrielová;
Naši jubilanti – 70 rokov: Kristína Mazuráková,
Žoa Grobarčíková, Anton Brišák, Jozef Grižák, Jozef Gura, Jana Chudiaková, Anton Grižák, Pavlína
Ďubašáková, Mária Madericová, Žoa Klusáková;
Zaujímavosť: za 100 rokov sa v obci narodilo 1320
detí.
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa
zdravia, šťastia, radosti a pokoja

Otázky pre starostu obce
Jozefa Gabriela
Dok. zo str. 3

vedia plynulo rozprávať,
ako vedia ľudí svojou rečou nadchnúť a mnohokrát sú to falošné reči. Politik, ktorý nemusí plynulo rozprávať, ale má dobré
myšlienky, tak tomu ne-

chceme rozumieť. A hneď
ho odsúdime. Treba sa
nám veľmi veľa učiť v tejto
oblasti. Povinnosťou každého z nás je hľadať
pravdu a na základe nej
rozoznávať aj politikov.
Hlavné je zachovávať si
dedičstvo svojich otcov.

Najrizikovejšími pracoviskami
sú bary
Zamestnanci fínskych
barov a reštaurácií sú vystavení riziku viacerých
chorôb a vo fínskych
štatistikách obsadzujú
najvyššie priečky v súvislosti s úmrtnosťou
a násilím, vyplýva to
z nedávneho výskumu
fínskeho
štatistického
úradu. Podľa prieskumu
sú v baroch a reštauráciách najväčšiemu riziku úmrtia vystavení počas zásahu aj príslušníci polície, pričom čašníci
sa dostali na najvyššiu

priečku v úmrtnosti, ktorá priamo súvisí s povolaním. Zamestnanci barov a reštaurácií trpia
oveľa viac problémami
s pohybovým ústrojenstvom a v súvislosti s násilnými útokmi zo strany opitých hostí. Na
vzostupe sú aj psychické problémy. Súvisia
s predĺženými otváracími hodinami, pričom
dlhý pracovný čas má
rozhodujúci podiel na vysokej hladine stresu personálu reštaurácií.
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Náš sľub deťom

Kvitne strom po stý raz

„...výchova dieťaťa je jeho druhým narodením,
preto by malo byť v záujme každej spoločnosti venovať jej veľkú pozornosť“ – Kardinál Tomášek
V procese výchovy nadobúdajú deti základ budúcej
mravnej zrelej osobnosti. Prirodzeným a nenahraditeľným prostredím je rodina. Atmosféra rodiny, zvolený
štýl, hierarchia hodnôt môžu byť príčinou, že dieťa ostáva samo obklopené všetkými materiálnymi výdobytkami, alebo bez každodenného prejavu lásky a porozumenia. A ak sa k tomu pripojí strach so sebarealizácie a nedostatok pozitívnych zážitkov...
Televízia sa často stáva jediným spoločníkom a zároveň tvorcom hodnôt. Televízia je médium, ktoré je prítomné v každej domácnosti a do značnej miery ovplyvňuje názory, hodnoty, atmosféru a život celej rodiny.
Popri pozitívach televízie, akými sú rýchlosť presunu informácií, možnosť šírenia vzdelanosti a kultúry vystupujú do popredia až negatívne dôsledky: vyhýbanie sa realite, manipulácia s informáciami, agresivita, konzumizmus, pokles komunikácie s rodinou. Negatívne aspekty
televízneho vysielania umocňuje dĺžka času stráveného
pri televíznej obrazovke. To môže byť jedna z príčin, že
deti, ale aj dospelí prostredníctvom rôznych hrdinov unikajú zo životnej reality.
Riešenie problému je najmä v samom človeku, ktorý
je vnútorne slobodný čistý a zodpovedný. Sebapoznanie
a následné sebaakceptovanie s prijatím svojich kladov
i záporov sa pozitívne premieta aj do vzťahu k iným ľuďom a okolitému svetu. Jednou z ciest, ktorá môže výrazne napomôcť uvedomiť si vlastnú mravnú hodnotu
i hodnotu života vôbec je výchova a rodinnej výchove
môže veľmi pomôcť škola i rôzne výchovné inštitúcie,
ktorých ciele sú zamerané na rozvíjanie sociálnych zručností, osobnej mravnosti, úcty k človeku aj životu. Výchova k spomínaným hodnotám je jedným z prostriedkov, ktorý môže eliminovať účinok násilia v spoločenskom živote.
V súčasnosti v našich školách spĺňa túto úlohu predmet etická výchova. Zaujímavý je cieľ etickej výchovy,
výchova prosocionálneho človeka. Prosociálny človek je
teda človek, ktorý sa k ostatným ľuďom správa ako
k priateľom, čiže zachováva tzv. pravidlo mravnosti: čo
chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým a čo nechceš, aby
robili tebe, nerob ani ty druhým.
Toto podchytili vyučujúce náboženstvá, ktoré propagujú a vychovávajú k týmto ľudským hodnotám. Cez televíznu obrazovku stimulujú deti a mládež premietaním
videokaziet a dialmov zo života ľudí založených na vysokých morálnych zásadách, ako životopisy svätcov, podobenstvá zo života Pána Ježiša a pod. Tak deti nachádzajú dobré vzory pre svoju ďalšiu životnú orientáciu.
K tejto úvahe chcem pridať moju skúsenosť s deťmi,
ktoré záporne ovplyvňuje televízne vysielanie. Mám dojem, že deti celé popoludnie aj do neskorého večera sú
doslova prilepené k televíznej obrazovke a sledujú všetko, čo televízia vysiela. Poznajú titulky telenoviel a lmov, ktoré sú výsmechom ľudskej morálky, presýtené
brutalitou a agresivitou. Často počujeme z úst 6-ročného
dieťaťa slová reprodukované zo sledovaného lmu a veľmi nevhodné. Je skoro pravidlom, že čo dieťa vidí a počuje, to aj napodobňuje v hrách a čuduj sa svete, oni sa
hrajú na zamilovaných, na banditov, zlodejov, alkoholikov a podobne.
Preto je potrebné, aby si rodičia ustrážili svoje deti
a nedovolili im pozerať nevhodné programy pre deti,
a tak splnili svoj sľub, ktorý si dali pri krste svojho dieťaťa
... aby bolo ľuďom na osoh Bohu na slávu a rodičom na
radosť.
ĎUBAŠÁKOVÁ, MŠ

Videla som starkých, za ruky sa viedli,
v pomalom kroku rýchlil sa im dych.
Postáli, mali nadbehnuté,
preteky s časom nevšímali si.
Oprela sa starká kamarátsky plecom
o rameno mužné kedysi.
Vedeli aj bez slov, čo ten druhý cíti
a hoci v chôdzi neistí,
vykročili s pokojom a v láske
pod strom kvitnúci.
Zanôtil starký pieseň zo spomienky,
usmial sa do diaľky, pozrel na ženu
v jabloňovom kvete
krehkú, zasnenú.
Bol z neho mladík zas.
Kvitne strom po stý raz.
BUJNOVÁ LÝDIA

Prehánky
Šli sme jarnou lúkou len tak naboso
v stopách nám slnko kvitlo
dlane horeli nehou obloha belaso
voňali ústa od bozkov
S vetrom si ma objímal pod dúhovým
mostom zelený škriatok z trávy
veselo sa smial
Na bocianích krídlach do neba
sme vzlietli strieborný mesiac
rožkatý čertík
vábil nás k nočným hrám
V dažďových kvapkách čakala
vášeň opojne sme sali krištáľovú
vlahu po šťastí smädní
bieli v rannom závoji
Bol si kráľ a ja tvoja pani
Nevyprší láska ako oblak v máji?
BUJNOVÁ LÝDIA
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kon, resp. Starú zmluvu
(SZ) a Nový zákon, Novú
zmluvu (NZ). Biblia obsahuje 73 kníh. SZ má 46
kníh a NZ má 27 kníh.
Biblia sa číta po celom
svete a bola preložená do
viac ako 2000 jazykov.
Dôležité!!! – Sväté písmo nie je len kniha, ktorá hovorí o Bohu, ale je
knihou, v ktorej Boh hovorí k ľuďom.

a na najvyšší stupienok
sa postavili tí najlepší:
skupina Jochabed: Mária Brišáková, Anča Fernezová – získali až 79
bodov. Víťazi si odniesli
pekné knižky, ružence,
obrázky a diplomy. Blahoželáme a tešíme sa na
budúci rok, lebo súťaž sa
už pripravuje.
Na dnes toľko k Biblii.
A nabudúce pokračujeme. Niet väčšej knihy,
niet lepšej knihy. Je veľmi
dobré mať doma pre Bibliu špeciálne miesto, aké
jej právom patrí. Pri Biblii by mohla byť aj sviečka. Zapáľme si sviečku,
otvorme Bibliu a čítajme.
Stačí 10 – 15 min. Dôležité je, aby sme to robili
každý deň.
„Pane, ty ma skúmaš
a vieš o mne všetko; ty
vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: či kráčam
a či odpočívam, ty ma
sleduješ. A všetky moje
cesty sú ti známe.“
(Ž 139, 1 – 3)
MARIÁN SIVOŇ

ČojeBiblia?–KNIHA KNÍH

Veľká biblická súťaž
V januári sme mali
II. ročník našej biblickej
súťaže. Vychádzali sme
z druhej knihy Mojžišovej – Exodus. Tak ako
vlani, ani toho roku sa
chlapci a dievčatá nemuseli za svoje odpovede
hanbiť. Naopak, vedeli.
Boli veľmi dobre pripravení. A ako to dopadlo? Súťažilo 6 dvojíc. Na treťom
mieste sa umiesnila skupina Jozef: Kozák Martin,
Kozák Ján s počtom bodov 74. Na druhom mieste so 76 bodmi sa umiestnili Dávidovci: Pindiak
Tomáš, Michal Ferneza

„Jožko vbehne do izby
ako víchor. A vtom... Naraz sa zastaví. „Dedko číta Bibliu. Musím byť ticho“, uvedomil si v priebehu jednej sekundy. A tak
už iba po špičkách prešiel k stoličke a posadil
sa, samozrejme najtichšie, ako to taký malý
chlapec vedel. Teraz nemôže dedka rušiť.
Vedelo sa, že keď dedo
číta Bibliu, treba byť ticho. Priam posvätné ticho v tom čase vládlo
v malej izbe, v ktorej dedko prežil väčšinu svojho
života.
Chlapec, hoci inokedy
veľmi živý a hravý, teraz
sedel nehybne a so záujmom pozoroval dedka.
Držal Bibliu, akoby to
bol najvzácnejší poklad.
A veru, pre neho Biblia
bola veľkou vzácnosťou.
Veď ho sprevádzala celý
život. Vždy mu bola sprievodcom. V chvíľach ťažkých i veselých. Otváral
ju často a rád. Práve dočítal. Pomaličky ju zavrel. Jožko sa ujal slova:
- „Dedko?“ – „No, ... čo
je Jožko?“ – „Ukáž mi tú
knihu.“ – „Pozri“, povie

Krížová cesta – Terézia Rusnáková, 11-ročná, 5. A

Golgota – Ľubomír Mazurák, 11-ročný

a podá mu Bibliu. „Páči
sa ti?“ – „Dedko, prečo
ju stále čítaš? Veď si ju
už musel prečítať aspoň
stokrát!“ – Chvíľu bolo ticho, dedko rozmýšľal. Potom krátko zhrnul: „Prečo ju stále čítam? Lebo
je to Kniha kníh.“ A opatrne odložil Bibliu na jej
miesto, ktoré patrilo len
Biblii, nijakej inej knihe.
Chlapcovi však taká odpoveď nestačila a pokračoval: - „A čo je v nej také
pekné?“ – „Joj, chlapče.
V nej je všetko! Rozpráva
o živote i o smrti, o nenávisti i o láske, o zle
i dobre.“ Chlapec zatíchol
a uvažoval len tak pre
seba: Keď sa naučím čítať, aj ja budem mať Bibliu a budem ju čítať. Bude to moja Biblia. Nikomu ju nedám!
Zopár informácií
- Čo je Biblia?
Stačí iba letmo pozrieť
obsah knihy, aby sme
zistili, že Biblia je akási
knižnica“. Vyplýva to už
z jej samotného názvu.
Biblia je z gréckeho ta
biblia = knižočky, spisky. – Delí sa na Starý zá-
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Ďakujeme ti, príroda

Kam kráčaš?

Marta Bielaková, 13-ročná, 7. B, koláž

Naoza j nič nemá
zmysel?

Nič nemá vlastne zmysel. Prečo vlastne žijeme?
K čomu je dobré to večné
odriekanie pri honbe za
lepším? Prečo je toľko nespravodlivosti na svete?
Prečo je nenávisť a utrpenie? Prečo sú vojny? Prečo musím umrieť? Tieto
slová znejú ako údery
kladivom, každého z nás
sa dotýkajú.
Je to jednosmerná ulička, ktorá vedie do beznádeje, zúfalstva, rezignácie. Môže nám dať niekto
uspokojivú odpoveď na
všetky tieto otázky? Naše
srdce je naplnené obavami, ktoré sa len s veľkou
námahou snažíme prekonať. To dokazuje, že
tieto otázky nie sú nám
ľahostajné.
Je ťažko žiť, keď nenachádzame zmysel života
– falošné šťastie. Niektorí ľudia sú zdanlivo veľmi šťastní. Ale sú naozaj
šťastní? V televízii, novinách a časopisoch vidíme každý deň mnoho
šťastných tvárí. Z reklám
na cigarety sa na nás usmievajú mladí ľudia, plagáty na osviežujúce nápoje hýria optimizmom.
Od reklamy auta, až po
reklamu na rezance –
všade sa ukazuje radosť
zo života. Ako v reklame,
tak i v skutočnosti ľudia
často radosť prestierajú.

Len málokto prizná, že
hlboko v jeho srdci sa
skrýva prázdnota. V každom zostáva túžba po
pravom zmysle života.
–Tajomstvo zmysluplného života. Na tieto otázky sa ľudia sami márne
snažia nájsť odpoveď. Paradoxom je, že táto odpoveď je každému dostupná. Nájdeme ju v Biblii,
ktorá prináša jedinečné
posolstvo o zmysle našej
existencie.
Biblia hovorí, že len
Boh, náš Stvoriteľ, môže
upokojiť našu nepokojnú
myseľ. Život bez Boha
ináč nemá zmysel, je
prázdny. Boh ťa miluje.
Obetoval za teba svojho jediného syna – Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži
a vstal z mŕtvych, aby si ty
mohol žiť. V ňom ti poskytuje odpustenie všetkých
tvojich vín a večný život
v nebi. Keď odovzdáš svoj
život Ježišovi, stane sa tvojím Spasiteľom, Ochrancom, Pánom a Priateľom.
Dá ti vnútorný pokoj a pravú radosť. Nebudú ťa prenasledovať trýznivé otázky, tvoj život bude mať
zmysel, budeš vedieť, prečo a ako máš žiť.
Ježiš povedal: „Proste
a dostanete, hľadajte
a nájdete, klopte a otvoria
vám.“ (Mt 7,7)
PETER CHUDJÁK

Každý z nás, kto si aspoň trochu všíma životné
prostredie našej obce, si
musí priznať, že určite
nie je také, aké by malo
byť. Stačí sa len ísť pozrieť do blízkeho potoka,
či lesa. Kde sú tie časy,
keď sme v Sihelskom potoku bežne vídavali plávať množstvo rýb a dokonca bolo možné vidieť
aj raky, ktoré sú tak veľmi náročné na čistú vodu. Na to môžeme už iba
spomínať. Dnes je hrôza
vidieť v potoku sa čľapkajúce deti a o niečo vyššie
sa vo vode nachádza vyhodená kopa rôzneho odpadu, na ktorom je navyše hodené už zapáchajúce uhynuté zviera. Potok
sa pre nás stal najpohodlnejším a najlacnejším odpadovým košom a kanálom. Veď načo platiť kôš
na smeti, hoci jeho cena je
oproti tomu, čo iní investujú napríklad do alkoholu skutočne zanedbateľná. Ale alkohol je pre
mnohých výhodnejšia investícia ako samotná príroda a s ňou my sami.
Tak isto aj blízky les
sa často stáva výhodným
smetným košom na rôzny šrot, konzervy, handry, papiere, zbytky rôznych chemikálií a iných
vecí, ako aj uhynutých
zvierat. Prípadne tu aspoň nájdeme nepozbierané množstvo už hnijúcich konárov z vyrúbaných stromov. Je to ozaj
nepochopiteľné, že hoci
doma často všetko tak
dôsledne upratujeme to,
čo je naše, prírodu v okolí už za našu nepovažujeme. Asi sa chceme silou
mocou za niekoľko rokov
(a tých môže byť veľmi
málo) chodiť pozerať na
čistú vodu v potoku, rieke či na čistý les už
iba do vzdialených prírodných rezervácií. A pritom
naša oravská príroda (zatiaľ) patrí skutočne medzi
klenoty nielen Slovenska,
ale aj Strednej Európy,
o čom svedčia výpovede
mnohých návštevníkov či
už zo zahraničia, alebo zo
Slovenska. My však chceme onedlho bývať na

jednom veľkom smetisku
a neporiadku. Je to tak
pohodlnejšie, už sme si
na to zvykli, už si to pomaly ani nevšímame. Človeka však môže jeho pohodlnosť niekedy až tak
zaslepiť, že sa mu môže
stať aj to, čo s stáva človeku, ktorý sa už niekoľko mesiacov neumýva.
Jednoducho mu už potom pravidelná hygiena
ani nechýba, už ju vôbec
nepotrebuje, ba dokonca
mu je to takto pohodlnejšie, nemusí sa umývať.
Ale aký je to obraz vidieť
takéhoto človeka! A aký
je to tiež obraz vidieť prírodu v tak hroznom stave, v akom ju často nechávame... Je to žiaľ aj
náš obraz. Pre nás je ale
pohodlnejšie vyviezť šrot
do blízkeho lesa, ako na
šrotovisko alebo skládku. Nechce sa nám ani
rozmýšľať, akým spôsobom možno vylepšiť a udržať v čistote naše životné
prostredie. Lenže aj príroda je zrkadlom kultúry
celej obce, celého národa. Koľké milióny peňazí
sa investujú do ochrany
prírody v iných štátoch.
A to určite nie sú peniaze, ktoré im už nie sú potrebné. Aké až pedantne
čisté, upratané lesy, potoky, rieky majú Nemci.
To môžu potvrdiť aj tí
občania z našej obce, ktorí v Nemecku pracovali.
Skutočne boli až prekvapení, aká čistota a ochrana prírody je možná. Nemec si svoj súkromný pozemok, či je to les, lúka,
potok doslova pestuje, čistí, mnohokrát lepšie ako
my svoje záhrady. A nemyslime si, že je to iba
v tom, že oni na to majú
viac času, nancií, a podobne. Ochrana a úcta
k prírode je jednoducho
otázkou vzťahu k nej. Kde
všade my často míňame
čas aj peniaze, na koľké
zbytočnosti (koľko času
mnohí strávia pri už spomínanom alkohole). Obetovať niečo pre prírodu
sa nám zdá ale zbytočné
a asi aj smiešne. Čo je potom pre nás ale dôležité?
Ak už pre nás nie je dôle-
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žitý vzťah k prírode, bez
ktorej by sme tu ani neboli a ktorá je pre nás
takým veľkým darom od
Boha, tak už pre nás potom nie sú dôležití ani ľudia, ani my sami.
Mali by sme už konečne začať od prírody nielen
stále niečo brať, ale jej aj
niečo dať, mali by sme sa
aj my za to všetko, čo pre
nás robí, jej aj odvďačiť,
odmeniť. Nerobme to tak,
že ju ešte viac devastujeme, ničíme, že si ju tak
málo všímame, hoci nám
tak veľakrát bola dobrá.
Koľkokrát nám bolo príjemné si v nej oddýchnuť
a porozprávať sa s priateľmi, so známymi pri rôznych posedeniach, gulášoch alebo pri iných akciách. Kde sa človek môže
uchýliť a upokojiť po uponáhľaných dňoch, ak nie
v prírode. A ako ju majú
radi deti. My sa jej za
to odvďačujeme konzervami, igelitovými sáčkami,
papiermi,
polámanými
stromčekmi a iným neporiadkom, ktorý po nás
pri takýchto akciách ostáva. Toto je naše „ďakujem“ prírode. Už nám chýba iba povedať: „dobre ti
tak“. A takto je to vo všetkom pri výruboch dreva,
kde často na vysadenie
nových stromčekov už nemáme a nechceme mať
čas (najdôležitejší je momentálny zisk), pri zbere
lesných plodín, pri celkom
obyčajnej prechádzke atď.
atď., je toho veľmi veľa.
Toto všetko je teda naše
skutočne zvláštne a pre
nás ľudí asi typické poďakovanie sa prírode za to,
že sa nám stále dáva a dáva. Ale dokedy ešte?
JURÁŠ

Pletenie korbáčov na základnej škole
Naša škola je známa
tým, že už pár rokov
sa venujeme výrobkom
z prútia na technickej
výchove pod vedením pani učiteľky Labajovej Gabriely. Veľký úspech sme
dosiahli v relácii – CRN
– CRN v roku 1996. Od
tohto roku sme sa zamerali na pletenie veľkonočných korbáčov.
Naša škola začala v tejto oblasti podnikať. Každý rok z predaja veľkonočných korbáčov získame cca 1 500,-Sk.
Peniaze sú používané na
zakúpenie pomôcok a odbornej literatúry.
Pochvala patrí žiakom 7. B
triedy, ktorí pletenie korbáčov zvládli na jednotku. Vo svojom voľnom čase trávili mnohé hodiny
v škole a plietli korbáče

zom toho, že žiaci našej
školy sú zruční, snaživí
a šikovní. Ľudové remeslá mali vždy tradíciu v tejto obci a v tejto tradícii
chceme pokračovať.
ING. LABAJOVÁ
GABRIELA

Zhodnotenie polročnej práce žiakov
Ani sme sa nenazdali
a polrok je za nami. Naši
žiaci si domov priniesli
polročné výplaty. Aké boli? Myslím si, že podľa
snahy a vedomostí každého žiaka. Na ročníkoch
1.– 4. prospelo všetkých
166 žiakov. Horšia situácia je na II. stupni, kde
už žiaci nevenujú dostatočnú pozornosť príprave
na vyučovanie. Neprospelo 16 žiakov z 206.
Všetci vieme, aká je situácia v školstve, platy
učiteľov nie sú adekvátne
ich vzdelaniu a výkonom,
no napriek tomu učitelia
na našej škole vyvíjajú mimoškolské aktivity v poobedňajších hodinách, na
úkor svojho voľného času.
Na škole pracuje súbor
Goralček pod vedením p.
Mgr. Fernezovej, divadelný súbor Sihelček pod vedením p. Bujnovej, lesnícky krúžok na roč. 2. - 4.
pod vedením p. Slovíka.
Boli organizované športové popoludnia – súťaž
o najlepšie hokejové mužstvo školy – p. Ing. Labaj,
stolnotenisové popoludnie
– p. Ing. Kutliaková.
V zimnom období organizuje Ing. Labajová náv-
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s veľkým elánom a nasadením. Poďakovanie patrí žiakom: Gabriel Peter,
Pindjak Peter, Vorčák Jozef, Sivoň Ján, Ďubašák
Ľubo, Vnenčák Miro, Ferneza Dávid.
Táto aktivita je dôka-

števu plavárne za poplatok 50,- Sk. Je smutné,
že deti nemajú mnohokrát
o túto akciu záujem.
Vieme, že sociálna situácia je zlá, ale investovať do
rozvoja športových aktivít nepovažujeme za zbytočne vyhodené peniaze.
Žiaci majú možnosť zahrať si stolný tenis v poobedňajších hodinách pod
dozorom učiteľov.
Práca učiteľov je náročná, zodpovedná, ale mys-

lím si, že zo strany rodičov nie je vždy správne
docenená. Kto je učiteľ?
Druhý rodič našich detí,
a preto je dôležité, aby
výchova bola orientovaná
jedným správnym smerom. Dvojtvárnosť ešte nikomu nepriniesla osoh.
Čo na záver k spolupráci? Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá
dôvod.
MGR. Ľ. NOVÁKOVÁ,
RIADITEĽKA ZŠ

Fašiangy, Turíce...
Veľmi peknou akciou dedinským karnevalom škola v spolupráci s rodičmi ukončila dňa 25. 2. 2001
fašiangové obdobie.
Rodičia sa postarali o ceny pre masky, ceny do
tomboly, získanie sponzorov a bufet. Úlohou učiteľov bolo viesť celý program a zabávať deti. Chcela
by som poďakovať sponzorom – Vierke Randjakovej, Anne Mazurákovej, Jozefovi Mazurákovi, Metesovi, Karolovi Sahuľovi za nančné príspevky na
ceny i samostatné ceny. Pánu starostovi patrí vďaka za bezplatné poskytnutie sály v kultúrnom dome, Rade školy a ZRPŠ a učiteľom za organizáciu
a čas venovaný príprave a realizácii akcie. Zisk bol
odvedený do pokladne ZRPŠ. Ďakujem aj rodičom
za hojnú účasť. Úroveň karnevalu sa z roka na rok
zvyšuje. Masky boli veľmi pekné, zhotovované svojpomocne, alebo za pomoci rodičov. Už teraz sa tešíme na budúcoročný karneval.
RIADITEĽKA ZŠ, MGR. ĽUBOMÍRA NOVÁKOVÁ
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Slovenský rozhlas v obci
Pekná pieseň má čo
povedať každému. Každý človek má rád určitý
druh piesní a ani si to neuvedomuje. Pri piesni, či
hudbe pracuje, mladí sa
aj učia pri zapnutom rádiu. Rozhlas vysiela veľa
relácií, z ktorých si môžeme vybrať. Jednou z nich
je aj relácia „Z klenotnice ľudovej hudby.“ Tu si
môžeme vypočuť piesne,
ktoré poznali naši starí
rodičia, ba aj prarodičia.
Už v škole učíme žiakov, že ľudová pieseň patrí do bohatstva našej ľudovej slovesnosti. Spievala sa pri rôznych
príležitostiach. Či už pri
práci, v trápení, na svadbe, tancovačke a pod. Je

veľmi dôležité, aby sa ľudové piesne zachovali.
Dňa 18. februára natáčal Slovenský rozhlas
pod vedením pána Samuela Smetanu zvyky
a piesne z našej dediny.
Súbor Goralček reprezentovali staršie žiačky pod
vedením Mgr. Fernezovej.
Za dospelých sa predstavil folklórny súbor, ktorý
vedie pani Kristína Vnenčáková. Za hudobníkov
nás reprezentovali: gajdoš Jožko Vnenčák, huslisti Roman Bjelak a Milan Vonšák a heligónkar
Pavol Ferneza. Zo spevákov účinkovali Pavol
Brezoňák, Karol Ferneza,
Vendelín Vonšák, Anton
Vnenčák, speváčky Kris-

tína Vnenčáková a Janka
Fernezová. Boli natočené
piesne, ktoré sa spievajú
v priebehu roka pri rôznych príležitostiach, svadobné piesne, ale aj koledy. Ako to bolo kedysi

u nás rozprával Jozef
Chudjak, ktorý použil
v rozprávaní svoje zážitky. Toto bohatstvo sa zachová aj pre budúce generácie.
FERNEZOVÁ

Do Afriky 44 tisíc z obce

Evidencia obyvateľstva
za rok 2000
• narodilo sa 44 detí; • zomrelo 9 občanov;
• odsťahovalo sa 28 a prisťahovalo 16 občanov;
K 31. 12. 2000 bolo v Sihelnom 1963 občanov.

Hraničná polícia upozorňuje
V katastri Or. Polhory
vedie štátna hranica medzi Slovenskou a Poľskou
republikou v dĺžke 30 km,
ktorá sa tiahne od hraničného kameňa III/82
a je osadený na vrchole
Veľkej Babej hory až po
hraničný kameň III/112,
ktorý je osadený v časti
zv. Krušetňanská Poľana
katastra obce Mútne. Po
št. hranici vedie spoločný
turistický chodník, ktorý
je využívaný turistami SR,
PR ako aj turistami iných
štátov. V tomto úseku dochádza k najčastejšiemu
nedovolenému prekročeniu št. hranice z dôvodu
turistiky, neznalosti terénu a pri zbere lesných
plodín občanmi SR na
území PR, začo sú občania zo SR sankciovaní za
priestupok podľa §-u 26,
odst. 1 písm. a) zák. č.
381/1997 Z. z.

Folklór, tradície a zvyky majú v obci pevné korene

Za uplynulé obdobie
v roku 2000 policajtmi
HO PZ v Or. Polhore spoločne so strážnou graničnou Korbieľow zistili
23 prípadov nedovoleného prekročenia št. hranice medzi PR a SR. Policajti HO PZ Or. Polhora
zistili 13 prípadov NPŠH,
kde zadržali 24 osôb. Turistický chodník po št.
hranici je riadne vyznačený turistickými značkami, kde sa na spomínanom úseku št. hranice
sú na základe Dohody zo
dňa 1. 7. 1999 medzi vládou SR a vládou PR zriadené 3 hraničné priechody na prekračovanie št.
hranice na turistickom
chodníku križujúci štátnu hranicu. Tu platia
určené zásady prekračovania št. hranice mimo
hraničných priechodov,
s ktorými sa môže občan

Vo februári sa skončil
6. ročník koledníckej akcie slovenských detí Dobrá novina. Túto akciu
organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci
s Pápežskými misijnými
dielami na Slovensku.
V Sihelnom koledovalo
tohto roku takmer 70 detí a 13 vedúcich – spolu 6
skupiniek. V našej obci,
vďaka veľkému pochopeniu a štedrosti mnohých
z Vás, sa vyzbieralo 44
tisíc korún, ktoré putovali priamo na účet Dob-

rej noviny. Zbierka na celom Slovensku vyniesla
8 449 168,-Sk.
Vďaka patrí najmä koledníkom. Venovali svoj
čas radostnému ohlasovaniu Kristovho narodenia a tým pomohli chudobným deťom Afriky. Srdečne ďakujeme všetkým
rodinám, ktoré otvorili
nielen dvere svojich príbytkov, ale i štedré srdcia. Je to dobrá vizitka,
keď sa pri našej zlej ekonomickej situácii dokážeme podeliť s inými.
MARIÁN SIVOŇ

oboznámiť priamo na št.
hranici. Takéto priechody sú zriadené na spomínanom úseku št. hranice HO PZ Or. Polhora
a to pri hraničnom kameni III/88-10 Or. Polhora
– Zawoja – Czatova, pri
hraničnom kameni III/93
Gluchačky a hraničnom
kameni III/109 – Pilsko.
V obci Or. Polhora sa
nachádzajú 2 MŠ, 2 ZŠ
v ktorých policajti HO
PZ pravidelne 1-krát mesačne vykonávajú besedy, prednášky žiakom na
rôzne témy v oblasti práce

a činnosti polície. Okrem
tejto činnosti policajti HO
PZ sa podieľajú na zabezpečovaní verejného poriadku, dozorom nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, zisťovaním
a odhaľovaním priestupkov a trestnej činnosti.
Za rok 2000 policajti HO
PZ zistili a riešili 721
priestupkov v doprave,
6 trestných činov, čím
prispeli svojou prácou
k celkovej objasnenosti
OR PZ Námestovo.
R HO PZ, MJR. DUŠAN
ŤAPÁK

SIHELNÍK – vychádza štvrťročne alebo podľa potreby obce; bezplatné; vydáva OcÚ Sihelné; obsah zabezpečuje redakčná rada v zložení:
starosta obce Jozef Gabriel, Ing. Anna Chudjaková, Mgr. Janka Fernezová, Mária Ďubašáková, Mgr. Ľubomíra Nováková, Marián Sivoň,
Jozef Ferneza; gracký návrh, sadzba, E-FOTO Ing. Vladimír Briš – VEK; tlač z dodaných podkladov – TLAČIAREŇ KUBÍK v Námestove
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Sobota:

Nedeľa:

Odteraz bude v našom Sihelníku súťaž
o vecné ceny. Je to jednoduché.
Stačí odpovedať na otázky
a lístok s odpoveďou vhodiť do krabičky
s názvom „SIHELNÍK“, ktorá bude
v kostole.
Traja vyžrebovaní majú možnosť
vyhrať. Keďže je to po prvýkrát,
otázky sú veľmi jednoduché:
1. Ako sa volal obor, ktorého premohol
mladík Dávid?
2. Ako sa volal prvý Izraelský kráľ?
3. Ako sa volal Dávidov
najlepší priateľ?
Odpoveď nájdete vo Svätom písme.

hod. – sv. omša
8.
9.00 hod. – 11.30 hod.
sv. spoveď
14.00 hod. – 16.00 hod.
sv. spoveď
17.00 hod. – akadémia
18.00 hod. – sv. omša
21.00 hod. – krížová cesta;
zastavenia po
dedine
00

8.00 hod. – sv. omša
9.00 hod. – výstup
13.00 hod. – sv. omša
8.00 hod. – sv. omša
10.30 hod. – slávnostná
sv. omša
18.00 hod. – slávnostné
vešpery
Výtvarná súťaž

Téma: Kríž v našej dedine
Kategórie:
1. predškoláci
2. 1 – 4 ročník ZŠ
3. 6 – 9 ročník ZŠ
4. stredné školy a vyššie
Práce treba odovzdať do 13. septembra buď bohoslovcom, alebo na
faru, alebo v sakrestii. Práce budú
od 10. septembra (deň posviacky
kostola) do 16. septembra vystavené v Dome nádeje.
Literárna súťaž
Téma: Kríž je kľúč od nebeskej
brány, ale musí ho pohnúť
láska
Kategórie:
Rovnaké ako vo výtvarnej súťaži.
Porota vyhlási a odmení víťazov
v obidvoch súťažiach.

SIHELNÍK

Čítajúce dievča
Ferdinand Ďubašák, 22. –ročný

Súťaž!!!

PREDBEŽNÝ PROGRAM NA
ODPUST POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
Piatok:

Bezplatné

Marián Sivoň

Rozhovor na aktuálnu tému
Prvé dve otázky sú adresované Jozefovi Luscoňovi, obľúbenému kazateľovi:
1. V Bratislave je už niekoľko cirkevných škôl. Vašou túžbou je založiť cirkevnú školu pre deti, medzi ktorými pôsobíte. Prečo?
Mladí ľudia majú v Bratislave veľmi
veľa rôznych kultúrnych, spoločenských
a športových ponúk. Vyberajú si, kde je to
lepšie. Aj my máme akcie tohto druhu. Naším cieľom však nie je len ponúknuť mladým zábavu, ale najmä vychovať z nich
dobrých ľudí a dobrých kresťanov. Preto
im ponúkame aj rast vo viere.
Narážame však na jeden základný problém, a to je: „Pravidelná dochádzka detí
k nám.“ Na vysvetlenie: „Stáva sa, že
k nám mladí ľudia chodia pravidelne trikrát do týždňa, potom ich však čosi zláka
a objavia sa až po pol roku… .“ Aby sme
prehĺbili ich duchovný život, potrebujeme
nájsť spôsob, ako byť s deťmi dlhší čas.
Škola sa nám javí k tomu veľmi vhodná.
Ďalej je potrebné zobrať do úvahy aj
to, že ľudia sa tu nepoznajú tak, ako na
dedine a preto potrebujeme vytvoriť v našej farnosti generácie od tých najmenších
až po dôchodkárov, ktorí by ťahali za jeden
povraz. A samozrejme, ide nám aj o rodičov týchto detí, pretože u detí, ktorí majú

starostlivých rodičov, je výchova omnoho
ľahšia.
2. Sú potrebné cirkevné školy na Slovensku?
Ja to vidím takto. Za výchovu detí sú
zodpovední rodičia. Za to ich bude brať
na zodpovednosť aj sám Pán Boh. Čo do
detí uložíme, to sa nám o pár rokov vráti.
Rodičia si môžu pozvať k výchove cirkev.
Ona má vo výchove veľkú skúsenosť, má
nadprirodzené prostriedky, (sväté písmo,
sviatosti, …) ktoré výchove ľudí veľmi napomáhajú. Tak prečo by to kresťanskí rodičia nevyužili ?
Okrem toho musíme myslieť aj na náš
národ. Veľmi potrebujeme múdrych, kvalitných, dobrých ľudí. Ak sa pozrieme na
naše dejiny, tak vidíme, že Cirkev mala pri
výchove našich osobností nezastupiteľné
miesto. Ja dokonca tvrdím, že aj to, že máme svoj jazyk, môžeme vďačiť našej viere.
Tomu, že sa naši predkovia modlili po slovensky.
Mám presvedčenie, že na cirkevných
školách sa viac dá upevniť mladá generácia v našich kresťanských koreňoch. Doba, oproti ktorej ideme, je veľmi ťažká
a dedičstvo otcov sa patrí odovzdať ďalším
generáciám.
Pokračovanie na 2. strane
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Rozhovor na aktuálnu tému
Dokončenie zo str. 1

Svoj postoj k danej problematike vyjadril aj
prodekan Blažej Dibdiak:
1. Ako ste spokojný s pôsobením cirkevnej školy v Námestove?
Musím sa priznať, že keď v našej farnosti vznikala cirkevná škola, mal som
obavy, ako to s ňou bude. Ako to príjmu
všetci ľudia v meste. Ako to príjmu ostatní učitelia, ako sa podarí školu personálne obsadiť, aké budú jej vzťahy s ostatnými školami. Nie všade sa to podarilo
bez problémov. Dnes môžem povedať, že
som veľmi rád, že cirkevnú školu máme.
Nie je to celkom bez problémov. Veď škola
je ešte v začiatkoch a teda vo vývoji.
Chcem len pripomenúť dve veľké výhody našej cirkevnej školy. Prvou je, že je
tu výchova naozaj v katolíckom duchu.
Nemusím sa báť, že by sa tu deťom hovorilo, čo nie je v súlade s našou vierou alebo
dokonca proti nej. Nehrozí tu teda dvojkoľajnosť vo výchove detí; inakšie v škole
a inakšie v kresťanskej rodine. Druhou výhodou našej školy je jej dobrá spolupráca
s rodičmi. Rodičia detí, ktoré ju navštevujú, si ju vzali skutočne za svoju. Žijú so
školou, spolupracujú s ňou a snažia sa pomáhať vo všetkých oblastiach. A to je pre
mňa veľmi dôležitá vec.
Biblický pohľad na vec poskytol ThDr. Anton Tyrol:
1. Ako sa pozeráte na poslanie cirkevnej školy ako biblista?
Zakladanie cirkevných škôl všetkých
typov a stupňov je prirodzeným právom
Cirkvi. Má na to právo nielen preto, že je
verejnou inštitúciou, a teda zákon jej to
dovoľuje. Ale môže zakladať svoje školy aj
preto, že ako nositeľka a adresátka Božieho zjavenia najlepšie pozná človeka a najlepšie mu rozumie. Totiž od pravdy o Bohu je odvodená aj pravda o človeku.
Toto tvrdenie Cirkev dokazuje už celé
stáročia. Európska vzdelanosť v stredoveku aj v nových časoch sa zakladá a stojí na
cirkevných školách a univerzitách. Úspech
cirkvi v oblasti výchovy a vzdelania spočíva najmä v tom, že venuje pozornosť človeku v jeho plnosti, teda jeho pozemskému i nebeskému povolaniu.
Pre potešenie pridávam dva citáty zo
Starého zákona: „Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké
drahocennosti“ (Prís 8,11); „Priviň sa pevne (k náuke) a nepusť ju, nerozlúč sa s ňou,
bo ona ti (je) životom“ (Prís 4,13).
2. Čo poviete na aktivitu rodičov v Sihelnom mať cirkevnú školu?
Túto túžbu rodičov v Sihelnom veľmi
vítam a podporujem. Sihelci dokazujú,
že sú múdri a že im záleží na dobrej výcho-
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Pohľad na budovu štátnej základnej školy z roku 1960

ve a vzdelaní ich detí. Som si istý, že ak táto škola vznikne a bude zverená dobrým
a múdrym učiteľom, tak sa rýchlo stane
výborným prostredím, ktoré bude dobre
vychovávať a takáto škola prispeje aj k povzneseniu celej obce. Veľmi, veľmi Vám to
želám. Sihelné si to zaslúži.
Mgr. Mária Laučeková, riaditeľka cirkevnej
školy v Námestove, odpovedá na otázky:
1. Ako je to s financovaním školy?
Tí, čo trošku sledujú dianie v našej krajine vedia, že školstvo je rezort, ktorý sa
pre nedostatok financií borí s obrovskými
problémami. Pociťujú to všetky štátne, cirkevné i súkromné školy. Výhodou však je,
že sme právnym subjektom a s pridelenými financiami hospodárime sami.
2. Nemajú Vaši žiaci problémy
s umiestňovaním sa na stredné školy?
Deviatakov máme teraz len prvý rok
a môžeme konštatovať, že všetci sú prijatí
na SŠ. Z 26 absolventov bolo: 7 prijatých
bez prijímacích skúšok, 16 boli prijatí po
úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok na nimi zvolenej škole,
1sizvolilný
odbor na tej istej škole, 2 si zvolili inú školu. V 4. ročníku bolo na 8-ročné gymnázium zaslaných 7 prihlášok a 5 sú prijatí.
Pri prijímaní na SŠ teda nie je rozhodujúce, z akej školy žiak prichádza, ale vedomosti. Takže obavy sú zbytočné.
Je na mieste vypočuť si názor aj jedného
z rodičov, Ing. Róberta Sládeka, otca štyroch detí, ktorý má svoje deti na cirkevnej
škole v Námestove:
1. Neplatíte školné?
Školné neplatíme, veď platíme dane.
Platíme jednorazový príspevok do rodičovského združenia, ako je to aj na všetkých

Cirkevná škola

štátnych školách, ktorý je ako všade použitý opäť len pre naše deti (akcie ...)
2. Aká atmosféra vládne na vašej škole?
Na našej cirkevnej ZŠ vládne rodinná
atmosféra. Vidno to na vzťahoch učiteľov
a žiakov. Aj spolupráca a komunikácia rodičov s učiteľmi je veľmi dobrá. Naša rodičovská rada aktívne pracuje a podporuje
i mimoškolské akcie. Vzdelávanie je v takom istom rozsahu ako na iných školách.
Vyhýbame sa hlavne dvojkoľajnosti vo výchove, čo býva časté na štátnych školách.
Nehrozia dezinformácie typu joga, antikoncepcia, a pod.
Veľmi ochotne poskytla svoje stanovisko aj
JUDr. Elena Krausová, prednostka okresného úradu v Námestove:
1. Prečo ste dali svoje dieťa do cirkevnej školy?
Nášho syna Petra sme v školskom roku
1999/2000 zapísali do 7. triedy Cirkevnej
základnej školy sv. Gorazda v Námestove,
predovšetkým preto, že sme s manželom
kresťania – katolíci a sme si plne a trvale
vedomí nášho manželského sľubu a záväzku kresťanskej rodiny vychovávať deti
v tejto viere. Zo skúseností vieme, aká nesmierne dôležitá je preto jednota výchovy
v rodine i škole.
Aj keď som už dávno opustila školské
lavice, ešte vždy mám smutnú spomienku
na to, že som v škole na rôznych predmetoch musela počúvať aj zniesť občas urážku mojej detskej i študentskej kresťanskej
viery, ktorú vo mne vytrvalo pestovali moji rodičia a potláčala ateistická škola. Tým,
že môj syn chodí do cirkevnej školy, mám
istotu, že ho môžem ochrániť od takej skúsenosti, akú som musela zažiť ja i mnohí
katolíci na Slovensku.

SIHELNÍK

Uvítali sme preto pred dvoma rokmi zriadenie Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda v Námestove a dnes je náš syn i my spokojní, že sme
všetci vypočuli hlas svojho srdca, ktorý nás
naliehavo volal splniť kresťanskú povinnosť
veriacich rodičov, zabezpečiť svojmu dieťaťu
jednotu výchovy v rodine i v škole.
Treba povedať, že zriadenie našej cirkevnej školy sprevádzali tiež „Tomášove pochybnosti“ mnohých kresťanských rodičov
i učiteľov, či úroveň vzdelávania bude zachovaná, či sa platiť nebude, či nebudú
iné prekážky a dnes po dvoch rokoch konštatujeme, že práve táto škola vo vedomostnej konkurencii i zručnostiach žiakov patrí
k tým úspešnejším školám v okrese Námestovo, o čom svedčia aj dobré výsledky pri
prijatí prvých deviatakov na stredné školy.
A preto všetkým rodičom v Sihelnom
pripomínam, aby nezabudli na odkaz sv.
otca Jána Pavla II. pri jeho poslednej návšteve, ktorý nám Slovákom povedal: „Nebojte sa“. Nebojte sa ani vy v Sihelnom,
Pán Boh je na Vašej strane.
2. Podporíte žiadosť rodičov zo Sihelného, aby štátna škola v ich obci prešla konverziou na cirkevnú?
Ako prednostka okresného úradu mám
povinnosť vyhovieť žiadosti rodičov, ktorí
si želajú zriadenie cirkevnej základnej školy, ak sú splnené všetky právne predpoklady dané zákonmi.
Platné právo SR umožňuje, aby o zriadenie cirkevnej základnej školy požiadali
aj rodičia žiakov v takej obci, kde je len
jedna škola. V takomto prípade musí požiadať o zriadenie cirkevnej školy významná časť rodičov zodpovedajúcim spôsobom
a ak okresná školská rada ako orgán samosprávy v školstve doporučí vyradenie štátnej školy zo siete škôl v okrese a okresný
úrad ponúkne možnosť dochádzky tých detí, ktoré nechcú chodiť do cirkevnej školy
v inej štátnej škole, niet dôvodov pre brzdenie takejto iniciatívy rodičov, ktorí jediní
majú neodňateľné právo rozhodnúť, v akom
duchu budú vychovávať svoje deti.
Odbor školstva nášho okresného úradu
ma oboznámil s tým, že v obci Sihelné sú
splnené všetky právne predpoklady pre to,
aby štátna základná škola mohla byť vyradená zo siete škôl a preto bez obáv a výhrad
podpíšem v krátkom čase návrh Okresného úradu v Námestove na jej vyradenie od
šk. roku 2002/2003, zo siete štátnych škôl,
aby tam mohla byť zriadená základná cirkevná škola, ktorej vznik ako veriaca podporujem a teším sa z toho.
Nedá mi, aby som ešte nespomenula jednu dôležitú vec, ktorá súvisí s práve prebiehajúcou reformou verejnej správy, kedy
sa očakáva významné posilnenie samospráv
a obcí a v tejto súvislosti treba zdôrazniť, že
pravdepodobne od 1. 1. 2002 prejde majetok
a budovy základnej školy a materskej školy
do majetku obce Sihelné, ktorá cirkevnej základnej školy úprimne víta a podporuje.
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Otázky pre starostu obce
1. Nedávno sa konal IX. ročník folklórnych slávnosti pod Babou horou, ako dopadol?
Dopadol veľmi dobre, okrem počasia.
Boli sme nútení presunúť program do kultúrneho domu. Podľa ohlasov rôznych ľudí, ktorí sa folklóru rozumejú, aj podľa
mňa, úroveň slávnosti bola na veľmi dobrej úrovni. Z bohatého programu si každý
mohol vybrať, počnúc amatérskymi a končiac profesionálnymi súbormi. Prišlo aj veľa divákov. Trochu ma mrzí, že naši spoluobčania to berú na ľahkú váhu, a neprídu
sa pozrieť. Takú vec nemajú možnosť vidieť každý deň a majú to doma. V tejto oblasti sa musíme veľa učiť a musíme si začať
vážiť tento folklór, lebo je to tiež dedičstvo
našich otcov.
2. Kto všetko pomáha usporiadať takéto slávnosti a koľko to stojí?
Po organizačnej a finančnej stránke
slávnosti zabezpečuje obecný úrad. Väčšina ťarchy je na mne. V spolupráci s okolitými obcami, Oravským osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne a zo Sihelného
s Jankou Fernezovou a Kristínou Vnenčakovou sa pripravuje programová časť.
Kvôli programu je viacero sedení, kým
program dostane ten tvar, ktorý chceme.
Títo ľudia, ktorý pripravujú tento program,
to robia zadarmo a na úkor svojho času.
Všetkým patrí za to veľká vďaka. Rabča,
Rabčice a Or. Polhora financujú len dopravu svojich súborov. Štátny fond Proslovakia nám prispel sumou 20 tis. Sk a Oravské
osvetové stredisko Dolný Dubín sumou 10
tis. Sk. Ostatné náklady hradí Obec Sihelné. Celkom náklady činia približne okolo
70 tis. Sk. Niekto si povie, že kde sa minú
toľké peniaze? Zoberte si, že treba stravu
pre 500 ľudí. Ďalej treba platiť za propagáciu, dopravu súborov, honoráre za vystúpenie, ozvučenie, upomienkové dary a nepočítame do toho náklady za elektrinu, auto pre organizátorov a iné veci. Aj takýmito
podujatiami si naša obec robí dobre meno
na Slovensku. Nakoniec musíme poďakovať všetkým organizátorom, ktorí nám pomohli tieto slávnosti usporiadať a tešíme
sa na X. jubilejný ročník.
3. Aký máte názor na decentralizáciu
štátnej správy a aký prínos je to pre obyčajného občana?
Na mestá a obce by sa mali preniesť
kompetencie, ktoré dnes spravuje štát. Čo
sa našej obce týka, tak sa hlavne jedná
o matriky a školstvo. V prvom rade sa štát
zbaví toho, čo mu je na ťarchu. Má toho
prejsť pod obce oveľa viac, ale všetko záleží na našom parlamente, ktorý kompetencie prenesie na obce. Pokiaľ by to prešlo
tak, ako to bolo v pôvodnej koncepcii, tak
by to bolo dobre. Sami vidíte, aká je politická nezhoda práve o kompetencie, ktoré
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by mali prejsť na obce a mestá. Tieto hašterky sú hlavne preto, lebo štátni úradníci
sa nechcú vzdať moci. Ak prejdú obci kompetencie a bez financií, tak je to o ničom.
Potom, nech to zostane tak, ako je to teraz. Ale myslím, že sa naši politici dohodnú a schvália potrebné zákony. Pre obyčajného človeka bude prínos v tom, že nebude
musieť chodiť vybavovať veci po okresnom
meste, ale bude si to môcť vybaviť vo svojej
obci.
4. Čo sa všetko urobilo v našej obci za
posledné mesiace?
Urobilo sa dosť veľa roboty. Hneď v novom roku sme rekonštruovali sociálne zariadenie pre ženy v kultúrnom dome. Realizovala sa stena proti spodnej vode od kuchynky na kultúrnom dome. Celý múr sa
podpiľoval a dávala sa nová izolácia. Tým,
že sa izolovalo, museli sme poškodiť aj
všetky omietky v kultúrnom dome z vnútra
aj zvonku. Vnútro sme dokončili a aj vymaľovali. Zároveň sme rekonštruovali kuchyňu. Menili sme PVC v svadobke. Dávali sa
nové opony na javisku. Kde bolo zaplesnuté, tak sa všetko vymaľovalo. Vydláždili
sa vstupné schody do kultúrneho domu.
Tento rok, by sme chceli ešte zastrešiť celú
vstupnú časť do KD. Urobili sa tri nové autobusové čakárne. Dúfam, že nám vydržia.
Oplocoval sa areál novej bytovky. Vyčistil
sa celý potok, ktorý preteká cez dedinu, ale
aj iné skládky. Vymaľoval sa celý obecný
úrad. Cez prázdniny sa vymaľovali tie triedy v materskej škole, kde sa učia deti ZŠ.
Za pomoci školstva sme pomohli zo špeciálnej učebne urobiť dve nové triedy. V týchto dňoch sa začal budovať nový vodojem na
Magure. Ten by sme chceli do zimy ukončiť. Ďalej by sme chceli dobudovať na trase
z Pilska zbernú komoru a dve prerušovacie
komory. Dúfame, že nám to vyjde.
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Reakcia na knihu Sihelné
(Pokračovanie II.)

P

o nastúpení komunistickej vlády v roku 1948, začalo prenasledovanie kresťanov. Povyhadzovali zo škôl kríže a školy
poštátnili. V Rabči bola pri kostole ľudová
škola, aj tú poštátnili, hoci tu boli samí katolíci. V roku 1948 bol postavený pavilón
ako škola v Sihelnom, ale ani tu už nebol
kríž. V starej bol ešte kríž, ale neviem, kedy ho dali preč. Nastúpila som ako upratovačka r.1950, vtedy tam už kríž nebol.
V Rabči pri kostole sme po sv. omši mávali stretnutia mládeže, ktoré viedol pán kaplán František Irha. My sme nevedeli, aké nástrahy chystá komunistická vláda, ale on už
vedel, že sa blíži prenasledovanie Cirkvi. Prví budú kňazi, biskupi a rehoľníci. Asi v jeseni 1949 sme šli na duchovné cvičenia
do Štiavniku. Pán kaplán, ktorý nás vyprevádzal až do Tvrdošína nám povedal,
že nevie, či sa ešte uvidíme. Veľmi nás to
prekvapilo. A naozaj, keď sme sa vracali,
všade boli zástupy ľudí, ktorí plakali a hovorili, že im zobrali kňazov. V Kraľovanoch sme sa dozvedeli, že aj v Rabči po
čítaní pastierskeho listu, ktorý čítal pán
kaplán, čakali už žandári, že ho zoberú.
No ľudia sa zhŕkli okolo kňaza a nedovolili ho vziať. Bola tam aj nejaká ruvačka,
pre ktorú bolo zaistených viac ľudí. Ešte aj
dnes žijú svedkovia, ktorí to zažili, niektorí boli zatvorení až deväť mesiacov. Počas
vyšetrovania ich surovo bili. Vo väzení bola aj žena z Polhory. Pán kaplán sa ukrýval asi mesiac, ale keď videl, že ľudia trpia
a sú súdení, sám išiel, aby uväznených
pustili na slobodu. Dlhé roky si musel odsedieť a potom pracoval na píle v Tvrdošíne.
Po 68. roku ho prepustili a s podlomeným
zdravím prišiel za farára do Rabče. No jeho
zdravie bolo plané a ešte stále mu ho niektorí ľudia strpčovali udávaním a opisovaním. Bola som svedkom v kostole, keď čítal nejaký anonym a povedal: „Najprv si
kňazov vychovajte a potom ich špinte!“
Po ňom nastúpil za farára František
Zibrin. V r. 1968 začali stavať kostol v Or.
Polhore. Aj u nás v Sihelnom sme túžili
postaviť si kostol, no vyhrali to Polhorci.
Oni boli bohatší, mali pílu, ktorá im veľa
pomohla.
V r. 1970 už bol zákaz stavať kostoly. Aj
v Sihelnom začali s prípravou materiálu,
najmä dosiek z červeného smreku. Napílili a uložili ich na cintoríne, ktorý už bol
v Sihelnom.
V r. 1969 bol na cintoríne postavený
kríž a nový cintorín. Posvätil ho a sv. omšu slúžil na cintoríne vdp. Jozef Ligoš po
obede, lebo do obeda bola v Rabči prvá
birmovka po dvadsiatych rokoch. V Sihelnom sme mali starý zvon z roku 1750
a už bol prasknutý. Keď do Polhory objednali zvony, aj Anton Brezoňák do Sihel-
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ného objednal zvony. Robila sa dobrovoľná zbierka a zvony boli uliate na Morave
v Ditrichovej dielni. No keď sa to nejako
donieslo na okres, chceli nám zvony vziať
a Brezoňák bol za to prenasledovaný. Bola
napísaná žiadosť a podpisová petícia 600
ľudí, aby zvony zostali v dedine, lebo zvony sú potrebné aj pri požiari aj pri pohrebe. Poslali to na okresný aj na krajský
výbor. Nakoniec sa zvony zachránili pre
obec a bola postavená zvonica. Zvony boli posvätené 20. 7. 1986. Posvätil ich vdp.
Štefan Garaj. V homílii povedal, že aspoň
minimum máme. Boli pokrstené a posvätené, krstní rodičia zvonov boli: Anton
Brezoňák s manželkou, Anton Vnenčák
s manželkou a Anton Skurčák s manželkou. Bola to veľká slávnosť a boli sme Pánu Bohu vďační aj za to.
Na cintoríne sme mohli postaviť dom
smútku 5 x 5 m. Majstri sa nejako dobrovoľne pomýlili a postavili väčší. S tým nesúhlasili páni z okresu, no už to nechali
tak. Vždy mali k tomu výhrady. Zavadzal
im kríž na stene. Keď bola postavená zvonica a na druhý deň mali byť posvätené
zvony, prišiel pán farár Zibrin a hovorili
sme, ako by sme to mali ozdobiť.
Povedal, že na prednú stranu dať kríž,
a tak sme aj urobili. Kríž bol potom prenesený aj do Domu smútku, aj nový kostol bol preto zasvätený Povýšeniu sv. kríža.
Dom smútku potom posvätil vdp. Letanovský, nazval ho Domom modlitby. Nesmierne sme boli vďační za to, že keď
niekto zomrel, bola slúžená aj sv. omša za
zosnulého. Po niekoľkých rokoch bola slúžená aj polnočná sv. omša. To bolo radosti, aj na schodoch ľudia stáli a počúvali ten

Interiér Sihelského nového kostola.
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krásny spev. Veď aj v našej obci sme sa dožili toľkej radosti. Neskoršie bola sv. omša
aj na Veľkú noc a na Povýšenie sv. Kríža
odpust. Bolo to však veľmi málo a tak sme
sa rozhodli, že aspoň chórus pristavíme,
a tak sa aj stalo.
No stále sme túžili, aby sme mali dôstojný chrám a po dlhých čakaniach bol posvätený základný kameň 2. 4. 1991 sv. otcom Jánom Pavlom II. Veľa radosti v našej
obci sme zažili, keď Jožko Luscoň slávil
primície a o dva roky zas Jozef Brandys.
Najväčšiu radosť sme zažili pri posviacke nášho nového kostola 10. septembra
1994. Posviacka sa konala za obrovskej
účasti ľudí, až zo Svätej hory u Příbramu,
kde sme chodievali na zájazdy k našej rodáčke sestričke Margite Grobarčíkovej.
Pamäti Margity vnenčákovej

Z obecného archívu poskytol starosta obce Jozef Gabriel
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Kedy je svedomie slobodné od donucovania?
(Pohľad cez prizmu dokumentov II. vatikánskeho koncilu)

O

svedomí sa nedá rozprávať bez vzťahu
k Bohu. Ono je v skutočnosti hlas Boží,
je svätyňou človeka, kde zostáva sám s Bohom. Boh vedie človeka aj pomocou hlasu
vo svedomí k pravej slobode.
Niektoré ideológie však úplne falšovali
a falšujú pravdu o Bohu a o človeku. Napr.
ateisti hlásajú, že náboženstvo prekáža oslobodeniu a Boh je ten, kto človeka obmedzuje. Podľa nich všetci, ktorí hlásajú Bohom inšpirované pravdy, vytvárajú nátlak
na človeka. V skutočnosti je pravdou opak.
Píše o tom ThDr. Ivan Kútny v knihe Bytostná dimenzia človeka, kde doslova uvádza: „Keď režimy v krajinách budujúcich
reálny socializmus, príjmu ateistickú ideológiu, vytvárajú tým nebezpečenstvo pre
rešpektovanie svedomia a náboženskej slobody. I keď v ich legislatíve právo na slobodu svedomia a náboženskú slobodu ako
aj ostatné práva ľudskej osoby sú formálne
garantované, štát si rezervoval monopol
v školskej a intelektuálnej formácii pod zorným uhlom takzvaného vedeckého ateizmu, a tým de facto donútil rodičov spolupracovať na komunistickej výchove. Škola
mala za úlohu vštepiť do všetkých študentov
materialisticko-ateistický pohľad na svet.
Takáto výchova v mladých často spôsobila
odmietnutie, či nepriateľstvo alebo i indiferentnosť s náboženskou konfrontáciou.“
Vo svedomí človeka sa odohráva dialóg
medzi človekom a Bohom, od ktorého závisí morálna kvalita konania. Ako môže mať
zdravé svedomie ten, kto odmieta Boha
a vyhlasuje sa za ateistu? Božia Cirkev plne rešpektuje svedomie človeka, jeho slobodu, to však neznamená, že nesmie naň
apelovať. „Boh pozýva ľudí, aby mu slúžili
v duchu a pravde, takže ich viaže vo svedomí, ale ich nenúti. Berie totiž ohľad na dôstojnosť ním stvorenej ľudskej osoby.“ Samozrejme, že „nie sú bez viny tí, čo sa úmyselne
usilujú vylúčiť Boha zo svojho srdca a vyhnúť sa náboženským problémom, nekonajúc podľa svojho svedomia.“
„Vernosť svedomiu spája kresťanov
s ostatnými ľuďmi, aby hľadali pravdu a pravdivo riešili toľké mravné problémy, ktoré vznikajú v živote jednotlivcov i v spoločenskom živote. Čím viac prevláda úprimné svedomie,
tým viac sa jednotlivci i spoločenstvá zbavujú slepej svojvôle a usilujú sa byť v súlade
s objektívnymi normami mravnosti“, čiže
s Bohom – Pravdou. Niektorí ľudia však
pre nedostatok informácií, alebo na základe dezinformácií, môžu mať mylné svedomie. Cirkev má slúžiť svedomiu človeka
a ponúknuť mu náuku, ktorej garantom je
Duch Svätý, aby mal pravdivé svedomie.
Pán Ježiš povedal: „Keď príde on, Duch
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pravdy, uvedie vás do plnej pravdy“. „Veriaci preto musia dbať pri stvárňovaní svojho
svedomia na sväté a bezpečné učenie Cirkvi.“
Veriaci nech nezabúdajú, „že sa i v každej
časnej veci majú dať viesť kresťanským svedomím, keďže nijaká ľudská činnosť, a to ani
v časných záležitostiach, sa nemôže vyhnúť
spod Božej moci.“ Učenie KATECHIZMU
KATOLÍCKEJ CIRKVI o výchove v škole,
podľa ktorého si kresťania formujú svoje
svedomie, v bode 2229 znie: „Rodičia ako
prví zodpovední za výchovu svojich detí
majú právo vybrať pre ne takú školu, ktorá
zodpovedá ich vlastnému presvedčeniu. Toto právo je základné. Rodičia majú povinnosť v rámci možností voliť také školy, ktoré

im budú čo najlepšie pomáhať v ich úlohe
kresťanských vychovávateľov. Verejná moc
je povinná zaručiť rodičom toto právo a zaistiť konkrétne podmienky na jeho uplatňovanie.“ Cirkev pripomína že, „uplatnenie
tohto práva v tej najväčšej miere napomáha
aj slobodu svedomia, ochranu rodičovských
práv, ba i kultúrny pokrok“. Nikto nemá
právo brániť Cirkvi hlásať túto náuku veriacim. Veriaci zasa majú právo byť oboznámení s náukou viery v plnom rozsahu, aby
sa vo všetkých okolnostiach vedeli správať
podľa kresťanského svedomia.
Sv. otec nedávno povedal talianskym biskupom: „Výchova nových generácií predstavuje jednu z našich základných pastoračných úloh. V tomto zmysle úloha školy
je nesmierne významná. Cirkev znovu vyslovuje naliehavú výzvu konečne zrealizovať účinnú rovnosť pre školy a prekonať
staré štátne koncepcie.“
Anton Neuwirth v knihe Liečiť zlo láskou píše: „V totalitnom režime ak ľudia počúvali hlas svojho svedomia, znášali ťažké
ujmy v osobnom i spoločenskom živote.“
Kde sa rešpektuje sloboda svedomia, tam
ani učitelia nie sú nútení prezentovať deťom nepravdivé teórie a údaje ako dokázané pravdy, aj v otázkach výchovy k manželstvu a i., ani veriaci lekári nie sú diskriminovaní keď odmietajú vykonávať potrat, atď.
Je smutné, keď ešte aj dnes učitelia konštatujú, že v učebniciach sa nachádzajú nepravdivé a zavádzajúce teórie.
Človek je povolaný hľadať pravdu, prijať
pravdu, súhlasiť s pravdou a podľa pravdy
žiť. V tom je jeho dôstojnosť a veľkosť.
Citáty z dokumentov druhého vatikánskeho koncilu sú písané kurzívou (šikmým
Martin Koleják
písmom).

Odvaha rastie so začínaním
(G. Moser)

• Dobré dielo vyžaduje nápady, schopnosti,
prostriedky a prehodnocovanie. V súčasnej dobe je
ťažké podujať sa na niečo ušľachtilé. Chýbajú peniaze, chuť, ... No a k tomu všetkému treba brať
do úvahy tých, ktorí radi hádžu polená pod nohy.
Mnoho sa dá urobiť, kde je všestranná ochota.
• Najskôr sa ozve podnet. Dôvody nájde každý,
kto zamýšľa odštartovať niečo pekné vo svojom živote alebo na úrovni okolia. Napríklad podujať sa
k voľbe budúceho zamestnania či povolania.
• Taktiež pripájame nápaditosť. Bez nej to nejde.
Ona zdobí všetky ľudské činnosti.
• Berú sa do úvahy aj schopnosti. Či už priamo
alebo spontánne. Nikto nezačína, ak chýbajú dostatočné sily, lebo to nedopadne dobre. Ale netreba
sa báť, lebo Boh dopĺňa ľudské úsilie.

Na zamyslenie

• Zhromažďovanie prostriedkov je náročné. Nepriskackajú samé od seba. Spomeňme ešte, že máme na mysli len dobré prostriedky v súlade so
spravodlivosťou.
• Prehodnocovanie pomáha odstraňovať chyby pri
vykonávaní ušľachtilých diel. Kto však príliš špekuluje, málo urobí. Ako aj človek, ktorý je sám a spolieha sa len na vlastné sily, nepočíta s ľudskou pomocou, ani s Božím požehnaním, taký často zlyháva.
• Dobré diela skvalitňujú život, krášlia svet a obohacujú ľudské vzťahy. Obavy aj bázeň neškodia, len
zavadzia prehnaný strach.
„Robme, čo môžeme robiť. A Boh pripojí to, čo
nám chýba“, povedal Ján Bosco. Pridajme ešte
myšlienku Mosera spomenutú v úvode: „Odvaha
rastie so začínaním.“
Jozef Ferneza
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Mládež

Sväté písmo – Kniha
o živote i o smrti

„Má ma rád? Nemá ma rád...?“

Verím, že si pamätáte na posledný Sihelník, kde bol článok o Svätom písme. Pripomeňme si aspoň zopár vecí – boli sme
svedkami rozhovoru medzi dedkom a jeho vnukom Jožkom.
Jožkov príbeh pokračuje
Po rozhovore s dedkom si Jožko obľúbil Sväté písmo. Zistil, že tu sa mu ponúka
niečo dôležité a vzácne. A tak sa rozhodol:
Budem čítať Sväté písmo každý deň. A veru čítal. Brával si Písmo aj do školy. Tu si
mohol cez prestávku prečítať aspoň zopár
viet. Je pravdou, že niektorí spolužiaci sa
mu aj smiali. Boli to však väčšinou grobiani a chlapci, ktorým asi na ničom nezáležalo. Jožko si ich výsmech nevšímal. On vedel, že keď drží Bibliu, má v rukách veľké
bohatstvo, obrovskú silu a nesmierne tajomstvo. A tak sa rád ponáral do jednoduchých a pritom múdrych príbehov Biblie.
Raz cez prestávku čítal príbeh mladého
Dávida, ktorý bojoval s obrom Goliášom.
Chlapec bol hotový z toho, ako Dávid dôveroval Bohu a porazil mocného Goliáša,
hoci aj jednoduchým prakom.
Prečo o tom hovorím? Hneď to vysvetlím. Po obede sa totiž prihodila zvláštna
vec. Ako zvyčajne Jožko kráčal zo školy
domov. Ale čo nevidí? Veľký kruh hulákajúcich chlapcov a dievčat: „Len mu daj!
Zaslúži si! Tak mu treba!“ Vnútri kruhu
bol Jožkov spolužiak Fero a Jano, ktorý
bol už deviatak. Zdalo sa, že to Fero schytá. Jožko si spomenul na mladého Dávida
a povedal si: „Teraz alebo nikdy!“ Skočil
do kruhu medzi bitkárov. Bolo to práve
včas: Janova ruka už letela na Ferovu hlavu. V tom Jožko šikovne chytil jeho ruku,

Milá sihelská mládež, koľkí sme sa už takto pýtali. Láska je zvláštna. Kto sa v nej vyzná?
Poznám človeka, ktorý sa v nej vyzná a už nejaký rok pracuje s mládežou. Je to duchovný správca UPC (Univerzitné pastoračné centrum) v Košiciach Pavol Hudák.
Mnohí mladí, ktorí poznajú jeho prednášky, vytrvalo dobiedzali, kedy sa dočkajú aj knižného spracovania. Napokon sa dočkali. Svetlo sveta uzrela
kniha „Ďakujem, že si“.
A tak v našom Sihelníku budeme postupne uverejňovať kapitoly tohto príjemného spoločníka na
ceste lásky.
skrútil ju a Jano si ani nevšimol, ako sa ocitol na zemi. Ticho... Nikto ani nedýchal.
Jožko si všetkých premeral. Potom jasným
a pevným hlasom povedal: „Toto sa vám
páči?! Takto chcete žiť?! Mrzí ma, že sa
takto správate. Hľadáte, ale hľadáte zle, lebo hľadáte na smetisku!“ Výtržníci sklopili
zrak. Jožko toho nepovedal veľa, ale čo povedal, to sedelo. A všetci to vedeli.
Toľko príbeh nášho Jožka. On vedel, že
keď drží v rukách Bibliu, vlastní moc a silu.
Čo hovoria o Svätom písme svätci?
Svätý Augustín: „Zázračná je hĺbka
tvojho Písma. Jeho povrch sa páči nám,
maličkým, ale potom aká hĺbka, Bože môj,
úžasná hĺbka. Hrôza ma zachvacuje, keď sa
mám doň zahĺbať, hrôza úctivosti a lásky.“
Sv. František Saleský: „Nečítaj rýchlo, povrchne, ale pomaly a pozorne. Ustáľ
si určitý čas na duchovné čítanie.“
Tomáš Kempenský: „Ak chceš mať s čítania osoh, čítaj pokorne, úprimne a s vierou a nikdy nechci mať povesť učenca.“

Citové napĺňanie
Predstav si
Máš asi jeden rok, sedíš mamke na kolenách
v čakárni u detského lekára. Zrazu ťa omrzí to nekonečné vyčkávanie a rozhodneš sa využiť tento
čas na nové objavy. Skĺzneš na zem a pridržiavajúc sa lavičky vyberieš sa do sveta. Po troch krokoch sa obzrieš a hľadáš mamin pohľad. Rozpráva
sa s inou mamou a zdá sa, že na teba úplne zabudla. Rýchlo sa k nej vrátiš s nepokojným mrnčaním
a poťaháš ju za sukňu. Tak ju upozorníš na „zanedbanú“ starostlivosť. Ona sa však na teba pozrie
s úsmevom, ktorým ťa naplno ubezpečí, že ťa ľúbi.
Znova sa vyberieš do sveta. No po troch krokoch pre istotu opäť skontroluješ, či mama na teba
nezabudla. Sleduje ťa a usmieva sa. Je to v poriadku. Tešíš sa zo života, lebo vieš, že mama je pri tebe
a má ťa veľmi, veľmi rada. Keďže tvoja „citová nádoba“ je malá, potrebuješ ju v každej chvíli dopĺňať
uistením sa o jej láske.
Máš tri roky, pečieš koláče na pieskovisku. Na
lavičke sedí ocko a číta noviny. Zrazu zistíš, že zmizol. V tej chvíli úplne zabudneš na svoje koláče
(ktoré sa ti medzitým pripália) a vystrašene utekáš
s hlasitým plačom. Tvoja „nádoba“ je už síce väčšia, ale bolo by lepšie, keby ti otec aspoň povedal,
kam na chvíľu odchádza.
Keď trochu povyrastieš na školáčku, úplne ti
postačí raz alebo dvakrát za deň pritúliť sa k rodičom, aby si sa ubezpečila o ich láske.
Na strednej škole už vydržíš aj niekoľko dní pri
jednom doplnení „citovej nádoby“.
„S rodičmi začnú byť problémy“
V období dospievania sa to niekedy stáva. Vôbec
ti nerozumejú. Tak sa narušia vzťahy lásky a dôvery. Vtedy už od nich nemôžeš čerpať „pohonné látky“ pre svoj citový život. Kto ťa pochopí? Možno
kamarátka, možno partia chlapcov a dievčat. Lenže pozor! Akí sú to kamaráti? Ak to, čím oni žijú –
a ty s nimi – nie je dobré, svoju „citovú nádobu“ nenaplníš dobrým obsahom a spoznáš horkosť sklamania a ľútosti.

Zo školského výtvarného archívu poskytla uč. Staníková
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Autor Jana K.

Deti / Mládež

„V ten deň som doma našim povedala, že
idem na diskotéku. Klamala som. Šla som
na chatu. Dievčatá, chalani, alkohol, cigarety, noc pred nami, ... . Na chate sme sa
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dohodli, že sa vrátime skoro ráno, aby rodičia na nič neprišli. Každý z nás mal v sebe
alkohol. Bolo nám spolu dobre, a tak sme
sa pozabudli. Keď sme sa trochu spamätali, bolo už ráno. ,Teraz z diskotéky? Veď je
sedem hodín.´ Nikomu sa nechcelo ísť domov, vrátili sme sa až popoludní.
Doma ma už všetci netrpezlivo čakali.
Mama mala červené opuchnuté oči – od
plaču. Bála sa o mňa. A otec? Tá facka ani
nebolela, ale ten pohľad... . Nikdy naň nezabudnem. Vtedy som si povedala: ,Nikdy
viac !´
Aká veľká musí byť bolesť matky, keď nenájde svoje dieťa doma. Ba ani v nasledujúci deň. Ešte dnes ma to trápi. Nebyť doma som vtedy chápala ako hrdinstvo. Vyčítala som rodičom, že zrazu si spomenuli na
svoju dcéru a pritom som vedela, že na mňa
nikdy nezabudli. Pochopila som, aké je dôležité, aby rodičia vedeli o tom, kam chodím, čo robím, s kým sa priatelím, ... .
Ja som si vybrala zlú partiu. Zistila som,
že moji priatelia neboli tí správni. Ale aj
napriek tomu bolo veľmi ťažké vzdať sa ich.
Obetovala som to za vzťah s otcom, aby mi
znova začal veriť. Veď rodičia predsa nemôžu chcieť svojim deťom zle.
Boh mi pomohol a našla som si perfektné spoločenstvo ľudí, ktorí ma majú radi.
A najmä dobrú priateľku. Vo svojich priateľoch cítim prítomnosť Boha.“
Martina, 15
Iste, existuje veľa dobrých spoločenstiev, napríklad spevokoly, farské modlitbové spoločenstvá…
alebo dobrá kamarátka, ktorej môžeš veriť. Je pre
teba oporou, lebo je úprimná a má dobré srdce.
Správni priatelia ti pomôžu nájsť aj cestu k porozumeniu s rodičmi.
Veď človek je stvorený na to, aby poznal opravdivú čistú lásku. Potrebuje milovať a byť milovaný.
Pavol Hudák

Váza s kvetmi, zátišie
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Ferdinand Ďubašák

Exodus – Kráčame do zasľúbenej krajiny
TÁBOR 2001
Už sa v Sihelnom stalo dobrým zvykom, že v lete sa koná tábor pre deti. Tento rok to bolo už štvrtý
krát. Na týchto pár riadkoch vám chcem priblížiť
tohtoročný tábor.
Bolo by zlé, keby týždeň na tábore bol iba týždňom hier, športu, zábavy,... To by bolo trochu málo, aj keď samozrejme ani na našom tábore nechýbali ani hry, ani zábava, či šport. Avšak hlavným
cieľom bolo vykročiť s Kristom do nového tisícročia a s Izraelom do zasľúbenej zeme. Preto sme aj
náš tábor nazvali Exodus – Východ. Aj náš život
je putovaním. Pritom na našej púti sa nám ponúkajú rôzne cesty: Vyber si! Kadiaľ pôjdeš? Avšak,
pozor!!! Nie každá cesta vedie do zasľúbenej zeme.
Do neba nie je ľahká cesta, to nie, naopak, je to ťažká a náročná cesta, cesta Božích prikázaní. Avšak
je to aj krásna cesta – dobrodružná, prebiehajúca
v neustálom dialógu medzi človekom a Bohom.
Program tábora bol pestrý. Večer bývali scénky, v ktorých sme si priblížili určitý úsek zo života
Izraela a jeho vodcu Mojžiša. Každý deň bol iný.
V Pondelok sme trochu spoznávali okolie. Utorok
bol zameraný na Sv. písmo. Zavítal k nám aj pán
prof. A. Tyrol, ktorý pútavo rozprával na tému Exodu. Veľmi pekne vysvetlil slovo EXODUS, ktoré sa
nemá chápať len ako prechod z miesta na miesto,
ale aj ako vyjdenie zo seba, prekročenie seba smerom k Bohu a iným ľuďom. V stredu sme zase my
išli do Svitu. Pán Tyrol nám ukázal KBD (Katolícke biblické dielo) a nasledovala sv. omša. O programe by som mohol ešte veľa písať, niet tu však toľko
priestoru.
Zhrňme si aspoň hlavné myšlienky tábora:
„Exodus“ bol názov celého tábora. Pre Izraelitov
to bolo putovanie do zasľúbenej krajiny. Aj my sme
na púti. Tiež putujeme do zasľúbenej krajiny – neba. V našom živote sa nám ponúkajú rôzne cesty:
drogy, alkohol, fajčenie, sex, ... , ale aj cesta života;
a my si máme vybrať. Stojíme pred vážnym rozhodnutím: Rozhodni sa! Život či smrť? Je to na
nás, na mne, na tebe. Nik to za nás neurobí. Boh
nám chce vo svojej láske poradiť, pomôcť. Ponúka
nám desatoro. A opäť je to na nás. Prečo chceme

Deti / Mládež

žiť? Vyberme si. Majme však na očiach večnú odmenu – zasľúbenú krajinu – nebo. Boh nedáva hocičo, tým som si istý. Veď ani náš pozemský život
nie je len tak hocičo. Keď nám dal dobrý Pán Boh
takých krásnych pár rokov tu na zemi, aká asi krásna bude celá večnosť? No oplatí sa investovať do
svätého života? Oplatí, akoby nie.
PERLIČKA – m a l ý a p o š t o l
Na páru riadkoch tu chcem ešte uviesť jeden zaujímavý a povedal by som, že pre istého pána existenčne dôležitý rozhovor. O čo ide? Išli sme na sv.
omšu do Svitu. Po ceste sme boli svedkami rozhovoru medzi jedným zo Sihelských detí, Mirom
a neznámym ujom. Z Mira sa na tábore stal malý
apoštol. (Skratky: M: – Miro, U: – neznámy ujo)
M: – Veríte v Boha?
U: – Nie, ja verím v Lucifera ...
M: – Prečo v neho veríte?
U: – Lebo Boh nie je pri mne, lebo som
stratil svoju ženu a deti.
M: – Musíte sa modliť.
U: – Nebudem sa modliť, ale budem veriť
v Lucifera a v pekle si s ním popíjať.
M: – A čo ak to bude naopak?
Ak tam nebude, čo popíjať ani, čo jesť?
U: – Budem mať jedenie a budem piť teplý čaj.
M: – Čaj nebude! … Viete, čo je to exodus?
U: – Exodus? Mojžišova kniha. Je päť
Mojžišových kníh.
M: – No a čo, keď ich poznáte, ale viete aj, čo sa
v nich píše?
U: – Si akýsi múdry. Odkiaľ si? Kto ťa to naučil?
M: – To ma naučil náš pán farár a naši vedúci.
– Tu na svete musíte znášať ťažkú cestu a na
tej ceste sú aj tŕne a prekážky, ale my ich nevidíme.
Taký život, aký vy žijete, je ľahký život, ale nikam
nevedie. Na zemi je to ťažká cesta, ale čo teraz rozdáte, v nebi dostanete.
Myslím, že neznámy ujo mal nad čím rozmýšľať. Deti niekedy svojou jednoduchosťou a priamosťou dokážu oveľa viac, ako my, dospelí. Kiežby
sme všetci boli nadšenými apoštolmi Ježiša Krista.
Marián Sivoň
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Rodičia čítajte svojím deťom
„Z dlhodobého hľadiska jedinou trvalou hodnotou, ktorú môžeme deťom dať
je čas a spomienky na chvíle strávené
spolu.“
Rodičia sú prvými učiteľmi svojich detí
a svoje deti učia tým, že im idú dobrým
príkladom a že im svojím činom dokážu,
čo si najviac cenia.
Každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu
hračku, sladkosť či kamaráta v škôlke, tak
by malo mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody,
ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije a uznávaných hodnôt u tých, ktorí sa
pohybujú v jeho bezprostrednej blízkosti,
teda rodičov a pod. Som presvedčená, že
každý rodič, chce pre svoje dieťa to najlepšie podľa svojho presvedčenia a hodnotového systému, aký uznáva.
Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať. Deti prirodzene
napodobňujú návyky svojich rodičov, či už
dobré alebo zlé. Čítanie je však jeden z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojím
deťom dať. Tí, ktorí nečítajú, veľa nevedia,
pretože najviac vedomosti je v knihách.
Čítanie je teda základom akéhokoľvek ďalšieho učenia.
Najdôležitejšou činnosťou na získanie vedomosti nevyhnutných na to, ako
sa úspešne naučiť čítať, je hlasné čítanie
deťom.
Čo si predstavíte, keď počujete o hlasnom čítaní? Aké zážitky a pocity sa vám
pritom vybavia v mysli? Prevládajú pozitívne alebo skôr negatívne? Spomeniete si
na svoje detstvo a na to, s akým napätím ste
počúvali každé slovo čítajúceho, a ako sa
vám pred očami odkrývali vzrušujúce a neznáme svety? Alebo si spomeniete, s akým
trápením ste slabikovali v šlabikári, aby ste
dostali jednotku alebo včeličku?
Ak chceme, aby sa z našich detí stali čitatelia na celý život, ich prvotným zážitkom z čítania by nemalo byť strastiplné
precvičovanie písmen a úmorne slabikovanie slabík. Naopak, mali ba sme svojím
deťom ukázať, že čítanie je potešením
a zábavou. Mali by sme ich naučiť, aby
mali rady čítanie. Najvhodnejším spôsobom, ako to docieliť, je, že im budeme nahlas čítať, najlepšie od útleho veku. Poviete si, že deti nám tak skoro nič nerozumejú. To je možné, ale určite sa učia. Inak by
sme sa malým bábätkám už od narodenia
denne neprihovárali. S hlasným čítaním je
to také isté, avšak slovná zásoba, ktorej je
dieťa pri čítaní vystavené, je pri čítanom
texte ešte oveľa bohatšia.
Čo nás takáto snaha bude stáť? Okrem
nášho času takmer nič, avšak prínos sa
nedá vyčísliť. Niektorí môžu namietať, že
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knihy sú v súčasnej dobe veľmi drahé. Nezabúdajme na knižnice. V našom prípade
je tu k dispozícii farská knižnica, kde náš
duchovný otec veľmi precízne zvažuje,
ktorú knihu ponúkne nám čitateľom a bez
poplatkov, čo si mnohí neuvedomujú, aká
je to obrovská výhoda.
Väčšina u nás si dokáže nájsť čas na pitie
kávy, sledovanie večerných správ a pod.,
ale mnohí si len s ťažkosťami nájdeme čas
na to, aby sme svojim deťom aj čítali.
Načo by sme pri čítaní mali pamätať?
Čítať deťom môžeme už od útleho detstva. Čím skôr začneme, tým ľahšie a lepšie to pôjde. Verše, hymny, piesne, opakovania stimulujú rozvoj detského jazyka
a počúvanie. Ilustrované knihy vzbudzujú
detskú zvedavosť.
Začíname s obrázkovými knihami a postupne prechádzame na príbehy.
Zaveďme si tradičnú hodinu, kedy budeme deťom čítať. Osvedčili sa nám pred
spaním.
Nájdeme si pohodlné miesto. Dotyk
a pohladenie sú pre deti dôležité. Takto
spolu strávime veľmi príjemné chvíle a dieťa si to bude pamätať až do dospelosti.
Pri hlasnom čítaní sa u detí rozvíja
umenie počúvať druhého. Nečítajme príliš rýchlo, doprajme počúvajúcemu dieťaťu dostatok času, aby príbeh precítilo
a rozvíjalo si pritom svoju predstavivosť.
Často je čítanie z obrázkov oveľa zaujímavejšie.
Ak čítame na pokračovanie, pred každým čítaním stručne zopakujeme predchádzajúcu časť. Skôr ako začneme čítať
novú knihu, venujeme pozornosť ilustrácii na obale a diskutujme o nej. Chcela by
som dať do pozornosti Prostonárodné slo-

venské rozprávky od Pavla Dobšinského,
ktoré ilustroval Martin Benka.
Buďme príkladom.
Nech naše dieťa vidí, že si radi vo voľnom čase čítame a nielen vtedy, keď máme čas vyhradený pre hlasné čítanie.
Dajme najavo, že čítanie je veľmi príjemná činnosť.
Nenechajme sa znervózňovať otázkami
počas čítania, najmä ak sú poslucháčmi
malé deti.
Trpezlivo odpovedajme na ich otázky.
Desať minút čítania, ktorému venujeme plnú pozornosť a nadšenie, sa môžu
s veľkou pravdepodobnosťou uchovať
v mysliach našich detí dlhšie ako dve hodiny strávené pred televíziou.
Apolónia Ďubašáková,
MŠ Sihelné

Rasťo Padušňák, 8. B
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Oznam rodičom
Riaditeľstvo Základnej školy v Sihelnom
oznamuje rodičom, že za zošity zakúpené
na školský rok 2001/2002 bola vyplatená
suma: 37571.60,–Sk. Spolu s predanými
zošitmi je zisk pre školu 8644,–Sk. Financie budú využité na zakúpenie potrebných
pomôcok pre žiakov našej školy.
Dňa 4. septembra 2001 každý žiak na
ročníkoch 5 – 9, ktorý si zakúpil zošity
prostredníctvom školy, dostal dva zošity
zdarma v cene približne 35,–Sk.
Keď si preratáte, že 190 žiakov dostalo
zošity v cene 85,–Sk vyjde vám suma
6655,–Sk.
Touto sumou vám chcela škola pomôcť
teraz, keď máte najviac výdavkov.
Ďakujeme vám za prejavenú ochotu a
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
29. 7. 2001, KD Sihelné. Folklórny súbor Goralček zo Sihelného na IX. ročníku folklórnych slávností pod Babou horou

Mgr. Nováková Ľubomíra
riaditeľka ZŠ

Konečne sme sa dočkali
Cez letné prázdniny nebola škola prázda,
ako je zvykom, naopak bola plná ľudí,
ktorí chceli pomôcť. Okresný úrad
v Námestove nám vyčlenil 270 000,–Sk.
Podarilo sa nám v budove materskej
škôlky zrekonštruovať priestory pre 3 triedy základnej školy.
Vybudovali sme nové sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá. Vyrovnali sa

podlahy. Vymaľovali sa triedy. V hlavnej
budove sa z veľkej špeciálnej učebne urobili 2 triedy pre štvrtákov.
Touto formou by som chcela poďakovať všetkým pracovníkom na verejno-prospešných prácach, ktorí nám pomohli.
Zvlášť ďakujem p. starostovi Jozefovi Gabrielovi, ktorý zakúpil materiál na vymaľovanie priestorov a zabezpečil pracovníkov.
Mgr. Nováková Ľubomíra
riaditeľka ZŠ

Martina Ďubašáková, 5 A.

Na rozhýbanie mimického svalstva

Studňa múdrosti
Boh ponecháva každej duši voľbu
medzi pravdou a pokojom
RUSKIN
Dobro nachádza všade raj, zlo peklo
HEINE

SIHELNÍK

Vznešená, milá, dobre vyzerajúca myš pri
zúfalom úteku pred mačkou vbehla do pivnice v bohatej vile. Tu sa vďaka tme ocitla
v čudnej kaluži. Bola to kaluž najlepšieho
brandy, ktoré vytekalo cez chybný uzáver
vzácneho súdka.
Dobrá myš tú vzácnu tekutinu bojazlivo iba párkrát oblizla. Vôňa sa jej páčila.
Chutilo to dobre. A tak sa do nej pustila.
Stekalo to hrdlom ako oheň.
Keď vypila kaluž, vzpriamila sa a zrevala: „Kde je tá mačka?“
Mnoho ľudí má dnes odvahu len ako tá
myš.

**********************************
Príde policajt do obchodu a vraví:
„Prosím si poltopánky, hnedé, kožené…“
„Aké máte číslo?“ „158“.

**********************************

**********************************

Radí sa gazda s gazdinou:
„Ten náš baran je akýsi smutný.
Nemal by som ho zarezať?“
„No, ak myslíš, že ho to rozveselí…“

Pýta sa murár kolegu:
„Prečo si zašliapol toho slimáka?“
„Od rána za mnou lozí a strašne ma to
rozčuľuje…“

Školstvo / Kultúra

**********************************
V škole písali slohovú úlohu na tému Keby som bol riaditeľom. Všetky deti písali,
len Miško si vyložil nohy na lavicu a pozeral
sa na strop.
„Miško, prečo nepíšeš?“ – pýta sa pani
učiteľka.
„Čakám na pani sekretárku!“ – odpovedá Mišo.
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Športový deň

29. 7. 2001, KD Sihelné. Folklórný súbor zo Sihelného na IX. ročníku folklórnych slávností pod Babou horou

Dojmy z púte
Ani tento rok náš pán farár neporušil tradíciu a zorganizoval púť pre veriacich do
Krakova a okolia, za ktorú mu úprimne
ďakujeme.
Každý účastník púte mal určité predstavy, očakávania. Či sa mu splnili, na to nech si odpovie každý sám. Pre väčšinu z nás
bola neoceniteľná účasť na sv. omši pri obraze Milosrdenstva Božieho pri hrobe blahoslavenej Faustiny Kowalskej a pred jej
relikviami. Nevieme si hádam ani uvedomiť, aká milosť nám bola daná.
Sestra Faustina Kowalská, mystická
duša nám presvedčivo odhaľuje nekonečné milosrdenstvo Božie a zároveň ho vysvetľuje v hlbších súvislostiach. Povzbudzuje nás uctievať túto Božiu vlastnosť.
Dôveru v Božie milosrdenstvo nám ilustrujú konkrétne fakty Božieho sprostredkovania a milosti u tých, ktorí sa o milosrdenstvo opierali. V dnešných časoch nie
je nič aktuálnejšie, ako postaviť do popredia milosrdenstvo Božie, ktoré je poslednou kotvou k spáse človeka.
Milosrdenstvo je prejavom lásky. Prejavuje sa v pripravenosti pomáhať núdznym
a prežívať nešťastie druhej osoby ako svoje
vlastné. Ako životný štýl kresťana sa ukazuje a realizuje zvlášť v skutočnosti utrpenia, krivdy, núdze, fyzického a morálneho
zla, do ktorých je zapletený človek, celé
ľudstvo a svet. V súvislosti s predsudkami,
aké vyvoláva idea milosrdenstva sa treba
zamyslieť nad jeho podstatnou hodnotou.
Božia láska k nám má zvláštnu vlastnosť, ktorá zodpovedá našej prirodzenosti
krehkých a slabých stvorení.

Milosrdenstvo je láska, ktorá sa sklonila nad úbohosťou, aby ju zdvihla, vykúpila a pritiahla k sebe.
Veľkým zážitkom boli pre nás popoludňajšie vešpery v podaní bratov benediktínov v kláštore v Tynci a osobné kontakty
a rozhovory s benediktínmi zo Slovenska.
Svoj duchovný rozmer sme si rozšírili návštevou mesta Vadovice, kde sa nachádza
rodný dom sv. otca. Očarila nás aj monumentálna stavba kostola, ktorý postavili
rodáci sv. otca z vďaky za to, že ich rodák
je na stolci sv. Petra v Ríme. Kostol je za-

V nedeľu, 19. 8. 2001 sa v našej obci konal 2. ročník športového dňa. V minulom roku bol tento deň
určený na poslednú októbrovú nedeľu, kedy tento
Deň športu vyhlásil sv. otec, ale kvôli počasiu sme
to presunuli na letnú nedeľu.
Program bol nasledovný: najskôr bol futbal, miništranti proti ostatným žiakom. Víťazstvo zaslúžene patrilo miništrantom. Potom nasledoval zápas ženatých proti slobodným. Teraz boli víťazmi
slobodní, vlani to boli ženatí. Veľmi pekné súťaže
pre mladšie deti pripravili učiteľky z MŠ – p. riaditeľka A. Ďubašáková a p. učiteľka Ľ. Luscoňová.
Presvedčili nás, že práca s deťmi je im veľmi blízka.
Taktiež podobne ako vlani bol pod vedením p. učiteľky Kozákovej usporiadaný cyklistický prechod:
Sihelné – ihrisko, cesta do Or. Veselého okolo Mlynarčíka, Or. Veselé, Skalisko, Sihelné – Ďubašák.
O tento prechod je dosť malý záujem, aj keď táto trasa je veľmi pekná, hoci náročná. Tohto roku spomínanú cyklotúru absolvovalo šesťčlenné družstvo.
Počasie bolo veľmi pekné, takže tí, ktorí sme
tam boli máme dobré zážitky s pekne prežitej nedele. Verím, že tento deň sa v našej obci stane tradíciou a budeme sa naň čoraz viacerí tešiť.
Anna Chudjáková

svätený Panne Márii Fatimskej. Nenechali sme si ujsť príležitosť okoštovať výborné
pápežské kremeše.
Ani sme netušili, že na našej Zemi sú
také krásne miesta, ktoré slúžia oslave Boha. Plný zážitkov, dojmov, osobných skúseností a predovšetkým upevnení vo viere
sme sa vracali domov. Ďakujeme za nádherné zážitky.
Účastníčka púte

Okresná súťaž Dobrovoľných požiarnych zborov v Sihelnom
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Biele Vianoce
Padá hustý sneh.
Mnohé oči sa tešia pohľadom na studenú krásu.
Vnútri je príjemne, vonku
mrzne, ale nevadí. Zvykli sme
na drsné podmienky.
Vianoce by mali obliekať
bielu. Vnímavé srdce objaví
mnohé symboly. Rozpozná, že
to najcennejšie zosiela nebo.
Odtiaľ prichádza Boh a klope
na ľudské hĺbky.
Prikrývka čistoty. Nech nepominie, radšej zniesť mrazy.
Spomienky, minulosť ponúka
odkazy. Pohľad späť znamená
krok vpred. Nosíme obrazy
ľudskosti, lásky, dobra, štedrosti. Koledy duše spievajú
novinu. Navštívime svätú

rodinu v maštali. Pastieri, králi
priniesli dary. „Čo ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, ...“
Ako v rozprávke. Vrzgot pod
nohami, zeleno – biele stromy.
Kopce, domy pokryté. Dobro
víťazí nad zlom. Nádej. Nikdy
nie je tak, aby sme lamentovali: „S tým už nemožno nič urobiť.“
Symboly pominú. Objavia
sa nové. Hlavné ostáva. Vianočná radosť pretrvá časy. Každú všednosť preniká posolstvo
spásy.
Jozef Ferneza

Kríž je kľúč od nebeskej brány
Víťazná práca z literárnej súťaže uskutočnenej počas odpustu.
Raz večer, keď som bol iba
prvák, babka mi povedala, že
kríž je kľúč od nebeskej brány.
Vtedy som to tak pochopil, že
som si kúpil malý krížik a nosil
som ho. Prišiel som raz zo školy
a babka sa ma spýtala: „Prečo
stále nosíš ten krížik?“ Ja som
jej odpovedal: „Keď budem nosiť kríž, prídem do neba, lebo
kríž je kľúč od neba.“ Babka
sa vtedy usmiala a povedala, že
to nie je tak, ako som si myslel.
A keď som sa spýtal, ako je to
s tým krížom, babka povedala:
„Neskôr pochopíš.“ A ja som stále nechápal a nechápal.
V tretej triede na náboženstve
sme sa učili o kríži a pán farár
povedal, že keď nebudeme nosiť kríž na svojich pleciach, neprídeme do neba. Až vtedy som
pochopil, že kríž to je utrpenie,
ťažkosti,... Je to cesta namáhavá, ale krásna a plná božích
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prikázaní. Ak nemáme lásku
a chceme žiť podľa prikázaní,
ďaleko nezájdeme.
Každý si nosí svoj kríž. Niektorí ho majú ľahší a niektorí ťažší.
Niektorí ho nosia dlhšie a niektorí kratšie. Nikto si nevyberá
kríž, aký chce on, ale taký, aký
unesie.
Aj na dedine máme kríže.
Každý chce vyjadriť niečo iné.
Niektorý smútok, iný radosť, ...
Ak máme lásku, kríž sa nám nosí ľahšie…
Na začiatku dediny máme
kríž venovaný sihelským vojakom, ktorí padli v Prvej svetovej vojne. Kríž bol posvätený
v roku 1994, kedy sa posvätil aj
náš krásny kostol.
Takže, zapamätajme si:
Kríž je kľúčom od nebeskej
brány, ale kto je lenivý a nechce
ho niesť, nepríde do neba.
Peter Pindjak 5.B

Naša obec v tomto roku
Na otázky odpovedá starosta
obce Jozef Gabriel:
Od 1. júla 2001 je v platnosti
zákon o odpadoch. Ako sa
tento zákon dotkne občana?
Od vyhlásenia tohto zákona, t. j. od 1. júla 2001 je každý
občan zodpovedný za likvidáciu odpadu, ktorý vyprodukuje, čiže je braný na zodpovednosť ako pôvodca odpadu.
Podľa schváleného všeobecného nariadenia obce o odpade
musí mať každá domácnosť
smetnú nádobu, ktorá sa pravidelne musí vyvážať. Za vývoz je zodpovedná obec. Najväčším problémom pre občanov sú poplatky, vyplývajúce
z tohto zákona. Veľa sa o tom
rozpráva v médiách. Poplatky
podľa zákona sú v rozmedzí od
80 Sk do 1200 Sk ročne na osobu. Tento poplatok upresňuje
obecné zastupiteľstvo nariadením obce. V našej obci poslan-

ci schválili najnižšiu čiastku,
t. j. 80 Sk na osobu, k tomu
každá domácnosť musí hradiť
vývoz smetnej nádoby. Po prepočtoch teda náklady na likvidáciu odpadu vychádzajú vyše 300 Sk na osobu. Ale aj
napriek tomu obecné zastupiteľstvo schválilo tú najnižšiu
čiastku, rozdiel bude musieť
doplácať obec. Poplatky budú
platiť aj podnikatelia a živnostníci, ale tí majú oveľa vyššie
sadzby. Sú schválené úľavy pre
viacdetné rodiny a pre starších občanov, ktorí bývajú sami. Najväčší problém vidím vo
vyberaní tohto poplatku. Tento zákon som nevymyslel ja,
ani obecné zastupiteľstvo. Platí v celom štáte. Pravdou však
je, že za tento poplatok sa odváža a likviduje odpad. Teda,
ako som povedal každá rodina
je povinná zakúpiť si smetnú
Pokračovanie – str. 2
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Naša obec v tomto roku
Dokončenie zo str. 1
nádobu a zároveň sa bude pokračovať v zbere do vriec, ako
to bolo doteraz.
Zároveň v tomto zákone sú
určené sankcie za nelegálnu
likvidáciu odpadu, čiže za nelegálne skládky. Doteraz bola
sankcionovaná obec, odteraz
to bude sám občan ako vlastník alebo užívateľ pozemku, na
ktorom je nelegálna skládka.
Prínosom tohto zákona je, že
občania budú nútení legálnym
spôsobom likvidovať odpad.
Nemohla obec zabrániť exekúciám na našom družstve?
Čo si o tom všetkom myslíte?
Družstvo je samostatný
podnikateľský subjekt so svojimi právami a povinnosťami.
Obec nemá právo miešať sa
do ich záležitostí. O tom všetkom rozhoduje vedenie družstva a členovia družstva.
Do exekúcie ich dala zdravotná a sociálna poisťovňa za
neplatenie odvodových povinností. Niečo také som už dávno tušil, ale až teraz to vyšlo na
povrch. Poisťovne sú v týchto
veciach nekompromisné a dali všetok hnuteľný i nehnuteľný
majetok do exekúcie.
Na nehnuteľný majetok bude dražba v januári budúceho
roka.
V súčasnosti má maštale
v prenájme súkromné družstvo
DAKNA z Námestova. Vedenie tohto družstva sa zaviazalo pred obecným zastupiteľstvom, že uzavrú s každým
vlastníkom nájomnú zmluvu
za užívanie pôdy.
Táto firma chce aj maštale
odkúpiť a pokračovať v chove
jalovíc a býkov. Chcú naplniť
všetky tri maštale. Zamestnanci – mimo vedenia – všetci dostali možnosť, pracovať v družstve i naďalej. Niekto by si mohol povedať, že to radšej mohlo
krachnúť, ale ja sa nazdávam,
že aj tých pár pracovných príležitosti je dobrých v dnešnej
zložitej dobe.
Čas ukáže, či sa urobilo dobre, alebo zle. Obec však nemohla nijakým spôsobom zabrániť exekúciám na tunajšom
družstve.
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Koľko je v Sihelnom nevysporiadanej pôdy?
Zostalo asi 30% takejto nevysporiadanej pôdy. V prípade,
že do roku 2006 sa táto pôda
nevysporiada, prejde do vlastníctva štátu. Niektorí si nevysporiadali pôdu v domnienke,
že majú všetko v poriadku, alebo si myslia, že im nikto nič
nemôže zobrať, a sú tu aj takí,
ktorí o nič nemajú záujem.
Preto prosím všetkých tých,
ktorí ešte nemajú vysporiadané vlastnícke vzťahy, aby tak
urobili, lebo môžu vlastnou vinou prísť o túto pôdu v priebehu niekoľkých rokov. Na obecnom úrade budeme k dispozícii, aby sme vám s týmto
problémom pomohli.
Aký bol tento rok?
Hodnotím ho ako celkom
úspešný. Podarilo sa nám urobiť veľa práce. Väčšinou som
o všetkých našich aktivitách
informoval v našom Sihelníku,
ale je dobré všetko to zrekapitulovať.
Tento rok sme dali prácu
nezamestnaným na verejnoprospešných prácach. Vyčistila sa celá dedina od odpadu.
Vymaľoval sa celý Obecný úrad
a kultúrny dom v priestore kuchynky. Postavili sa tri nové
autobusové čakárne, oplotil sa
areál novej bytovky.
V kultúrnom dome sa rekonštruovali sociálne zariadenia pre ženy, odizolovali sa
steny kuchynky od zimnej
vlhkosti, rekonštruovala sa kuchynka, dali sa nové opony na
javisku. V lete sa urobili nové
schody na vstupe do kultúrneho domu a teraz sme dokončili
zastrešenie týchto schodov.
Veľký kus práce sa urobil
na vodovode. Vybudoval sa nový vodojem v časti Magury. Je
nutné ho omietnuť v nadzemnej časti z vonkajšej i vnútornej strany a pospájať potrubia.
Chýbali nám asi dva týždne
a boli by sme ho napustili vodou a odskúšali. V budúcom
roku to treba ešte obsypať. Tiež
sa vybudovali na trase vodovodu dve prerušovacie komory,
ktoré slúžia na prerušenie veľkého tlaku v potrubí. Zakúpili
sme ešte 720 metrov potrubia,

ktoré by sme chceli potiahnuť
v budúcom roku od nového
vodojemu smerom dole dedinou.
Teraz pred zimou sa zámockou dlažbou vydláždil chodník
pri požiarnej zbrojnici a zasypala sa štrkom cesta za dedinou do Dušaka.
Podarilo sa nám zorganizovať IX. ročník folklórnych slávností pod Babou horou a tiež
sme v spolupráci s farským
úradom zorganizovali odpustové slávnosti.
Pomohlo sa Základnej škole pri rekonštrukcii tried. Tieto
práce sa všetky robili za pomo-

ci nezamestnaných, ktorým touto cestou chcem poďakovať.
Nakoniec chcem poďakovať
všetkým zamestnancom obecného úradu.
Ďalej ďakujem všetkým tým,
ktorí reprezentovali našu obec
na rôznych podujatiach, hlavne
folklórnym súborom, poslancom obecného zastupiteľstva.
Hlavne chcem poďakovať Pánu
Bohu za zdravie a všetkým, ktorí ma podporujú.
Nakoniec chcem popriať
všetkým spoluobčanom požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový rok.
Jozef Gabriel

Sčítanie obyvateľov domov a bytov
v obci Sihelné z 26. mája 2001
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu
1971
z toho muži
1003
z toho ženy
968
Ekonomicky aktívne osoby spolu
825
z toho muži
475
z toho ženy
350
Podiel ekon. aktivného z trvale býv. obyv. v % 41,9
Trvale bývajúce obyvateľstvo – vek spolu
1971
0 – 14 rokov
655
15 – 59 muži
587
15 – 54 ženy
480
60+ muži
90
55+ ženy
158
Národnosť
– slovenská
1964
– maďarská
1
– česká
2
– poľská
1
– nezistená
3
Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
– rímsko-katolícka cirkev
1956
– evanjelická cirkev augs. vyznania
3
– nezistené
11
– bez vyznania
1
Počet trvalo obyvaných domov vybavených v %
– ústredné kúrenie
58,7
– kúpelňa, sprch. kút
81,4
– automatická práčka
34,4
– rekreačná chata, chalupa
1
– osobné auto
25,3
– počítač
1,4
Domy spolu
472
– trvale obývané
392
– z toho rodinné
388
– neobývané
79
Byty spolu
501
419
Trvale obývané byty spolu
z toho v rodinných domoch
389
neobývané byty
81

Samospráva obce
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Vízia školy
Minulosť učí nasledovať dobré a vyhýbať sa nedostatkom.
Rád čítam autorov, ktorí
hľadali pravdu o živote, nájdenú pravdu rešpektovali a podľa
nej žili. Medzi nich patrí aj Pavol Strauss, pôvodom žid. Krst
prijal v dospelosti. Jeho spomienky na školské roky sú podnetom k úvahám.
Píše: „Konečne, koho môže
zaujímať, že som chodil do školy, a do židovskej školy! Tá
v tie časy mala najlepšiu úroveň. Nikdy nezabudnem byť
vďačný pani učiteľke Šutliakovej, ale rád spomínam na pútavý predmet dejiny Biblie a na
prekladanie piatich kníh Mojžišových z hebrejčiny do nemčiny. Boli sme dosť veľká trieda
a mali sme mnohých spolužiakov katolíkov, evanjelikov.
A všetko to bolo plné poézie
a zaujímavosti, aj s hrami pred
školou a po nej.
Pôvodne sa to začalo v maďarskej škole. Ale boli to len
dva mesiace. Učiteľ Koros mi
raz povedal: „Ty si najlepší žiak.
Ale povedz mamke, že ja ľúbim
medový koláč.“ Referoval som
doma a mamička promtne vyhovela. Opakovalo sa to s makovým koláčom aj s orechovým. Prevrat v osemnástom
roku oslobodil mamičku od pečenia ďalších fajnôt pre pána
učiteľa. Neboli to na tie povojnové časy maličkosti, pozháňať
to všetko.
Tie štyri roky ľudovej školy
ubehli šikovne a prišli prijímacie skúšky gymnaziálne. A ani
nevedno ako, a bol som stredoškolák. A hneď od prvej bola
latina. Učil nás ju evanjelický
pán farár Madera, ale učil nás
aj ľúbiť slovenčinu. Obdivovali
sme ho pre jeho dikciu, čistú
ako krištáľ, a priplichtil som sa
na nejeden pohreb, kde kázal.
Spodným tónom všetkého
bola radosť a istota. Všetko
spievalo.
Z ľudovej židovskej školy
mám najkrajšie spomienky na
vyučovanie biblických dejín.
Z gymnaziálnych rokov boli pre
mňa najkrajšie chvíle v sobotu
poobede, sedenia v samovzdelávacom krúžku. V prvých triedach boli najmarkantnejšími
postavami pán farár Madera
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a pán senior Šenšela. Nezabudnuteľná je postava profesora Volného, vysoká postava ako
vystrihnutá zo Simplicissima,
s dlhým krkom, na ktorý boli
pasovali vtedajšie tvrdé manžety namiesto goliera. Prísny,
ale dobrý matematik bol profesor Klonga, ten nám po beťárstvach vykrúcal bokombriadky
so slovami: „Chlapčisko, syn
môj, vy sviňa nepodarená.“ Milučký bol pán profesor Ján
Volko-Starohorský, oduševnený obdivovateľ prírody. Milý
človek bol profesor Váňa, dobrý
latinčinár, ten neraz do vyučovania zamiešal rodinu, najmä
dcérku: „Moja Ritka sem a moja Ritka tam.“ Vynikajúci pedagóg bol pán profesor Mach,
človek útleho tela. Jeho výklady
fyziky sme vždy dychtivo očakávali...
Vcelku sme strednú školu
pociťovali ako súženie a každý
si hľadal únik, oblok do vytúženého vyššieho života. Niektorým na to stačili cigarety, chodenie poza bučky a prvé nemravné exhibície. Mne bolo
najväčším šťastím čítanie, písanie a muzika. To boli kútiky
života, kde som bol sám, sám
sebou, suverénom aspoň na
kúsku vlastného.“
Z týchto spomienok cítiť veľkú úctu ku všetkým spolužiakom a učiteľom, hoci boli rôzneho vierovyznania, aj k evan-

jelickému pánu farárovi, aj ku
všetkým ľuďom. Potom prišli
roky tvrdého ateizmu, ktorý sa
snažil nanútiť všetkým neveru,
ktorý sa vysmieval z náboženstva, pre ktorý nebolo nič sväté.
Pod veľký tlak sa dostali veriaci
učitelia, rodičia i deti. Boh, ktorý je láska, bol systematicky vyháňaný zo škôl. Teda Láska bola vyháňaná zo škôl.
Najlepších ľudí vychováva
Ježiš Kristus (pomyslime si len
na Matku Terezu, Sv. Otca, biskupa Jána Vojtaššáka...). On
je neprekonateľný Učiteľ. Jeho
najlepšou žiačkou bola Panna
Mária a potom zástupy svätých.
On učí odpúšťať, milovať nepriateľov, hlása pravdu o Bohu,
o človeku, o svete... Jeho ideály
sprostredkúvajú predovšetkým
katolícke školy.
Preto sa nedávno Sv. Otec
takto prihovoril ich zástupcom:
„ ...Vyzývam celú kresťanskú
komunitu a občianske spoločenstvo (štáty), aby podporovali katolícke školy vo všetkých
ich potrebách, nech môžu žiakom čo najlepšie poskytovať
kultúrnu aj sociálnu službu...
Pokračujte vo svojej práci s veľkodušnosťou, aby rástol počet
aj kvalita rímskych katolíckych
škôl.“
Podporou katolíckych škôl
napĺňajú rodičia jeden zo sľubov, ktorí dali Pánu Bohu pri
sobáši, keď na otázku: „Ste
ochotní s láskou prijať deti
a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho
Cirkvi?“ – odpovedali: „Áno“.
Martin Koleják, kňaz

Ciel(e) kresťanskej výchovy
Každá správna výchova, aj
kresťanská, tvorí organický
celok pozostávajúci
zo zdroja, prostriedkov
a cieľov.
Výchova sa podobá stromu. Ak
má stromu priniesť dobré plody
musí mať: • dobré, zdravé korene (zabezpečujú výživu); • pevný kmeň ( zabezpečuje stabilitu); • rozvetvenú korunu, konáre (zabezpečujú množstvo).
Kresťanská výchova má korene v učení kresťanstva –
v Evanjeliu. Z Evanjelia čerpáme „výživu“. Plodmi kresťanskej výchovy sú kresťanské

čnosti: čestnosť, láskavosť, pravdovravnosť, skromnosť, čistota,
poslušnosť, chudoba, ... (hovoria o nich blahoslavenstvá).
Kresťanská výchova je výchova v Kristovi (Evanjelium),
skrze Krista, ku Kristovi ...
Kristus je zdroj, prostriedok
a cieľ kresťanskej výchovy.
Kresťanský vychovávateľ preto
má: • poznať Krista (poznať
Evanjelium); • milovať Krista
(osvojiť si ho, stotožniť sa
s ním); • žiť Krista – poznanie
meniť na skutky.
Človek prichádza na svet
s dedičným hriechom. Má
Pokračovanie – str. 4
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Volebné výsledky do
VÚC Žilina
V sobotu 1. decembra 2001
obyvatelia Sihelného – voliči volili svojich zástupcov
do orgánov samosprávneho
kraja Žilina.
Vo volebnom okrsku č. I
bol počet oprávnených osôb
zapísaných do zoznamu voličov 1215. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bol 132. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu bol
134. Počet platných hlasov
odovzdaných pre voľby predsedu – prví traja v poradí:
PaedDr. Jozef Tarčák 64
hlasov, Ing. Jozef Rizman 30
hlasov, Mgr. Branislav Orava 11 hlasov. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva – prví traja v poradí:
Mgr. Jozef Miklušičák 43
hlasov, na druhom mieste
sa umiestnili dvaja kandidáti: Ing. Marianna Kianičková a Jozef Pečarka získali
34 hlasov, na treťom mieste
sa umiestnili tiež dvaja: Ing.
Pavol Oparty a Jozef Straka
získali 28 hlasov.
Dňa 15. decembra 2001
sa uskutočnilo v našej obci
II. kolo volieb predsedu
Žilinského samosprávneho
kraja. Vo volebnom okrsku č.
I bol počet oprávnených osôb
zapísaných do zoznamu voličov 1216. Počet platných
hlasov odovzdaných pre voľby predsedu: PaedDr. Jozef
Tarčák 65 hlasov, RNDr.
Anna Malíková 3 hlasy.
Celkové výsledky volieb
Za predsedu Žilinského
samosprávneho kraja bol
15. decembra zvolený PaedDr. Jozef Tarčák.
Do zastupiteľstva samosprávneho kraja Žilina z
okresu Námestovo boli zvolení títo poslanci:
1. Ivan Krušinský SDĽ
1674 hlasov, 2. Peter Kuľha
HZDS 1432 hlasov, 3. Jozef
Straka KDH 1374 hlasov,
4. Marián Grígeľ P SNS
1259 hlasov.
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Pamäte pani Vnenčákovej
Do školy som chodila ešte za
prvej Československej republiky. V Sihelnom boli dve školy:
horná, kde je teraz Kultúrny
dom a dolná, kde je teraz Obecný úrad. Do školy som chodila
aj do hornej a j do dolnej. V dolnej boli ročníky 1. – 4. a v hornej 5. – 8. Kamarátila som sa
s dievčatami zo židovskej rodiny, lebo sme bývali v susedstve.
Boly sme kamarátky a keď nastala hitlerovská vláda, vtedy
ich zobrali do Osvienčima, najprv Melanku a Valiku. Veľmi
sme vtedy plakali. Naskoršie
zobrali aj ich rodičov, len starú
babku nechali. Za Slovenského
štátu bol ináč pokoj, ako sa pamätám. Moje dve sestry ešte
pred vznikom Slovenského štátu išli na Moravu do služby
a nemohli sa vrátiť, až po vojne.
Ľudia sa u nás väčšinou živili
poľnohospodárstvom, do práce
chodili málo, lebo nebolo kde.
V zimných mesiacoch chodievali chlapi, ktorí mali kone zvážať
drevo z lesa a v jarných a letných mesiacoch chodili rúbať
drevo do lesa. Ženy a dievčatá
boli doma. Cez zimu sa priadlo, večer zas páračky. V lete
si ľudia zbieraní lesných plodov trošku privyrobili na živobytie. Bol to ťažký život, ale veselší. Nebolo rádia ani televízora, a tak mravný život bol lepší.
Do kostola sme chodili do Rabče, aj na roráty. Zimy boli veľké
aj snehu si deti užili. Cesta
sa neudržiavali. Bol len chodníček, išlo sa jeden za druhým
ako husí. V lete ženy a dievčatá
si šanovali obuv, do kostola išli
bosé, pri kostole na cintoríne
sa obuli a domov už išli väčšinou obuté. Cesta do Rabče nebola rovno ako dnes, ale okľukou a cez rieku lavica. V zime
bolo umenie cez ňu prejsť. Počas veľkých búrok lavicu zobrala voda a my sme museli ísť cez
Polhoru. Tam v roli boli vysoké
lávy a tie voda nezobrala. Potom sme išli cez Hrádok domov.
V r. 1935 som bola na prvom sv.
prijímaní a vtedy v Rabči nebolo lávy a museli sme ísť cez Hrádok do Polhory a do Rabče. Pri
kostole ma mama preobliekla
do bielej kabane, lebo som bola
celá mokrá, aj ostatní tak išli.
No ani to nám neskazilo radosť
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z prvého sv. prijímania. Ľudia
chodievali aj na púte do Trstenej a Bobrova peši, no keď mali
koňa išli na vozoch. Bol to veľký
zážitok, keď ma niekto zobral
na voz. V r. 1944 sa blížil front.
Ľudia museli ísť kopať zákopy,
aj dnes sú ešte po nich pamiatky. Bola to doba strachu z vojny.
Od januára 1945 už aj u nás
boli Nemci. Bývali po domoch.
Aj u nás bývalo desať vojakov
a v maštali kone. Skŕmili nám
všetko seno aj ovos, čo sme mali. Spávali na zemi, dali si slamu a tak chudáci spali. Za
to všetko trápenie mohol len
Hitler, ktorý posielal ľudí na
smrť. Dňa 2. apríla 1945 bola
Veľká noc a vtedy, ale aj prv
sa ľudia zhromažďovali pri krížoch a tam sa modlili za pokoj.
Námestovo vtedy vyhorelo, zahynulo tam 145 ľudí. Nemci
ustupovali a tak zapálili mesto.
Bolo to strašné. Aj za vojny, keď
nastalo povstanie ľudia žili vo
veľkom strachu aj z partizánov,
lebo v noci prichádzali, potrebovali chlieb a verbovali aj mužov. Cez deň zas chodili nemecké hliadky. Muži a mládenci sa
schovávali, aby ich nezobrali.
No prišli Rusi a vtedy bolo ešte
horšie. Boli ako vlci, rabovali.
Ženy a dievčatá sa schovávali,
lebo sa ich báli. Bola veľká bieda, nebolo chleba, všetko bolo
na lístky.
Začala sa stavať priehrada,
išiel robiť každý, kto len mohol.
Všetko bolo na lístky aj odev. Na
topánky sa chodilo do Ostravy
a do Čiech. Tam bolo lepšie
zásobovanie. Kto mal nejaké
úspory a mal to v banke, boli to
viazané vklady. Nemohol si ich
vybrať, kedy chcel, bolo treba
povolenie napr. na sobáš, pohreb, pri narodení dieťaťa, ale
len určitú čiastku, ktorú mu určili. V r. 1948, keď zvíťazila komunistická strana, podfukom
všetky peniaze prepadli v prospech štátu, boli to peniaze
z úspor ľudí. Za prvej Československej republiky neboli žiadne dôchodky ani materské príspevky, ani prídavky na deti. Po
roku komunistická vláda robila poriadky. Kto niečo mal,
to zobrali a občanov obvinili,
že sú kolaboranti, nepriatelia
štátu. Po dolniakoch zakladali

družstvá. Uvaľovali kontingenty, a keď ich niekto nemohol
splniť robili úradný výkup, alebo zatvárali do žalára. Zemiaky bolo treba odviesť jeden meter za 18 korún, a keď nemohol
dať, tak bol trestaný. Nielen zemiaky, ale aj mäso bravčové,
hovädzie a ďalej vajcia a mlieko. V jeseni pri mlátení chodievali kontrolóri, koľko, kto namlátil a z toho musel čiastku
odovzdať. Každý musel ísť do
práce. To bolo aj dobré, ale aké
malé boli platy, to vedia len tí
starí. Dôchodok bol 190 korún
nad 60 rokov. Materské 6 mesiacov, pôrodné 600 korún. Kto
mal nad dva hektáre pôdy, prídavky nemal žiadne. Ten, kto
nemal dva hektáre pôdy, dostával prídavky 90 korún. Postupne naháňali, aby sa zriadilo družstvo. Ľudia nechceli.
U nás bolo založené družstvo
v r. 1976. Situácia sa zlepšila
až v r. 1968 za vlády Dubčeka.

Boli zvýšené ceny za odpredaj
zeme, mlieka a mäsa. Kto nemohol splniť dodávku, nepostihol ho násilný výkup. Každý sa
snažil, lebo to bolo lepšie platené, a aj prídavky dostal každý, kto pracoval. S naháňaním
do družstva neprestali, dennodenne presvedčovali a vyhrážali sa prepustením z práce, vyhodením zo škôl tých detí, ktorých
rodičia sa nepodpísali do družstva. Kto nerobil na družstve,
dostal len desať árov na zasadenie zemiakov, aj napriek tomu, že dal pôdu do družstva.
Nebola už nedeľa, bola zneužitá na prácu, lebo sa poriadali
brigády v nedele a vo sviatky
za čo dostávali väčšiu odmenu.
Tak si ľudí získavali za mizerný
groš. Ľudia sa naučili kradnúť.
Keď videli, ako si brali funkcionári družstva, brali si aj ľudia,
veď to je z nášho ..., a tak družstvo išlo dolu vodou.
Margita Vnenčáková

Ciel(e) kresťanskej výchovy
Dokončenie zo str. 3
sklony konať zlo! KRSTOM sa
nám odpúšťa dedičný hriech,
ale následok ostáva v podobe
žiadostivosti. Každá výchova,
ktorá nepočíta s touto skutočnosťou, neberie do úvahy ľudskú slabosť, stroskotá. Krstom
sme sa stali Božími deťmi. Ono
„Božie detstvo“ sa podobá semenu. Je v ňom všetko. Musí
však rásť. To vyžaduje vlahu,
teplo, ... Kresťan má rásť do
Kristovej plnosti – Kristus je
ideál kresťana. Sám to však nedokáže. Božie slovo, sviatosti,
... to je „vlaha a teplo“ rastu.
Tak ako dieťa má právo dorásť
na dospelého človeka, kresťan
má právo rásť do Kristovej plnosti.
Úlohou kresťanskej výchovy je postupné uvádzanie detí
do tajomstiev spásy. Cieľom je
dosiahnuť plnosť v Kristovi.
Ciele kresťanskej výchovy sú:
• spolupracovať s milosťou Božou na utváraní opravdivého
a dokonalého kresťana – Božie dieťa, ktoré bude mať podobu Krista; • Postupne vovádzať človeka do tajomstiev spásy (primerane veku); • treba
začať čo najskôr, hlavne v rodine; • veľký krok je potrebné
urobiť v školskej výchove, pred
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pubertou; • delikátnym, náročným obdobím je obdobie puberty a adolescencie (spochybňovanie, kritickosť, neuznávanie a nerešpektovanie autorít),
dochádza ku krízam viery;
• výchova má napomáhať rastu vo viere (Pozor! Nestotožňovať vieru s poznaním právd
viery, alebo úkonmi viery). Vychovávať k viere, aby sa viera
stala prostriedkom (cez vieru)
ku spáse. Dôležitý osobný príklad. Dupanloup (francúzsky
pedagóg) hovorí: „Vychovávateľ, ktorý sa nemodlí a ktorý
nedokáže tomu, koho vychováva, vštepiť lásku k modlitbe,
nie je spôsobilý byť kresťanským vychovávateľom.“
Komunita, spoločenstvo –
v našom prípade katolícka škola – má úlohu pomáhať jedincovi poznávať Krista, hlavne však, žiť v Kristovi a podľa
Krista!
Treba sa vyvarovať: • povrchnosti, • nevedomosti,
• ľahostajnosti, • povrchného
tradicionalizmu.
Treba uplatňovať: • dôslednosť, • pravé poznanie, • zodpovednosť, • pozitívny tradicionalizmus.
PaedDr. Ján Dravecký
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Rozhovor s karmelitánom
Antonom Sivoňom
Pred štyrmi rokmi jeden z nás, Anton Sivoň, sa rozhodol pre
dôležitý životný krok – vstup do rehole karmelitánov.
Čo človeka vedie k takému rozhodnutiu?
Na túto a ďalšie zaujímavé
otázky sme sa ho opýtali:
Čo ťa viedlo k vstupu do rehole a prečo práve karmelitáni?
Na túto otázku je ťažké
jednoznačne odpovedať. Nebolo by pravdou, keby som povedal, že mojím motívom vstupu do rehole bol iba napr. útek
pred svetom, vlastný záujem
o takýto život, či niečo iné.
Každé duchovné povolanie je
darom zhora: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil
vás.“ ( Ján 15,16 ) Je nemožné,
aby sa človek zasvätil Bohu
iba z vlastnej vôle, žeby ho k tomu donútilo prostredie alebo
pod nejakým iným vonkajším
vplyvom. Preto som si vedomý,
že prvý základný dôvod, prečo
som vstúpil do rehole a prečo
som tu, je Boh: aby som sa mu
viac priblížil, lepšie mu slúžil,
ale predovšetkým odovzdal sa
jeho plánom. Táto príčina zahŕňa ostatné. A prečo karmelitáni? Stručne povedané, nič
iné ma tak nepriťahovalo a nenapĺňalo, dalo by sa povedať,
že to bol môj tajný sen. A prečo
práve tu, to vie iba Boh.
Mnohí si myslia, že život v reholi je vážny, až smutný: veľa
sa modliť, byť zatvorený za
múrmi kláštora, prísny život,
... Vraj je to život iba pre určité povahy. Čo by si k tomu povedal?
Dnes je veľa mladých ľudí,
ktorí majú všetko, na čo si len
pomyslia; ich domy možno nepôsobia pochmúrne a odstrašujúco, ako tie naše, ale veľa
z nich sa nevie a nechce modliť. A potom po prvom stretnutí s nimi vám často zanechajú svedectvo vnútornej prázdnoty, negatívneho pohľadu na
svet, na svoj vlastný život, na
budúcnosť. Je isté – čo potvrdzujú aj svätí z minulosti, či tí
dnešní – že modlitba a život
v striedmosti od dočasných vecí a predovšetkým služba Bohu
a blížnym akoukoľvek formou
nemôžu robiť život smutným,
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ba naopak, za dobu svojho
pobytu v reholi som si nevšimol, žeby niekto na mňa pôsobil smutným dojmom, okrem
toho smútok musí mať svoju
príčinu.
Taktiež je absurdné, myslieť
si, že život v reholi – aj v tej
najtvrdšej – je vyhradený pre
jednotlivcov s danými predpokladmi, pretože prvý predpoklad je zámer, aký Boh s danou
osobou má a všetky prirodzené prednosti alebo nedostatky
sa stávajú prostriedkom na dosiahnutie daného zámeru v danom povolaní. K tomu môžeme nájsť veľa príkladov zo Svätého písma ako napr. povolanie
Jonáša, kde napriek jeho vzdorovitosti ho Boh nezbavuje poslania, ktoré mu dal. Rozdielnosť pováh je v reholi veľmi potrebná.
Aký má vlastne zmysel rehoľné povolanie v kontemplatívnom karmelitánskom ráde, o ktorom je známe, že
jeho členovia žijú viac uzavretým životom, ako v niektorých iných reholiach. Nedá
sa toho viac vykonať pre svet
v činnejších a otvorenejších
reholiach, ako sú napr. Saleziáni?
Rád karmelitánov má svoje
korene na hore Karmel, ktorá
sa nachádza v Jeruzaleme na
pobreží Stredozemného mora,
kde boli prvými pustovníkmi
tzv. žiaci proroka Eliáša. Neskôr boli premenovaní na karmelitánov. Dlhým vývojom cez
meniace formy života vzhľadom na požiadavky danej doby
sa z pustovníkov vytvorila rehoľa, ktorá bola potvrdená v r.
1245 pápežom Inocentom IV. .
Nie je pravdou, že rád je iba
čisto kontemplatívny a uzavretý. V reguli rádu je požadovaná v rovnakej miere apoštolská činnosť. Kontemplatívny (modlitbový) a činný život
musia byť navzájom vyvážené.
Apoštolská činnosť však musí
vyrastať z modlitby a zo skúsenosti Boha. Obzvlášť je však

kladený dôraz na šírenie a zdôrazňovanie nenahraditeľnosti
a sily modlitby, či už formou
ohlasovania, alebo živého svedectva. Tu je aj pôvod názvu prvých karmelitánov – žiaci proroka Eliáša. Eliáš ako vzor kontemplatívneho a rovnako tak
aj apoštolského života, ale predovšetkým ako ten, ktorý veľmi jasne vydáva svedectvo o sile a účinnosti modlitby.
Niekedy to môže byť ťažké,
žiť stále s tými istými ľuďmi,
bratmi, zvlášť ak sú rôznych
pováh, majú rôzne názory
a pod. Ako je to so vzťahmi medzi rehoľníkmi?
V každom spoločenstve ľudí je spolunažívanie ťažšie, ale
v reholi je to obzvlášť ťažké;
považujem to za zázrak, že ta-

ké množstvo ľudí dokáže prežiť
celý život pod jednou strechou
a to ešte v obdivuhodnej zhode a harmónii so vzájomným
akceptovaním sa. Aj tu občas
povstanú nedorozumenia – je
nemožné, aby neboli – ale je
badať, že sa častejšie vyskytujú
u tých, ktorí začínajú rehoľný
život, ako u starších. Je to asi
tým, že časom sa človek vďaka
Božej milosti naučí „merať“
iných Božími mierami, preto
ma niekedy udivuje, že mladí
ľudia rok po sobáši sú si navzájom neznesiteľní a rozchádzajú sa. Toto je však aj najčastejším dôvodom rezignácie z rehoľného povolania.
Ďakujem za rozhovor.
Pavol Juráš

Niečo pre manželov
Čo radí belgický kardinál
Suenes manželkám na uskutočnenie manželského šťastia:
• nech sa usmievajú aj vtedy,
keď je manžel veľmi nudný;
• nech vždy prejavia záujem
o manželovu prácu a jeho plány; • nech nikdy nenechajú bez
odpovede ani jednu otázku
domácich; • nech príjmu s láskou priateľov manžela a detí;
• pred deťmi nech sa vyslovujú
ako pred sluchom iných; • nech
vždy ocenia manželovu prácu
okolo domu; • nech čím častejšie
potešia manžela pozornosťou.
Čo radí belgický kardinál Suenes manželom na uskutočnenie manželského šťastia:
• nech zostanú doma aj vtedy,
keď ich láka kruh priateľov; • ne-
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ch sa porozprávajú s manželkou
o správaní detí, nech si pohovoria s deťmi, ktoré navštevujú
školu, nech dbajú o ich náboženský život; • nech vďačne zájdu na
trh alebo do obchodu namiesto
manželky; • nech nezabúdajú
na meniny a narodeniny svojej
manželky; • keď je obed naozaj
dobrý, nech ho celkom iste pochvália, keď je jedlo presolené,
nech múdro mlčia; • nech ohodnotia hotovú prácu manželky
a nech ju zaslúžene pochvália;
• nech nikdy nežartujú na úkor
manželky; • nech nezabúdajú
na chudobných a na príbuzných; • za prijatú službu, pozornosť od iných nech verejne
poďakujú, predovšetkým svojej
manželke, ale aj iným mimo domu, zvlášť svokrovi a svokre.
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MLÁDEŽ
Chceš byť slobodná?
Volíš si sama
Dnešný mladý človek
je zavalený mnohými pohľadmi na život a svet.
Filmy, reklama, časopisy
často ponúkajú falošné predstavy o slobode,
preto musíš byť opatrná
a správne si voliť
(krásu, dobro, lásku), aby si
sa harmonicky vyvíjala.
Deformácia osobnosti sa prejavuje nesprávnym rebríčkom
hodnôt. Je ťažké správne sa rozhodnúť, ak niekto iný (škodlivé
filmy, zlé knihy a časopisy) určuje, čo je dobré a čo zlé. Falošné predstavy o živote potláčajú vnútornú slobodu človeka.
Do jeho života vstupuje hriech,
rozbíja tento rebríček hodnôt
a berie múdrosť srdca. Iba človek s čistým srdcom, upriamený na Božiu múdrosť, môže
slobodne hodnotiť a prijímať
veci okolo seba. Môže si voliť
medzi dobrom a zlom, ale slobodná budeš iba vtedy, keď si
zvolíš dobro – lásku.
Kedy si slobodná?
Boh vložil do človeka zárodok
Božej slobody – MAŤ RÁD.
Ako oživiť a zviditeľniť tento
dar? Poď spolu s 13-ročnou
Hankou hľadať tajomstvo pravej slobody:
„Mami, idem na diskotéku.“
„Ani nápad! Ešte máš čas,
Hanka.“
„Ale prečo? Ja tam chcem ísť.
Katka so Zuzkou idú.”
„Nie, Hanka, ešte nie.”
„A ony môžu?”
„Táto diskotéka nie je pre vás...
zlé prostredie, vulgárnosti, nadávky, alkohol, cigarety...môže
sa vám niečo stať...ublíži vám
to. Keby bola diskotéka na
úrovni, slušná...”
„Aj tak idem.”
Buchne dverami a ujde na
diskotéku. Túži byť slobodná
v rozhodovaní, ale naozaj sa
tak aj cíti? Celú diskotéku má
pokazenú. Nemá pokoj, lebo
odišla proti vôli rodičov.
Predstav si to ešte raz trochu inak:
„Mami, idem na diskotéku.“
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„Ani nápad. Ešte máš čas,
Hanka.“
„Ale prečo? Ja tam chcem ísť.
Idem.“
„Nie, Hanka, ešte nie. Táto
diskotéka nie je pre tebe...zlé
prostredie, vulgárnosti, nadávky, alkohol, cigarety... môže sa ti niečo stať... ublíži ti to.
Keby bola diskotéka na úrovni, slušná...“
Hanka celý večer preplače
vo svojej izbe. S hnevom a pocitom krivdy si hovorí, že keď
bude mať osemnásť, ujde s domu a bude si robiť, čo chce.
A teraz je slobodná? Ani teraz
nie je, lebo sa cíti ako „väzeň
svojich rodičov“.
Alebo:
„Mami, pustíš ma na diskotéku? Zajtra poupratujem celý
byt.“
„Nie, Hanka, ešte nie. Táto
diskotéka nie je pre tebe...zlé
prostredie, vulgárnosti, nadávky, alkohol, cigarety... môže sa
ti niečo stať... ublíži ti to. Keby
bola diskotéka na úrovni, slušná...“
„Keď ja by som tak veľmi chcela, mami...“
„Hanka, bojím sa o teba.“
„Mami, nič sa mi nestane. Ide
aj Mišo a Fero, veď ich poznáš.“
„Budem ťa čakať.“
Také vynucovanie nie vždy
osoží a neprináša radosť. Jeho
následky sa ukážu neskôr.
Je vôbec možné cítiť sa v takýchto situáciách slobodne?
„Mami, chcela by som dnes ísť
na diskotéku. Môžem?“
„Hanka...“
„Prečo, mami? Veď ma poznáš!“
„Táto diskotéka nie je pre tebe...zlé prostredie, vulgárnosti, nadávky, alkohol, cigarety...môže sa ti niečo stať...ublíži
ti to. Keby bola diskotéka na
úrovni, slušná...“
„Tak veľmi by som chcela ísť...
Dobre, zostanem doma.“
Hanka to prijíma. Neuteká
z domu, nehnevá sa. Je slobodná.
Pri dospievaní sa často
naruší vzťah medzi rodičmi

a deťmi. Mama túži byť najlepšou priateľkou svojej dcéry.
Tam, kde sa táto túžba zmení
na skutočný vzťah, vládne dôvera, a preto aj sloboda. Dcéra
pochopí mamu, lebo mama pochopila dcéru. Kamkoľvek rodič dieťa púšťa, zvyčajne sa
ho pýta: S kým? Kam? Dokedy? Proti týmto otázkam lásky
nikdy nereptaj. Láska sa bojí
o teba. Keď sa raz staneš matkou, pochopíš.
„Prečo plačeš, Janka?“ – opýtal som sa.
„Chcela som ísť na výlet, ale
otec ma nepustil.“
„Janka, a dokázala by si obetovať tento výlet? Môžeš tak vy-
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prosiť od Nebeského Otca požehnanie pre seba, alebo pre
niekoho iného.“
Prajem ti, aby si vždy dokázala zvíťaziť nad sebou. Toto
víťazstvo poskytuje láska.
Znaky citovej nezrelosti:
• plytkosť (ujdem);
• obmedzenosť (keď budem
mať osemnásť);
• kompromis (keď ma pustíš,
zajtra poupratujem celý byt).
Znaky slobody:
• dôvera (mama má pravdu);
• obeta (zrieknem sa kvôli spoločnému dobru).
Z knihy Pavla Hudáka:
„Ďakujem, že si.“

Bez priateľov nemáš nič
Počítač – novinka 20. storočia a nevyhnutnosť
21. storočia môže spôsobiť závislosť, ale aj zabávať,
pomáhať a vychovávať – len si treba nájsť tú správnu
stránku na internete. V elektronickej pošte som si našiel
list: BEZ PRIATEĽOV NEMÁŠ NIČ!
Žil raz jeden chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec
mu dal vrecko klincov a povedal mu, že vždy, keď sa nahnevá, nech zatlčie jeden klinec do plota vzadu za domom.
Prvý deň chlapec zatĺkol do plota 37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil kontrolovať svoj hnev a počet zatlčených klincov sa postupne znižoval. Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť ako zatĺkať klince do plota.
Nakoniec prišiel ten deň, keď sa chlapec ani raz nenahneval. Povedal to otcovi a otec mu navrhol, aby teraz chlapec vytiahol vždy jeden klinec, keď sa za celý deň ani raz
nenahnevá. Dni sa míňali a chlapec po čase mohol povedať
otcovi, že v plote nezostal ani jeden klinec.
Vtedy zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu.
Tam mu povedal: „Urobil si dobre, chlapče, ale pozri sa na
diery v plote. Ten plot už nikdy nebude taký, aký bol. Keď
povieš niečo v hneve, tak to zanechá práve takéto jazvy.
Ako keď zabodneš do človeka nôž a vytiahneš ho. Nezáleží
na tom, koľkokrát povieš ľutujem, rana stále zostáva. Rana spôsobená slovom bolí rovnako ako fyzický úder. Priatelia sú vlastne veľmi vzácne drahokamy. Rozosmievajú ťa
a podporujú ťa vo všetkom. Vypočujú ťa, ak máš starosti,
pochvália ťa a vždy sú ochotní otvoriť ti svoje srdce.“
Tento týždeň je Medzinárodným týždňom priateľstva.
Ukáž svojim priateľom, ako veľmi Ti na nich záleží. Pošli
tento e-mail každému, koho považuješ za priateľa. Aj keď
to znamená, že ho pošleš späť tomu, kto Ti ho zaslal. Ak sa
Ti vráti späť, znamená to, že máš väčší okruh priateľov.
Tento list mi prišiel v Medzinárodnom týždni priateľstva, ale tento je myslím aktuálny každý deň.
e-mail

SIHELNÍK

Príprava dieťaťa na školu –
dlhodobý proces
Materská škola v spolupráci s rodičmi pripravuje spoločne
deti na vstup do základnej školy.
Všetkým nám spoločne záleží na tom,
aby každé dieťa aspoň približne vedelo, čo ho očakáva a čo sa
bude od neho požadovať.
Samozrejme, nastanú veľké
zmeny v jeho doterajšom živote i režime, ktorému sa bude
musieť prispôsobiť.
Príprava dieťaťa na školu
je dlhodobý proces, nie je to
záležitosť len niekoľkých posledných mesiacov pred vstupom do 1. ročníka ZŠ. Z tohto
hľadiska je zrejmé, že rodinné
prostredie, v ktorom dieťa žije
má nemalý vplyv na jeho neskoršie úspechy alebo neúspechy v škole. Ideálne je, keď dieťa má a využíva svoj vlastný
detský kútik tam, kde je menšia rodinná frekvencia (nie je
vhodná miestnosť, kde sa beseduje, pozerá televízor, ...).
Veľmi významným prostriedkom pre dieťa je vzor dospelého. Deti cítia potrebu, nutnosť
odovzdať svoje dojmy dospelým a súčasne hľadajú objasnenie mnohých javov a vecí, ktoré nepoznajú alebo im nerozumejú. Preto je potrebné pre ne
nájsť vhodné a veku zodpovedajúce vysvetlenie.
Primeranosť je vo výchove
veľmi dôležitá. Myslenie a poznávanie nemožno u dieťaťa
zaťažiť vecami, ktoré sú preň
veľmi zložité, vzdialené ich
mysleniu, poznaniu. Často aj
tu platí, že menej je niekedy
viac (kvalitu uprednostniť pred
kvantitou, kvalita má trvácnosť, kvantita sa zabúda).
Na dotazy dieťaťa(podľa
možností) vždy reagujme! Ak
dieťa ako rodič odbavíme viac
ráz s tým, že nemáme čas, prestane sa pýtať vôbec alebo bude
odpoveď hľadať inde. A tu urobíme chybu – sklameme dôveru dieťaťa, dôveru, ktorú má
v rodičoch a vkladá ju do nich.
Najdôležitejšou prípravou
dieťaťa na školu je vypestovanie postoja ku školskej práci.
Dieťa má hlboký vzťah k zmene, ktorá u neho nastane. Teší
sa do školy, s radosťou očakáva nové udalosti – tento pozitívny vzťah treba podporovať,
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posilňovať, rozvíjať emocionálnu zrelosť (kúpiť mu tašku, perečník, spôsobiť mu radosť).
Výsledky aj tak, napriek
všetkému úsiliu a starostlivosti rodičov, nemusia byť v škole
jednoznačné. Niektoré dieťa
totiž viac rozmýšľa, je hĺbavejšie, iné je zas pohyblivejšie,
zručnejšie, jedno je pohotové,
iné chápe pomalšie.
Sú deti, ktoré majú už pred
šiestym rokom veku najlepšie
predpoklady na úspešnú školskú dochádzku. Ale sú aj také,
ktoré musia k tomuto štádiu
dospieť, stupňujúce nároky
a požiadavky nie sú schopné
primerane plniť. Dieťa totiž nie
vždy a hneď na začiatku stačí
nasadenému tempu a môže sa
dostať pod priemer. Veľmi dôležité sú návyky v prvom období školskej dochádzky – sú pre
dieťa železnou košeľou!
Niektoré deti potrebujú menej – iné viac na prípravu do
školy. Učenie je vhodné prerušiť 5 – 10 minútovou prestávkou, aby sa dieťa uvoľnilo, ale
nerozptýlilo.
Nároky kladené na malého
školáka v prvých týždňoch dochádzky nie sú malé, znamenajú celkom nový štýl v jeho konaní a myslení. Dieťa sa musí
v škole pod vedením pani učiteľky sústrediť v podstate časovo dlhšie ako v MŠ, musí byť
pozorné, disciplinované bez
toho, aby sa mu to pripomínalo. V predškolskom veku išlo o mimovoľné sústredenie –
učenie hrou. Teraz v škole pôjde o úmyselnú, vlastnou vôľou
regulovanú pozornosť či už pri
výklade, pri písaní, čítaní, ...
Súčasne sa kladú požiadavky aj na jeho pamäť. Nestačí,
aby si zapamätalo, to čo ho zaujíma, ale všetko to, čo sa učí,
a k tomu ešte schopnosť pohotovo si vybavovať pri otázkach
učiteľa dané učivo. Na dobrej
úrovni musí byť aj jeho rečový,
jazykový prejav.

V šiestom roku života je dôležité už abstraktné myslenie,
logika v matematike, myslenie
pre zvládnutie čítania, počítania. Dôležitú úlohu tu hrá pohotovosť, postreh. Požiadavky
sa kladú samozrejme aj na pohybovú oblasť. No, nech nastane akákoľvek zložitá situácia, dieťa potrebuje mať predovšetkým pocit, že má vo svojich
najbližších plnú podporu. Nerozmaznávajme ho, ale buďme
naň rozumní, rozumne prísni,
láskaví, zhovievaví s primeranou dávkou trpezlivosti. V každom dieťati je niečo jedinečné,
výnimočné, čo stojí za pozornosť, za snahu odhaliť to a vytvoriť vhodné podmienky pre
realizáciu dieťaťa. Každé dieťa
je individualita, osobnosť sama v sebe a vyžaduje individuálny prístup, veľa trpezlivosti,
povzbudenia, ale i pohladenia,
dobrého slova a úsmevu.
J. A. Komenský povedal:
„Nad zlato drahší klenot je dieťa, ale nad sklo krehkejšie.“
A nasledovne si uvedomme,
že 6-ročné dieťa je ešte nestále,

plné protikladných prianí, náchylné citovo sa vzrušiť, a preto mu pomôžme vyrovnať sa
s jeho novými životnými skúsenosťami.
Klaďme naň primerané požiadavky, buďme dôslední pri
plnení jeho školských povinností. Pritom mu však zachovajme radostné a šťastné detstvo, na čo má plné právo.
• Získavajte si jeho úctu dobrým príkladom!
• Milujte ho bezpodmienečne
a obetavo!
• Neprovokujte ho na hnev!
• Pritom ho ale napomínajte
a učte k disciplíne!
• Hľaďte naň ako na dar Boží
a nie ako na svoje vlastníctvo!
• Usmerňujte ho a ukazujte mu
Božiu cestu!
• Naučte ho čítať a používať
Slovo – Bibliu!
• Učte ho rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé!
• Odovzdajte mu svoju vieru!
Veď zajtrajší charakter vašich detí závisí od toho, čo ich
naučíme dnes!
Synáková V., učiteľka MŠ

S Kristom do nového tisícročia
Úlohy: vstúpili sme do nového storočia i tisícročia.
A tak si každý z nás na začiatku novej epochy kladieme otázku: „Čo sa odo mňa očakáva v novom tisícročí?“ Spoločne
hľadajme na ňu odpoveď. To je našou hlavnou úlohou, pomôcť si navzájom nájsť svoje miesto v novom storočí.
Pramene: vychádzajme hlavne z II. knihy Mojžišovej
– Exodus. Exodus = Východ. Židia vyšli z egyptského
otroctva a putovali do zasľúbenej krajiny, ktorá bola pre
nich veľkou neznámou. My sme teraz na prahu nového
tisícročia v podobnej situácii. Putujeme v ústrety neznámej budúcnosti a nevieme, čo nás čaká. Jedno je však isté.
Boh vie, čo je pred nami. Boh pozná nás a len s ním môžeme plne, skutočne radostne prežiť aj nové tisícročie.
Križovatka života: Súčasný svet nám ponúka všetko
možné. Máme na čo si len pomyslíme. Pôsobia na nás
rôzne vplyvy. Je to ako križovatka. Je to zvláštna križovatka, nie taká, na aké sme zvyknutí. Nie sú tu žiadne semafory, značky. Vedie z nej však mnoho ciest. Je tu veľa širokých, na prvý pohľad krásnych ciest: pohodlné posedenie
pri televízii, dobrá partia v bare, užívať si všetkého, ... .
Je tu však aj iná cesta. Iná ako predošlé. Je zvláštna,
veľmi úzka, skôr chodník ako cesta. Po nej sa len máloktorí púšťajú. Je to cesta pre odvážnych.
Každý deň, každý z nás, stojí na takejto križovatke.
Vyber si, kam pôjdeš? Pustíš sa širokými cestami? Iste sú
vábivé a ich lesk priťahuje – ale čo je na ich konci?
A čo tá úzka cesta? Čo tak pustiť sa po nej? Áno, žiada
si to odvahu.
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Spomienky na odpust
Tento rok sme odpust, sviatok Povýšenia svätého kríža slávili
dlhšie, ako po iné roky.
Aby sme tento sviatok prežili v priateľstve s Bohom, väčšina
veriacich pristúpila k sviatosti zmierenia.
To bol začiatok odpustovej slávnosti v našej dedine.
Akciou, do ktorej sa zapojili
všetky generácie bola výtvarná
súťaž na tému: „Kríž v našej
dedine“. Videli sme tu množstvo pekných prác. Talent, ktorí mnohí dostali od Pána Boha,
nezakopali do zeme ako neužitočný sluha, ale ho ďalej rozvíjajú. Mňa zaujal obraz, na ktorom bol kríž a nad krížom rozpäté dlane Pána Ježiša. Každý
máme nejaký kríž a tento obraz akoby hovoril: „Vezmi ten
svoj kríž, poď do môjho náručia
a nájdeš pokoj pre svoju dušu.“
V piatok pred sv. omšou
bola akadémia, na ktorej boli
predstavené práce z literárnej
súťaže na tému: „Kríž je kľúč
od nebeskej brány, ale musí
ho pohnúť láska.“ Odzneli tu
veľmi pekné, hlboké myšlienky, ktoré dopĺňala orgánová
hudba. V dnešnej dobe sa často stretávame s tým, že sú viac
uznávaní ľudia, ktorí sú sebeckí, dotieraví, pyšní a na človeka, ktorý túži rozdávať lásku
a aj ju ponúka sa pozerajú výsmešne, ba až pohŕdavo. Aj
Ježišova láska bola vysmiata
a opovrhnutá, a predsa nám
ju neodmietol. Ak chceme pohnúť kľúčom od nebeskej brány, nesmieme lásku v sebe potláčať, ale ju rozdávať.
Po akadémii nasledovala sv.
omša, ktorú slúžil nám všetkým
dobre známy Jožko Luscoň.
Dobre pozná život v našej dedine, a aj vo svojej kázni sa zameral na otázku vzťahov. Chvála
Bohu za to, že prichádza medzi
nás a snaží sa nás nasmerovať
na hoci úzku, predsa správnu
cestu, ktorá nás vedie k Bohu.
V sobotu si užili radosti
a šantenia najmä deti. V kultúrnom dome im Jožko Luscoň pripravil množstvo súťaží,
do ktorých sa deti veľmi ochotne zapájali. Keď im brušká vyhladli, pochutnali si na guláši,
ktorý im pripravili tety kuchárky. Spokojné a s peknými spo-

S úsmevom

mienkami cupotali domov. Aj
sobotný večer bol iný, ako zvyčajne. Nebo plakalo a cestou
kráčal sprievod. Vpredu veľký
drevený kríž, nesený mládežou
našej farnosti, za nimi zástup
so zapálenými sviečkami v rukách. Veľkú duchovnú hodnotu dodávali tejto krížovej ceste
jednotlivé zastavenia a piesne.
Rannú nedeľnú omšu celebroval opäť náš rodák Jožko.
Mohli sme tu vidieť svätožiaru
nad rôznymi hlavami. Usilovať sa o svätosť je úlohou každého z nás, a to nám zrejme
chcel povedať aj tým svojím
vynálezom. O pol jedenástej
bola slávnostná odpustová sv.
omša. Celebrantom bol vdp.
Rastislav Adamko. Vo svojej
kázni sa zamýšľal nad významom sviatku povýšenia sv. kríža. Svätá omša bola sprevádzaná krásnym spevom. Z tejto slávnostnej atmosféry sme
mohli vycítiť Božiu blízkosť a to
ma napĺňalo úžasnou radosťou
a pokojom.
Celú odpustovú slávnosť
sme zakončili slávnostnými
nedeľnými vešperami, ktoré
sme začali slovami: „Bože, príď
mi na pomoc. Pane, ponáhľaj
sa mi pomáhať. Sláva Otcu
i Synu i Duchu Svätému, ako
bolo na počiatku, tak nech je
i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja.“
Marta

Policajt sa rozhodne, že pôjde v zime chytať ryby.
Ide teda so sekerou, udicou a ďalším potrebným náradím po ľade,
až si nájde miesto, ktoré sa mu zdá najvhodnejšie. Začne sekať do
ľadu a zrazu sa ozve hlas:
„Tu nič nechytíš, musíš ísť ďalej!” Zarazí sa, ale vezme veci a ide
ďalej. Znova začne pracovať a opäť zaznie hlas:
“Tu nič nechytíš, musíš ísť ďalej!“ Zarazí sa, ale vezme veci a ide
ďalej. Znova začne pracovať a opäť zaznie hlas: „Tu nič nechytíš,
musíš ísť ďalej!“ Policajt sa zamyslí, ale zase sa zbalí a o kus ďalej
znova sekne do ľadu. Vtom ale opäť začuje: „Tu nič nechytíš, musíš
ísť ďalej!“ Zarazene chvíľku premýšľa a potom sa nahlas spýta: „A
kto to je? ... To si ty zlatá rybka?“ „Nie“, odpovie hlas, „To som ja
správca zimného štadiónu!“
¶¶¶¶¶ßßßßßß
Braček so sestričkou idú po lese a nájdu jelenie stupaj plnú vody.
Keďže sú smädní, braček podíde k nej a chce sa napiť. Sestričky ho
však varuje: „Braček, nepi so stupaje, lebo sa premeníš na jelenčeka.“ Braček namieta: „Imidž je na nič, počúvaj smäd.“
¶¶¶¶¶ßßßßßß
Jano a Fero sa rozhodnú, že pôjdu loviť kačice. Prvý deň strávia celé
predpoludnie na posede. „Ja to jednoducho nechápem“, povzdychne si nakoniec Jano. „Trčíme tu od svitania a nemáme ešte ani jednu kačicu.“ Na to Fero zareaguje: „Ja ti stále hovorím, že toho psa
nehádžeme dosť vysoko.“

Lyžovačka s kráľom
Počas apoštolskej cesty do Nórska poskytol Ján Pavol II. rozhovor
tamojšej televízii. Nórska tlač s uznaním uverejnila duchaplnú výpoveď svätého otca.
„Počul som“, – povedal pápež, že by som mohol významne mohol
prispieť k dialógu medzi cirkvami v Nórsku tým, že si pôjdem do
hôr zalyžovať spolu s vaším kráľom...
Táto veta získava na pikantérii, keď si uvedomíme, že hlavou protestantskej cirkvi v Nórsku je práve kráľ.
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Môžeme hovoriť!?

Morálny teológ Anselm Günthör píše: „Cirkevná hierarchia
má právo, za istých okolností
aj povinnosť, pripomínať pred
voľbami veriacim povinnosť voliť a dať im aj smernice o tom, čo
si za daných okolností vyžaduje
spoločné dobro. Katolík, ktorý
by zásadne popieral toto právo, obmedzoval by neprimeraným spôsobom pastorálnu úlohu a zodpovednosť najvyšších
pastierov a okrem toho by konal protidemokraticky, pretože by chcel vylúčiť v demokratickom štáte dôležitú skupinu
a prekážať jej, aby mohla prispieť k spoločnému dobru“.
Lenin odluku cirkvi od štátu chápal ako zákaz daný
cirkvám hovoriť akýmkoľvek

spôsobom do vecí verejných.
V tajnom dokumente napísal:
„Preto dospievam k jednoznačnému záveru, že práve teraz musíme rozpútať čo najrozhodnejší a najnemilosrdnejší
boj proti čiernosotenskému
duchovenstvu...“ A nastalo špinenie cirkvi úmyselnými klamstvami.
Starší si pamätajú ako pri
nástupe komunizmu u nás nastupujúca moc bránila kňazom
prečítať pastiersky list, a koľko veriacich bolo preto vyšetrovaných.
V Nemecku za Hitlera bolo
zakázané posielať pastierske
listy. Stúpenci „vodcu“ boli presvedčení, že on chce dobro.
Pokračovanie – str. 2

Otázky pre starostu

1. Budete priberať tento rok
na VPP?
Áno chcem priberať. Podľa
projektu, ktorý som vypracoval budem mať 20 voľných pracovných miest. Desať pracovných miest je vytvorených k výstavbe vodovodu, 4 na výrobu
zámkovej dlažby, 4 na rekonštrukciu budov a na rôzne práce v obci a dve administratívne miesta. Z toho zamestnáme
16 mužov a 4 ženy. Dúfajme,
že nám tento projekt národný
úrad práce schváli. Nástup by
bol 1. mája na šesť mesiacov.
2. Čo všetko chystáte urobiť
tento rok?
Hlavnou úlohou je pokračovať vo výstavbe vodovodu.
Chceme dokončiť vodojem na
Magure, následne pokračovať
v budovaní zásobného vedenia
z Magury k vodojemu na Hrádku. Toto všetko je už finančne
kryté. Peniaze na túto časť sme
vybavili za pomoci poslancov
Slovenskej NR za KDH.

Ďalej sa bude pokračovať
v rekonštrukcii kultúrneho domu. Pôjde o dokončenie vstupnej časti v rámci ktorej sa položí zámková dlažba, zakryje
prístrešok krytinou a natiahnú
sa nedokončené steny marmolitom.
Ďalej chceme na cintorín
premiestniť centrálny kríž aj
s úpravou jeho okolia. Všetky
tieto práce okrem vodovodu
ponúkneme živnostníkom vo
forme súťaže.
3. Akou formou bude prebiehať súťaž a kto ju bude vyhodnocovať?
Do súťaže sa môže prihlásiť
hociktorý živnostník s trvalým
pobytom v obci. Podklady do
súťaže pripravím ja a u mňa
si ich bude môcť živnostník
vyzdvihnúť. Živnostník pripraví ponuku s návrhom zmluvy
o dielo. Vyhodnocovať súťaž
budú poslanci obecného zastupiteľstva.
Pokračovanie – str. 3
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Hospodárenie obce Sihelné za rok 2001

Rozpočtové príjmy v tisícoch Sk – schválený rozpočet/výsledok: poplatok za miestny rozhlas 4/8; cintorínsky poplatok 2/3; daň zo závislej
čin. a funkčn. pôžitkov z DÚ 2540/2477; daň z nehnuteľnosti z pozemkov
od FO 104/79; daň z nehnut. zo stavieb od FO 140/80; daň z nehnut. z pozemkov od PO 50/42; daň z nehnut. zo stavieb od PO 100/36; poplatok
za psa 2/1; popl. za užívanie verej. priestranstva 2/3; daň z príjmov PO
z DÚ 340/327; popl. z predaja AN a TV 10/8; cestná daň z DÚ 265/243;
správne poplatky 0/3; popl. za využitie faxu, telefónu 5/0; príjem z predaja pozemkov 15/1; úrok z účtov finančného hospodárenia 2/3; dotácia na výkon samosprávy 560/560; dotácia na vodovod 502/1456; príjem z prevodov 0/15; dotácia na folklórne slávnosti 0/20; pokuty a penále 2/0; príjem z prenájmu budov 0/2; rôzne náhodilé príjmy z ROEL-pu
0/17; príjem na podporu zamestnanosti z NÚP 0/888.
Príjmy za obec spolu 4 645/6 274.

Rozpočtové výdavky v tisícoch Sk – schválený rozpočet/výsledok: voda: reprezentačné výdavky 0/1, nákup pozemku 0/3; doplatok za projekty 0/130; výstavba vodovodu 502/1471; miestne komunikácie: údržba
mk, výstavba 265/22, príspevok sad 0/31; požiarna ochrana: elektrická
energia 15/6, palivo 5/8, údržba dopr. prostriedkov 0/2, údržba požiarnych zbrojníc 19/1, príspevok 0/5; mš: príspevok 6/5; zš: príspevok (zrpš)
0/13, združené prostriedky (údržba) 12/18; školenie pracovníkov 5/4; tv
a šport: el. energia 1/1, materiál 0/2, reprez. výdavky 15/4; kultúrny
dom: el. energia 0/10, voda 0/6, materiál 0/21, rekonštrukcia 250/181;
knižnica: nákup kníh 4/0, odmena za vedenie knižnice 5/4; miestny rozhlas: údržba 0/2; folklórne slávnosti (reprezentačné, ...) 60/64; príspevky pre folk. súbory 0/5; starostl. o starých občanov 15/0; prísp. na
úhradu živel. pohrôm 10/26; byt. hospodárstvo: el. energia 0/19, údržba
0/25; verej. osvetlenie: el. energia 110/137, údržba 15/6; pohrebníctvo:
el. energia 1/2, údržba domu smútku 0/11, palivo 4/0, údržba cintorína
4/2; verejnoprospešné práce: mzda, odvody 0/887; zimná údržba miestnych komunikácií: údržba 90/74; odpadové hospodárstvo: odvoz, deponácia 25/25; príspevky zmos, ... 12/12; poslanci odmeny 30/28; správa
ocú: mzdy, príplatky 900/738, odvody 342/385, el. energia 15/38, tepelná
energia 35/65, voda 3/0, telefón, fax 80/98, poštové služby 20/20, nákup nábytku 0/2, výpočtová technika 0/12, rôzne vybavenie kancelárii
20/20, kancelárske potreby 10/7, papier 10/11, čistiace prostriedky 3/4,
tlačivá 0/1, knihy, časopisy 10/15, materiál, pracovné náradia 10/70, fotografický materiál 0/4, stravovanie 65/56, nákup diskiet 3/1, nákup mapy 0/7, nákup vlečky a miešačky 0/45, benzín 75/88, oleje 2/4, servis a
údržba 0/22, pneumatiky 0/10, náhradné diely 20/21, zákonné poistenie
22/4, havarijné 9/8, prepravné 0/21, doplatok leasingu na auto 8/23,
parkovacie karty 0/1, údržba výpočtovej techniky 8/0, údržba kopírovacích strojov 0/10, údržba softweru 5/4, reprezentačné výdavky 20/6, reklama 0/5, deň matiek 0/7, poplatky banke 6/5, poistné 25/19, náhrady
na civilnú službu 0/3, prídel do sociálneho fondu 0/7, daň z prevodu nehnuteľnosti 0/3, poplatky banke 0/20, právne, advokátske služby 15/0,
notárske služby 0/17, úhrada penále 0/1, geodetické práce 0/4, rôzne dohody o vykonaní prác a prac. čin. 0/23, vydávanie Sihelníka 0/14, splátka úrokov 264/231, nákup výpočtovej techniky 0/60, nákup hydraulická
metla 0/24, nákup telefón. aparátu 0/3, splátka úverov 528/528, príspevok drobnej prevádzke 0/113. Výdavky spolu za obec 4 013/6 233.
Zostatok na bežných účtoch 61 496,46 Sk a z toho cudzie platby na základnom BÚ 15 048,– Sk. Zostatok v pokladni 4,27 Sk. Zostatok na sociálnom
fonde 6 708 Sk. Prebytok hospodárenia obce bežného roka 46 448,46 Sk.

Názory/Samospráva obce

Môžeme hovoriť!?
úsudok ku konkrétnym problémom v danej krajine. Hoci
pri začiatku jeho pontifikátu
to nechápali mnohí novinári,
a vyčítali mu to, dnes je to pre
mnohých úplná samozrejmosťou. On sa iba pridŕžal učenia
Cirkvi, ktorá na II. Vatikánskom koncile hájila svoje právo:
„No nech je jej vždy a všade dovolené naozaj slobodne hlásať
vieru, učiť svoju náuku o spoločnosti, nehatene plniť svoje
poslanie medzi ľuďmi a vynášať mravný úsudok aj o veciach
týkajúcich sa verejného poriadku...“(GS76). Ak si to neuvedomíme, bude platiť, čo napísal
Pavol Strauss:
„Kým rozkolníci sa všemožne organizujú, podporujú
a krok za krokom uchopujú pozíciu za pozíciou. Kozmodróm
ich túžby je čoraz pripravenejší na štart do budúcnosti. A naproti tomu je tu disperzné obrovské stádo katolíkov, absolútne rozdrobené a izolované
bez jednotného vedenia, otrnutí vlastníci najpodstatnejších
riešení všetkého, od sveta ľudského vnútra a etiky až po
možnosti spravodlivého riešenia svetového poriadku. Izolovane tušiaci budúcnosť, izolovane prosiaci o vyslyšanie, izolovane sa boriaci o spásu sveta
i seba...“
Vďaka, Pane, za Sv. Otca,
ktorý vie čo treba povedať.
Mgr. Martin Koleják

Dokončenie – s. 1
Preto radšej prestali chodiť do
kostola, ak tam počuli narážky
na zvrátenosť nacizmu. Hrešenie a urážky pravého Boha vedeli „prepočuť“. Ale pre urážku
„vodcu“ dokázali opustiť Cirkev. Ani si neuvedomovali, že
sa stali obeťou fanatizmu Radšej opustili Božiu Cirkev, akoby mali opustiť svojho bôžika.
Bol to vlastne ťažký hriech proti najhlavnejšiemu prikázaniu:
„Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem
mňa...“.
Kresťania musia dobre poznať náuku Cirkvi, aby dnes
nepodľahli takémuto zákernému manipulovaniu myslenia.
Ak niekto chce presvedčiť kresťanov, že sa „nemajú čo miešať...“, je to prvá známka totalitného prejavu. Cirkev sa na
II. vatikánskom koncile zriekla
toho, aby kňazi pôsobili v štátnej správe. Je to vnútorná záležitosť Cirkvi. Nikto však
nemôže tvrdiť, že na to nemajú právo. Toto zrieknutie
sa bolo veľkým gestom
zo strany Cirkvi. Treba
však rozlišovať aktívnu
účasť v politickom živote
od vyjadrenia morálneho úsudku k verejným veciam.
V Katechizme Katolíckej Cirkvi pod číslom
2246 čítame: „Patrí k
poslaniu Cirkvi vynášať
mravný úsudok aj o veciach, ktoré sa týkajú politického systému, keď si
to vyžadujú základné
práva človeka alebo spása duší.“
Ján Pavol II. pri pastoračných cestách nezabúda vyjadriť morálny Kríž nad kostolom

Anna Sameliaková

Samospráva obce
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e foto: v. briš
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Vianoce, Silvester, Nový rok – Sihelné zasypané snehom

Otázky pre starostu
Dokončenie – s. 1
Živnostníci urobia cenové
ponuky len na prácu, materiál
bude zabezpečovať obecný
úrad.
4. Môže obecný úrad zasahovať do urbáru?
Obecný úrad v žiadnom prípade nemôže zasahovať do urbáru. Starosta alebo obecné zastupiteľstvo, môže len doporučiť vedeniu urbáru čo ma robiť.
Na minulom obecnom zastupiteľstve bol predvolaný pokladník urbáru, ktorý v súčasnosti
zastupuje predsedu. Boli mu
vytknuté niektoré nedostatky
v práci urbáru, a hlavne prečo
nie je zvolaná Valná hromada,
kde by sa mal zvoliť nový predseda. Bolo nám prisľúbené, že
Valná hromada bude zvolaná
do konca februára! Valnú hromadu zvolávajú podľa stanov
výbor alebo podielnici urbáru.
5. Ktoré kompetencie prešli
na obec v tomto roku?
Prechod kompetencií je postupný. Od januára nám prešlo
overovanie podpisov, overovanie kópii listín, niektoré výkony v odbore životného prostredia a vodného hospodárstva.
Od 1. júla sa presúvajú kompetencie školstvo, čiže materská
škola, školská jedáleň, školský
klub, a základná škola. S týmto presunom kompetencií pribúda viac administratívy pre
práce na obecnom úrade. Preto sme sa rozhodli prijať ďalšiu
administratívnu silu. Taktiež
bude vybraná formou konkur-

zu. Vyberať bude obecné zastupiteľstvo tajným hlasovaním.
Hlasovať bude aj starosta obce. Možno niekto povie, že nás
je veľa na obecnom úrade, ale
treba sa pozrieť po okolitých
obciach, koľko administratívnych síl tam majú po úradoch.
6. Veľkým projektom je výstavba vodovodu. Po jeho výstavbe pripravujete nejaký
ďalší väčší projekt?
Máte pravdu, výstavba vodovodu je naozaj veľký projekt.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie v 1994 rozpočet na
túto stavbu bol takmer 27 mil.
korún. Ak sa nám tohto roku
podarí, to čo chceme, tak bude
zrealizovaná viac ako polovica
tohto projektu. V súčasnej dobe začíname rozmýšľať a pripravovať štúdiu prístavby základnej školy. Pôjde hlavne o
prístavbu ďalších tried s výstavbou telocvične a aj s výstavbou športových ihrísk pri škole. Túto štúdiu som dal vypracovať projektantom. Keď bude
vypracovaná, tak ju dáme na
verejnú diskusiu a budeme občanov informovať prostredníctvom našich novín.
Tento projekt bude rozčlenený do viacerých etáp. V súčasnosti sa pripravujú aj menšie projekty ako napríklad rekonštrukcia obecného úradu a
rozšírenie elektrickej siete v lokalite za materskou školou.
Prajem všetkým spoluobčanom Požehnané Veľkonočné
sviatky.

Rozpočtové príjmy v tisícoch Sk
100 DAŇOVÉ PRÍJMY ................................................................... 3889
110 Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku 3025: daň z príj... FO 2675, Daň
z príj. PO 350; 120 Daň z majetku 541: daň z nehnut. 541: z pozemkov
154 a z min. rokov 73, zo stavieb 240 a z min. r. 74; 130 Domáce dane na
tovary a sl. 323: dane za špec. sl. 33: za psa 2, z pred. alk. náp. a tab. výr.
20, z reklamy – MR... 6, za užív. VP 3, cint. popl. 2; 134 Dane za použ.
tov. a z pov. na výkon činn. 290: cestná daň 290.
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY ............................................................... 1354
z odstr. tuh. kom. odpadu 200; správne popl. 2; úroky 2; pokuty a penále 2; na podporu nezam. – VPP 588; na výkon samosprávy 560.
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC ................................................ 5243
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC ....................................... 1547
príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 1; prebytok hospodárenia obce z minulého roku 46; dotácia na vodovod 1500.
CELKOVÉ PRÍJMY ZA OBEC ........................................................ 6790
Rozpočtové výdavky v tisícoch Sk
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY .............................................. 2755
011 Výdavky verejnej správy 1940: mzdy a platy 850, poistné a príspevok
zam. do poisťovní a NÚP 323, cest. výd. 4, el. energia 25, tep. energia 35,
vodné a stočné 5, telefón, fax, mob. tel. 120, pošt. služby 14, kanc. potreby a mat. 10, papier 12, čist., hyg. a dez. potreby 3, knihy, čas., noviny
20, mat., náhr. diely, prac. náradie 20, kop. a planogr. práce 3, strav.
50, kvety, vence 2, zhot. kľúčov a pečiatok 2, ren. pások a tonerov 5, prepravné, benzín 90, oleje, mazivá 5, údr. auta 10, zák. a havar. poistenie
10, rut. a štand. údržba: výp. techniky 5, kanc. strojov, prístrojov a zar.
2, adm. budov 150, MR 10, softweru 10, ost. tovary a sl.: reprez. výd.
15, prop. a reklama 10, poistné 25, prídel do soc. fondu 10; adv., kom.
a iné práv. služby 30; geom. plán 20; odmeny poslancom obec. zast. 30;
kolkové známky 5; fin. a rozp. oblasť 107; ost. tovary a sl.: popl. banke
7, príspevok drobnej prevádzke 100; transakcie ver. dlhu 708: splácanie
úrokov a os. platby súvisiace s úvermi 180, splácanie istín 528.
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ ...................................... 50
Požiarna ochrana 50: el. energia 15, špec. mat. pož. ochrany 5, nákup
uniforiem 8, palivo 7, mazivá a oleje 2, servis, údr. a opravy 3, zák.poistenie 5, odmeny za plnenie úloh pož. ochrany 5.
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ ......................................................... 430
Cestná doprava 430: cestný fond 290, prev. a zimná údr. ciest, MK,
chodníkov 120, transfer na autobusovú dopravu 20.
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .................................. 260
Nakl. s odpadmi 260: tovary a ďalšie sl. 60, čistenie VP 5, odvoz odpadov
65, rut. a št. údr. cintorínov 10, sl. za ulož. a likvid. odpadu 120.
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ ................................ 1378
062 Všeobecná pracovná oblasť – VPP 598: mzdy, platy 490, poistné
a prísp. zam. do poisťovní a NÚP 98, bielizeň, súčasti odevov, obuv 10;
062 Zásob. vodou – výst. vodovodov 600; 064 Verejné osvetlenie: spotr.
el. energie na VO 150, údržba 30.
08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO ................................ 354
082 Kult. zariadenie 208: rek.. kult. domu 208, prísp. na knižnicu 5;
082 Ost. kult. služby 11: ost. tovary a sl.: prop. a reklama 30, šport.
a kult. podujatia: folklórne slávnosti 50, Odpustové dní 5, príspevok pre
folklór. súbory v obci (stravné) 20, Deň matiek 4, odm. za práce mimo
prac. pomeru (kronika) 5; vyd. kníh, čas., novín, brožúr 20;
083 Náboženské a iné spoločenské služby 7: členský príspevok ZMOS-u,
ZPOZ, Euroregión, RVC 7.
09 VZDELÁVANIE .............................................................................. 6
091 Predškolská výchova – MŠ 3, 091 ZŠ – ZŠ 3.
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ........................................................ 10
102 Soc. zabezpečenie– transfer v hotovosti pri živel. pohromách 10.
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ............................................................ 5243
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ............................................................... 1547
062 Výst. vodovodu 1500; 084 Kult. služby – rekonštr. kult. domu 47.
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA OBEC .................................................... 6790
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Rady manželom
O

tec štyroch detí, MUDr.
Anton Neuwirt, odpovedá na otázku:
„V súvise s tým, že ty si bol
jedináčik, ale máš štyri deti,
mohol by si aspoň voľne porovnávať, aký bol vzťah tvojich
rodičov, najmä otca k tebe –
s tým, ako sa prejavoval tvoj
vzťah k vlastným deťom, najmä
k synom.
Predovšetkým som veľmi
šťastný, že sme nemali len jedno dieťa, ale viac deti a v pravom zmysle toho slova – chlapcov aj dievčatá. Ak sa vrátim
k vzťahu môjho otca ku mne,
myslím, že bol na mňa mäkký,
keď bolo treba, dostal som od
mamy, nie od otca. Pritom som
však bol veľmi citlivý na to, čo
povedal. Keď aj len naznačil
nejakú neľúbosť, lebo ani hlas
nezvýšil, vždy sa ma to veľmi
dotklo. Ak mám byť úprimný,
niekedy práve toto jedináčkovstvo podmienilo, že som nevedel pochopiť, ako ho niektoré veci bolia, ťažko mu padnú.
Myslím, že viacerí si hlavne neskôr vyčítajú, že rodičov málo
počúvali. Nejde mi len o poslušnosť, lebo vcelku som bol
poslušné decko, ale o to, že som
mu nedal dostatočný priestor,
aby sa so mnou vyhovoril. Najmä keď sa už schyľovalo k Slovenskému štátu, keď sme boli
spoločenskí izolovaní, on mal
málo spoločenských partnerov,
a keď som sa vracal z Bratislavy na prázdniny, myslím, že
som mu mal venovať viac času.
Bohužiaľ, už nemôžem na tom
nič zmeniť.
Čo sa týka mojich detí, možno u nás bolo dobre, že nebolo
všetkého dosť, i ja som to zažil.
Jedným z pozitívnych efektov
môjho väzenia bolo (bol väznený pre vieru), že sa doma muselo
šetriť a keď som prišiel domov,
ale aj predtým, keď bola nejaká sladkosť alebo niečo, čoho
nebolo dosť, zásadne sa to delilo na osem dielov, nielen medzi deti, ale aj starým rodičom
a rodičom. S manželkou sme
to robili vedome, lebo ja som si
v detstve neuvedomoval potreby svojho otca a mamy a všetko sa dávalo mne. Od toho sme
chceli ušetriť naše deti a všetko

sa delilo pre všetkých, aj mužské a ženské práce sa delili rovnako – podľa toho, kto mal kedy službu.“ (Citát z knihy Liečiť zlo láskou.)
Pre pokojný rozvoj rodiny sú
osožné aj nasledujúce zásady.
Je dôležité, keď otec o niečom rozhodne v rodine, aby žena podporila slovo otca u detí.
Keď otec povie synovi, že môže byť vonku do ôsmej, čo urobí syn? Ide za mamou a vyjednáva s ňou, či by nemohol zostať dlhšie. A namiesto toho,
aby mama podporila slovo otca, zruší nariadenie otca a dovolí byť synovi dlhšie s tým,
že ona to už ockovi nejako vysvetlí. Namiesto toho, keď za
ňou príde syn vyjednávať, má
sa vždy opýtať syna na názor
otca: „Čo ti povedal otec? Ak
chceš byť dlhšie, choď a dohodni sa s otcom. Ja nemôžem
zmeniť otcove rozhodnutie.“
Prečo je tento princíp vyjednávania taký dôležitý? Lebo vtedy dieťa vidí jednotu manželov.
Vidí, že rodičia sú jedno telo
a jeden duch tak ako ich k tomu vyzýva sv. apoštol Pavol:
„Znášajte sa navzájom v láske
a usilujte sa zachovať jednotu
ducha vo zväzku pokoja. Jedno
je telo a jeden Duch, ako ste aj
povolaní v jednej nádeji svojho
povolania.“ /Ef 4, 2 – 4/ Táto
manželská jednota je pre dieťa
vonkajším znakom, ktorý mu
dáva vieru a je dôkazom Božej
lásky a večného života. „Nech
sú tak dokonale jedno, aby svet
spoznal, že si ma ty poslal a že
ich miluješ tak, ako miluješ
mňa. /Jn 17, 23/ V mnohých
rodinách matka, aby si získala
náklonnosť detí, dokáže bojovať jednou hroznou zbraňou.
Začne svojim deťom hovoriť
o chybách otca, aký ona mala
ťažký život s ich otcom. Nikto
nepopiera, že žena môže mať
naozaj ťažký život s mužom, ale
zhadzovať autoritu otca pred
deťmi je to najhoršie, čo môže
robiť. Neskôr sa jej to môže
veľmi vypomstiť a zbúra sa celý jej svet. V mnohých rodinách si manželia chcú riešiť
svoje manželské problémy cez
deti a to tak, že deťom hovoria
o chybách svojho partnera. Ale

tadiaľ cesta nevedie. Takto sa
problémy nevyriešia.
Matka je tá, ktorá má mať
citový vzťah ku dieťaťu. Jej slová ku dieťaťu majú byť láskavé. Matkine ruky varia, perú, obliekajú dieťa, umývajú.
V niektorých kresťanských rodinách je krásny zvyk, že deti
sa po obede nielen pomodlia
a poďakujú, ale mame poboz-

Osveta/História
kajú ruku. Nejde o to, aby sa
to povinne zaviedlo do rodín,
ale aby si mama hlbšie uvedomila poslanie svojich rúk v rodine. Preto niektorí ponechávajú prednostne otcovi vykonávanie moci – trestanie detí.
Otec je pri výchove náročnejší, matka citovejšia. Tým sa vytvára harmónia pri výchove.
Duchovný otec farnosti

Kríže v našej dedine
Kríž Márie Genšiniakovej
V našej dedine v Sihelnom je veľa drevených aj kamenných krížov. Uprostred dediny
je jeden veľký kamenný
kríž. Dala ho postaviť
Mária Genšiniaková, ku
cti a chvále Božej v roku
1925. Bola to nábožná
žena. Keďže v Sihelnom
nebol kostol, ale chodilo sa do Rabče, chcela
na pamiatku a z vďačnosti, že sa vrátila
z Ameriky domov, dať
postaviť kríž. Robili ho
nejakí majstri kamenári
z Ústia.
V roku 1926 boli misie v Rabči. Pretože Sihelné spolu s Oravskou
Polhorou boli filiálkami Rabčianskej farnosti, dali si aj oni
urobiť misijné kríže, ktoré boli
posvätené a prinesené do obcí.
Babka Pindiačka pamätá, ako
z Rabče niesli kríž muži v sprievode veriacich do Sihelného.
Nebohý pán farár Kecera určil,
aby bol umiestnený uprostred
dediny pri kamennom kríži.
Misijný kríž bol viac ráz vymenený. Naposledy bol urobený
v roku 1994 a 18. septembra
posvätený vdp. Blažejom Dibdiakom.
Kým mama žila, vždy pri
ňom zapálila sviečku na Veľký
piatok a na Dušičky. Na Vianoce dávala priniesť jedličky, ktoré ozdobila papierovými stužkami.
Počas Slovenského štátu boli časy nepokojné a ľudia sa
schádzali vždy večer a modlievali sa pri kríži, najmä v lete. Na
Veľkú noc 4. apríla 1945 Nemci ustupovali a zapálili Ná-

mestovo. Prišlo tam o život 156
občanov. My sme sa z hrôzou
pozerali a utiekali sme sa ku
krížu a pri ňom sme sa celý deň
modlili. Hľadali sme záchranu.
Z našej obce vtedy nik nezahynul. Ľudia sa aj pri ostatných
krížoch spoločne modlievali.
V obci boli slúžené aj sv. omše;
cez leto dolu na nižnom konci
pri kaplnke, alebo hore pri kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie, ktorú dala postaviť rod.
Gabrielová.
Kríže a kaplnky majú veľký
význam pre našu obec, preto je
potrebné, aby sa neustále udržiavali. Je to znak, že naši otcovia vždy verili a uctievali si
kríž, na ktorom sa udialo naše
vykúpenie. Aj v dnešnej dobe,
keď máme kostol zasvätený Povýšeniu sv. kríža, uctime si aj
kríže popri cestách v našej dedine. „Ku krížu svätému poď
kresťane“.
Margita Vnenčáková
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Rozhovor s Jozefom Brandysom – kňazom

1. V ktorom roku, za akých
podmienok a kde si začal študovať teológiu?
Teológiu som začal študovať v septembri roku 1988
v Bratislave. Bolo to ešte v čase komunizmu, keď o tom, koľko bohoslovcov za ktorú diecézu môže študovať, rozhodoval
štát. Spišská diecéza mala už
prekročený určený počet prihlásených. Preto som sa hlásil
za rožňavskú diecézu.
2. Ako si vnímal prestup do
seminára v Spišskej Kapitule
po páde totality?
Nový školský rok 1990/91
bol novotou vo viacerých oblastiach, predovšetkým to bola
rozvíjajúca sa náboženská sloboda a začiatok štúdia na Spišskej Kapitule.
Odpadol strach zo sledovania a na Kapitule sa radosť
umocňovala s prichádzajúcimi návštevami zahraničných
profesorov, ktorí sa s nami
počas pobytu v seminári podelili o svoje vedomosti a skúsenosti dobre pripravenými prednáškami. I týmto sa pekne
odzrkadlila starostlivosť predstavených seminára o bohoslovcov v príprave na kňazský
život.
Veľkým prínosom bola v seminári pravidelná návšteva otcov biskupov, ktorí sa menili
z košickej, spišskej a rožňavskej
diecézy. Po sv. omši mali stretnutie s bohoslovcami svojej
diecézy. Povzbudivým príkladom učiacej cirkvi bol pre mňa
aj otec biskup František Tondra, ktorý v seminári vyučuje.

3. Na ktorých miestach si pôsobil ako kňaz?
Po vysviacke som bol od
1. júla 1993 kaplánom v Krompachoch. Po roku od 1. júla
1994 farárom 3 roky a 3 mesiace v maďarskej farnosti Držkovce a spravoval som aj farnosť Gemerská Ves. Od 1. októbra 1997 som v Smolníku.
4. Aká je tvoja terajšia farnosť
po náboženskej a národnostnej stránke?
V obci Smolník, ktorá bola
v minulosti kráľovským banským mestom žijú ľudia nemeckej, maďarskej, ukrajinskej,
rómskej a slovenskej národnosti. Necelých 1 300 obyvateľov
tvoria: tí, čo veria, že neveria
v Boha – ateisti, odlúčení bratia
evanjelici, reformovaní – kalvíni, pravoslávni, grekokatolíci,
svedkovia Jehovovi a vo väčšine rímokatolíci. Do smolníckej
farnosti patrí aj filiálka Úhorná, kde sú skoro všetci rímokatolíci. Zo 135 obyvateľov nepatrná časť je rómskej a väčšina
slovenskej národnosti.
Na svätú omšu v nedeľu príde v Smolníku 250 – 300 veriacich, svoje bohoslužby tú
majú aj evanjelici a pravoslávni. V týždni je niekedy na svätej
omši 8, 15, aj 20 ľudí. V Úhornej v týždni na svätú omšu príde aj 30 ľudí a v nedeľu do 100.
5. Čo ťa naučil kňazský život?
Pred štúdiom teológie som
bol dva roky na vojne a šesť rokov pracoval ako robotník. Postupne som si osvojil názor, že
robotník je len ten, kto ťažko
pracuje v lese, vo fabrike a pod.

Keď som v kostole počul evanjelium ako Pán Ježiš poučuje
svojich učeníkov, čo majú kázať a posiela ich na miesta, kam
sa chystal ísť, s utvrdením, že
robotník si zaslúži svoju mzdu
/porov. Lk 10, 1 – 9/. Rozumel
som tomu tak, že aj duchovná
činnosť je práca, to však bolo
v protiklade s mojím názorom.
Ako kňaz som sa aj prakticky
naučil, že ohlasovanie Božieho slova znamená byť robotníkom pre Božie kráľovstvo, ktorý sprostredkuje ľuďom Božiu
pomoc, aby každý splnil svoje
poslanie, ktoré mu Pán Boh dal
a tak získal večný život.
Okrem iného aj rozumová
činnosť v prospech ľudí je prácou, lebo napomáha ku kvalit-

nejšiemu ľudskému životu, stačí si všimnúť rôzne výdobytky
vedy a techniky.
6. Ako by si charakterizoval
goralskú náturu?
Je to prejav obdivuhodnej
vytrvalosti a pevnej dôvery, keď
si všímam ľudí, ktorí i napriek
ťažkým podmienkam dávajú
do zeme ušetrený pokrm, či už
zemiaky alebo obilie v nádeji,
že nepracujú zbytočne.
Kto sa snaží získať spásu
nesmrteľnej duše, nepracuje
zbytočne. Námaha s dobrým
úmyslom má v Božích očiach
veľkú cenu. Pán Boh odmení
každý skutok viacnásobne. Túto pravdu o živote učia naši ľudia svojím životom.
Ďakujeme za rozhovor

Kríže v našej dedine
Kríž Pavla Pindjaka
Môj muž, mal strýka,
ktorý bol slobodný. Vždy
si hovorieval: „Keď som
už nezanechal po sebe
potomka, nech po mne
na mojom pozemku
ostane aspoň kríž“. Šla
som do Tvrdošína, pýtať urobiť ten kríž. Tam
mi ho urobili aj priviezli
a postavili sme ho. Bolo to v septembri 1966.
Potom sme pýtali pána
kaplána z Rabče, Michala Zajaca, aby ho
posvätil. Keď ho posvätil, mal pri tom kríži aj
kázeň o krížoch. Pýtal
si stôl, na ktorý sa potom postavil, aby ho bolo lepšie počuť a vidieť.
Hovoril príbeh o krížoch, ako muž žiadal
Pána Ježiša, aby mu vymenil kríž...
Bolo tam veľmi veľa
ľudí, bolo vyhlásené
v kostole v nedeľu, že bude posviacka kríža.
Ku chorým sa v tej dobe chodievalo spovedať len na Vianoce a Veľkú noc. Pri tej príležitosti pán kaplán vyspovedal
starších a chorých ľudí z dediny na dvore pri kríži. Potom

šiel spoločne sprievod s miništrantmi ku kaplnke, ktorá je pri
Brišákovi, kde bola sv. omša.
Strýko bol už slabší, tak ho
ku kaplnke priviedli. O dva roky neskôr, v septembri 1968,
zomrel.
Mária Pindjaková
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Citové dozrievanie
Človek sa učí všetko od „a“ (sedieť, rozprávať, písať...) Prejde
veľa rokov, kým zvládne prvé kroky, vtesná do hlavy násobilku, dorastie na štúdium na vysokej škole. Príprava na život
však trvá ešte dlhšie.
Nikto nespadol z neba učený,
ani citovo zrelý. Aj ty si na ceste
dozrievania. Pátraš, ako čo najrýchlejšie vhupnúť do dospelosti. Pamätaj, vek 18 síce hovorí o dospelosti, ale ešte nezaručuje citovú zrelosť.
S druhákmi sme na istom
gymnáziu rozoberali voľbu životného partnera a s tým súvisiacu citovú zrelosť. Hneď
v úvode jedno dievča povedalo:
„Myslím si, že v našom veku je
málo citovo zrelých.“
Všetci súhlasili. Rozprúdila
sa živá diskusia. Po chvíli som
ich vyzval, aby vymenovali
znaky citovej nezrelosti... Na
konci hodiny sme sa na seba
usmiali. Prvým znakom nezrelosti je nahováranie si, že ja
som už citovo zrelý.
Ako sa prejavuje citová nezrelosť?
Každé dievča nosí v sebe
túžbu upútať, vyniknúť. Samo
si volí, čím chce zaujať. Vyberá
si prostriedky, hodnoty – pravé i pomýlené.
„Priveľa farieb a pramálo
šatstva svedčí o vnútornej nevyrovnanosti ženy.“
Vonkajšie znaky: výstredná úprava zovňajška, prehnaný make – up, vyzývavé oblečenie, hrubé, neslušné výrazy –
úsilie prispôsobiť sa chlapcom,
hlasitý smiech, hlučné správanie (úsilie upútať), hádky...
Vnútorné znaky: suverenita vo všetkom, odmietanie
iného názoru, potreba mať
úspech za každú cenu (chodenie s chlapcom len pre chodenie, striedanie chlapcov...),
vnútorné trápenie sa, nízke
sebavedomie, zakomplexovanosť, zvedavosť, závisť, sebaklam, domýšľavosť...
Podľa názoru niektorých
psychológov správne citovo
dozrieť ti umožní:
1. „Naladiť sa“ na správnu
úroveň aktivity. Nuda, z ktorej
často vychádza hriech a pasivita, bráni rozvoju tvorivosti človeka a znemožňuje osobný rast
v slobode. Ak je človek presý-

tený podnetmi, môže sa stať závislým od silných zážitkov (počítačové hry, akčné filmy, diskotéky), od alkoholu, cigariet,
drog a nečistých myšlienok,
slov a skutkov. Nuda aj presýtenie podnetmi spôsobuje, že
človek stráca jemnosť a schopnosť tešiť sa zo života.
2. Mať poriadok v poznávaní, čiže systematicky sa učiť,
aby si vedela získané skúsenosti a poznatky správne využiť.
3. Milujúci rodičia ako prvotní vychovávatelia, ktorí dopĺňajú tvoju citovú nádobu.
Vedomie, že ťa majú radi, ťa
formuje a buduje ti zdravé sebavedomie.
4. Stanoviť si hodnotné nádeje. Hľadať a nachádzať zmysel života v Bohu.
Citová nezrelosť má dvoch
„dobrých“ priateľov: netrpezlivosť, slabé citové zázemie (rodina).
Netrpezlivosť
Najviac škôd v citovej oblasti si dievča spôsobí netrpezlivosťou. Stratí nevinnosť a potom prestáva veriť v čistú lásku. Ostanú jej iba slzy.
„Keby som mohla, kričala by
som do celého sveta: Dievčatá,
chráňte si svoje panenstvo! Je to
ten najkrajší dar pre vášho budúceho manžela. Ja sa môžem
už iba modliť, aby mi to ten môj
dokázal odpustiť.“ Danka, 21
Počkaj, kým budeš citovo
zrelá pre vážnu voľbu. Povrchná známosť ti iba ublíži,
zničí tvoju česť a povesť, tvoje
šťastie. Citová zrelosť je umenie „byť pre iného darom“ –
darom pomoci, porozumenia,
úsmevu... Čím viac zabúdaš na
seba, na svoje rozmary, tým
viac nadobúdaš schopnosť darovať niečo zo seba z nezištnej
lásky. Nauč sa ovládať svoje telo a tíšiť svoje srdce.
Citové zázemie
Keď som sa spýtal Eriky, ako
si rozumie s mamou, povedala,
že je to jej najlepšia kamarátka, vo všetkom jej poradí. Bezpečie a láska, ktoré jej posky-

toval domov, pestovali jej zdravé sebavedomie. Erika nebola
nútená hľadať si niekoho iného
na dopĺňanie citovej nádoby.
Sú chvíle, keď má človek pocit neistoty a hľadá, kto by
ho povzbudil a upevnil v živote. Úlohou rodičov je poskytnúť deťom domov, miesto,
kam sa môžu kedykoľvek vrátiť aj vo chvíľach samoty a zranení, vyčerpania. V rodinnom

Mládež/Deti
kruhu, chránenom rodičovskou láskou, môžu opäť
objaviť svoju tvár.
äää
„Mať dobrú matku je pre
dieťa najväčším požehnaním.“
„Skutočnou prípravou na
materstvo je čisté dievčenské
srdce. Ono dáva najväčšiu
silu dievčaťu i matke.“
Mato Jović

Správne rozvíjajme reč
dieťaťa

Reč je vrodená vlastnosť človeka. Keby dieťa vyrastalo v nehovoriacom prostredí, nemalo by sa od koho ľudskú reč neučiť.
Človek sa rodí s dispozíciou naučiť sa reč od svojho hovoriaceho prostredia.
V poslednom období sa často
stretávame u detí s rôznymi poruchami reči a ich následkami.
Keby sme si viac všímali rečové prejavy deti a boli viac informovaní o tom, ako sa má jeho
reč postupne vyvíjať a zdokonaľovať, mohli by sme ju jednak úspešne rozvíjať, jednak
by sme pri rôznych odchýlkach
vedeli skôr reagovať. Včasným
odporúčaním, návštevou logopéda, pediatra, prípadne psychológa by sme proces správneho vývoja reči mohli urýchliť
a predísť narušeniu komunikačných schopnosti detí. Vývin
reči dieťaťa od narodenia do 6.
roku života je rozdelený na určité vekové obdobie. Každé obdobie je charakteristické rečovými, prípadne predrečovými
javmi. Pri vývine reči je potrebné dodržiavať určité zásady:
1. Pozorne sledovať rečový
prejav deti (rečová odchýlka
môže byť spôsobená aj iným
vážnym postihnutím – poruchou sluchu, zníženým intelektuálom a pod.).
2. Ak ide o zjavne zaostávanie dieťaťa, už v rannom období, resp. ak čo je len najmenšia
pochybnosť, že s rečou dieťaťa
nie je niečo v poriadku, treba
ihneď navštíviť odborníka.
3. Ako úspešne si dieťa osvojí reč, závisí od značnej miery
aj od vonkajších predmetov,
t.j. rodinné prostredie, kolektív
detí, spoločnosť.
4. Základným spôsobom,
akým si dieťa osvojuje ľudskú

reč je napodobňovanie – preto
sa s deťmi rozprávame normálne, nemaznáme sa, obmedzujeme cumeľ.
5. Vo vývine reči rozlišujeme
tzv. prípravné obdobie a vlastný vývin reči.
6. Do šiesteho roku prebieha vývin reči najrýchlejšie, súčasne aj najzraniteľnejšie.
2-ročné až triapolročné
dieťa. Stále viac sa zaujíma
o rôzne javy. Dokáže spoľahlivo vyjadriť slovami väčšinu
svojich potrieb a pocitov. Odpovedá správne na otázky, pozná predmety okolo seba, dokáže ich pomenovať aj na obrázku a väčšinou vie na čo nám
slúžia.
V tomto období sa niekedy
v reči zarazí, viackrát zopakuje tú istú slabiku alebo slovo,
kým vyjadrí, to čo chce. Nie je
to zajakavosť, je to opakovanie
slov a slabík, ktoré sa v tomto
veku vyskytuje u väčšiny detí.
Ak sa u dieťaťa tento rečový
jav prejaví, treba byť veľmi taktický. Dieťa si to totiž neuvedomuje. Ak by sme ho ustavične opravovali a nútili opakovať slová a vety, dieťa by si to
uvedomilo a ľahko by sa v nich
mohla rozvinúť zajakavosť.
Triapolročné až 4-ročné
dieťa. Má čoraz správnejšiu výslovnosť, slovná zásoba sa stále
rozširuje, obsah slov, ktoré používa sa spresňuje. Dokáže recitovať krátke básničky. V tomto období netreba zabúdať na
rozprávky. Ľudové rozprávky

Cirkevná ZŠ/Úsmevne
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Príhovor k veriacim tých farnosti,
kde majú cirkevnú školu
Na sviatok Pánovho krstu
13. január 2002
Milí bratia a sestry!
Na sviatok Pánovho krstu si chceme
zvlášť pripomenúť povinnosť výchovy, ktorá zaväzuje všetkých rodičov
a povinnosť katolíckej výchovy, ktorá zaväzuje katolíckych rodičov.
Človek je povolaný k tomu, aby
žil ľudský dôstojný život. Ľudská bieda nie je len v nedostatku životných
potrieb, ale ešte väčšia bieda je v nedostatku kultúry a morálky. Preto
každý potrebuje vzdelanie a výchovu, aby sa rozvinul na patričnú kultúrnu a morálnu úroveň. Taký si
ľahšie dokáže nájsť prácu, prípadne
si sám pracovnú príležitosť vytvorí.
Vzdelanie a výchova úzko súvisia
a nesmú sa od seba oddeľovať, ba
ani sa od seba oddeliť celkom nedajú. Vzdelanie je prostriedkom pre výchovu a výchova sa stáva zárukou,
že vzdelanie bude naplno a dobre
zužitkované.
Výchova sa môže uskutočňovať
v mnohorakom duchu: v duchu katolíckom, evanjelickom, v duchu ateistickom, liberálnom, ... nejestvuje
však neutrálna výchova.
Ducha výchovy spoznávame
podľa toho, čo daná výchova považuje za najvyššie dobro a kadiaľ vedie hranica medzi dobrom a zlom.
V katolíckej výchove najvyšším dobrom je Trojjediný Boh a hranicu medzi dobrom a zlom vymedzuje desatoro vo svetle evanjelia. Katolík hľadá hranicu medzi dobrom a zlom
očami Ježiša Krista.
Nedobrá je výchova vo voľno-

myšlienkárskom, ba až chaotickom
duchu, kde najvyšším dobrom je telesná príjemnosť alebo telesná rozkoš, prípadne inakšie ľudské rozmary, ako je finančný zisk, ľudská
sláva, ... a tým najvyšším dobrom je
každý deň čosi iné.
Podľa prirodzeného Božieho poriadku majú rodičia právo rozhodnúť, v akom duchu budú vychovávať svoje deti. Toto rozhodnutie nemôžu urobiť svojvoľne, ale podľa
toho, ako im to káže ich svedomie.
Rodičia majú svojim deťom poskytnúť takú výchovu, aby pomocou nej
sa deti naučili žiť ľudsky dôstojný život a aby si dokázali zabezpečiť aj
večné šťastie.
Každý kto vstupuje do výchovy,
má rešpektovať právo rodičov a pomáhať pri výchove v tom duchu,
ako si to želajú rodičia.
Každý otec a matka, ak chce poskytnúť vzdelanie a výchovu svojim
deťom, musí použiť službu školy.
V tomto zmysle má pre nás každá
škola veľký význam. Preto na každú
školu pozerajme, ako na nesmierny
poklad pre nás všetkých.
Cirkev si je vedomá toho, aký veľký význam má škola, preto má záujem zakladať aj cirkevné školy. Cirkevná škola je inštitúcia, ktorá poskytuje deťom vzdelanie tak ako
ostatné školy rovnakého typu a výchovu poskytuje v katolíckom duchu. Sme radi, že zásluhou mnohých tunajších veriacich môže v tejto
farnosti ponúkať vzdelanie a výchovu aj škola v katolíckom duchu.
Rodičia, ktorí bývajú v blízkosti cirkevnej školy a majú úprimný záu-

sú preňho zdrojom potešenia,
ale aj rozvoja fantázie a slovnej zásoby. V tomto období sú
najlepšie rozprávky s jednoduchým dejom a ilustrované knižky. Je veľmi dôležité hrať sa
s dieťaťom na zvuky. Napr. vlak
robí šš-ši-ši, had – ssss, včela –
zzz, mucha bzz, a pod.
4-ročné a 5-ročné dieťa. Reč
by mala byť z gramatického hľadiska správna. Vývin reči u dieťaťa vrcholí v nasledujúcich obdobiach a nebude už taký prudký,
ako doteraz. Skôr ide o spresňovanie a skvalitňovanie.
5-ročné a 6-ročné dieťa.
Vie zopakovať pomerne dlhú

vetu, vie zopakovať kratší príbeh bez pomocných doplňujúcich otázok. Výslovnosť dieťaťa je väčšinou správna. Nesmieme zabudnúť, že dieťa
pôjde onedlho do školy a snažme sa, aby v oblasti vývoja reči
bolo čo najlepšie pripravené.
Ak má dieťa zlú výslovnosť,
je potrebné navštíviť odborníka, ktorý posúdi, či je potrebný
lekársky zákrok, alebo návšteva logopedickej poradne.
Dôkladnou starostlivosťou
rečového vývinu detí od útleho veku pomôžeme budúcim
školákom zvládnuť náročnejšie
úlohy.
A. Ďubašáková (mš)

jem vychovávať svoje deti po katolícky, môžu využiť jej služby. Prosíme všetkých veriacich, aj tých, ktorí
nemajú deti na cirkevnej škole, aby
vo svojom vnútri, ani navonok touto
školou nepohŕdali. Ak takí rodičia,
čo chcú svoje deti vychovávať po katolícky, vnútorne odmietajú existenciu cirkevných škôl, tí asi zo svojich
detí nevychovajú kresťanov, ale spoločnosti škodlivých špekulantov.
Katolícka škola je tak súčasťou
Cirkvi, ako je ruka súčasťou človeka. Ak niekto nepotrebuje moje ruky, mňa nepotrebuje. Kto odmieta
existenciu cirkevnej školy, odmieta
Cirkev. Katolícka škola, to sú ruky,
ústa i srdce, ktorými Cirkev pracuje, ohlasuje evanjelium i miluje svojich dorastajúcich veriacich.
Podľa konštitúcie Lumen gentium II. Vatikánskeho koncilu „Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou...“
/LG 1/. Cirkev ako spoločenstvo je
viditeľným znakom, ktorý spôsobuje prítomnosť Ježiša Krista v tomto
svete. Aj cirkevná škola ako organická súčasť Cirkvi je znakom prítomnosti Krista medzi nami. V katolíckej škole je prítomný Kristus,
ktorý nám hovorí: „Nechajte deti
prichádzať ku mne“. /Mk 10,14/.
Aj v ostatných školách môže
byť vynikajúci kresťanský duch, veď
v tomto kraji, kde žije také vysoké
percento katolíkov obidvoch obradov, je to aj logické. Ale ostatné školy nie sú takou organickou súčasťou Cirkvi, preto nie sú takým zreteľným znakom prítomnosti Krista
medzi nami.
Na tejto Zemi je Cirkev ako znak,
že je tu prítomný Kristus. Kristus
je požehnaním nielen pre členov
Cirkvi, ale pre všetkých ľudí celého
sveta.
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Vo vašej farnosti je cirkevná škola. Je znakom, že v školstve na tomto území je prítomný Kristus, ktorý
školstvo posväcuje a posväcuje celé školstvo vašej farnosti, nielen členov cirkevnej školy. Preto vedzte, že
prítomnosť cirkevnej školy je vám aj
vtedy užitočná, keď Vaše deti chodia na štátnu školu, alebo keď ako
pedagógovia učíte na štátnej škole.
Vo vašej farnosti je katolícka
charita, ktorá ako organická súčasť
Cirkvi je znakom, že tu v starostlivosti o chorých a nevládnych je prítomný Kristus, ktorý tým posväcuje
každú sociálnu a zdravotnícku službu tohto kraja.
Cirkev so svojimi inštitúciami
chce byť prítomná medzi vami, lebo
je znakom prítomnosti Krista, ktorý je našou nádejou a záchranou,
obraciame sa na vás veriacich, aby
ste si cirkevné ustanovizne tak vážili, ako si vážite Cirkev, ak by v tejto farnosti raz zanikla charita, či
cirkevná škola, bola by tým okyptená a veľmi zmrzačená Cirkev. Cirkevný príkaz od nás žiada „podporovať cirkevné ustanovizne“ my vás
v tejto chvíli prosíme podporujte tieto ustanovizne aj vo vašej farnosti
aspoň tým, že nebudete ich potrebu
podceňovať.
Pri tejto príležitosti chceme vzdať
úctu aj všetkým necirkevným ustanovizniam, ktoré poskytujú výchovu a vzdelanie, ktoré sa starajú
o chorých a nevládnych a ktoré budujú spoločné dobro. Kristus, ktorého tu Cirkev sprítomňuje nech aj
im prinesie svoju spásu.
Vaši biskupi
Mons. Prof. ThDr. František
Tondra, diecézny biskup a Mons.
Andrej Imrich, pomocný biskup.

Úsmev nad úsmevom

Zubný lekár hovorí pacientovi:
— „Pane, zaplatili ste mi falošnými bankovkami!“
Pacient bol pohotový:
— „A vy ste mi nasadili falošné zuby!“
*******
Jedna z anekdot, ktoré v roku 1979 kolovali v Poľsku: Eduard
Gierek sa obrátil na pápeža s prosbou o pôžičku.
— Dobre, odpovedal pápež, ale musíte vyhlásiť, že Pán Boh stvoril svet!
Finančnými problémami prinútený Prvý tajomník poľskej komunistickej strany súhlasil s touto podmienkou.
Predtým však odcestoval do Moskvy, aby sa poradil s Brežnevom.
A ten odpovedal:
— Prečo nie? Môžete!
Ale musíte dodať: „... s výdatnou pomocou Sovietskeho zväzu!“
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Zima zo Sihelného nerada odchádza – novoročná krása

foto: v. briš

Povedz mi čo čítaš, ja ti poviem čo si

Táto stará pravda mi prichádza
na rozum práve teraz v marci
– mesiaci kníh. Nedávno som
bola s dcérou u lekára. Aby mi
rýchlejšie ubehol čas na čakanie, kúpila som si v novinovom
stánku jeden z našich najčítanejších týždenníkov, na ktorý
pravidelne beží reklama v TV.
Na prvej strane bol titulok „
Platí Hulka za sex?“ A k tomu
zodpovedajúce obrázky, ďalej
klebety typu – Studenková sa
po 8 ročnej známosti opäť rozchádza z priateľom, pretože on
má vzťah s Dočolomanským.
Ďalší titul: „Erotika Ľuba Gregora.“ – opäť s prislúchajúcimi
fotografiami. Úplne sa mi dvíhal žalúdok.
Dcéra sa ma spýtala, či si
môže pozrieť časopis. Rázne
som jej povedala: „To nie je pre
teba!“ Potom som v duchu rozmýšľala: „Pre koho to vlastne
je?!“ Nemôžem uveriť tomu, že

Maškarný ples

Zbor rodičov a priateľov školy
v spolupráci s radou školy zorganizovali 3. 2. 2002 v našej obci žiacky maškarný ples.
Tohtoročného karnevalu sa
zúčastnilo veľký počet masiek,
aj divákov. Kvalita masiek bola
veľmi vysoká. Vidieť, že naše deti sú veľmi tvorivé a majú výbornú fantáziu. A samozrejme,
je tu aj záujem rodičov a starších súrodencov, pretože väčšina masiek bola veľmi náročná

práve takýto stupídny bulvár je
to, po čom prahne slovenský
čitateľ. A kvalitné týždenníky,
ktorých je veľmi skromne a ktoré majú čo povedať čitateľovi,
sa pre malý záujem odberateľov často aj prestávajú vydávať.
Keď sme začali vydávať Sihelník, tak som dosť počula
ohlasy, že vydávame katolícke
noviny. Namietala som a vysvetľovala, že vždy je tam dianie v obci – otázky pre starostu,
práca v škole, humor, aj niečo
duchovné... Teraz, keď uvažujeme o úrovni našich novín, tak
ma to aj teší, ak majú stále taký ohlas. Asi sme potom už určite ďalej, ako spomínané týždenníky. A ja osobne sa vždy
teším na nové číslo a verím, že
nie som sama.
A napokon, skúste aj iní napísať, čo vás trápi a určite budú
tie naše noviny ešte pestrejšie.
Anna Chudiaková

aj na prípravu. Myslím si, že by
naše masky aj v tvrdej konkurencii veľmi dobre obstáli.
Po odmaskovaní a vyhodnotení masiek pokračovala diskotéka, pri ktorej si zatancovali
a rôzne hry sa zahrali nielen deti a mládež, ale aj rodičia. Bola
to veľmi pekná akcia.
Zisk z karnevalu, vďaka sponzorom, ktorí prispeli na ceny aj
tombolu bol 4500 Sk.
Anna Chudjáková

vypisuje konkurz na
administratívnu
pracovníčku
Podmienky: vysokoškolské
alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou • trvalý pobyt v obci • plynulá práca
s počítačom • vedomosť cudzieho jazyka je vítaná.
Prihlášky doručiť na
obecný úrad
do 2. apríla 2002 do 15 hod.
S prihláškou je potrebné
doručiť • overený VŠ diplom, alebo maturitné vysvedčenie • register trestov
nie starší ako 3 mesiace.

Obecný úrad Sihelné

vypisuje miestnu
verejnú súťaž
na práce spojené s premiestnením centrálneho kríža na
cintoríne
Podmienky: • živnostník
s oprávnením v stavebníctve • trvalý pobyt živnostníka v obci Sihelné • min.
prax v stavebníctve 3 roky
• odborná spôsobilosť v stavebníctve vítaná. Podklady
a súpis prác si záujemcovia
môžu vyzdvihnúť u starostu obce osobne s možnosťou podrobného vysvetlenia do 15. apríla 2002.
Osobné stretnutie so starostom je nutné vopred dohodnúť.
Ostatné podmienky súťaže budú doložené pri preberaní podkladov.
EVIDENCIA OBYVATEĽOV SIHELNÉHO
ZA ROK 2001
Narodilo sa 49
detí. Odišlo 31
a prišlo 11 občanov. Zomrelo
16. Počet
obyvateľov
Sihelného
bol 1979.
Stav bol
k 28. 2. 2002.

Oznamy/Názory
JUBILANTI 2002
60 rokov
Karol Grobarčík
Margita Mazuráková
Janka Kolčáková
Apolónia Masničáková
Emília Sivoňová
Jozef Sivoň
Apolónia Stašová
Žofia Majkutová
Jana Luscoňová
Karol Luscoň
Karol Bolibruch
65 rokov
Margita Vnenčáková
Pavlína Kekeláková
Johana Kolčáková
Štefan Sochuľák
Margita Sochuľáková
Alojz Kornhauser
Johana Kornhauserová
Ignác Bielak
Jozef Grižák
Jana Vorčáková
Jozef Maderic
70. rokov
Jozefina Jagelková
Mikuláš Brandys
Margita Mazuráková
Serafín Luscoň
Johana Pindjaková
Mária Grižáková
Emil Kornhauser
Ján Ferneza
Jozef Chromčák
Mária Vonšáková
Mária Bielaková
Justína Chudiaková
75. rokov
Pavol Mlynarčik
Jozef Juriťák
Margita Vnenčáková
Apolónia Sivoňová
80. rokov
Jozef Vonšák
Žofia Chudiaková
85. rokov
Ján Staš
Mária Kovaličková
Anna Luscoňová
90 rokov
Jozefína Vnenčáková
Žofia Petrakovičová
Najstarší občania
Ignác Vnenčák 91
Mária Pindjaková 91
Mária Ďubašáková 93
JÁN VRONKA 95 rokov
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Cirkevná základná škola sv. Apoštola Pavla
slávnostne po prvýkrát zahájila školský rok

Dňa 2. septembra 2002 bol zahájený šk. rok 2002/2003 slávnostnou svätou omšou v chráme Povýšenia sv. Kríža. Svätú
omšu celebroval obec biskup
Andrej Imrich za prítomnosti hostí: štátneho tajomníka
Martina Fonza, prednostky
OÚ Námestovo Eleny Krausovej, vedúcej OŠ Ľubice Miklušičákovej, riaditeľky Cirkevnej
základnej školy sv. Gorazda
Námestovo, starostu obce Jozefa Gabriela, vdp. Martina
Kolejáka, pedagogického zboru, rodičov a žiakov.
Pre farnosť Sihelné je tento
deň významný z dôvodu vzniku Cirkevnej základnej školy
sv. Apoštola Pavla. Škola bola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí
z iniciatívy rodičov, ktorí týmto spôsobom chceli pre svoje deti zabezpečiť kvalitnú výchovu v súlade s ich mravným
a náboženským
presvedčením. V koncilovom dokumente „Gravissimum educationis“

– o kresťanskej výchove je definovaná základná charakteristika katolíckej školy: „Tak
ako ostatné školy, tiež katolícka škola sleduje kultúrne ciele
a formáciu mladých. Čo je jej
vlastné, je utvoriť pre školskú
komunitu prostredie oživené
evanjeliovým duchom slobody
a dobročinnosti, pomáhať dospievajúcim rozvíjať ich osobnosť a súčasne pomáhať k rastu tomuto novému stvoreniu,
ktorým sa stalo krstom, a konečne podriadiť celú ľudskú
kultúru ohlasovaniu spásy takým spôsobom, aby postupné
poznanie, ktoré žiaci získali od
ľudí, o živote človeka, bolo presvietené vierou.“
Vatikánsky koncil týmto vyzdvihol náboženský rozmer
školy. Škola má slúžiť všestrannému rozvoju dieťaťa, nie len
vzdelávaniu. Človek má poznanie dobra, ale musí odstraňovať zlo, ktoré mu stojí na ceste
k dobru. Vyvarovať sa zla znamená blížiť sa k dokonalosti.

To si vyžaduje všestranný rozvoj človeka – rozvoj múdrosti,
v dobrej vôli, v láske v zdokonaľovaní charakteru, všetkých
schopností. Človek sa má rozvíjať nielen intelektuálne, ale
tiež duchovne.
Bolo by možné predpokladať, že my, katolícki učitelia
vieme, v čom spočíva výchovná práca s deťmi a že na seba zoberieme zodpovednosť
za výchovu detí. Toto však nesmieme urobiť. Pretože hlavným a prvým vychovávateľom
je vždy rodina. Rodina má nielen túto povinnosť, ale rodine patrí právo výchovy svojich
detí. Škola, ani tá najlepšia, nemôže rodičov zbaviť tohto práva. Škola plní úlohu pomocníka rodine. S rodinou má spolupracovať, nemá nahrádzať
rodinnú výchovu. Preto výchovu musíme opierať o princípy
viery. Nemôže byť iná výchova v škole, iná doma. Tá sa musí prelínať a navzájom dopĺňať.
Rodičia musia pripraviť deťom

pôdu na to, aby katolícka škola
spĺňala svoje poslanie.
Druhý vatikánsky koncil
v dekréte o laickom apoštoláte
veľmi naliehavo hovorí: „Mladí sa majú stať prvými a bezprostrednými apoštolmi mladých, oni sami majú vyvíjať
apoštolskú činnosť medzi sebou, berúc ohľad na spoločenské prostredie, v ktorom žijú.“
Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje nielen veľké pedagogické majstrovstvo učiteľov, ale aj
osobné svedectvo viery, ktoré naši pedagógovia vydávajú
každý deň pri svojom poslaní.
Úlohou cirkevnej školy je
rozvíjať duchovnú ale aj kultúrnu úroveň žiakov, preto
k tomu budú zamerané rôzne
podujatia, ktoré sa počas roka budú uskutočňovať: každú stredu o 1245 hodine bude
slúžená svätá omša, duchovné
cvičenia pre mladších aj starších žiakov, besedy, kultúrne
podujatia, exkurzie a výlety.
Pokračovanie – str. 3
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Samospráva obce

Starosta obce Jozef Gabriel odpovedá

Najväčšou udalosťou v poslednom období bolo v našej obci zahájenie školského
roku na základnej cirkevnej
škole, ako túto udalosť vnímate?
Som veľmi rád, že som sa mohol tejto udalosti zúčastniť
a zároveň, že som mohol napomôcť vzniku tejto školy. Bola
to veľká slávnosť – veď sa jej
zúčastnil Otec biskup Andrej
Imrich, štátny tajomník ministerstva školstva pán Martin
Fronc, prednostka Okresného úradu v Námestove p.
E. Krausová, vedúca odboru
školstva okresného úradu p.
Ľ. Miklušičáková. Naša obec
môže byť na to hrdá, že vznikla
táto cirkevná škola. Všetkým
pracovníkom tohto diela aj ja
veľmi pekne ďakujem.
Čo sa urobilo za posledné
obdobie?
Pokračuje sa vo výstavbe vodovodu. Dokončil sa vodojem vo
vnútri, aby sa mohol napustiť.
V súčasnej dobe je vodojem
napustený. Teraz v septembri
ho chceme obsypať a zvonku
omietnuť. Ďalej sme ťahali
vodovodné potrubie okolo
cesty na Maguru. Teraz sme
na križovatke pri Skurčákovi.
Na tejto trase je nám potrebné opraviť rigoly a dokončiť
hydranty. Na budúci týždeň
chceme pokračovať ďalej a to
po pána Hrubjaka smerom za
dedinu a potom budeme pokračovať dolu smerom starou
cestou. Zároveň ešte musíme
zapojiť potrubie v Pilsku na
zachytené pramene. Ešte tohto
roku, teraz v septembri, sa idú
zachytávať ďalšie pramene
v Pilsku. Chcem, aby už tohto

roku si mohli ľudia odoberať
vodu z nového vodovodu.
Okolo kultúrneho domu
sme robili terénne úpravy. Dokončil sa prístrešok nad vstupným schodiskom. Musíme tam
ešte urobiť zábradlia. Popred
kultúrny dom sa vložila zámková dlažba a vyasfaltovala sa
prístupová cesta a parkovacie
plochy. Do kultúrneho domu
sa zakúpila pekárska pec. Treba nám ešte pokryť rozostavaný prístrešok do pohostinstva.
V letnom období sme postavili
nový rozoberateľný amfiteáter
na ihrisku. V škole sa rekonštruovali chlapčenské záchody. V súčasnej dobe sme ukončili premiestnenie centrálneho
kríža na cintoríne.
Od 1. júla ste prebrali školstvo do vlastníctva obce
– v akom stave sú budovy?
Začnem najprv budovou MŠ,
lebo tam je najmenej nedostatkov. Najväčším nedostatkom
je, že nie sú uteplené stropy
budovy. Potom uniká teplo cez
povaly hlavne v zimnom období, potom vznikajú veľké ľady
a trhá odkvapové rúry na celej
budove. Boli sme donútení zakúpiť do školskej stravovne nový mraziaci box a automatickú
práčku, lebo tie ktoré tam boli,
už boli nefunkčné. V samotnej
kuchyni je nutné previesť drobné opravy. V hlavnej budove je
to oveľa horšie. Najväčším
problémom je kotolňa. Elektrika v kotolni je v havarijnom
stave. Jeden kotol má už vyše
30 rokov a môžeme onedlho
čakať, kedy pustí. Revízie
elektriky neboli robené pomaly
20 rokov, tak sme ich museli
urobiť, aby nás prihlásili na
rozvodných závodoch. Ďalej
neboli urobené revízie hromozvodov. Všetky nedostatky
budeme musieť postupne odstrániť. Tieto nedostatky som
pripomienkoval v delimitačných protokoloch.
Tohto roku sa konali folklórne slávnosti v novom amfiteátri na ihrisku, čo vás k tomu
viedlo?
V prvom rade ma viedlo to, že
starý amfiteáter bol prehnitý.

Tak som sa rozhodol, že postavím nový a rozoberateľný.
Keď som sa rozhodol stavať,
tak som ho chcel mať bližšie
v obci, aby bol prístupnejší
naším občanom. Myslím, že sa
nám to podarilo. Úroveň týchto jubilejných X. slávnosti bola
veľmi dobrá, veď sa prezentovali niektoré špičkové súbory
zo Slovenska. Aj návštevnosť
divákov bola aj napriek horúčave veľmi slušná.
V tejto sezóne sa začal hrať
v obci futbal – kto všetko hrá
a kto sa o to stará?
Mňa to už dávno mrzelo, že sa
futbal v obci nehrá. Chceli sme,
aby aspoň žiaci a dorast mohol
hrať. V prvom rade sme chceli,
aby iniciatíva prišla od hráčov.
So žiakmi vznikol problém, ale
s dorastom je to ináč – zišlo sa
ich dostatok, aby mohli zložiť
mužstvo. O žiakov sa stará Jozef Chutniak, o dorast Ján Kozák. O dresy a vybavenie pre

hráčov a dopravu sa starám ja.
Sme zatiaľ len traja, dúfame,
že sa k nám pripoja viacerí. Tu
nejde o to, aby sa vyhrávalo,
alebo aby sme boli stále prví.
Zmysel je v tom, aby mládež
mala kde ísť, aby mala nejakú
zodpovednosť a aby nevysedávala po krčmách a baroch.
Blížia sa parlamentné voľby,
koho budete voliť a prečo?
Ja budem voliť Kresťanskodemokratické hnutie. Pri voľbe
v prvom rade pozerám, akými
zásadami sa riadi konkrétna politická strana. Ďalšou
zásadou je ako hlasovali jej
poslanci v doterajšom parlamente. KDH podľa mňa tieto
podmienky spĺňa a zároveň je
to kresťanská strana. Čiže je
mojou morálnou povinnosťou
túto stranu voliť. V prípade,
že niektorý z politikov spreneverí môj hlas, tak on si na seba
berie zodpovednosť za svoje
konanie.

Prečo pôjdem voliť
ANKETA
1. Prečo pôjdem voliť?
2. Čo je pre mňa dôležité pri
mojom rozhodovaní?
Július Šupler – prvý tréner samostatnej slovenskej hokejovej reprezentácie
1. Pretože si myslím, že každý
občan Slovenska by mal využiť svoje právo a možnosť rozhodnúť o budúcnosti svojej
krajiny.
2. Rozhodujúce budú moje životné skúsenosti, názor na politiku a to, čím sa prezentujú
strany.
Stanislava Gajdošová – prvovolička, študentka PF UK
1. Idem voliť, pretože je to jediný spôsob, ako môžem ovplyvniť to, čo sa tu deje.
2. A kritériá: viem, ktoré strany voliť nebudem, takže mi zostane minimum, z ktorého vyberám.
Dárius Rusnák – majster sveta v ľadovom hokeji z r. 1985

1. Voliť pôjdem preto, aby aj
môj hlas mohol ovplyvniť smer
a vývoj našej republiky. Každý, kto sa zúčastní volieb, by
sa mal oboznámiť s programom jednotlivých politických
subjektov a na základe vlastnej
analýzy dať svoj hlas.
2. Kritériá pre moje rozhodnutie? Strany musia mať
v programe sociálny program
pre široké vrstvy obyvateľstva, zlepšenie kvality života a integráciu do bezpečnostných a hospodárskych štruktúr v Európe.
Mons. František Tondra –
diecézny biskup, predseda
Konferencie biskupov SR
1. Okrem občianskeho práva je to aj morálna povinnosť,
ktorá zaväzuje vo svedomí.
Každý človek, ktorý má možnosť, má aj povinnosť prispieť
k spoločnému dobru. Aj ten
volí, kto nejde voliť, lebo jeho
hlas si zoberú tí, ktorých práve nechce.
Pokračovanie – str. 3
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Cirkevná základná škola sv. Apoštola Pavla
slávnostne po prvýkrát zahájila školský rok

V tomto školskom roku boli vaše deti zverené: 1. A Mgr. Katarína Maslaňákova, 1. B Mgr.
Ida Balcerčíková, 2. A Mgr.
Janka Fernezová, 2. B Mgr.
Erika Segečová, 3. A Eva Boj-

náková, 3. B Bc. Silvia Jurkuláková, 4. A Mgr. Lýdia Bujnová, 4. B Bc. Rastislav Slovík,
5. A Ing. Anna Chudjáková,
5. B Mgr. Anna Jochymová,
6. A Ing. Marianna Kutliaková,

6. B Viera Kozáková, 7. A Mgr.
Erika Kučeráková, 7. B Iveta
Kakačková, 8. A Jana Kutláková, 8. B Mgr. Zlatica Staníková, 9. A Ing. Beáta Ľubová, 9. B
Mgr. Ľubomíra Nováková.

V závere ďakujem duchovnému otcovi, starostovi, rodičom a zamestnancom školy za
ochotu a konkrétnu pomoc pri
obnovovaní školy.
Mgr. Margita Borová, r. CZŠ

2. Pozerám predovšetkým na
osobné kvality kandidátov. Pozerám aj na to, ako sa doteraz
prejavili. Keďže u nás sa volia
v politických stranách či hnutiach, takisto pozerám, ako sa
doteraz prejavili.

za štyri roky mám možnosť
dať svoj hlas ľudom, o ktorých
si myslím, že to dokážu urobiť.
Myslím si, že je to moja povinnosť. Preto pôjdem voliť.
2. Kritériom pre odpoveď na
otázku, koho voliť, budú pre
mňa hodnoty ako úcta k životu, podpora prirodzenej rodiny ako základnej bunky spoločnosti, úcta k náboženským
hodnotám, slušnosť v osobnom a politickom živote, záujem o spoločné dobro, solidarita s obyčajnými a núdznymi
ľuďmi… Budem sa však pozerať nielen na to, čo budú kandidáti na poslancov hovoriť pred
voľbami, ale aj na to, čo robili
a hovorili počas uplynulých rokov. Rozhodnem sa pre tú politickú stranu, ktorá u mňa nazbiera najviac bodov v zmysle
hodnôt, ktoré uznávam.

nu šancu a právo rozhodnúť
o tých, ktorí budú ďalšie roky
riadiť tento štát, a teda aj moju
rodinu. Môj hlas je iba jeden,
ale možno sú stotisíce mne podobných – s rovnakou túžbou
žiť slobodne, zdravo, morálne,
šťastne, v dobrých vzťahoch so
susedmi v Európe aj so vzdialenými príbuznými vo svete.
Aj malí môžu byť veľkí, aj slabí môžu byť silní a našou spoločnou aktivitou budeme určite lepší.
2. Dvanásť rokov našej demokracie spravodlivo vyselektovalo medzi politikmi realistov, romantikov, búrlivákov,
moralistov, demagógov aj humoristov... Stačí si obnoviť
v pamäti ich sľuby a činy. Aj ja
rešpektujem práve tieto kritériá. Morálku, dôveryhodnosť,
toleranciu, úspech v nadnárodnom kontexte, pozitívnu
energiu a schopnosť plniť svoje
sľuby v prospech nás všetkých.

1. Voliť pôjdem v každom prípade preto, že chcem aj ja rozhodovať o tom, ktorým smerom pôjdu verejné veci na Slovensku v najbližších rokoch.
Pluralita názorov a životných
štýlov v spoločnosti je v podstate dobrý jav, ktorý si ale vyžaduje, aby každý člen spoločnosti prejavil svoj postoj. Tento postoj sa volebným hlasom
stáva účinným.
2. V mojom rozhodovaní dávam na prvé miesto kritériá
princípov u konkrétneho kandidáta a najmä to, ako konkrétny politik plní to, čo hovorí. Za posledné roky sa aspoň v náznakoch ukázalo, aké
hodnoty presadzujú jednotlivé
strany a hnutia. Zásadne odmietam strany na „jedno použitie“ a dávam prednosť tým
politikom, ktorým ide o dlhodobejšie ciele a o naše spoločné dobro.

Maroš Čaučík – ERko – Hnutie kresť. spoločenstiev detí
1. V poslednom čase sa stretávam aj u mladých ľudí s postojom, že neveria tradičným autoritám, politikom, ľuďom aktívnym vo verejnom živote. Je
rozšírený názor, že do verejných funkcií idú ľudia s vidinou svojho prospechu, moci a obohatenia. Možno sú tieto postoje ovplyvnené kauzami
z médií a čudným konkurenčným bojom medzi politickými stranami. Ja som presvedčený, že je možné robiť politiku aj verejnú funkciu v duchu
nezištnej služby občanom a že
netreba získavať politické body
neférovým spôsobom na úkor
inej politickej strany. Verím
v naše sily urobiť našu spoločnosť lepšou a ľudskejšou. Raz

Alena Heribanová – moderátorka STV
1. Po rokoch volebného obdobia, keď sme odkázaní iba na
pasívnu chválu, či kritiku veci verejných, mám teraz reál-

Doc. ThDr. ThBiblLic. Anton
Tyrol, PhD. – Kat. univerzita,
Ružomberok, prorektor

Doc. PhDr. Imrich Vaško,
CSc. – Filoz. fakulta Kat. univerzity, Ružomberok, dekan
Pokračovanie – str. 4
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Prečo pôjdem voliť
Dokončenie – s. 3
ANKETA
1. Prečo pôjdem voliť?
2. Čo je pre mňa dôležité pri
mojom rozhodovaní?
1. Aby som podporil tie sily,
ktoré novembrom 1989 zavrátili u nás spoločnosť s jej vševedúcou štátostranou na večné
časy a vrátili nás k samým
sebe, do stredu aj k západu Európy, kam od vekov patríme,
ku kultúrnosti a humánnosti.
Mám na pamäti nadovšetko
mne vlastný či bytostný akad.
priestor: harmonizáciu utvárania novej kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní v zmysle
vízií i princípov Sorbonnskej
a Bolonskej deklarácie.

2. Poviem to najjednoduchšie, ako viem. Keďže u mňa
demokracia má ešte vyššiu
dimenziu, ak chcete, ideál
– teokraciu, je a bude to čas
voľby, rozhodovanie v duchu
a pravde.
Doc. Ing. Jozef Timko, DrSc.
– Ústav molek. biológie SAV
1. Každý občan musí zobrať
svoj podiel zodpovednosti za
našu budúcnosť a náš osud
závisí iba od nás samých. Od
toho, koho si zvolíme do parlamentu, bude závisieť aj naše
smerovanie k demokratickému, právnemu a ekonomicky
prosperujúcemu štátu. To môžeme ovplyvniť iba tým, že pôjdeme voliť.
2. Jedným z hlavných krité-

Neuveriteľný príbeh?
„Karol navštevoval ôsmu triedu základnej školy. Bol najstarší z piatich detí. Tak, ako
mladšie deti i Karola prihlásili rodičia na vyučovanie náboženstva. „Vrchnosti“ tak
veľmi neprekážalo, keď veriaci rodičia prihlasovali svoje
deti na náboženstvo v nižších
ročníkoch, ako keď išlo o deti
vyšších ročníkov. Karolových
rodičov na „presvedčovacej
komisii“ v škole presvedčovali
všetkými možnými spôsobmi,
aby stiahli prihlášku na vyučovanie náboženstva ich syna Karola. Všetko bolo márne
– rodičia od svojho úmyslu neustúpili.
V tom čase bol triednym
predsedom Združenia rodičov
a priateľov školy (ZRPŠ) jeden
ateistický aktivista s vysokoškolským vzdelaním, ktorý bol
na školení v ZSSR. Bolo o ňom
známe, že je veľmi razantný
a dokázal „presvedčiť“ aj tých
najpresvedčenejších veriacich.
Tento aktivista si predvolával vzdorujúcich rodičov „na
koberec“ do kabinetu. A tak
predvolal na pohovor aj Karolovu matku. Po neľudskom
psychologickom nátlaku, ktorý trval vyše hodiny, vyšla plačúca Karolova matka z kabine-

tu úplne zrútená. Tým sa však
nátlak na rodičov neskončil.
Náš zanietený ateistický aktivista sa snažil zariadiť, aby Karola neprijali do gymnázia.
Keď bol na prijímacích pohovoroch, jeho matka videla,
ako sa súdruh, s ktorým mala to nepríjemné „posedenie“
v základnej škole, poneviera
po chodbách gymnázia. Jedným pedagógom bola upozornená, že uvedený súdruh podniká všetko preto, aby Karola
do gymnázia neprijali. Preto
rodičia žiadali, aby Karol bol
skúšaný komisionálne. Skúšky
pred komisiou zložil úspešne
a tak bol aj proti vôli ateistického aktivistu na gymnázium
prijatý.
Raz sa stalo i to, že tento
ateistický predseda ZRPŠ tak
neľudsky presvedčoval matku,
aby stiahla prihlášku na vyučovanie náboženstva, že to už
psychicky nevydržala a upadla
do bezvedomia. Keď ju niesli
na nosidlách do sanitky, bola
práve prestávka. Keď jej mladší
syn, ktorý navštevoval 3. triedu
ZŠ videl, ako jeho matku odnášajú na nosidlách, veľmi sa zľakol, lebo si myslel, že mama je
mŕtva. V dôsledku silného úľaku sa začal v reči zajakávať. Mi-

rií, ktoré ma ovplyvnia, budú
programy jednotlivých subjektov. A keďže som profesionál z oblasti vedy, tak ma
bude zaujímať hlavne táto oblasť spolu so školstvom, vzdelanosťou a politikou, a najmä
jej reálnosťou. Pritom istou
garanciou budú aj jednotliví
ľudia (kandidáti), na ktorých
by sme mali mať vysoké kritériá v smere ich morálneho
profilu a charakterových vlastností, pretože to budú oni, čo
budú tieto programy realizovať
a ovplyvňovať.

Voľby

Mons. Alojz Tkáč – košický
arcibiskup a metropolita
1. Voliť je mojou morálnou
a občianskou
povinnosťou.
Napriek viacerým sklamaniam
mám možnosť spolu s ostatnými občanmi vplývať na verejno-spoločenský vývoj spoloč-

nosti. Ak by som odmietol povinnosť ísť voliť, strácam právo
kriticky sa vyjadriť k niektorým
záležitostiam. Treba sa vyvarovať rezignácie.
Vylúčim demagógov, populistov, klamárov, absentérov
v parlamente,
komunistov,
bývalých eštebákov; tých, ktorí chceli zniesť zo sveta úrady,
o ktoré sa neskoršie uchádzali
a ktorí spochybňovali inštitúcie, ktoré teraz chvália – t. j.
odmietam politikov – schizofrenikov; tých, ktorí si myslia,
že bez nich Slovensko nemôže
existovať, že sú nenahraditeľní, ktorí vyvolávajú napätie,
konflikty.
Budem voliť tých, o ktorých
predpokladám, že svoju prácu
v politike vnímajú ako službu,
pôsobia upokojujúco a okrem
aktuálnych potrieb majú víziu
budúcnosti.

mo cvičnej logopedickej liečby
navštevoval potom aj pedopsychiatrickú ambulanciu.
Na záver treba ešte dodať,
že od roku 1989 až doteraz
súdruh, o ktorom sme písali,
je aktívny vo vysokej politike.
Navštevuje cirkevné obrady
a pred kamerami sa ostentatívne prežehnáva.
Neviem pochopiť, prečo si
niektoré zbožné babičky vkladajú jeho podobizeň do modlitebných knižiek.“ (Toto napísal MUDr. Ladislav Kvasnička v knihe Statoční svedkovia
viery.)
Lekár Ladislav K., ktorý toto zaznamenal a liečil deti z následkov psychologického nátlaku, bol za zásadné kresťanské postoje sledovaný orgánmi
ŠtB a riaditeľstvom OÚNZ
v Trenčíne a morálne aj finančne postihovaný.
Romano Guardini vo svojom spise Ten, ktorý prináša
spásu poukazuje na to, že Hitler sa na začiatku kariéry nazýval „hlásateľ boží“. Obracali
sa na neho ako na „spasiteľa“
národa. Čo sa dialo ďalej v Nemecku? V domácnostiach, kde
býval predtým kútik s krížom,
bol zriaďovaný „božský kútik“
– spolu s hákovým krížom bol
tam umiestnený obraz Hitlera.
Po zatknutí jedného nepohodlného biskupa, s vedomím Hit-

lera, nastali protesty. Hitler ho
dal nakoniec prepustiť s tým,
že on nevedel, že ho zatkli.
Týmto gestom zmiatol mnohých. Ľudia začali hovoriť, že
to len jeho posluhovači robia
také zlé veci, ale „vodca“ chce
len dobro.
Na základe tohto sa dá jasnejšie pochopiť, prečo bola
urobená domová prehliadka
typicky komunistickým štýlom
aj po páde komunizmu iba v jedinej postkumunistickej krajine, a to na Slovensku, biskupovi R. Balážovi. Veľký obraz
„hľadali“ aj v šuflíkoch.
Človek sa môže pýtať, či je
možné, aby niekto amnestiou
zakrýval zločincov. Zločiny
treba vyšetriť. Potom sa môže
na základe rozumných dôvodov udeliť amnestia. Komunisti páchali zločiny tak, že o tom
verejnosť nesmela vedieť. Ale
dnes?
Človek, ktorý dokáže rečniť
bez papiera a snaží sa presvedčiť ľudí vždy len o tom, z čoho
by nakoniec plynul prospech
len pre neho a nie pre ľudí, sa
nazýva aj demagóg. Ohúriť ľudí rečníckym umením dokázal
aj Lenin, Stalin, Hitler a im podobní. Pravda však nakoniec
vyšla najavo. Čím prvej ľud
spozná demagógov, tým lepšie preň.
Martin Koleják
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Rozhovor s novokňazom Jozefom Fernezom

Milí Sihelčania, nedávno sme
spolu s naším novokňazom Jozefom boli účastní jeho primičnej svätej omše, ktorú slávil
ako poďakovanie za dar kňazstva. Od 1. júla nastupuje na
svoje prvé kaplánske miesto do
Svitu. Pri tejto príležitosti sme
mu položili zopár otázok.
1. V tejto dedine je veľa Joze-

fov. Ty si tretím z nich, ktorý
sa stal kňazom. Prečo je toto
meno medzi veriacimi u nás
tak uprednostňované?
Meno Jozef môže byť odvodené z dvoch hebrejských slov.
Prvé je „asaf“ a znamená „odňať“. Jakubova manželka Ráchel dlho bola neplodnou. Pán
ju však vyslyšal a „odňal“ od

nej hanbu neplodnosti. Svojmu prvorodenému dala meno
Jozef. Druhé slovo je „jasáf“
s významom „rozmnožiť, pridať“. Obe interpretácie sú zhrnuté v mene Jozef. Ráchel samým menom prosí Boha, aby
jej „pridal“ ďalšieho potomka vtedy, keď jej odňal bezdetnosť.
Zjednodušene môžeme povedať, že meno Jozef je znamením vďačnosti za Božie požehnanie a prosby o ďalšie v budúcnosti. Hlavným motívom
dať meno Jozef je zrejme to, že
ide o veľmi pekné meno. Určite
sa s tým spája aj fakt, že v Biblii sú nositeľmi tohto mena významné, príkladné a obľúbené
osobnosti. Hlavne tesár Jozef,
hlava svätej rodiny, ktorého
život je spätý s drevom. Netreba pripomínať, aký význam má
drevo zvlášť v našej dedine.
2. Ako by si zhodnotil svoj
šesťročný pobyt v seminári?

Európa slobodomurárska či kresťanská?
Kardinál Jacques Martin,
ktorý žil po boku šiestich pápežov, si v r. 1953 napísal do
zápisníka správu zaujímavého
informátora, ktorý píše, že
v Ríme je celá kúria skorumpovaná a sabotuje, pápežským
satanom že je slobodomurár
Montini (neskorší pápež Pavol
VI.), že pápežovi nedovolia nič
konať a tak nič nerobí, atď.
MUDr. Max Kašparú upozorňuje: „Pretože život človeka
je zložitý a svet, v ktorom žije
ešte zložitejší, je občas tendencia k zjednodušovaniu všetkého pomocou tzv. „zasv. réžie“.
Z tohto dôvodu vychádza v posl. čase celá rada kníh s tematikou, ktorá sa snaží vysvetliť napr. negatívne spoločenské javy
pôsobením tajných lóží a negatívne osobné udalosti démonizuje.“ Túto literatúru vydávajú
tzv. kresťania. Aký úžasne široký priestor na osočovanie vytvárajú. Pokojne navádzajú k upodozrievaniu, že k slobodomurárom patria kardináli, biskupi,
konvertiti zo židovstva, kresťanskí politici a mnohí ďalší
horliví a verní kresťania.

Je nevyhnutné poznávať náuku Cirkvi o svete, aby sme sa
vyhli prenáhleným uzáverom.
Napr. II. Vatikánsky koncil hovorí o globalizácii: „Ľudstvo sa
pomaličky zoskupuje a už všade
si lepšie uvedomuje svoju jednotu.“ Ďalej je rozvinutý pohľad
na globalizáciu z kresťanského hľadiska. Aj nekresťania (aj
slobodomurári?) však hlásajú
o globalizácii svoju náuku. Bol
by to však logický skrat označiť každého, kto hovorí o globalizácii za slobodomurára. Treba si všímať, aké hodnoty kto
presadzuje, či prispieva k úcte
iným národom a túži po zdravej spolupráci národov alebo ho
priťahuje uzatvorenosť nacionalizmu, či je za slobodu školstva, tlače, rozhodovania, náboženstva... „Po ovocí ich poznáte.“
Nie je dnes zriedkavosťou,
že pri zavrhovaní globalizácie sa mnohí kresťania odvolávajú na zjavenia Panny Márie,
či už Gobbiho, alebo niekoho
z Medjugorja. Ak sa týmto kňazom skutočne zjavovala Panna
Mária a vyzývala ich k vernosti

Sv. Otcovi, ktorého označila za
proroka v tomto svete, a vernosti učeniu katolíckej cirkvi, tak
potom treba vedieť, že Sv. Otec
neraz vyzýval Európu k zjednoteniu. Sám si dal napr. na konci kázne 3. júna 1979 v Gniezne otázku, či nebolo Kristovou
vôľou, „aby tento poľský pápež,
slovanský pápež, práve v tomto období odhalil jednotu kresťanskej Európy“, výsledok „zložitej činnosti Ducha Svätého“?
„Áno,“ zakončil. A kresťanov
povoláva k zodpovednosti za jej
budúcnosť. Kresťania majú dať
dušu zjednotenej Európe. Aj dokumenty cirkvi o tom hovoria.
Veriť v pôsobenie Ducha Svätého prostredníctvom magistéria
cirkvi zahŕňa aj túto oblasť. Bolo by veľkou chybou kresťanov,
keby neprebrali zodpovednosť
za budúcnosť Európy a hľadali by alibi v úteku pred slobodomurármi.
Bohu patrí celá Zem, jeho
majú oslavovať všetky národy.
On túži po tom, aby národy tvorili rodinu národov. Nestrácajme vieru v jeho Prozreteľnosť.
Pavol

Cítiš sa pripravený zvládnuť
nároky, ktoré sú kladené na
kňazov?
Život v seminári je ozajstná škola. Myslím, že do kňazského života mi dal veľa. Človek sa učí celý život. Hlavne tie
konkrétne a praktické situácie,
ktoré bude treba riešiť, sú dosť
náročné. Možno by im bolo
treba vyhradiť viac pozornosti v seminári. Patričná úroveň
pripravenosti v spojení s Bohom, ktorý je vždy na prvom
mieste, tu je.
3. Svoju záverečnú diplomovú prácu si písal o profesorovi Ladislavovi Hanusovi.
Prečo?
Pred zvolením témy diplomovej práce každý študent zvažuje viaceré dôvody. Hlavným
motívom môjho rozhodnutia
bol úprimný záujem nahliadnuť do filozofického profilu Dr.
Ladislava Hanusa. Bol to kňaz,
a zároveň jeden z najvýznamnejších slovenských mysliteľov, filozofov a teológov 20.
storočia.
Narodil sa v Liptovskom
Svätom Mikuláši 26. februára 1907 a zomrel 14. marca
1994 v Ružomberku, kde je aj
pochovaný. Zanechal po sebe
bohatý poklad písaného slova prostredníctvom knižných
publikácií alebo príspevkov
vo viacerých časopisoch. Ladislav Hanus svojím tvorivým
duchom zasiahol mnohé tematické okruhy vo svojej pisateľskej činnosti. Okrem filozofie sa vo vedeckých prácach venoval teológii, teórii a histórii
sakrálneho umenia, historicko-teologickému pohľadu na
Cirkev, biografickej literatúre
a sociologicko-politickej problematike.
4. Pán biskup ťa posiela na
prvú kaplánku do Svitu. Vieš,
aké úlohy a aké prostredie ťa
tam čaká?
Prvého júla nastupujem na prvé kaplánske pôsobisko, kde
som aj minulý rok vykonával
trojtýždňovú diakonskú prax.
Priznám sa, že bude ešte potrebný čas na to, aby som zistil,
na čo sa musím zamerať v pastoračnej službe, okrem základných povinností.
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Mládež

KOMPLEXY
V hĺbke ľudskej duše môžeme zachytiť „pulz srdca“ – potrebu milovať a byť milovaný, preto hľadáme niekoho, kto by nám porozumel,
ocenil a opätoval naše myšlienky a city..
Predovšetkým v období dospievania si mladý človek vytvára svoj svet, v ktorom by chcel žiť. Túži byť akceptovaný, porovnáva sa s inými,
a tak nachádza vlastné nedostatky. Niekedy ide o uvedomenie si odlišností, ktoré nedokáže správne vnímať. Tie pred ním vytvoria múr
neistoty a nepustia ho ďalej. Odrazu nevie, kým je, hanbí sa za seba a chce byť iný. Neprijme seba samého, citovo sa zraní, prestane si
veriť. Tak vznikajú komplexy.
Potláčanie komplexov
Namiesto toho, aby človek
vzniknutú ranu dezinfikoval
a ošetril, skrýva ju. Vtedy hovoríme o potláčaní komplexov. Prejavom toho je nezdravé sebavedomie (sebaklam,
nahováranie si, spochybňovanie pravých hodnôt...). Ním
takmer 100%-ne oklameš okolie a na chvíľu aj seba, ale každá podcenená rana sa časom
rozšíri a infikuje. Bude ťa páliť a bolieť. Nedá ti pokoj. Tvoj
komplex ťa bude prenasledovať všade:
– Ísť na oslavu? Ani nápad!
Veď tie šaty máš už tri roky!
– Ráno, večer budeš stáť na váhe a s úzkosťou sledovať, koľko
dnes ukáže.
– Každý výklad ťa
prinúti skontrolovať svoju postavu a skonštatovať, že
je to čoraz
hor-

šie.

–

Nezasmeješ sa a radšej ani neprehovoríš, lebo tvoje medzery
medzi zubami...
– Radšej nepôjdeš do kina.
Čo by ostatní povedali na
tvoje akné?
– Vzdáš sa akejkoľvek aktivity
na hodinách. Iní sú aj tak
rýchlejší!
Tápania
Často sa pokúšaš riešiť svoj
problém sama. Podvedome sa
usiluješ zaujať svoj problém sama. Podvedome sa usiluješ zaujať svoje miesto v spoločnosti, hľadáš uznanie – „úspešnej“
kamarátky, novej partie...

Nechcela som byť už sama.
Túžila som po partii. Sen sa
mi splnil. Aj keď sa zdalo, že
sú dosť neslušní, onedlho, ani
sama neviem ako, bola som
ako oni. Začala som používať
„odvážnejšie“ slová. Skúsila
som fajčiť, piť. Dnes sa mi to
už hnusí. Uvedomujem si, že
strácam svoju tvár, ale nemám
dosť síl odísť a zmeniť svoj život.“ Eva, 15
Pri mladých sa neraz stretávam s úsilím vzbudiť pozornosť, byť originálnym. Chcú
vyniknúť, nechcú splynúť. Neobjavujú však svoje skutočné
hodnoty, nevedia rozvíjať svoje
dary – nedokážu
uniesť svoju
jedinečnosť
a čoskoro sa
prispôsobia
zákonom
spoločenstva.
Prejavuje sa to
v extravagantnom správaní,
obliekaní (v
tom tričku iste
zapôsobím), ale
aj v podliehaní
módnym trendom.
Ani nezbadáš
a kopíruješ (postavu z filmu,
solventnú
kamarátku...).
Predstav si
Staviaš dom.
Materiál, ktorý používaš,
nie je taký, aký má sused
napravo, ani taký, čo má
tvoj známy oproti. Poznáš
jeho kvality, ale zrazu sa ti zdá,
že to nikdy nebude taký pekný
dom, ako majú ostatní. Usiluješ sa ho vylepšiť. Kupuješ
prebytočný materiál od iných.
Kombinuješ. Preberáš nielen
materiál, ale aj štýl. Tu výčnelok, tu oblúk... Môže sa stať,
že sa tvoj dom zrúti, pretože

stálosť, depresie,
výbuchy hnevu).
Nie, nevyčítam ti,
že chceš byť atraktívna. Je prirodzené, že po tom túžiš. Iba ti chcem pomôcť nájsť a prijať
samu seba s tým,
čo prežívaš. Rád by
som ťa upozornil na
tvoje vnútorné bohatstvo.

jednotlivé zložky sa k sebe nehodia, nedržia spolu. A možno
aj vydrží, ale nebudeš v ňom
šťastná. Stále sa v ňom budeš
cítiť neisto.
Kópia sa nikdy nestane
originálom
Každé kopírovanie bráni slobodnému rozvoju osobnosti.
Komplex sa ním neodstráni,
zostane v človekovi ako niečo
nevyriešené. Niekedy aj po
celý život. Kopírovanie je ako
líčenie sa. Postupne nanášaš
najprv kryciu farbu, potom
jednotlivé tiene. Úplne zabúdaš na tú pôvodnú, tú svoju.
Dávaš si masku podľa tváre,
postavy, ktorú si osvojila, privlastňuješ si jej črty a napokon
sa jej nevieš či nechceš zbaviť.
Neúprimnosť voči sebe aj iným
rastie. Nasledujú nezvládnuté
situácie (neurózy, citová ne-

Odstraňovanie
komplexov
„Človek bez princípov a vôle sa podobá korábu bez kormidla a kompasu.
Mení smer pri každej zmene vetra.“
Smiles
Boh nám dal kompas a kormidlo: „Miluj svojho blížneho
ako seba samého.“
Nemôžeš milovať
blížneho, ak nedokážeš prijať – milovať
seba samu. Prestaň
sa porovnávať s inými. Prijmi
sa taká, akú ťa Boh stvoril.
Nezabúdaj, že každý človek je
nedokonalý. Nezáviď. Závisť
je túžba po daroch iného. Začni hľadať vlastné dary, rozvíjaj ich. Ty ich máš. Si jedinečná. Iba vtedy, keď ich odhalíš,
objavíš seba a vybuduješ si
zdravé sebavedomie, prestaneš závidieť. Každý človek má
skúmať svoj život pred Božou
tvárou v modlitbe. Naplno sa
mu odovzdaj a prijmi svoj život z jeho dlane, potom nájdeš
svoju jedinečnú cestu – cestu
k sebe a k všetkým, aby si ich
slobodne milovala.
Život v pravde a láske, rozhovory s úprimnými a dobrými
ľuďmi, čítanie literatúry a sledovanie filmov s hodnotným a nezavádzajúcim obsahom ťa vnútorne oslobodzuje a uzdravuje.
Pavol Hudák

Rady/Duchovné slovo
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Kresťanská výchova
Robert Schuman, otec zjednotenej Európy, ktorého blahorečenie
sa pripravuje, je plodom úspešnej kresťanskej výchovy.
Čo je to kresťanská výchova?
Je to každodenná námaha,
ktorú vyvíja dieťa pod dohľadom svojich rodičov, aby stále
„žilo a konalo v prítomnosti
Boha“, tak to žiada svätý pápež Pius X.
„Kráčaj v mojej prítomnosti
a budeš dokonalý,“ povedal
Abrahámovi všemocný Boh.
Táto dokonalosť neznamená
neprítomnosť chýb. Otec,
ktorý je na nebesiach, ľúbi deti
také, aké sú. Ak žijú a konajú
podľa neho, kráčajú po ceste
nekonečnej dokonalosti a vnútorne rastú.
Tak, ako si Boh zobral na
starosť výchovu Abraháma,
aby z neho urobil otca všetkých
veriacich, a otca Izraela, z ktorého sa mal narodiť Kristus,
takisto sa stal Kristus jediným
učiteľom človeka stvoreného
na Boží obraz. Slovo „vycho-

vávať“ vzniklo v 14. storočí zo
slova „educit“, ktoré je použité
podobenstve o Dobrom pastierovi v Evanjeliu podľa Jána:
„On volá svoje ovocie po mene
a vyvádza ich“.
Toto je kresťanská výchova
– keď dieťa sprevádza Ježiš,
Dobrý pastier, ktorý ho vyvádza z ohrady a vodí k zeleným
pasienkom, z temnoty do
svetla, z nevedomosti k pravde
a k poznaniu, z hriechu do života v milosti.
Tí, ktorí spolupracujú na výchove: rodičia, učitelia, pastieri duší a vodcovia, sú spolupracovníkmi Ježiša, jediného
vychovávateľa. Vo vykonávaní
svojho poslania sú hlasom,
zrakom a rukou Boha.
Takto chápaná kresťanská
výchova napreduje pokojne
a isto. Každý úspech sa páči
Pánovi. Neúspech nie je nikdy

nenapraviteľný, pretože
Dobrý pastier
vyrovnáva
pokrivené
chodníky.
Kresťanský
vychovávateľ
sa musí úplne
zveriť do rúk
jedinému Vychovávateľovi. Ak aj príde sklamanie a rozčarovanie, nikdy
nezúfa. Viera vo výchovu musí byť absolútna: určite príde
okamih, keď zablúdená ovečka
znovu spozná hlas Dobrého
pastiera. Táto istota dáva kresťanskej výchove slobodu a zbavuje ju strachu z neúspechu.
Po detstve a dospievaní pokračuje výchova až do konca
života. V dospelosti nasleduje
človek verne, napriek vrtkavosti života, láskavý hlas Dob-

rého pastiera, ktorého už od
detstva spoznal vďaka rodičom
a vychovávateľom.
Vo svojom vychovávateľskom poslaní sa kresťan opiera
o Cirkev, ktorá je Telom Krista.
Pripomína mu, že napĺňaním
tohto poslania sa zúčastňuje
„na stvoriteľskom diele Boha“. (Ján Pavol II., Familiaris
consortio.)
René Lejeune

ÚRAŽKA A ODPUSTENIE
Na slávnostnom obede predniesol novovysvätený biskup Djuro
Kokša niekoľko programových
viet, v ktorých ma zaujala hlavne
myšlienka, že by sme zo slovníkov
mali vyškrtnúť slovo urážka.
Urážkam nie je nikdy koniec.
On ma smrteľne urazil. Ona ma
tak urazila, že sa to nedá ani
zopakovať. Urážka za urážku.
Už roky spolu nehovoríme, vieš
čo mi povedala?! To jej nikdy
neodpustím. Ty si myslíš, že
môžem na tú urážku zabudnúť? Vieš – ja neznesiem, aby
ma niekto urážal. Ako ty mne,
tak ja tebe. Do smrti s tebou
neprehovorím.
Keby nedochádzalo ku skutočným urážkam, nehovorilo
by sa toľko o nich. Ľudia bývajú
naozaj hrubí, nezdráhajú sa
druhého zraniť; sú neohrabaní
a nevadí im, že sa dnes suseda
dotknú. Ľudia mali odjakživa
nabrúsený jazyk, a dnes tým
viac. Nepočíta sa s povinnou úctou k šedinám a zhrbeným pleciam a chýba snaha vžiť sa do
situácie druhého. Pochopiteľne

tu nechcem zovšeobecňovať, je
tu reč o ľudských zraneniach
na našej planéte. Nebudem
teda brániť drzosť a znevažovať
osteň urážky.
S urážkami sa ďaleko nezájde, a to v žiadnom smere.
Platí to pre toho, kto uráža,
a tiež aj pre toho, kto nikdy a za
žiadnych okolností nevie urážku odpustiť. A u toho posledného sa chvíľku zastavme. Človek,
ktorého príliš zamestnávajú
urážky, s ktorými sa stretáva,
sa predovšetkým stáva voči nim
menej odolný. Nakoniec ho zraňuje každá malichernosť alebo
každý skutok, ktorý má bližšie
k neposednosti, ako k urážke.
Podobá sa tak človeku, ktorý nie
je odolný proti nachladnutiu
a nákazám. Stále je bez nálady
a necíti sa dobre.
Určité uspokojenie, ktoré
človek zakúsi, keď niekoho za
urážku potrestá, sa rýchlo
vytráca, pretože vzniknú pochybnosti, či je trest primeraný
veľkosti previnenia, a to hlavne
vtedy, keď je stupeň previnenia

veľmi neistý. Veď kto vie, aké
dedičné, atmosférické alebo biologické vplyvy pôsobili na to, čo
je pokladané za urážku. Či práve ten, kto nás poranil, nezranil
tým skôr sám seba?!
Človek, ktorý zakopáva
o urážky, sa ľahko zbavuje
možnosti spolupráce. Jeden
významný spisovateľ, ktorý mi
ukazoval zachované spisy svojho mladšieho, ale už zosnulého
kolegu, mi hovoril, ako ten kolega ako mladík ťažko kritizoval
jeho zbierku básní s výnimkou
jednej. Tento spisovateľ „nezakopol“ o prísny posudok svojho
kritika. Stali sa priateľmi, a on
teraz rediguje zachované spisy
svojho zosnulého priateľa. Čo
by sa stalo, keby sa smrteľne
urazil a na odvetu sa snažil
mladého básnika všade zosmiešniť?
Znamená to snáď, že máme
predstierať spokojnosť, keď nás
niekto uráža a skrývať svoje
rozladenie? Nie. Máme uvážiť,
čo treba v konkrétnom prípade
urobiť: niekedy je naozaj lepšie

patrične reagovať, povedať svoje a tým to uzavrieť, avšak inokedy je lepšie všetko ignorovať
a skutočne zabudnúť. A vždy je
správne odpustiť. A odpustiť, to
vždy vyžaduje vnútorné odhodlanie. To nie je divadlo, a nie je
to ani zamlčovanie. Môžeme
hovoriť otvorene i nahnevane,
a predsa odpúšťať, a naopak
môžeme mlčať a tváriť sa prívetivo, a pritom nenávidieť.
V jednej omšovej modlitbe sa
hovorí, že Boh svoju všemohúcnosť prejavuje predovšetkým
odpúšťaním a milosrdenstvom.
To je skutočne pozoruhodné.
Nehovorí sa: Boh svoju všemohúcnosť prejavuje predovšetkým
tým, že stvoril nekonečné moria
a velebné hory; že prebudil život
v malom i veľkom. Boh ukazuje
svoju moc najviac tým, že odpúšťa. Takisto človek, ktorý dokáže odpúšťať, je vlastne silný.
Odpúšťanie je prejav sily. Pretože človek je povolaný, aby sa
podobal Bohu; je povolaný, aby,
podobne ako Boh, odpúšťal.
Ivan Golub
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Samospráva obce

Boľavá problematika pozemkov
Pozemky sú v obci čoraz menšie. Sú také malé, že veľkosťou už nepostačujú ani na výstavbu rodinného domu, ani na gazdovku. Ak chceme získať väčší pozemok, musíme sa dohodnúť so susedmi na zámene. Ak sa vám aj podarí získať vhodný pozemok na výstavbu, napr.
darom od rodičov, ešte ste nevyhrali. Chcete váš pozemok rýchlo zapísať na seba - a tu zistíte, aké je to ťažké. Prevod je veľmi zdĺhavý,
komplikovaný, drahý, a často nemožný. Zistíte, že 100-ročný pozemok - „dedovizeň“ vôbec nie je zapísaný na rodičov, ale že je vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, často úplne cudzích osôb. Nerozumiete tomu. Žlč vo vás vrie. Prečo je tomu tak? Prečo by mal byť môj
pozemok vo vlastníctve cudzích osôb? Prečo sa tieto osoby nehanbia pýtať peniaze za môj pozemok, ktorý nikdy neužívali, nemali?
Písať stručne o pozemkoch
je veľmi ťažké, pretože ide
o veľmi širokú a zložitú právnu
problematiku, ktorá sa časom
neustále mení. Ešte to skomplikovala doba socializmu, ktorá
od r. 1964 do r. 1992 povýšila
štátne užívanie pozemkov nad
vlastníctvo. Usporiadanie pozemkov a ich vlastníctva má
rozhodujúci význam pre ďalší
život v obci – od toho sa odvíja
nielen výstavba a kvalita bývania, ale aj rozvoj podnikania,
výroby v obci.
Pozemkové knihy
Pozemky sa začali evidovať ešte za Rakúsko-Uhorska. Na základe lokalizačných nariadení
z rokov 1853 – 1855 sa začali
vlastnícke vzťahy zapisovať do
pozemkových kníh, tzv. grünbuchu. Podľa zákona č. XXIX
z roku 1886 sa začali zavádzať
pozemnoknižné vložky (protokoly), ktoré sa stali základom
pre evidenciu nehnuteľností
najmä z hľadiska vlastníckeho
súkromného práva.
Prvé rozmeranie chotárov
obci, pozemkové knihy vznikli
krátko po zrušení poddanstva
v r. 1848. Zákonným článkom
LIII/1871 bolo vydelené urbárske právo v lesnom a pasienkovom majetku. Vzniklo aj
zemepánske spoluvlastníctvo
– také, že sa určité nehnuteľnosti držali v spoločnom užívaní ako pasienky a lesy.
Vyčlenené pozemky v obci,
ktoré boli zapísané do pozemkovej knihy, boli zaznačené
do pozemnoknižných protokolov (vložiek) a zakreslené
do mapy, ktorá slúži len ako
orientačný náčrt. Spôsob vyčlenenia pozemkov v obci prebehol na princípe podielovej
deľby: rozdelil sa chotár obce
na tzv. šnúry a v rámci nich sa
podielovo rozdelili pozemky
medzi vlastníkov. Urobilo sa
to podobne, ako keď rozdelíte
za stolom pri raňajkách nožom

chlieb medzi členov rodiny.
Obyvateľov v obci vtedy nebolo
tak veľa ako dnes.
Takto zapisované údaje
o nehnuteľnostiach od samého začiatku nevyhovovali
skutočným potrebám, pretože
sa opierali o nedostatočné mapové podklady, tzv. krokárske
mapy, ktoré zhotovili podľa
údajov rozmeriavacích komisií
pri prvom krokárskom rozmeraní pozemkov v obci. Také dôležité údaje ako presná výmera
a druh evidovaných pozemkov
chýbali. Hneď od začiatku
dochádzalo k nesúladu medzi
evidovaným
a skutočným
stavom.
Nezjednotený operát, ROEP
Takýto nepresný nákres a zápis
približnej výmery pozemkov
čoskoro nestačil. Preto boli
najmä pre účely výberu dane
už v roku 1872 boli zhotovené
užívateľské mapy (mapy starého katastra) v merítku 1:2880,
podľa ktorých, keďže sú časovo
najbližšie ku pozemnoknižným mapám, sa zhotovujú
do dnes geometrické plány. V
tých obciach, kde sa evidencia
pozemkov podľa týchto máp
nezjednotila aj s vlastníckymi
pozemnoknižnými parcelami
vznikol tzv. nezjednotený operát. Zjednotený operát sa robí
konaním o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim tzv. ROEP
s následovným zápisom do
katastra nehnuteľností.
Podielové spoluvlastníctvo.
Drobenie pozemkov.
Keď sa v roku 1855 vyčlenil
pozemok napr. o rozmere 50
x 100 m jednému vlastníkovi,
tak ten ho vlastnil celý, t. j. jeho podiel tvoril celok 1/1-úč..
Keď výlučný vlastník zomrel,
dedením v zmysle uhorského
práva došlo k zápisu v pozemkovej knihe (PK) na viacerých
dedičov napr. na štyroch. Títo

štyria dedičia zdedili napr. po
1⁄4-tine pozemku. Na základe
dedičstva si následne rozdelili
pozemnoknižný pozemok na 4
menšie pozemky, ktoré každý
začal užívať samostatne. Aj
keď si pozemky rozdelili na štyri menšie, v pozemkovej knihe
zostal zapísaný pozemok pod
rovnakým parcelným číslom aj
s rovnakou výmerou. Zápisom
do pozemkovej knihy na základe dedičstva došlo len k zmene
vlastníctva – namiesto pôvodného vlastníka boli zapísaní
štyria noví vlastníci s podielom
1⁄4-úč.. Na základe tohto zápisu
sa dá zistiť, že aj výmera každého z nich sa rovná 1⁄4-ne výmery
pôvodného pozemku.
Keby sa ihneď po tejto
reálnej deľbe urobila dohoda
o deľbe aj s nákresom na štyri
nové parcely, dnes by sme na
pozemku mali zapísané meno
rovnakého vlastníka, ako je
užívateľ pozemku. Od roku
1855 ubehlo 147 rokov a uskutočnilo sa veľa prevodov: dedenia, kúpy, predajov, darovaní,
... Tak dochádzalo k ďalším
zápisom bez ohľadu na deľbu
a užívanie pozemkov – a tým
aj k vzniku menších podielov
k pozemku. Treba zobrať do
úvahy aj zámeny pozemkov za
iné, ktoré sa často robili ústne
a v inom pomere ako 1:1, napr.
najčastejšie boli 1:2. Prišiel socializmus, ktorý bránil ľuďom
vlastníckym prevodom. Takto
vzniklo veľmi veľa písomne nezachytených právnych vzťahov
k pozemku. Pozemky si ľudia
delili na stále menšie aj v teréne, lebo ľudí v obci pribúdalo.
Takto sa na v obci rozdrobila
pozemková držba a zmenšili
spoluvlastnícke podiely k pozemku.
Socialistické scelenie drobných pozemkov platí dodnes
Vznikom poľnohospodárskeho
družstva v obci, došlo rozoraním medzí a ulíc, k zlikvidova-

niu väčšiny prírodných hraníc
a narušeniu ekologickej rovnováhy životného prostredia obce. Na základe vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. formou
tzv. HTÚP, účelom ktorého
bolo vytvoriť dobré podmienky
pre zavedenie socialistickej
výroby, sa skončila platnosť
užívateľských máp (EN mapy
z roku 1973 podľa údajov
z roku 1966), v ktorých boli
zakreslené pozemky ľudí podľa užívania pred družstvom.
Došlo k „sceľeniu“ drobných
užívateľských pozemkov do
veľkých družstevných celkov,
čím sa pozemky mohli technikou ľahšie obrábať. Od roku
1985 sa zaviedli nové užívateľské tzv. katastrálne mapy
v merítku 1:2000, ktoré platia
dodnes. Užívateľom týchto
parciel sa stalo družstvo. Aj
keď scelenie pozemkov sa vytvorilo na mapách a aj v teréne,
nedošlo k tomu hlavnému – k
výmene vlastníctva k pozemkom, ale len k výmene užívania
ľudí za družstva. Bolo to urobené v záujme družstva, lebo
za socializmu sa obmedzovalo
vlastníctvo k pozemkom. Preto
to bola len socialistická „komasácia“ pozemkov na základe výmeny užívania pozemkov
a tá platí dodnes.
Náhradné vyčlenenie
pozemkov
Od roku 1991 zrušením užívania a opätovným nastolením
vlastníctva k pozemkom si
občania opäť môžu vlastníctvo
k pozemkom bez obmedzenia
právne dávať do poriadku. Tí
vlastníci, ktorí sa rozhodli si
zobrať svoje pozemky späť
z poľnohospodárskeho družstva (ďalej družstva) mali a dodnes majú možnosť požiadať
na základe žiadosti cez okresný úrad odbor pozemkový
o tzv. „náhradné“ vyčlenenie
pozemkov z užívania družstva
do ich užívania.
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Náhradné pozemky sa začali
vyčleňovať podobným spôsobom, ako boli vyčlenené záhumienky počas družstva. Občania chceli, aby dostali presne
tie isté pozemky, aké užívali
pred družstvom a nie iné náhradné. Ďalej k tomu, aby sa
k pôvodným pozemkom opäť
dostali, museli sa preukázať
vlastníctvom, čo väčšina nemala v poriadku. Preto väčšina občanov v obci si pozemky
z družstva vyčlenilo samo bez
náhradného vyčlenenia. Pozemky tak zostali naďalej vedené v užívaní družstva. Vznikol tým právny chaos, ktorý
prináša stále veľa neriešiteľných sporov a ďalších problémov. Občan, keď mu vznikne
spor sa nemá čím preukázať,
že mu pozemok bol právne vyčlenený.
Budúcim stavebníkom
Dnes, ak chcete na pozemku stavať, musí to dovoľovať územný plán obce. Mimo
územný plán sa dá stavať len
výnimočne
a s komplikovaným vybavovaním vynímania
z pôdneho fondu. Tu málo pomáha súhlas od obecného zastupiteľstva.
Musíte si pozemok právne
vysporiadať. Na to potrebujete
geometrický plán, ktorý vám
na základe vašej objednávky
zhotoví geodet. Geometrický
plán vám určí koľkých spoluvlastníkov a v akej výmere máte na vašom pozemku. Je už na
vašej šikovnosti, ako sa si spoluvlastníkmi dohodnete, aby
ste si pozemok vysporiadali.
Ak je to pozemok mimo zastaveného územia obce (tzv. intravilánu), tak, aby sa stal stavebným pozemkom, potrebujete ho vyňať z pozemkového
pôdneho fondu – súhlas udeľuje Krajský úrad v Žiline.
Novelou zákona č. 307/
1992 o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu č. 83/2000 (§ 7) bola od
1. apríla 2000 daná obciam
konečne možnosť pri vypracovaní územných plánov posunúť hranice zastavaného
územia a v prípade, že navrhované zmeny v územnom pláne
schváli pozemkový fond, tak
nebudú musieť stavebníci vybavovať vyňatie v Žiline ani
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platiť za vyňatie (cca 10 tisíc za
200 m2 zastavanej plochy).
Dnešné právne
vysporiadanie pozemkov
Dnes právne vysporiadať pozemok ide ťažko, lebo každého
spoluvlastníka musíte nájsť,
získať jeho osobné údaje, dohodnúť sa s ním, spísať zmluvu
a keď to urobíte so všetkými
a kataster vám všetky zmluvy
zavkladuje tak, že Vás podiel
k pozemku tvorí celok, tak
môžete byť spokojný.
Najväčšie ťažkosti vám
vzniknú, ak človek zomrel
a neviete, kde býval, či mal deti
a pod. Kým bolo možné vysporiadať pozemky, osvedčením
stačilo vyjadrenie dvoch svedkov a niekoľko ďalších ľahkých
vecí a v prípade, že vás nikto
súdne nenapadol, ste pozemok
mali ľahko zapísaný a mohli
ste stavať. To je už minulosťou. Ďalším problémom, ktorý
vznikol, je, že začal platiť zákaz
drobenia poľnohospodárskych
pozemkov. Nemôže vzniknúť
pozemok pod 2000 m2 a u lesných pod 5000 m2.
Majte pochopenie,
nehádajte sa!
Upozorňujem, že rozhádať sa
je 100% cesta do pekla. Nič
nevybavíte. Aj spoluvlastníkov
upozorňujem, aby sa držali
svojho svedomia. Ak dnes odstavia stavebníka, po rokoch
to jeho rodina vnukom vráti
aj s úrokmi. Ak je rozhádaná
čo len 1/5-ina spoluvlastníkov
v obci, nikto nič nevybaví,
výstavba sa zablokuje – a to je
dnešný stav. Treba nájsť nové
systémové riešenie. To je úloha
starostu, obecného zastupiteľstva a vás všetkých, aby ste sa
vedeli po bratsky dohodnúť.
Ako ďalej?
Kvôli dobe, ktorá tu bola, kvôli
tomu, že pozemky sa veľmi
rozdrobili, kvôli tomu, že veľa
občanov si pozemky z poľnohospodárskeho družstva zobralo späť a hospodári s nimi,
že štát doposiaľ nerealizoval
riadne pozemkové úpravy celej
obce zo scelením pozemkov,
vrátanie výmeny vlastníctva
k ním tzv. „komasáciu“, je veľmi ťažké dať nejaké uspokojivé
rady – veď to, čo sa od roku

1991 do dnešných čias v obci
robí, sa podobá na „zbieranie
mlieka z prevrátenej kanvy
späť do kanvy“ – stále sa nepristúpilo k jadru a podstate
problémov.
Cieľom by malo byť čo najskôr využiť modernú počítačovú a meraciu techniku, GIS
a previesť pozemkové úpravy
tzv. komasáciu celej obce.
100%-ná spravodlivosť
sa nedosiahne
Občanom musí byť jasné, že
úplne spravodlivo a k úplnej
spokojnosti všetkých sa už
nikomu nepodarí nájsť také
riešenie, aby užívanie pozemkov pred družstvom bolo
totožné s dnešným užívaním
a vlastníctvom. Všetci budú
musieť urobiť veľa ústupkov
a kompromisov.
Komasáciou pozemkov sa
vyčlenia nové väčšie pozemky
s jedným vlastníkom, vyčlenia
sa cesty, stavebné pozemky,
budú sa dať ľahko stavať nielen
rodinné domy, ale aj podniky,
bude sa ľahšie gazdovať súkromne, aj družstevne.
Dôležité pojmy
Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou
katastra sú údaje o právach
k týmto nehnuteľnostiam, a to
o vlastníckom práve, záložnom
práve, vecnom bremene, práve
zodpovedajúcom
vecnému
bremenu a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného
práva, a o iných právach a povinnostiach z vecného bremena, ak boli zriadené ako vecné
práva k nehnuteľnostiam, ako
aj o právach vyplývajúcich
zo správy majetku štátu, zo
správy majetku obcí, o nájomných právach k pozemkom, ak
nájomné práva trvajú, alebo
majú trvať najmenej päť rokov.
Kataster nehnuteľností sa nachádza v Námestove (budova
MŠ poniže budovy okresného
úradu). Tu si občan žiada a nie
na obecnom úrade poskytnúť
informácie
o pozemkoch,
napr. list vlastníctva, identifikáciu, pozemnoknižný protokol, zápis zmluvy, výpisy máp
a zmlúv.
Obecný úrad môže občanovi v rámci svojich možnosti

12. 9. 2002 / 9. strana
na základe znalosti miestneho
stavu poskytnúť len základné
nezáväzné informácie o pozemkoch. Prevody nehnuteľnosti občanom neposkytuje.
Na to sú oprávnení právnici.
Obecný úrad nenahrádza súdy a nie je oprávnený vytyčovať
hranicu pozemkov. Hranicu
pozemkov vytyčuje na základe objednávky občana geodet.
Vytýčením hranice pozemku
sa nemení právny vzťah!
Evidencia nehnuteľností je
štátnym orgánom spracovaný ucelený systém informácií
o nehnuteľnostiach, pozostávajúci z technických podkladov (mapy, operát).
Pozemok je časť zemského povrchu oddelená od susedných
častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho
územia, zastaveného územia
obce, hranicou vymedzenou
právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou
druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania
pozemku.
Pri pozemkovom spore treba vždy zistiť naše práva a povinnosti a netreba ísť na súd so
sporom, ktorý je vopred prehratý. Odporúča sa obrátiť na
odborníka.
Vlastnícke právo k pozemku treba doložiť vždy písomne.
Vlastníkom je ten, kto predloží
svoj list vlastníctva z katastra
nehnuteľností.
Nehnuteľnosti sú pozemky
a stavby spojené so zemou pevným základom.
Najdôležitejšie pozemkové
zákony
Katastrálny zákon NR SR č.
162/1995 Z. z. v platnom znení (posledná novela bola 255/
2001 Z. z., skrátka KZ)
Zákon o pôde SNR č. 229/
1991 Zb. v platnom znení
Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ... č. 330/
1991 Zb.
Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom č. 180/
1995 Z. z.
Stavebný zákon č. 50/1976
Občiansky zákonník č. 509/
1991 Zb. v platnom znení
(skrátka OZ)
Ing. Vladimír Briš,
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Skutočná pravda o udalostiach z 11. septembra
Dcéra evanjelizátora Billyho Grahama sa zúčastnila rozhovoru v programe „Early Show“ a moderátorka Jane Claysonová sa jej
spýtala: „Ako mohol Boh niečo také dopustiť? Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a múdru odpoveď. Povedala: „Verím, že Boh je
hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak, ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z našich škôl, z našej vlády a z nášho života.
A keďže je gentleman, verím, že sa potichu stiahol. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás
nechal na pokoji?“
Viem, že sa poslalo už veľa emailov ohľadom udalostí z 11.
septembra 2001, ale tento
jeden ťa určite prinúti zamyslieť sa. Ak nemáš čas prezrieť
si ho pozorne celý, určite sa
zamysli aspoň nad posledným
riadkom... vo svetle nedávnych
udalostí, teroristických útokov,
streľby v školách atď.
Pozrime sa teda na to.
Myslím si, že sa to začalo,
keď sa Madeline MurrayováO`Harová (bola zavraždená,
jej telo sa našlo nedávno)
sťažovala, že nechce v školách
žiadne modlitby, a my sme
povedali OK.
Potom niekto povedal, že
by bolo lepšie, keby sa Biblia
v školách nečítala... Biblia,
ktorá hovorí nezabiješ, nepokradneš, a miluj svojho blížneho ako seba samého. A my sme
povedali OK.
Potom Dr. Benjamin Spock
začal tvrdiť, že by sme nemali
svoje deti trestať, keď sa zle
správajú, lebo by sme tak mohli
zraniť ich mladé osobnosti
a narušiť ich sebaúctu (syn Dr.
Spocka spáchal samovraždu),
a my sme súhlasili: „Odborník
určite vie, čo hovorí.“ Tak sme
znovu povedali OK.
Potom niekto povedal
učiteľom a riaditeľom, aby nevychovávali naše deti, keď sa
správajú zle. A riaditelia povedali, aby žiadny člen učiteľského zboru netrestal študentov,
keď sa neprístojne správajú,
lebo nechcú stratiť dobré meno
a určite nechcú, aby ich zažalovali. (Medzi výchovou a mlátením, fackaním, ponižovaním
a kopaním je veľký rozdiel.)
A my sme povedali OK.
Potom niekto povedal, dovoľme našim dcéram, aby šli
na potrat, keď chcú, a nemusia
o tom dokonca povedať ani
svojim rodičom. A my sme
povedali OK.
Potom nejaký múdry člen
školskej rady povedal, že

chlapci zostanú chlapcami a aj
tak budú robiť, čo chcú, takže
dajme našim synom toľko
kondómov, koľko si len zažiadajú, aby si užili toľko zábavy,
koľko len chcú. Nemusíme
pritom hovoriť ich rodičom, že
ich dostali v škole. A my sme
povedali OK.
Potom niekto z vyšších
úradníkov povedal, že nezáleží
na tom, čo robíme v súkromí,
ak poctivo pracujeme.
Zase sme súhlasili a povedali, že nám nezáleží na tom,
čo človek robí v súkromí,
vrátane prezidenta, ak máme
prácu a naša ekonomika je v
poriadku.
Potom niekto povedal: „Vydávajme časopisy s obrázkami
nahých žien a nazvime to dobrým, realistickým ocenením
krásy ženského tela .“ A my
sme povedali OK.
Potom niekto posunul toto
ocenenie ešte o krok ďalej
a publikoval obrázky nahých
detí. Ďalší krok urobil, keď ich
sprístupnil na internete. A my
sme povedali OK, odvolali sa
predsa na slobodu prejavu.
Potom prišiel zábavný priemysel s tým, aby sme urobili televízne programy a natočili filmy, ktoré propagujú rúhanie,
násilie a nezákonný sex. Povedali: „Nahrávajme hudbu,
ktorá povzbudzuje ľudí k znásilňovaniu, drogám, vraždám,
samovraždám a k preberaniu
satanských vzorov.“ A my sme
povedali: „Veď je to len zábava, nemá to žiadne negatívne
vplyvy, aj tak to nikto neberie
vážne, tak poďme na to.“
Teraz sa pýtame sami seba,
prečo naše deti nemajú svedomie, prečo nerozoznávajú
dobré od zlého, a prečo pre
nich nie je problémom zabiť
cudzincov, svojich spolužiakov
a samých seba.
Keby sme o tom dlhšie popremýšľali a pozreli sa hlbšie,
možno by sme našli odpoveď.
Myslím, že to má veľa do čine-

nia s tým, že „ČLOVEK ŽNE,
ČO ZASADIL“.
„Drahý Bože, prečo si nezachránil to malé dievčatko,
ktoré zabili v triede?“
S pozdravom, znepokojený
študent.
ODPOVEĎ: „Drahý, znepokojený študent, mám zakázané ísť do škôl.“
S pozdravom, Boh.
Je smiešne, ako ľahko ľudia
zavrhnú Boha, a potom sa
čudujú, prečo sa svet rúti do
pekla. Je smiešne, ako veríme
všetkému, čo sa píše v novinách, a spochybňujeme všetko, čo hovorí Biblia.
Je smiešne, ako chce ísť
každý do neba s tým, že nemusí veriť, myslieť si, hovoriť
alebo robiť to, čo prikazuje
Biblia.
Je smiešne, že niekto povie
„Verím v Boha,“ ale stále nasleduje Satana, ktorý, mimochodom, tiež verí v Boha.
Je smiešne, ako rýchlo sme
pripravení súdiť, ale sami nechceme byť súdení.
Je smiešne, ako môžeš
poslať tisíce vtipov emailom,
ktoré sa budú rozširovať rýchlo ako oheň, keď však pošleš
správy, ktoré hovoria o Bohu,

ľudia si dvakrát premyslia, či
ich pošlú ďalej.
Je smiešne, ako sa neslušné,
nemravné, vulgárne a obscénne správy slobodne šíria kyberpriestorom, ale verejné diskusie
o Bohu sú v školách a na pracoviskách potlačované.
Je smiešne, ako môže byť
niekto v nedeľu zapálený pre
Krista, ale ostatné dni v týždni
je neviditeľným kresťanom.
Smeješ sa?
Je smiešne, že keď budeš
posielať túto správu ďalej, do
okienka KOMU nezadáš veľa
mien z tvojho adresára, lebo
nie si si istý, čomu vlastne tí
ľudia veria, alebo čo si o tebe
pomyslia, keď im dôjde od teba
takýto mail. Je smiešne, ako sa
viac obávam toho, čo si o mne
pomyslia ľudia, než toho, čo si
o mne myslí Boh.
Premýšľaš?
Pošli túto správu ďalej, ak si
myslíš, že za to stojí. Ak nie,
jednoducho ju vymaž... nikto
sa nedozvie, že si to urobil. Ak
však vymažeš tento myšlienkový proces, potom sa ľahostajne
neopri o operadlo a nesťažuj
sa, aký je tento svet zlý!

Večný zákonodarca a zákonodarcovia
Aby ľudské zákony slúžili dobru človeka, nevyhnutne musia
vyrastať na Božích zákonoch.
Ako potrebujeme v parlamente a vo vláde ľudí, ktorí
by sa podobali na sv. Tomáša
Mora, patróna politikov, ktorý
dal prednosť mučeníckej smrti pred pokojným rodinným
životom za cenu zrady, alebo
na Roberta Schumana, aktívneho predkladateľa kvalitných
zákonov vo francúzskom parlamente, otca Európy, ktorého
proces blahorečenia sa pripravuje. Obidvaja vedeli, aké sú
dôležité pre dobro ľudí dobré
zákony, postavené na Božích

zákonoch. Nikdy nepodporili
zvrátené zákony a nepodľahli
korupcii.
Vždy prichádzajú noví
zákonodarcovia. Zákony budúcnosti, ktorá bude chcieť byť
jasná a trváca, sa budú musieť
vynášať tak, že ich tvorcovia
budú v jednej ruke držať Sväté
písmo a v druhej morálku.
Keby tak ústava mohla pozostávať z desatora a blahoslavenstiev (Pavol Strauss).
V r. 1950 sa Pius XI. zamyslel nad politickou rozbúrenou
hladinou v encyklike Summi
maeroris a na záver povedal:
Pokračovanie – str. 11

Názory
Dokončenie – str. 10
„Večný zákonodaca a …“
„Iba vtedy, keď sa budú rešpektovať kresťanské zásady
a keď ony budú usmerňovať
politický život, iba vtedy bude
možné dúfať, že spory sa utíšia a že rozličné spoločenské
triedy a národy sa zjednotia
v bratskej svornosti.“
V láske k národu a vo vernom plnení občianskych povinností, nech sa katolíci cítia
viazaní pracovať za skutočné
dobro a nech tak presadzujú
váhu svojho presvedčenia, aby
sa občianska právomoc vykonávala spravodlivo a zákony
zodpovedali mravným predpisom a všeobecnému dobru.
(AA 14)
V parlamentoch vo svete sa
vedie zápas o zákony. Buď sa
schvália zákony za rodinu ako
ju chce mať Boh alebo za zvrátené formy spolunažívania; za
život nenarodených, starých
a chorých alebo proti životu;
za účasť samospráv na rozhodovaní alebo za panovačný
centralizmus (iba tri územné
celky...); za slobodný výber výchovy v školách alebo za štátne
(ateistami riadené) školstvo;
za pravú slobodu alebo za ilúziu slobody ktorá vedie k novej
totalite.
Ktoré skupiny v spoločnosti
zastavajú za pravé hodnoty
a ktoré proti nim? Ako často
tí, čo sú proti pravým hodnotám maskujú svoje skutočné
úmysly národnými záujmami
a tvrdia o sebe, že sú kresťania.
Čo z toho, že sú to neraz znamenití rečníci?
Bolo morálne hlasovať za
Ústavu, ktorá, čo sa týka vrážd
nenarodených detí, patrí k najliberálnejším na svete? Ak by
v parlamente sedeli všetci ľudia s takým charakterom, ako
mal Tomáš Morus a Robert
Schuman, znenie takej ústavy
by určite neprešlo, hoci by sa
niekto pokúšal ich zdiskreditovať, že sú nenárodní. Mali
by sme omnoho kvalitnejšie
ústavné zákony.
Pane Bože, daj kresťanom
dostatok síl, aby ich láska k tebe bola vždy väčšia ako láska
k deťom, národu a kariére. Bude to vždy na prospech deťom,
národu aj im samým.
Pavol
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„Len“ domáca pani?
Ak sa žena v dnešnej dobe
uspokojí s úlohami matky
a ženy v domácnosti, musí sa
takmer vždy obhajovať. Pripadá si úboho a nevýrazne. No
niektoré si uvedomujú, že to
má obrovské výhody – možnosť byť sama sebe paňou.
„Pokým iné ženy každé ráno zimomravo prešľapujú na
autobusovej zástavke vo veľkom dave anonymných tvári
a dávajú si od náladového šéfa
predpisovať, čo majú robiť, ja
si môžem doma naplánovať
deň sama,“ hovorí Claudia
Műhlanová, matka 13 detí.
V pohode sedím s deťmi pri
raňajkách, na záver si urobím
šálku horúcej kávy a pýtam sa
samej seba, čím môžem urobiť
radosť deťom, manželovi, sebe
i Bohu.

KOMPLEXY
Pane, dnes ťa prosím,
aby si ma zbavil
raz a navždy starostí o to, ako
vyzerám.
Odpusť mi,
že som sa príliš zaoberala tým,
aký vzbudzujem dojem,
ako na ľudí pôsobím,
čo si o mne myslia a čo o mne
hovoria.
Odpusť mi,
Že som sa chcela podobať iným
a zabúdala som byť sama
sebou,
že som im závidela dobré vlastnosti
a zabúdala som rozvíjať tie
svoje.
Odpusť mi
čas, keď som hrala svoju rolu,
a premárnený čas,
ktorý som mohla využiť
a vytvoriť zo seba osobnosť.
Daj,
aby vo mne zomrel ten cudzinec,
ktorým som bola,
aby som sa konečne mohla
narodiť
sama sebe.
Michail Quois

Podľa Claudie je nepochopiteľné, že práca matky býva
často podceňovaná, zatiaľ čo
práca ženy v zamestnaní sa
vykresľuje v tých najružovejších farbách. Veď okrem zaujímavých povolaní jestvujú aj
únavné, ubíjajúce zamestnania. Žena v domácnosti sa však
rozhodne nemôže sťažovať na
nedostatok pestrosti: „Všedný deň ženy v domácnosti
predstavuje množstvo úloh
vychovávateľky,
ekonómky,
bytovej architektky, kuchárky,

zdravotnej sestry, záhradníčky
atď.,“ upozorňuje Claudia.
Navyše ak rodinu netlačia
finančné problémy, v dôsledku ktorých si musí žena hľadať
zamestnanie, má domáca pani
množstvo možností, ako si
obohatiť svoj život aj inak. Ak
sa v domácnosti cíti nevyužitá,
môže sa realizovať v síce „neplatenej“, ale zato nesmierne
potrebnej službe Bohu a ľuďom.
R. Turák,
Katolícke noviny

Postoj Matky Terezy
k alkoholikom
Bola som v Japonsku a ako som
kráčala po ulici Tokia, zbadala
som opitého muža, ležiaceho na
kraji ulice. Hovoriac so skupinkou spolupracovníkov, povedala
som im: „Ste bohatá krajina,
ale na jednej z vašich ulíc som
videla ležiaceho opitého muža,
a nikto sa oň neobzrel, aby
ho zdvihol, nikto neprejavil
najmenší záujem oň, nikto neuznával jeho ľudskú dôstojnosť,
nikto sa nesnažil o cit bratstva,
ani o to, že je to syn Boha.“
Rozjímavé sestry z New Yorku majú úplne biely odev. Pri
svojej každodennej chôdzi po
uliciach a parkoch s cieľom, aby
hovorili o Ježišovi chudákom,
istého dňa stretli hrozne opitého
človeka. Mysleli si, že je to dobrá
príležitosť: Tu je človek, ktorého
treba osloviť Božím slovom. Len
čo zbadal, že sa k nemu približujú, začal kričať: „Choďte
preč! Ja nie som pre vás.“ Obe
sestry sa k nemu predsa priblížili a hovorili mu: „Ale my sme
obyčajné sestry, nemusíte sa nás
báť.“ On naliehal: „Nie, nie! Vy
ste dvaja anjeli z neba. Boh ma
chytil za ruku, no ja nie som na
to pripravený.“ No, ja myslím, že
už bol, lebo po niekoľkých dňoch
sa vrátil, ba sa aj vyspovedal. Bol
to skvelý človek.
V Melbourne máme jeden
dom pre alkoholikov. Je to dom
pre opustených alkoholikov.
Jedného z nich tvrdo bil spoločník. Rozhodla som sa zavolať

políciu. Tak som aj urobila. Keď
prišla, opýtala sa raneného:
„Kto vám tieto rany spôsobil?“
Tento si začal vymýšľať všelijaké klamstvá a tak dal najavo, že
nechce povedať pravdu, priznať
meno útočníka. Polícia musela
odísť bez toho, aby niečo zistila.
A tak som sa ho pýtala: „Mohla
by som vedieť, prečo ste nechceli
udať polícii, kto vám spôsobil
tie rany?“ Pozrel na mňa a povedal mi: „Jeho trest by aj tak
nezľahčil moje utrpenie...“ Ten
človek zamlčal meno útočníka,
aby sa vyhol jeho potrestaniu,
ktoré by mu spôsobilo utrpenie.
Aká krásna a veľká je láska našich ľudí!
Pred pár mesiacmi sa opustený muž dostal do rúk sestrám
na ulici mesta Melbourne. Šlo
o alkoholika, ktorý bol v tom
stave už niekoľko rokov. Sestry
ho vzali do opatery, priniesli ho
do nemocnice Misericordia, ktorú máme v Melbourne. A podľa
spôsobu, ako s ním zaobchádzali
a liečili ho, hneď povedal: „Boh
ma miluje.“ O niekoľko týždňov
sa z toho dostal. Dom milosrdenstva opustil. A viac nepil alkohol.
Vrátil sa k svojmu domácemu
krbu, žil spolu so ženou a svojimi
deťmi a chytil sa svojej práce.
Keď dostal svoju prvú výplatu,
prišiel k sestrám a odovzdal im
malú sumu peňazí so slovami:
„Chcem, aby ste boli konkrétnym znamením lásky Boha pre
ostatných, ako ste boli pre mňa.“
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Oznamy/Úsmevne

Púť do Nitry

X. Folklórne slávnosti – rozlučka z gajdošom Jánom Fernezom, ktorý
skončil bohatú aktívnu činnosť, ktorou reprezentoval obec foto: v. briš

Niečo na zasmiatie
„Ocko, v škole som dostal
trojku!“
„A z čoho Jožko?“
„Z ničoho nič!“
***
Viete, čo je maximálne sebavedomie?
Keď sa červík vyberie na ryby.

Príde mama s dcérou k lekárovi:
„Pán doktor, mohli by ste vyšetriť moju dcérku? Prečo má
také vypleštené oči?
Doktor si dievča prehliadne
a po chvíli povie:
„Povoľte jej gumičku vo vlasoch...“

• Archeológ je najlepší manžel, akého si žena môže priať. Čím
bude staršia, tým bude pre neho zaujímavejšia. (A. Christie)
• Pred manželstvom sa domnievame, že milujeme, v manželstve
sa to len učíme. (E. Kästner)
• Dobrým učiteľom je ten, kto sa dokáže učiť aj od svojich žiakov.
(P. Strauss)
Hľadať pravdu znamená chcieť byť lepším. (P. Strauss)
• Pravdu netreba naháňať. Úprimných hľadačov počká. Neúprimným sa neukáže. Tí okolo nej prebehnú. (P. Strauss)
• Celkom nevinní mávajú pocit viny. Tí ostatní majú len výčitky.
Skutoční zločinci žijú mimo tejto oblasti. (P. Strauss)

V sobotu 6. apríla sa vydal
plný autobus s veriacimi zo
Sihelného do Nitry. Nakoľko
sme išli ráno zavčasu, cesta
nám ubehla rýchlo. V Nitre
nás privítala naša rodáčka
sestrička Margita, s ktorou
sme navštívili Chrám svätého
Emeráma, ktorý v roku 829
dal postaviť knieža Pribina.
Tu prišli a slávili Eucharistiu v staroslovienčine svätý
Cyril a svätý Metod. V tomto
chráme sme sa zúčastnili na
svätej omši, ktorú slúžil náš
duchovný otec. Po svätej omši
nás rehoľný brat Ivan previedol
celou biskupskou bazilikou
a ukázal nám najstaršie listiny
na Slovensku, ktoré nie sú dostupné a sú zamknuté. V tejto
bazilike sa nachádzajú hrobky
nitrianskych biskupov. Tu sa
nachádzajú aj relikvie svätého
Cyrila, svätého Andreja Svorada a svätého Benedikta. Boli
to dvaja benediktínski mnísi
žijúci v neďalekom kláštore. Po
prehliadke baziliky sme navštívili misijný dom, v ktorom

sme sa stretli s misionárom,
ktorý žil 40 rokov v Indii. Tu
sme videli film o jeho živote.
Aj keď bolo chladné počasie,
prešli sme kalváriu s krátkymi
modlitbami. Cestou na vrch
Zobor sme sa zastavili pri
zrúcaninách benediktínskeho
kláštora. Keďže svätý Svorad
vynikal skutkami askézy a sebapremáhaním, žil dlhší čas
v jaskyni, ktorá sa nachádza
na vrchole Zobora. Tento
výstup neabsolvovali všetci
naši pútnici, lebo bol náročný.
Posledné miesto, ktoré sme
navštívili, bol kláštor sestier
vincentiek. Tu žije aj sestra
Margita. Sestričky nás privítali
najprv modlitbou a potom aj
občerstvením. Po prehliadke
celého kláštora nasledoval
rozhovor so sestričkami. Po
rozlúčke nasledovala cesta do
našej dediny.
Za túto púť patrí vďaka
sestričke Margite a iným, ktorí nás sprevádzali starobylou
Nitrou. Pán Boh zaplať.
Mária Kornhauserová

Program odpustových slávnosti
Povýšenia Sväteho kríža
Piatok
• sv. spoveď od 9.30 do 12.00,
od 14.00 do 16.00;
• akadémia 17.00;
• sv. omša 18.00

Sobota
• 1. sv. omša 8.00; • 2. sv. omša
10.30; • krížová cesta 19.30
Nedeľa
• sv. omše: 8.00; 10.30

Rozpis futbalových zápasov dorastu a žiakov pre celý futbalový ročník jeseň 2002/jar 2003
DORAST I. trieda sk. B
JESEŇ 2002: 5. kolo 15. 9.
o 13.00 Mútne – Sihelné, 6. kolo 22. 9. o 12.30 Sihelné – voľný
los, 7. kolo 29. 9. o 12.30 Ťapešovo – Sihelné, 8. kolo 6. 10.
o 12.00 Sihelné – Breza, 9. kolo
13. 10. o 12.30 Klin – Sihelné.
JAR 2003: 10. kolo 13. 4.
o 13.00 Or. Polhora – Sihelné,
11. kolo 20. 4. o 13.30 Sihelné
– Novoť, 12. kolo 27. 4. o 13.30
Zákamenné – Sihelné, 13. kolo
4. 5. o 14.00 Or. Veselé – Sihelné, 14. kolo 11. 5. o 14.00 Sihelné – Mútne, 15. kolo 18. 5.

o 14.30 voľný los – Sihelné, 16.
kolo 25. 5. o 14.30 Sihelné – Ťapešovo, 17. kolo 1. 6. o 14.30
Breza – Sihelné, 18. kolo 8. 6.
o 14.30 Sihelné – Klin.
ŽIACI I. trieda sk. B
JESEŇ 2002: 5. kolo 15. 9.
o 11.00 Bobrov – Sihelné, 6. kolo 22. 9. o 10.30 Sihelné – Zubrohlava, 7. kolo 29. 9. o 10.30
Or. Jasenica – Sihelné, 8. kolo
6. 10. o 10.00 Sihelné – Vavrečka, 9. kolo 13. 10. o 10.00 Novoť
– Sihelné, 10. kolo 20. 10.
o 9.30 Sihelné – Klin, 11. kolo

27. 10. o 9.30 Lomná – Sihelné,
12. kolo 29. 8. o 16.00 Sihelné
– Lokca, 13. kolo 13. 9. o 16.00
Or. Lesná – Sihelné.
JAR 2003: 14. kolo 13. 4.
o 11.00 voľný los – Sihelné,
15. kolo 20. 4. o 11.30 Sihelné
– Breza, 16. kolo 27. 4. o 11.30
Beňaďovo – Sihelné, 17. kolo
4. 5. o 12.00 Or. Polhora – Sihelné, 18. kolo 11. 5. o 12.00 Sihelné – Bobrov, 19. kolo 18. 5.
o 12.30 Zubrohlava – Sihelné,
20. kolo 25. 5. o 12.30 Sihelné
– Or. Jasenica, 21. kolo 1. 6.
o 12.30 Vavrečka – Sihelné,

22. kolo 8. 6. o 12.30 Sihelné
– Novoť, 23. kolo 15. 6. o 12.30
Klin – Sihelné, 24. kolo 22.
6. o 12.30 Sihelné – Lomná,
25. kolo 1. 5. o 16.30 Lokca
– Sihelné, 26. kolo 8. 5. o 16.30
Sihelné – Or. Lesná
Dôležité upozornenie!
JESEŇ 2002: 13. kolo sa
predohráva 13. 9. (štvrtok)
o 16.30; JAR 2003: 25. kolo
sa predohráva 1. 5. (štvrtok)
o 16.30; 26. kolo sa predohráva
8. 5. (štvrtok) o 16.30
Jozef Gabriel
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Ročník V.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Všetci môžeme urobiť veľa

Krížová cesta dnes

Vážení spoluobčania,
na začiatku volebného obdobia sa chcem zamyslieť a pouvažovať nad povolaním, ktoré robím.
Skôr ako začnem, chcem sa
poďakovať všetkým mojím voličom, ktorí ma volili a dali mi dôveru. Sľubujem, že to povolanie
budem robiť podľa najlepšieho
vedomia a svedomia. Som starostom obce pre všetkých občanov a nebudem robiť nijaké rozdiely. Zároveň ďakujem
všetkým mojim protikandidátom, že predvolebná kampaň
bola kľudná a neurážlivá.
Ja viem, že som už vo funkcii
starostu obce viac ako desať rokov. Mnohí voliči, možno chceli zmenu. Ale, tí ktorí ma volili
zvažovali klady a zápory mojej
osoby. Je to veľmi ťažké povolanie a nedá sa všetkým vyhovieť, myslím si, že to ani nikto
nedokáže.
Práca s ľuďmi ma veľmi baví.
Súčasná doba je veľmi zložitá
a neprehľadná. Človek sa veľmi
musí zamyslieť čo je dobré a čo
je zlé. Nechcem rozoberať čo
Jozef Mazurák 14 r., koláž všetko sa mi podarilo vo funk-

cii starostu v minulosti. Viete veľmi dobre, čo všetko sa za
mňa urobilo a ten kto nechce
vedieť, tak ani vedieť nebude.
V obci je veľmi veľa vecí, ktoré je nutné urobiť. Chcieť, to je
jedna vec, druhá vec sú financie. Bez finančných prostriedkov sa dnes nedá urobiť nič.
Vo všetkých médiách počujete,
aké ťažké to majú samosprávy,
hlavne po finančnej stránke.
Určite mi nižný koniec obce
vyčíta, že sa tu nič nerobí. Ale
to je len zdanie. Myslíte si, že
kostol, farnosť, vodovod, kultúrny dom, alebo bytovka je len
pre občanov z vyšného konca?
Napríklad, koľko ciest je na
vyšnom konci, kde ľudia chodia ešte po blate a tie sú v intraviláne obce. Nižný koniec nemá tieto problémy, len s cestou
do Oravského Veselého.
Mojou zbožnou túžbou je,
aby sa všetci mali dobre, aby
sa nám dobre žilo v našej obci. K tomu môže prispieť každý z nás. Položili ste si otázku,
aké sú vzťahy medzi ľuďmi, koľko je závisti, koľko ohovárania?
Pokračovanie – str. 2

Prečo je sv. Pavol patrónom našej školy?
Na chodbe v škole máme
ikonu sv. Pavla, ktorý drží v ruke knihu. Jeho jasný pohľad
prezrádza, že to bol človek,
ktorý poznal zmysel a cieľ svojho života. V tvári vidieť rozhodnosť, vnútornú vyrovnanosť, istotu, že Boh je s ním.
K sv. Pavlovi sme sa dostali vylučovacou metódou. Prvá podmienka na patróna školy bola, že to musí byť chlap
s pevným charakterom, aby
bol atraktívny aj pre našich
chlapov. Druhá, že musí mať
niečo spoločné s učiteľstvom.
Tretia, že musí byť známy pre
všetkých. Tak sme sa dosta-

li ku koreňom kresťanstva,
k apoštolom. Z nich najviac vyniká ako učiteľ sv. Pavol. Je učiteľom národov. Je charakteristický svojou jasnosťou. Timoteovi píše: „Zaprisahám ťa pred
Bohom a Kristom Ježišom,
ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho
kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj,
karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, kedy neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich
chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrá-

tia sa k bájkam. Ty však buď vo
všetkom triezvy, znášaj útrapy,
konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.“
K dobrým podnetom pre lepšie poznanie sv. Pavla sú slová Pavla Straussa: „Bez Boha
sa nedá žiť. Direktívy sú u sv.
Pavla... Jeden je Pán a všetko
usmernené k nemu. Najlepší
lodivod života je sv. Pavol... Sv.
Pavol nie je populárny svätec.
Nemožno ho vzývať pri hľadaní zapotrošených kľúčov ani pri
naháňaní cudzích telies v operačných ranách a malé mladé
alebo staršie ‚podplácateľky‘ sv.
Antonka len mrazivo myslia na

nekompromisného Božieho
kárateľa malosti a duchovného záplatkárstva.
Sv. Pavol stojí závratne mohutný v chladivej tôni ustavičného súdu Božieho nad chronicky nerozhodnými.“
V našej farnosti máme odpust na Povýšenia sv. Kríža. Je tu aj súvis s týmto sviatkom. Pavol totiž nechcel hlásať
nič inšie, iba Ježiša Krista, a to
ukrižovaného.
Kiežby z tejto školy vyšlo
čím viac žiakov s charakterovými vlastnosťami sv. Pavla.
Martin Koleják,
duchovný otec farnosti
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Hospodárenie obce Sihelné za rok 2002
Rozpočtové príjmy v tisícoch Sk – schválený rozpočet/výsledok: daň
zo závislej čin. a funkčn. pôžitkov z DÚ 2675/2675; daň z príjmov PO
z DÚ 350/410; daň z nehnuteľnosti z pozemkov od FO 227/150; daň z nehnut.
zo stavieb od FO 314/190; poplatok za psa 2/0; popl. z predaja alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov 20/21; popl. z reklamy 0/3; popl. za užívanie
verej. priestranstva 3/5; popl. za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho
odpadu 200/167; cestná daň z DÚ 290/249; príjem z prenájmu budov 0/4;
správne poplatky 4/16; poplatok a platby za materskú školu 0/4; popl. za využitie faxu, telefónu 0/3; popl. za nádoby na odpad 0/125; poplatok za miestny
rozhlas 6/11; popl. za kopírovacie služby 0/1; cintorínsky poplatok 2/2; úrok
z účtov finančného hospodárenia 2/6; príjem na podporu zamestnanosti z NÚP
588/476; finančné vratky 0/42; dotácia na výkon samosprávy 566/566; dotácia
na školstvo 344/3499; dotácia na kultúru 0/20; príjem z predaja pozemkov 1/0;
dotácia na vodovod 1500/1500; príjem – zostatok z minulého roka 46/43; dlhodobý úver 0/1300.
Príjmy za obec spolu 7 140/11 488.
Rozpočtové výdavky v tisícoch Sk – schválený rozpočet/výsledok: správa
ocú: mzdy, príplatky 850/863, mzdy kuriči 0/51, odvody 323/463, náhrada
cestovného 4/0, el. energia 25/24, tepelná energia 35/41, voda 5/4, telefón,
fax 120/129, poštové služby 14/13, spojovacie siete 0/8, revízie a kontroly
zariadení 0/24, telekomunikačná technika (ISDN) 0/4, kancelárske stroje a
rôzne vybavenie kancelárií 0/4, kancelárske potreby 10/18, papier 12/7, čistiace
prostriedky 3/2, tlačivá 0/2, knihy, časopisy 20/22, materiál, pracovné náradia
20/39, nehmotný majetok – software 0/7, rozmnožovacie a plánografické práce
3/0, stravovanie 50/67, kvety a vence 2/0, zhotovenie pečiatok 2/3, renovácia
pások a tonerov 5/14, nákup elektrospotrebičov (práčka) 0/12, benzín 90/74,
oleje 5/1, servis a údržba 10/4, pneumatiky 0/63, náhradné diely 0/26, zákonné
poistenie 10/34, havarijné 0/8, prepravné 0/3, údržba výpočtovej techniky 5/0,
údržba kopírovacích strojov 2/7, údržba administratívnej budovy 150/0, údržba
skladov 0/25, údržba autobusových čakárni 0/23, údržba softwaru 10/7, reprezentačné výdavky 15/19, reklama 10/11, poistne budov 25/16, vecné dary 0/6,
prídel do sociálneho fondu 10/13, výdavky na úhradu poplatkov 5/0, právne,
advokátske služby 30/25, exekučné služby 0/3, geodetické práce 20/10, rôzne
dohody o vykonaní prác a prac. čin. 0/23, poplatky banke 7/17, príspevok drobnej prevádzke 100/0, splátka úrokov 180/222, splátka úverov 528/533, nákup
výpočtovej techniky 0/12, výstavba nového amfiteátra 0/60; poslanci: odmeny
30/27; požiarna ochrana: elektrická energia 15/8, špec. mater. PO 5/10, palivo
5/8, stravovanie (oslava výročia) 0/8, rovnošaty 8/0, palivo 7/1, oleje 2/0,
údržba dopr. prostriedkov 3/2, údržba požiarnych zbrojníc 0/12, príspevok 5/0;
vecné dary 0/5, za plnenie úloh PO 5/5; miestne komunikácie: údržba mk, výst.
410/332, príspevok sad 20/12; odpadové hospodárstvo: čist. ver. priestranstiev
5/0; odvoz všetkých druhov odpadov 65/42; nákup odp. nádob 60/156, údržba cintorínov 10/0; popl. za služby spoj. s uložením a likvid. odpadov 120/34;
bytové jednotky: el. energia 0/2, údržba 0/14; verejnoprospešné práce: mzda
490/332; odvody 98/149; prac. náradie 10/2; rozvoj obcí poskytnutá dotácia DP
na nákup stroja 0/1100; voda: el. energia 0/6; popl. za rozbor vody 0/2; výst.
vodovodu 2100/1618; verejné osvetlenie: el. energia 150/89, údržba 30/34; tv
a šport: príspevok na nákup dresov, cien, občerstvenia, čist. pr. 0/53; kultúrny
dom: el. energia 0/4, nákup pece 0/26, rekonštr. KD a okolia, asfalt. 255/565;
propagácia a reklama obce 30/3; odpustové dní, sv. Mikuláš 0/5; Deň matiek
0/3; odmena kronikára 5/0; knižnica: 5/7; folklórne slávnosti 59/81; príspevky
pre folk. súbory 20/8; miestny rozhlas, vyd. činn.: nákup telek. techniky (CD) 0/
7; vydávanie Sihelníka 20/23; údržba 10/1; pohrebníctvo: údržba cintorína 0/21;
členské príspevky: zmos, zmobo, región beskydy, ... 7/11; mš: príspevok 3/0; mzdy
116/253; odvody 43/147; el. energia 0/10; tep. energia 0/8; vodné a stočné 5/0;
telefón, fax 5/0; kanc. potreby 1/0; čist. pr. 1/4; mat. 1/0; prídel do soc. fondu
1/3; zš: príspevok z obce 3/57; št. dotácia 0/2713; údržba budov 0/49; školenie
pracovníkov 0/6; školská stravovňa: mzdy 77/167, odvody 29/97, el. energia
0/10, tep. energia 0/30, vodné a stočné 49/0, telefón, fax 5/1, poštovné 0/3,
kanc. potreby 2/3, čist. pr. 3/3, bielizeň, obuv 0/4, materiál 5/16, vyb. strav. zar.
0/3, prídel do soc. fondu 1/2; príspevky: 1-rázový príspevok 0/1, na zmiernenie
škôd požiarom 10/0; starostl. o starých občanov 15/0; prísp. na úhradu živel.
pohrôm 10/26; zimná údržba miestnych komunikácií: údržba 90/74; odpadové
hospodárstvo: odvoz, deponácia 25/25;
Výdavky spolu za obec 7 134/11 476.
Zostatok na bežných účtoch 19 282,80 Sk. Zostatok na sociálnom fonde
17 944,78 Sk. Zostatok v pokladni 5,41 Sk.

Samospráva obce

Všetci môžeme urobiť veľa

Dokončenie – str. 1
Hneváme sa o jednu brázdu,
o vodu, že mi tečie do dvora,
alebo na pole. Tak málo stačí,
aby to bolo normálne. Koľko
urážok, ohováraní ide na moju osobu, alebo na mojich najbližších. Koľko je na tom pravdy, zamyslel sa niekto nad tým?
Najjednoduchšie je hľadať niekomu smietku v oku a pri tom
sám mať brvno. Ja nie som geniálny, ani nikdy ním nebudem.
Predo mnou sú ďalšie štyri náročné roky. Väčšina kompetencií prechádza na obce a
tým budú mať obce väčšie právomoci. Myslím, že je to dobre,
nebojím sa toho.
Mojím prianím je dokončiť
v tomto volebnom období vodovod, prevziať ho do vlastníctva od SEVAKu a spravovať ho,
ak to zákon dovolí.
V súčasnej dobe sa začali pripravovať projekty na telocvičňu. Podľa finančných možností aj zahájiť výstavbu.
Je nutné, aby sme sa veľmi
venovali deťom a mládeži. Tento problém všetci nedoceňu-

jeme a môže sa nám v budúcnosti vypomstiť. Kritizujeme,
že nemáme dobré cesty. Veď
o tom dobre vieme. Je to otázka
možno piatich rokov, že v obci
sa bude robiť kanalizácia a tieto cesty budú všetky rozkopané, nebude to potom škoda?
Na starú cestu a na cestu Oravské Veselé sú v tomto roku vyčlenené finančné prostriedky,
tak ich budeme musieť zrekonštruovať.
Ďalším veľkým problémom
sú nové stavebné pozemky pod
výstavbu rodinných domov.
S poslancami obecného zastupiteľstva sa dohodneme aspoň na dvoch lokalitách, kde by
chceli urobiť nové cesty a tak by
vznikli nové stavebné pozemky.
Veľmi ťažké bude majetkovoprávne vysporiadanie, v prípade, že niekto nebude chcieť predať, asi v tom prípade budeme
musieť pristúpiť k vyvlastneniu.
Je ešte veľa veci, ktoré chceme urobiť. Bez peňazí sa nedá urobiť nič, ale ak zmeníme
svoje srdcia, urobíme ešte viac
ako s peniazmi. Buďme k sebe
tolerantní, rešpektujme sa navzájom. Nehádajme sa, nezáviďme a žime ako jedna rodina.
Každého rád prijmem, vypočujem ho a ak mu môžem nejakým spôsobom pomôcť, tak mu
pomôžem.
S Božou pomocou môžeme
všetci urobiť veľmi veľa. Prajem
Vám príjemné a požehnané veľkonočné sviatky.
Jozef Gabriel,
starosta

Január 2002 Dokonca v apríli tohto roku nám znovu zima pripomenula krutý vlaňajšok – našťastie len nakrátko
foto: v. briš

Samospráva obce/Životné prostredie
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Rozpočet obce Sihelné na rok 2003

Obec Sihelné

Kresba: Katarina Kormanova 7. B 13 r.

Zabraňme požiarom!
Vážení občania!
S príchodom jarných dní sa
každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené
nebezpečie vzniku požiarov.
Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou hlásia opäť požiarnici s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám
rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.
V tomto období vrcholia protipožiarne kontroly, ktoré z poverenia obecného úradu vykonajú najmä dobrovoľní požiarnici a ďalší špecialisti. Je
potrebné, aby ste dbali na ich
rady a odporúčania a zistené
nedostatky odstránili v záujme
Vašej bezpečnosti, ale i Vašich
príbuzných a susedov.
Toto obdobie je typické ako
„Jarné upratovanie“, kedy dôkladne vyčistíme všetky obytné
i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety
a horľavý materiál a uvoľníme
potrebné evakuačné priestory.
Dôrazne Vás upozorňujeme
na nebezpečie vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje
smrteľné zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.
Jarné mesiace predstavujú
obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy,
lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečie vzniku požiarov a najmú rozšírenia požiarov. Ešte máme v živej pamäti
nedávne rozsiahle lesné požia-

re na Záhorí a strednom Slovensku, ktoré spôsobili nielen
veľké finančné, ale i ekologické
škody. Preto venujte pozornosť
pobytu detí v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú častou
príčinou požiarov.
Upozorňujeme i turistov, že
oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho
uhaseniu a uloženiu popola pri
chatách.
Vážení občania, milá mládež!
Lesy sú naším bohatstvom,
upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska
plnia nenahraditeľnú funkciu.
Veríme, že v spolupráci so Štátnymi lesmi, urbárskymi spoločnosťami aj majiteľmi lesov
sa nám s Vašou podporou podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.
Pri tejto príležitosti Vám pripomíname, že vznik požiarov je
potrebné ohlásiť na obecnom
úrade, alebo na ohlasovni požiarov, ktorá je zriadená na
55 941 50.
Na záver nám dovoľte vysloviť presvedčenie, že naše rady prenesiete do svojich rodín,
školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie
zvýšeného nebezpečia vzniku
požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný
pobyt v prírode!

Rozpočtové príjmy v tisícoch Sk
100 DAŇOVÉ PRÍJMY ............................................................................................. 4 998
110 Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku 3550: daň z príj... FO 3 200, Daň z príj. PO 350;
120 Daň z majetku 670: daň z nehnut. 670: z pozemkov 154 a z min. rokov 176, zo stavieb
164 a z min. r. 176; 130 Domáce dane na tovary a sl. 778: dane za špec. sl. 528: za psa 2,
z pred. alk. náp. a tab. výr. 20, z reklamy – MR... 3, za užív. VP 5, za zber,odvoz komun.
odpadu 333 a z min. r. 165; 134 Dane za použ. tov. a z pov. na výkon činn. 250: cestná
daň 250.
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY ............................................................................................ 57
z prenájmu neb. priest. 5; správne popl. 25; popl. za jasle, MŠ 8; popl. za MR 11; popl.
za kopír. služby 1; ďalšie admin. popl. a iné platby: cint. popl. 2; úroky z účtov fin. hospodárenia 5;
300 PRÍJMY z TRANSFÉROV .......................................................................................57
na výkon sam. funkcií obce 566; na sociálne veci: mzdy 950, bežné príjmy 22, popl. 76;
na školstvo – CZČ: mzdy 5 478, tov. a služby 2 139; – MŠ: mzdy 800, tov. a služby 26; – ŠJ:
mzdy 528, tovary a služby 127; výkon št. správy na úseku: – územ. plán. a stav.poriadku
15, – pozem. kom. 2, – školstva administratíva 8;
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC ......................................................................... 15792
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC ....................................................................20
príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív 1; prebytok hospodárenia obce z minulého
roku 19.
CELKOVÉ PRÍJMY ZA OBEC ....................................................................... 15 812
Rozpočtové výdavky v tisícoch Sk
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY ....................................................................... 2755
011 Výdavky verejnej správy 2312: mzdy, platy 914; poistné a prísp. zamest. do poisťovní
a NÚP 127; nemoc. poistenie 44; dôchod. poist. 253; poist. zodp. za škodu 4; poistenie
v nezam. 35; energie, voda a komun.: el. en. 30, tep. en. 41, vodné, stočné 5, tel.,fax,
mob. tel. 129, poštovné služby 15; mat. a služby: kancel.stroje a rôzne vyb. kanc. 4, kanc.
potreby a mat. 18, papier 12, čist., hyg. a dezinf. potreby 3, tlačivá a tlač. služby 2, knihy,
čas., noviny 25; mat., náhr.diely, prac. nár. 40; nehm. maj. 20; stravovanie 60; kvety,vence 2; zabezp. technika 25; trezor 50; ren. pások a tonerov 15; nákup elektrospotrebičov
10; dopravné: benzín 90, oleje, mazivá 5, servis,údr., oprava 10, pneumatiky 4, náhr.
diely 20, povinné zmluvné poist. 30, havar. poist. 8, prepravné 5,dialničné známky,
karty 1; údržba: výp.techniky 5, kanc. strojov, prístrojov a zar. 7, údržba skladov, garáži
25; údr. softwaru 10; ost. tovary a služby: reprezent. výdavky 20, prop. a reklama 10,
poistné 25, vecné dary 5, prídel do sociálneho fondu 13, výd. na úhradu popl. a odvodov
10, advokátske,komerčné a iné právne služby 25, geom. plán, telocvičňa, ihrisko 50,
odmeny poslancom obecných zast. 30, náhrady FO vykon. civilnú službu 1, odmeny za
ďalšie práce vykonávané mimo prac. pomeru 20.
02 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ ............................................................... 247
Ost. tovary a služby 27; audítorske služby 10; splácanie úrokov bankám 220;
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ.................................................................. 57
Požiarna ochrana 57: el. energia 15, špec. mat. pož. ochrany 10, palivo 7, mazivá a oleje
2, servis, údr. a opravy 3, zák. poistenie 5, údržba požiarnych zbrojníc 10, odmeny za
plnenie úloh pož. ochrany 5.
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ ..................................................................................... 402
Cestná doprava 402: nákup posypového mat. na MK 10, prevádzka ciest, MK, chodníkov
235, zimná údr. ciest 120, transfer na autobusovú dopravu 20, stavebný úrad – spoločná úradovňa 17.
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .............................................................. 275
Čistenie verejných priestranstiev 5, odvoz všetkých druhov odpadov 150; ostatné tovary
a služby za uloženie a likvidáciu odpadu 120.
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ ........................................................... 693
Elektrická energia 6, rozbor pitnej vody 2; výstavba vodovodov 500; verejné osvetlenie
– spotreba el.energie na VO 150, údržba VO 35.
08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO ......................................................... 370
Príspevok TJ 30, el. energia 5, knižnica – odmena za vedenie knižnice 5, rek. kult. domu
100, ost. tovary a služby: prop. a reklama 30, šport. a kult. podujatia: folklórne slávnosti
50, odpust. dni 5, príspevok pre folk. súbory v obci (stravné) 20, Deň matiek 4,odmeny
za práce mimo prac. pomeru – kronika 5, posedenie so starými občanmi 15. Vyd. kníh,
čas., novín, brožúr 20, vydanie CD 30, údr. miestneho rozhlasu 20, údr. cintorína,domu
smútku 21, člens. príspevok ZMOS-u, ZPOZ, Euroregión, RVC 20.
09 VZDELÁVANIE ....................................................................................................... 6
Predškolská výchova: plat 504, VšZP 82, nem. poist. 28, dôch. poist. 162, poist. zodp. za
škodu 2, poist. v nezam. 22, el.energia 5, tep. energia 10, voda 1, telefón 1, kanc. potreby
1, čist.,hyg. potreby 1, mat. 1, prídel do SF 6, údr. budovy MŠ;
Základné vzdelanie: transfer pre ZŠ: – mzdy 5478, – tovary a služby 2139;
Vzdelávanie – školenie,kurzy,semináre 10;
Školské stravovanie: plat 334, VšZP 40, Sideria 14, nem. poistenie 18, dôch. poistenie
108, poistenie zodpovednosti za škodu 2, poistenie v nezam.12, el. energia 100, tep.
energia 10, voda 3, telefón 1, kanc. potreby 2, čist., hyg. potreby 5, mat. vyb. strav. zar.
2, prídel do SF 4, údr. budovy MŠ.
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ............................................................................... 1 058
102 Soc. zabezpečenie – výd. na opatrovateľskú službu 1 048; – transfer v hotovosti pri
živel. pohromách 10.
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ..................................................................................... 15232
FINANČNÉ OPERÁCIE – splácanie istín (úverov) .................................................... 560
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (rekonštrukcia kultúrneho domu 20) ................................ 20
Príspevok na „Odkanalizovanie Polhoranky“ .......................................................... 400
Projektová dokumentácia na výstavbu telocvične a ihrísk ...................................... 300
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA OBEC ................................................................... 15 812
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Mládež/História

Pôvabné „TAJOMSTVO“

Zuzana Kozáková 14 r.
City u dievčaťa ľahko vzplanú, zamiluje sa, sníva, žije
v rozprávke podfarbenej rea-

litou. Zrazu sa prebudí a nevie si rady. Ešte nedrží opraty
vlastných citov a pocitov pevne
v rukách, preto často neodhadne situáciu. Buduje viac podľa
svojich predstáv. Prehliada.
„Chodím do prvého ročníka
gymnázia. Tu som spoznala Petra. Je to príjemný chalan. Vie sa
prihovoriť, vypočuť aj povzbudiť.
Nikdy nezáležalo na téme, vždy
sme sa dobre porozprávali. Po
čase som však začala snívať. Verila som, že medzi nami sa začína krásny vzťah, ale zistila som,
že sa takto správa aj k iným dievčatám. Hoci teraz už poznám
pravdu, nedokážem sa oslobodiť od svojich citov k nemu. Veľmi
ma to bolí.“ (Klára, 15)

Kríže v našej dedine
Spomienky na sv. kríže
Chceme spomínať na sv. kríže, ktoré postavili naši predkovia, o ktoré sa starajú aj
v dnešnej dobe, obnovujú ich
a opravujú.
1. Ako spomínam prvý sv.
kríž, bol postavený Ondrejom
Flanierom. Postavil ho na svojom pozemku, na chotári pri
ceste do Or. Veselého. Kríž bol
už nahnitý, tak už nebohý Jozef Bieľak za pomoci svojho zaťa Jozefa Guru a dcéry Márie
Gurovej kríž opravili. Teraz ho
aj udržujú.
2. Svätá trojica na vyšnom
konci pri Pienčakovi. Dal ju
postaviť Anton Kovaľák (nebohý). Bola kúpená v Poľsku
v Živci. A. Kovaľák bol richtárom. Postavil ju, aby si každý
spomenul, prežehnal sa, lebo
je pri ceste, ktorá ide do Oravského Veselého.
3. Sv. kríž je na Poľane. Zomrel tam pán Ján Ferneza.
4. Sv. kríž je na krížnych cestách v „Dušoku“. Bol postavený, lebo tam strašievalo. Starými ľuďmi je dokázané, že po
jeho postavení, tam strašiť prestalo. Tiež bol obnovený.
5. Sv. kríž je za dedinou. Postavili ho Ďubašáci, aby sa ľudia
chodiaci do hory alebo drevorubači mohli prežehnať, aby Pán
Boh dal zdravia a šťastia v práci.

Uvedom si, že ak sa k tebe
niekto správa zdvorilo, prívetivo, láskavo, ešte ti nemusí vyznávať lásku. Je to iba slušnosť
a uznanie, ktorého by mal dievčaťu prejaviť každý správny
chlapec. Zatiaľ však nie ste zrelí na to, aby ste si darovali svoje srdcia.
Krásna žena
Stále viac sa potrebuješ stávať pôvabným „tajomstvom“,
krásnou ženou. Byť ženou neznamená upútať pozornosť
mužov výstredným, vyzývavým oblečením, prehnaným
make-upom... Takto nezaujmeš, iba vyprovokuješ, vynútiš
si pozornosť. Byť ženou neznamená brať chlapca ako doplnok k oblečeniu len preto, lebo
tvoja kamarátka s niekým chodí, či preto, že chceš dokázať,
že si už dospelá. Nie. Byť ženou znamená úplne niečo iné.
Niečo, na čo sa nemusíš hrať,
za čo sa nemusíš skrývať, nasadzovať si masku. Máš iba rozvíjať to, čo je v tvojom srdci prirodzené, jednoduché, a predsa
také vzácne a jedinečné.
Krása ženy spočíva v mlčanlivosti, pokoji, sebaovládaní,
nežnosti, čistote... Tieto čnosti sú skrytou silou ženskej bytosti. V nich spočíva jej „veľkosť“ a „dôležitosť“.

Mlčanlivosť
Ženy sú zhovorčivejšie ako
muži, viac sa potrebujú rozprávať, majú sklon strácať sa v deLenka Kolčáková 14 r. tailoch a ťažšie zachovávajú tajomstvá...
Ticho neznamená neprítom6. Sv. kríž je nad domom
Karola Luscoňa. Zomrel tam nosť, ani prázdno, ktoré treba
Anton Luscoň na jar, keď je- rýchlo zaplniť, ani kapituláciu
ho syn Karol oral. Otec Anton pred udalosťami. Ticho je plišiel k nemu pozrieť ako sa mu nosť Božej prítomnosti, otvodarí, ale už nedošiel – nech mu renosť srdca, ktorá umožňuje
načúvať Bohu i ľuďom.
dá Pán Boh večnú slávu.
„Vždy som si myslela, že som
7. Sv. kríž je Mlynarčikovský – kríž bol postavený z úc- spoločenská: ľahko som nadväzovala spoločenské kontakty,
ty k Pánu Bohu.
Pri týchto krížoch sa v ťaž- ľahko som sa vyjadrovala, makých dobách r. 1948 až 1957 la som pohotový slovník aj predkaždú nedeľu večer ľudia po stavivosť, bola som výrečná, prískupinkách schádzali a modli- vetivá..., ale veľmi nerada som
li. Keby si aj v terajšej dobe Pá- počúvala.
Jedného dňa som si všimla,
na Boha uctievali všetci ľudia,
že keď som žehlila v tichu, bez
a tie sv. kríže si vážili všetci.
rádia, magnetofónu, bez hudby,
Zbohom!
Ján Gura prišli mi do srdca či mysle „dob-

ré myšlienky“, správne nápady, dobré veci... Zistila som, že
opravdivá komunikácia s ľuďmi
sa rodí v tichu. Rozhodla som
sa, že si v pôste budem vytvárať „tiché miesta“ – nebudem
pozerať filmy, počúvať obľúbené relácie.
Nebolo to vždy ľahké dodržať, ale nepopustila som.“
(z knihy: Kňazstvo ženy)
Pokoj
O pokoji platí to isté, čo o tichu. Neraz ho dosiahneš za cenu mlčania, ktoré niekedy vyžaduje až hrdinské úsilie. Je
to ustavičný zápas, preto ak sa
chceš stať tvorcom pokoja, priprav sa na boj proti sebe, proti
svojim zlým náklonnostiam.
Keď je srdce naplnené pokojom, bráni rozmáhaniu a šíreniu zla.
Sebaovládanie
Rodí sa z mlčania a pokoja,
ktoré nedovoľujú neuvážene
reagovať na každý vonkajší
podnet. Naučiť sa ovládať
neznamená potláčať svoju
osobnosť, ale čakať na vhodnú
chvíľu, aby si povedala, čo máš
na srdci. Tým, že si mierna, že
sa dokážeš ovládať, vychovávaš
aj svojho chlapca.
Nežnosť
Je to láska, ktorá sa vyjadruje bez slov, gestom, pohladením, pohľadom či láskyplnou
prítomnosťou. Pod jej vplyvom
sa roztápa, čo je tvrdé, zahrieva
sa, čo je studené, posilňuje sa,
čo je slabé a uzdravuje sa, čo je
zranené.
Živí sa tichom a pokojom.
Čistota
Žiari z tváre aj z očí. Ak si
skutočne preniknutá Božím
svetlom a láskou, už aj svojou prítomnosťou ľahko dokážeš vniesť zdržanlivosť do vzťahov. Tvoje čisté srdce prebúdza
smäd po nevinnosti, ktorý je
v každom chlapcovi.
Keď chceš byť šťastná, zvoľ si
cestu čistej lásky. Cesta hriechu
vedie do nešťastia. Pamätaj si,
že bez Božieho požehnania je
každá naša námaha márna.
Milovať znamená naplno žiť
prítomnosť.

Názor/Na zamyslenie
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„Ako ďalej KDH“

Po jesenných parlamentných voľbách nastali na Slovensku priaznivejšie podmienky k presadzovaniu a zavádzaniu kresťanských hodnôt do
reálneho života spoločnosti.
KDH – je reálna politická sila, ktorá vie tieto hodnoty skutočne presadzovať, čo dokázala
v minulosti aj svojimi postojmi
– hlasovanie poslancov – napr.
zákon o interrupcii, kde KDH
ako jediné hlasovalo proti. Hoci bolo viacero strán a hnutí,
ktoré sa odvolávajú na kresťanské hodnoty.
KDH – má byť protiváhou
liberalizmu, presadzujúci rozklad morálnych hodnôt spoločnosti, ako aj protiváhou nacionalizmu, vnášajúceho nevraživosť do spoločnosti. KDH ako
demokratická sila je za dodržiavanie ľudských práv jedinca spoločnosti, ako aj občianskych slobôd.
Naša spoločnosť je tom zle,
ako po hospodárskej, tak aj
po morálnej stránke, čo vedie
mnohých ľudí k apatii a k ľahostajnosti k verejno-spoločenským záležitostiam. Veľmi znepokojujúca je zločinnosť, majúca svoje korene v odmietaní
morálnych zásad a degradácie skutočných hodnôt. Tieto,
ako aj ďalšie závažné negatívne
spoločenské javy nemôžu a neZastav sa na chvíľu a prijmi
v tichosti v modlitbe zrejúcu
lásku. Aj ona potrebuje čas, aby
sa mohla narodiť. Zdravá a bez
citových defektov. Skús prekonať obdobie dospievania bez
veľkých rozhodnutí v citovej
oblasti (chodiť s niekým). Buď
trpezlivá. Skús svoje citové túžby obetovať za svojho budúceho manžela a rodinu.
***
„Pôvab úprimnej ženy potešuje muža a jej rozvaha osviežuje jeho údy. Citlivá a mlčanlivá
žena je dar od Boha; nič nevyváži dobre vychovanú ženu. Svätá a cudná žena je pôvab nad
pôvab; neoceniteľná je zdržanlivá duša. Ako slnko čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak
je krása dobrej ženy ozdobou jej
domu.“ (Sir 26, 16-21)
***
„Ak nadobudneš hlboký vnú-

smú viesť ľudí, ktorým záleží
na osude tejto krajiny k rezignácii. Toto je jedna z hlavných
úloh kresťansko-demokratickej politiky v dnešných časoch.
Hodnoty, ako morálka, slušnosť, zodpovednosť, čestnosť,
sú hodnotami kresťanskej politiky, ktorá prinesie ozdravenie našej spoločnosti. Hoci sa
mnohí nazdávajú a vidia len
v hospodárskom ozdravovaní riešenia krízy v spoločnosti.
Bez činnosti a zodpovednosti
nie je možné priniesť aj hospodárske ozdravenie.
Kresťanská politika má byť
predovšetkým službou k blížnemu. KDH má pokračovať
v presadzovaní týchto hodnôt
na všetkých stupňoch riadenia
spoločnosti. Od vedenia štátu až po vedenie obcí a hlavne
v každodennom osobnom živote jednotlivcov.
Aby KDH oslovilo, čo najviac ľudí, má sa čo najviac približovať radovému občanovi,
ktorého nezaujímajú problémy vysokej politiky, ale problémy daného mesta, dediny. Je to
ťažké, ale je to možné.
• Treba mať na pamäti predovšetkým dobro tejto krajiny
nie osobný prospech.
• Nech naše skutky nie sú
v rozpore s tým, čo hovoríme
– príklad – Koaličná dohoda

23. 2. 2003 Okresný snem KDH v Rabči
o podpore Schustera na post
prezidenta; teraz je pre niektorých členov KDH neprijateľný.
• Treba zvážiť slová, ktoré
hovoríme, nesmieme ich použiť k ohováraniu a osočovaniu
nášho súpera.
• Vždy je treba mať na pamä-

foto: v. briš

ti svojho blížneho a snažiť sa
porozumieť jeho potrebám.
Presadenie kresťanskej politiky do reálneho života privedie k zlepšeniu ako po hmotnej, tak po duchovnej stránke,
privedie stabilitu spoločnosti.
J. Mačinec

Malé zamyslenie
Poučné a pravdivé

Profesor filozofie stál pred
svojou triedou a na stole pred
sebou mal niekoľko predmetov.
Keď začala hodina, vzal bez
slova veľkú prázdnu fľašu na
zaváranie a začal ju napĺňať kameňmi veľkými asi 5 cm čo do
priemeru. Keď ju naplnil, spýtal sa študentov, či je už plná?
Študenti súhlasili, že áno. Nato vzal profesor balenie oplátok
torný pokoj, tisíce ľudí nájde pri a vysypal ich do fľaše. Trochu
ňou potriasol a oplátky vyplnitebe spásu.“ (sv. Serafín)
li medzery medzi kameňmi. Po***
Čnostná žena nie je slabo- tom sa znovu opýtal študentov,
šská, ale plná sily, ktorú jej dáva či je fľaša plná. Tí so smiechom
miernosť a láska. Je kráľovnou, súhlasili. Teraz vzal profesor
pretože vládne nad svojimi váš- krabicu s pieskom, vysypal piesok do fľaše a piesok samozrejňami.“ (Jo Croissant)
me vyplnil i tie najmenšie me***
„Človek sa musí najprv na- dzery. „A teraz si predstavte,“
učiť počúvať srdcom, aby vedel povedal profesor, že to je Váš
skutočne milovať.“ (Miroslav život. Kamene sú tie podstatné
veci: Vaša rodina, Váš partner,
Schlesinger)
Vaše zdravie, Vaše deti – skrát***
„Ak je na svete nejaká ra- ka veci, ktoré v prípade, že všetdosť, má ju iste človek čistého ko ostatné stratíte, stále dokážu
srdca.“ (Tomáš Kepenský)
naplniť Váš život.
Pavol Hudák
Oplátky sú ostatné veci, ktoré taktiež stoja za povšimnutie.
Vaša práca, Váš dom, Vaše auto. A piesok, to sú všetky ostatné maličkosti.
Keď naplníte fľašu najprv
pieskom, nezostane Vám žiadne miesto pre kamene a oplát-

Detský kútik
Kresba: Michaela Brišáková 8. B
ky. A takisto je to v živote.
Ak vynaložíte všetku energiu
na maličkosti, nebudete mať
priestor pre dôležitejšie veci.
Venujte pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre Vaše šťastie.
Hrajte sa so svojimi deťmi, nájdite si čas na zdravotnú prehliadku, choďte si so svojím
partnerom (-kou) zatancovať.
Vždy Vám zostane čas na prácu, na upratanie domu, alebo
usporiadanie party. Starajte sa
predovšetkým o kamene, o veci, ktoré majú naozaj význam.
Stanovte si svoj rebríček priorít. Zvyšok je len piesok.“
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Vzdelanie

Prvý rok Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla

Rozhovor s prvou riaditeľkou Cirkevnej základnej školy sv. Pavla v Sihelnom Mgr. Margitou Borovou o neľahkých začiatkoch
otvorený voči poslaniu a potrebám školy.
• Ako sa cítite v Sihelnom?
Aké sú tu deti?
Deti sú tu ako všade živé, veselé, s rôznymi záujmami a talentami. Je tu veľa hudobne a výtvarne nadaných detí, ale tak ako
všetci, aj oni potrebujú usmernenie, pocit prijatia a lásky tak zo
strany rodičov ako aj učiteľov.
• Máte určité predstavy o ďalšom smerovaní školy?

Mojou víziou je vytvoriť zo
školy prostredie oživené evanjeliovým duchom slobody a dobročinnosti, pomáhať žiakom rozvíjať ich osobnosť. Aby každý, kto
príde do školy vnímal živú vieru
a prítomnosť Ježiša Krista.
Touto cestou by som rada oslovila aj rodičov k vytvoreniu spolupráce a dotváraniu kresťanského charakteru našej školy. S pozdravom
Laudetur Jesus Christus.

Prvé aktivity tejto školy

Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
Eva Gabrielová, Zuzana Fernezová, 8. A 14 r., uč. Staníková
• Boli ste menovaná ako prvá riaditeľka cirkevnej školy v Sihelnom. Aké boli začiatky?
Každý začiatok je ťažký a zároveň sa stáva školou života. Bolo potrebné zvládnuť prechod
kompetencií od 1. júla na obecnom úrade a od 1. 9. na cirkevnú
školu. Keďže to bola prvá obecná cirkevná škola v okolí, nastali očakávania, tak zo strany rodičov, ako aj detí a učiteľov. Našou snahou bolo predovšetkým
vytvoriť duchovnú atmosféru vo
výchovno-vzdelávacom procese
a vo vzťahoch. Presvedčila som
sa, že s pomocou Božou sa dá
zvládnuť aj to, čo by som vlastnými silami nedokázala.
• Pred tým ste boli učiteľkou
na štátnej škole. Teraz ste na
cirkevnej. Aký je rozdiel medzi štátnou a cirkevnou školou?
Aj v štátnej, aj v cirkevnej
škole ide o výchovu a vzdelanie,
kde sa žiaci formujú a osvojujú
pravé hodnoty života. Cirkevná

škola má však svoje prednosti.
Tak ako si človek môže osvojiť
cudzí jazyk len v krajine, kde
sa takým jazykom rozpráva,
tak aj človek, ktorý chce žiť plnohodnotný náboženský život
môže ho formovať a rozvíjať
v prostredí, kde stredobodom
je Ježiš Kristus. Cirkevná škola
poskytuje vzdelanie rovnocenné štátnym školám, ale vychováva deti v duchu evanjelia, lásky a slobody. Vedomosti získavajú žiaci vo svetle viery.
• Aký by mal byť učiteľ na cirkevnej škole?
Práca učiteľa na cirkevnej
škole je náročnejšia ako na
štátnej škole, pretože ON musí byť prvým svedkom živej viery pre žiakov. Nemá zabudnúť,
že žiak počas svojho rastu veľmi cíti potrebu priateľstva a vedenia, ako aj pomoc pri prekonávaní vlastných pochybností
a problémov. Učiteľ na cirkevnej škole musí brať svoju prácu
ako povolanie, nie ako zamestnanie. Mal by byť vnútorne

Školským rokom 2002/2003 skončili na najvyššom mieste.
sme začali prvý rok Cirkevnej zá- Úspešný bol aj Jakub Brezoňák
kladnej školy sv. apoštola Pavla v matematickej pytagoriáde.
v Sihelnom. Je to rok intenzívnej
O tom, že v našej škole mápráce, rok hľadania vlastnej tvá- me veľa talentov, svedčí aj pekre, zápasov o kvalitu. Hlavnou né umiestnenie našich žiaúlohou školy je zasiať do duší detí kov v hudobnej súťaži „Talenlásku, spokojnosť, porozumenie, tárium“. Ručné práce žiakov,
toleranciu, vychovávať slobod- výstavy, ktoré škola poriada
ných a tvorivých ľudí s pozitív- vo svojich priestoroch, svedčia
nym myslením, ľudí s postojom o veľkej zručnosti a nadaní na„nie mať, ale byť“.
šich detí.
Sústavne narastá objem toNa utužovanie vzťahov či
ho, čo sa máme naučiť pre život spoznávanie života školy slúžia
v modernej informačnej spo- dni otvorených dverí pre rodiločnosti. Uvedomujúc si tieto čov, prednášky na rôzne témy,
skutočnosti snažia sa vyučujú- školské sv. omše, spoločné preci našej školy neustále vytvá- žívanie liturgického roka. Pred
rať prostredie na efektívnej- nami je ešte dlhá cesta, ktorá
šie, atraktívnejšie a kvalitnejšie nebude ľahká, ale dobrá tímovzdelávanie. Preto sme hneď vá práca a obré vzťahy dokážu
na začiatku šk. roka vytvori- preklenúť mnohé problémy.
li jazykovú a počítačovú učebS pozdravom
ňu. Škola sa prihlásila do proVaša zástupkyňa M. Madjektu Infovek, ktorého zmys- leňáková
lom je pripraviť mladú
generáciu na uplatnenie sa v hľadaní a výbere
informácií. Ak budeme
úspešní a zaradia nás do
projektu, plánujeme využívať počítačovú učebňu nielen pri vyučovaní predmetu výpočtová
technika, ale aj pri vyučovaní iných predmetov.
Škola sa zapája tiež
do rôznych projektov
a súťaží. V niektorých
sme obsadili veľmi pekné miesta. Naši žiaci (L.
Fernezová, T. Rusnáková, J. Ľudmová) postúpili do diecézneho kola v biblickej olympiá- Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla
de, keď v okresnom kole
Jozef Mazurák, Anton Randiak 14 r.

Vzdelanie/Duchovné slovo
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Nekonečná láska

Obloha. Zaspávajúce belasé plátno s neistotou vchádza
k vládcovi tmy. Okolitý svet sa len
tak prizerá. Ešte aj stromy siahajúce do nebotyčných výšav ostávajú ticho ako hroby. Ba, tvária sa
povýšene, pretože sú blízko príbytku Stvoriteľa. Vôbec si neuvedomujú, že ich telo bude spoluúčastné na zlom diele človeka.
Veď na ich drevo pribijú samého
Božieho Syna, ktorý sa ochotne
podujal dokončiť vykúpenie sveta
a zboriť hradby Zlého.
Mlčia? Už nie. Pomaly sa
Zuzana Chovancová 14 r. v ich srdciach zobúdza nádej,

viera a láska. Láska. Áno, tá je
mocnejšia ako ich nečinné prizeranie na utrpenie Mesiáša.
Veria, že raz svitne nové ráno.
Nový deň, v ktorom bude pršať
blahodarný dážď Božieho milosrdenstva a ohrievať ich lúče Kristovej lásky. Jedine najvyšší Pán a Kráľ bude vládnuť
a nikdy už neokúsia temný svet
hriechu. Pieseň lístia bude príjemná pre ucho človeka a v ich
korunách zahniezdi radosť spolu s nebeským vtáctvom.
Zuzana Fernezová,
14 rokov

Dar modlitby

Výsledky konkurzu

dôverné objatie, ak chceme svoju dušu povzniesť k Bohu, učme
sa od nich. Vyzývajú nás svojím svedectvom a pobádajú nás,
aby sme prestali mrhať čas na
dne duchovnej váhavosti. Musíme sa vydať na cestu k výšinám.
Už od malička sa učíme Boh nás ochraňuj od toho, aby
modlitbe. Môže sa nám zdať, sme hovorili: „Dobre, ja nie
že malé dieťa modlitbe nerozu- som svätec“. Musíme mať svämie, ale keď z jeho úst zaznie tú trúfalosť, pretože Boh pomá„Ježiško veľmi Ťa ľúbim“, čas- ha silným, nerobí žiadne rozdieto zostaneme zahanbení, preto- ly medzi ľuďmi a dá odvahu tebe
že toľko lásky vypovedať v jed- aj mne. Sv. František a Klára
nej vete dokáže len čisté detské nachádzali svoju najhlbšiu skúsrdce. A odkiaľ vychádza mod- senosť z Boha v meditácii nad
litba nás dospelých? Z výšok ukrižovaným Ježišom. Preto,
našej pýchy, alebo z hĺbky skrú- ak sa ideš modliť, vojdi do svojej
šeného a poníženého srdca. izby, zavri za sebou dvere, kľakVzorom dokonalej modlitby sú ni pred Pánom, uponíž si srdce
naši svätí.
a rozjímaj. Pokús sa sprevádzať
Už ich život bol krásnou Ježiša na jeho krížovej ceste.
modlitbou. Pre nich bola mod- Priblíž sa k nemu v Jeho utrpelitba dôverným objatím s Bo- ní a On ti dá milosť poznať veľMarta
hom, a ak chceme prežiť toto kosť Jeho lásky.

V decembri v roku 2002 bol
v médiách vyhlásený konkurz
– výberové konanie na miesto
riaditeľky Materskej školy v Sihelnom. Do 31. januára 2003
boli podané na Obecnom úrade v Sihelnom dve prihlášky
s kompletnou dokumentáciou,
ktorá je potrebná na túto funkciu. Prihlášky si podali p. uč. O.
Synáková a p. uč. Ľ. Luscoňová. Školská rada pri Materskej
škole v Sihelnom túto dokumentáciu prekontrolovala a tajným hlasovaním určila poradie
uchádzačok. V poradí prvá bola p. uč. Synáková, druhé poradie pripadlo p. učiteľke Luscoňovej.
Konkurzné riešenie sa konalo dňa 26. 2. 2003 o 15.00
hod. v budove obecného úradu. Na tomto konkurze sa zúčastnili členky školskej rady,
zástupca obecného úradu a zástupca okresného úradu, vedúca odboru školstva v Námes-

Modliť sa, je životná potreba a neoddeliteľná súčasť kresťanského života.

tove p. Ľ. Miklušičáková. Ako
som už spomenula ako prvá išla obhájiť svoje vízie a predstavy o riadiacej práci a prevádzkovaní materskej školy p. uč.
O. Synáková. Tiež odpovedala
na doplňujúce otázky, ktoré boli zamerané na pracovno-právnu problematiku v školstve.
Nakoľko konkurzného riešenia sa nezúčastnila p. uč. Luscoňová za riaditeľku materskej
školy bola tajným hlasovaním
zvolená p. učiteľka Synáková.
Predseda školskej rady
A. Ďubašáková

Zvýšený záujem o umiestnenie detí v materskej škole
Do našej materskej školy sa na obdobie školského roku 2003/2004 prihlásil veľký
počet detí, z toho predškoláci, ale aj deti z mladšej vekovej
skupiny.
Nakoľko pre budúci školský
rok sa na základe prihlášok eviduje veľký počet prihlásených
detí pre dve triedy – rozhodli sme sa v spolupráci s obecným úradom požiadať odbor

školstva v Námestove o ďalšiu pedagogickú zamestnankyňu. Určitým problémom sa
však javia aj priestory v MŠ. Ich
schválenie bude v kompetencii
okresnej hygieny.
Do MŠ sa deti prijímajú na základe určitých kritérií: v prvom
rade sa zaraďujú predškoláci,
(nakoľko je tu dôležitý výchovno-vyučovací proces pre vstup
do 1. ročníka – zaškolenie). Po-

tom sú to deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti
z nevyhovujúcich sociálno – rodinných pomerov a deti zamestnaných rodičov.
Teší nás záujem samotných
rodičov o predškolskú výchovu a preto veríme, že budeme
môcť tieto problémy zosúladiť a vyriešiť spoločne so zriaďovateľom obecným úradom.
K prijatiu všetkých detí bude

nevyhnutné pridelenie pracovnej sily, vytvorenie priestorov
a schválenie štátnym zdravotným ústavom.
Pevne veríme, že potom budeme môcť prijať všetky deti aj
tie najmladšie, že uspokojíme
v plnej miere rodičov a hlavne
zamestnané mamičky.
O. Synáková
riaditeľka materskej školy
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Sihelník 1
Obecný úrad Sihelné
oznamuje občanom
zmenu
pracovnej doby

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 16.30
7.30 – 14.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Obedňajšia prestávka je od
12.00 – 12.30 hod.
Život na dedine

Zvyky na Veľkú noc

Koláž: Monika Garajová 6. B 12 r.

Stránkové dni
u starostu obce budú
vo štvrtok

strihali, aby mali husté a zdravé EVIDENCIA OBYVATEa aby nešediveli.
ĽOV SIHELNÉHO
Veľký piatok – vstávalo sa zaZA ROK 2002
včasu a umývalo sa v potoku, (na
znak toho, že aj Pilát si umyl ruNarodení 32
ky, keď odsúdil Pána Ježiša). S pôPrihlásení 13
dou sa robiť nesmelo, lebo bol vyOdhlásení 23
kopaný Boží hrob. Celý deň bol
Zomrelí 12
prísny pôst.
Biela sobota – bola zameraStav
ná na prípravu tradičných jedál.
obyV kostole pri Božom hrobe sa drvažala stráž. Večer pred kostolom
teľov
zapálili oheň (pálili Judáša). Po
k 31. 12.
tomto sa začali obrady v kostole
2002
slávnosť vzkriesenia.
bolo 1995
Veľkonočná nedeľa, pondelok
obyvateľov
– sú to sviatky radosti. Nedeľný
obed bol slávnostný a nechodilo sa
na návštevy – bol to veľký sviatok. Obecné zastupiteľstvo
V pondelok ráno chlapci chodiobce Sihelné
li po oblievačke, nosili aj korbáče.
zloženie
Dievčatá dávali kúpačom maľované vajce, alebo koruny. Vajíčko bo- Miroslav Brandys – zástuplo prejavom dobrosrdečnosti žičli- ca starostu a predseda
vosti a symbolom života. AĎ (mš) stavebnej komisie • Ján
Kozák – predseda finančnej
komisie • Bc. Jozef Chudiak
– predseda komisie pre kulMetodické centrum v Námes- daní všetkých zúčastnených matúru a šport • Margita Ďutove vyhlásilo II. ročník nesúťaž- terských škôl, medzi nimi aj naša.
bašáková – predseda soc.
nej prehliadky detských speváči- Reprezentovala ju Patrícia Luscokov ľudových piesní pod názvom ňová. Vystúpila smelo, pesničky komisie • Ladislav Bieľak a
Štrngalky. Aj naša MŠ sa roz- doplňovala kultivovaným pohybo- Vladimír Kornhauser – člehodla prijať a akceptovať výzvu vým prejavom. Za pekný spev do- novia školskej rady základúčasťou na tomto podujatí.
stala darček a za účasť na okres- nej školy za obec • Apolónia
Ďubašáková – predseda
Prehliadka speváčikov ľudo- nej prehliadke pochvalný list.
vých piesní sa uskutočnila v MŠ
Pre deti aj dospelých to bol školskej rady pri materskej
v Or. Veselom, kde nás privítali ta- veľmi zaujímavý deň, pretože sa škole • Mária Mlynarčíková
mojšie deti a to peknými ľud. pies- niesol v duchu ľudových tradí- – člen školskej rady v materňami a tancom boso a v krojoch.
cií, a nám všetkým pripomenul to skej škole za obec • StaniPo skončení tančeka nasledo- veľké kultúrne bohatstvo našich slav Gluch – člen obecného
Synáková MŠ zastupiteľstva
val program detských piesní v po- predkov.
Oblievanie, šibanie patria
k zvykom, ktoré sa zachovali dodnes, aj keď v zmenených podobách. Veľkonočný pondelok je len
vyvrcholením predchádzajúcich
dní, ktoré oslavujú kresťania, pričom mnohé siahajú až do pohanských čias.
Kvetná nedeľa – týždeň pred
Veľkou nocou. Od 7. st. sa datuje svätenie zelených konárikov
– bahniatok. Tieto bahniatka sa
dávali za obrazy, alebo na povalu, aby bol dom chránený pred
bleskom. Nosili sa aj na hroby
mŕtvych príbuzných. V kostole sa
čítajú pašie.
Zelený štvrtok – vyvrcholila
očista ľudí. Ešte pred východom
slnka chodili muži, ženy i dospelá mládež umývať sa do tečúcej
vody, ktorá mala vtedy zázračnú
moc, (podobne ako na Veľký piatok a Bielu sobotu). Dievčatá sa
chodili česať pod vŕbu, aby im narástli dlhé vlasy. Chlapcom vlasy

Štrngalky

JUBILANTI 2003
Najstarší občania

Ján Vronka nar. 1907
Maria Ďubašáková nar. 1909
Ignác Vnenčák nar. 1911
Mária Pindjaková nar. 1911
Žofia Petrakovičová nar. 1912
Jozefína Vnenčáková nar. 1912

90. rokov

Ján Grobarčík

80. rokov

Žofia Klušáková
Pavlína Maslaňáková

75. rokov

Žofia Vonšáková
Karol Brandys
Pavol Pindjak
Mária Mazuráková
Jozef Harbut
Karolína Maslaňáková
Mária Fernezová
Apolónia Stašová
Jozefína Gabrielová

70. rokov

Justína Grižáková
Karol Mazurák
Jana Kováčová
Jozef Kekelak
Johana Sivoňová
Vendelín Kolčák
Apolónia Juriťaková
Pavol Brezoniak
Žofia Sivoňová
Žofia Gurová
Jana Skurčáková
Karol Staník
Roman Bielak
Jana Luscoňová

65. rokov

Karol Jagelka
Mária Jagelková
Margita Gužiniaková
Žofia Skurčáková
Janka Gurová
Jana Grižáková
Jozef Klušák
Jana Grižáková
Ján Gura
Janka Gabrielova
Mária Chudiaková

60. rokov

Kristína Vnenčáková
Anna Macsodiová
Žofia Jaššáková
Anton Staš
Mária Chudiaková
Apolónia Skurčáková
Janka Skurčáková
Pavol Vnenčák
Margita
Fernezová
Apolónia
Chudjaková
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13. 7. 2003 Sväta omša v nádhernom kostole

Poslanie každého z nás
Každý z nás má určité poslanie na tejto Zemi. Jeden je robotník, druhý učiteľ, ďalší politikom,
a tak môžeme menovať donekonečna. Položili sme si otázku:
„Prečo sme vlastne tu?“
V prvom rade sa musíme starať
o svoje rodiny, nielen po hmotnej
stránke, ale hlavne sa starať o výchovu našich detí.
Mnohokrát musíme riešiť vandalizmus, záškoláctvo detí alebo
mladistvých. Kto to vlastne má
riešiť? Starosta alebo rodič.
Otec, autorita rodiny: rešpektujú nás naše deti? Alebo nemáme
na nich čas, nech nás neotravujú?
Mama, srdce rodiny: priťahuje rodinu k večernej modlitbe alebo povie, načo ich otravovať takou
zbytočnosťou.
Otec by sa mal starať o hmotné a matka o duchovné zabezpečenie. Naše deti sú vo veľmi zložitej situácii. Z každej strany na
nich číhajú nástrahy tohto sveta.
Moderný svet s drogami, alkoholom a istými roztopašnými nástrahami. Kde pôjdeme? Sú rodiny, ktoré si ustriehnu svoje deti,
aj keď chodia do práce. Ale od mala musia do svojich detí vštepovať
zodpovednosť, pravdovravnosť
a viesť ich k úprimnej viere. Pýtať sa ich, čo robili vo voľnom čase. Každý zodpovedný rodič zistí,

či jeho syn alebo dcéra klame, alebo hovorí pravdu.
Dobré mamy vedia tiež zastúpiť otcov, lebo ich láska a materinské puto dokáže zázraky. Ale
toto všetko sa musí budovať od
narodenia. V prvom rade tu musí
byť záujem obidvoch rodičov. Už
je zle, keď mama alebo otec bedáka, že môj syn má pätnásť a že mu
nemôže rozkázať alebo vôbec nevie, do akej spoločnosti chodí. Ešte najväčším sklamaním je, že obidvaja rodičia sú doma a deti si robia, čo chcú.
Alebo všetko chceme zhodiť na
spoločnosť a školu. Samozrejme,
že musia aj ony pomáhať pri výchove, ale v prvom rade je tu rodič,
my sa budeme raz zodpovedať.
Učiteľ je druhým vychovávateľom a našim zástupcom. Zverujeme im deti, aby z nich vychovali zodpovedných a dobrých ľudí.
Dobrý učiteľ je ten, ktorý svoju prácu berie ako poslanie a nie zamestnanie. Preto som veľmi rád, že máme takú školu, akú sme chceli. Ešte
to nie je ideálne, ale prvé výsledky
výchovy v duchu evanjelia sú na
svete. Musím pochváliť všetkých
učiteľov za ich prácu a zároveň ich
prosím, aby nezamieňali povolanie
so zamestnaním a pomáhajte nám
pri výchove našich detí. Zvlášť musím pochváliť tých učiteľov, ktorí sa

s deťmi zapájali do spoločných akcií a pripravili pekný program na
Deň matiek, Deň detí a na stretnutie s dôchodcami.
Do vzdelania a výchovy musíme vložiť strašne veľa prostriedkov
a úsilia, lebo spoločnosť potrebuje
múdrych a vzdelaných občanov.
Aj naše obidve školské budovy sú
v zanedbanom stave. Štát sa o ne
nestaral, ale nám ich odovzdal
a peniaze na opravu nám nedal.
Snažíme sa postupne odstraňovať
závady. V súčasnej dobe sa maľujú
okná v hlavnej budove za pomoci
nezamestnaných.
Opravili sme oplotenie v okolí škôlky, ktoré bolo v dezolátnom

stave. Nevieme si chrániť spoločný
majetok, ale údržbu platíme všetci
zo svojich daní. Chcel by som poprosiť spoluobčanov z okolia škôlky: prizrite tento areál, veď to slúži všetkým nám. Keď je to otrhané,
tak je to hanba nás všetkých. V súčasnej dobe sa pripravujú projekty
na novú telocvičňu, ktorá by veľmi
pomohla hlavne deťom a mládeži.
Všetko je to drahé. Náš život nie je
len o peniazoch.
Sú prázdniny, čas dovoleniek –
nájdime si chvíľu času pre naše deti. Stačí ísť len na prechádzku do
našej prírody a porozmýšľať o našom živote. Nabrať nové sily a začať postupne meniť svoj život.
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Ako vznikla naša škola
Aby sa rodičia mohli slobodne
rozhodnúť v tejto otázke, musia
byť najskôr dobre a pravdivo informovaní o cirkevných školách.
Preto sme sa rozhodli uverejňovať
v Sihelníku po častiach prednášku
PaedDr. J. Draveckého o poslaní
a význame týchto škôl. ThDr.
Anton Tyrol tu mal raz kázeň zameranú na pastoračné pôsobenie
otca biskupa, v ktorej vyzdvihol
jeho veľké úsilie o rozvoj katolíckych škôl.
Keď už boli niektorí rodičia
presvedčení, že treba urobiť
prieskum v tejto otázke, ešte som
ich žiadal, aby počkali, lebo nebolo jasné, ako je to s financovaním
cirkevných škôl.
V žiadnom prípade som nechcel, aby po tejto stránke trpeli
naši ľudia, hoci dokumenty pápežov hovoria o tom, aby kresťania
udržiavali katolícke školy aj za cenu finančných obetí, čo kresťania
vo svete, kde sú diskriminovaní, aj
uskutočňujú. Preto sme zašli za
PaedDr. J. Draveckým do Popradu, kde sme sa informovali o týchto veciach. On nás ubezpečil,
že nemusíme mať z toho strach.
Hovoril o tom, ako to bolo doteraz
a aké zákony sa pripravujú.
Iniciátori cirkevnej školy sa
zišli na fare, kde ma požiadali
o spoluprácu pri zakladaní tejto
školy. Vtedy som povedal, že túto
aktivitu nevyhlásim v kostole,
kým nebude o tom informované
vedenie školy. Preto som zašiel za
pani riaditeľkou a zástupkyňou.
V riaditeľni som ich informoval
o aktivite rodičov. Pani riaditeľka
sa už raz predtým na rodičovskom
združení vyjadrila, že aj ona je za
cirkevnú školu. Rozprávali sme
sa, ako by mal vyzerať prieskum
v tejto veci. Po rozhovore v riadi-

história
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teľni som oficiálne v kostole oznámil o iniciatíve zriadiť cirkevnú
školu.
Medzi prvé kroky mal patriť
oficiálny prieskum medzi rodičmi,
v ktorom by sa ukázalo, koľkí majú
záujem o cirkevnú školu. Pred ním
sme však ešte pripravili verejnú
diskusiu, na ktorú sme pozvali PaedDr. J. Draveckého, aby sa ľudia
mohli pýtať na nevyjasnené problémy. Prišiel aj pán biskup Andrej
Imrich. Táto diskusia bola v kostole po sv. omši v piatok. Veriacich
som o nej upovedomil v nedeľu. Aj
učitelia mali na ňu voľný prístup.
Po stretnutí s rodičmi pri súkromnom rozhovore v sakristii, na ktorom bol prítomný aj pán starosta,
dal J. Dravecký pani riaditeľke
návrh, podľa ktorého by sa mohlo
postupovať pri hlasovaní.
Následne, dňa 2. apríla 2001,
sme na fare mali stretnutie ohľadom hlasovania o zriadení cirkevnej školy. Bol na ňom prítomný
pán starosta, pani riaditeľka
a správca farnosti. Tento návrh
v niektorých bodoch poopravila
pani riaditeľka a niečo pozmenil aj
pán starosta.
Všetci sme nakoniec s konečnou podobou podmienok pri
hlasovaní súhlasili a podpísali
sme zápisnicu. Pri samotnom
hlasovaní školu zastupoval pán
učiteľ Š. Bojnák, ktorý jediný
nepodpísal výsledky hlasovania
s odôvodnením, že nesúhlasí
s postupom hlasovania. On tým
pádom nejednal v mene školy, ale
vo svojom vlastnom mene, lebo
hlasovanie prebehlo v súlade so
zápisnicou. Za to sa mal zodpovedať vedeniu školy.
Hlasovanie dopadlo veľmi
úspešne, za čo treba poďakovať
všetkým zúčastneným, hlavne

rodičom. Je to ich veľké svedectvo
v tomto svete. Ukázali, že krstné
záväzky, dané Bohu, berú vážne.
Myslím si, že by hlasovanie dopadlo ešte lepšie, keby niektorí rodičia nepodľahli neoprávnenému
strachu z toho, že sa bude platiť...
Obecné zastupiteľstvo dalo
svoj súhlas so zriadením katolíckej školy 4. mája 2001, ktorý bol
tiež potrebný. Dokumenty boli poslané na biskupský úrad. On žiadal o transformáciu štátnej školy na cirkevnú. V žiadosti mal byť
podľa zákona uvedený aj riaditeľ
novej školy. No iný zákon zase vyžadoval konkurz na post riaditeľa,
keď už bude škola schválená. Keďže si tieto zákony protirečili, bolo treba v žiadosti fiktívne niekoho uviesť a pripojiť jeho niektoré doklady. Povedali mi, že mám
o ne niekoho požiadať a že to môže
byť aj celkom nezávislá osoba. Zašiel som preto za pani riaditeľkou
Novákovou a vysvetlil som jej situáciu. Povedal som jej, dokedy musím nahlásiť meno a odovzdať patričné doklady, a že ak chce, môže
ich ponúknuť, čo sa aj stalo. V žiadosti bolo preto uvedené jej meno
aj s patričnými dokumentmi, ktoré nám prefotila. Aj toto bola pomoc pri zriaďovaní našej školy.
Minister školstva Vtáčnik podpísal vznik cirkevnej školy v Sihelnom na konci roku 2001. Nám to
bolo oznámené až po novom roku.
Martin Fronc, ktorý bol vtedy
tajomníkom na ministerstve školstva a neskôr sa stal ministrom,
mi pri otvorení tejto školy povedal, že ho veľmi prekvapilo, že
Vtáčnik podpísal vznik tejto školy
bez problémov. On si pripravoval
argumenty, očakával veľký zápas
o túto školu a ani veľmi nedúfal,
že uspeje. Tieto jeho obavy som
vybadal pri predchádzajúcej návšteve u neho. Za vznik tejto školy
sa však modlilo veľa ľudí, ktorým

záleží na raste Božieho kráľovstva. „Kto prosí, ...“
Prvý konkurz na miesto riaditeľa dopadol neúspešne, lebo
nikto neprejavil záujem viesť túto
novú školu. Každý sa mohol slobodne rozhodnúť. Čas na rozmyslenie a prihlásenie sa bol pomerne dlhý. Bolo to dosť prekvapivé.
Niektorí očakávali, že sa prihlásia
aspoň šiesti, či už z tejto dediny, či
z okolia. Jedna prihláška síce prišla, keďže však neboli splnené základné kritériá (mať pedagogické
vzdelanie...), nemohla byť akceptovaná. Pán biskup preto musel
na nejaký čas, podľa zákona, niekoho menovať za riaditeľa. Pýtal
sa ma, či v tejto farnosti bol vyhlásený konkurz. Potvrdil som mu,
že v kostole som ho vyhlásil a že
do školy tiež prišiel oznam o konkurze. Keďže nikto neprejavil záujem o vedenie školy, pán biskup
dočasne menoval Mgr. Margitu
Borovú z Rabčíc, ktorú poprosil,
aby to zobrala ako službu. Keďže
toto menovanie bolo iba dočasné, bol druhýkrát vyhlásený konkurz s náročnými požiadavkami
na miesto riaditeľa. Oznamy sa
zopakovali. Pretože sa nikto nehlásil, na poslednú chvíľu sa prihlásila doňho Mgr. Margita Borová, ktorá ho aj úspešne absolvovala. Zvládla pomerne náročný
prechod školy zo štátnej správy
pod obec a následne na cirkevnú školu.
Mnohé kompetencie, ktoré
mali ešte nedávno okresné úrady
školstva, prešli na samotné školy, či už sú štátne, alebo cirkevné.
Preto aj služba riaditeľov sa stala
náročnejšou. Zmenili sa aj niektoré zákony, ktoré si musia nanovo
osvojovať aj starší riaditelia. Pán
biskup ju prišiel oficiálne uviesť do
funkcie riaditeľky. Pri tejto príležitosti tu slúžil aj sv. omšu.
duchovný otec vdp. Martin Koleják

Cirkevná Základná škola sv. apoštola Pavla

e-foto: v. briš

duchovný život
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Situácia na Slovenku je skutočne vážna. Veď to vníma každý z nás.
Doba sa za posledných 10-15 rokov podstatne zmenila. Sociálna,
ekonomická situácia núti dnešného
človeka viac sa obracať, aby zabezpečil rodinu. V tomto uponáhľanom
a dravom svete akoby mizla vzájomná úcta, tolerancia... a tak sa vytvárajú medzi ľuďmi čiary rozdelenia! Akoby sme zabúdali na svoju
kresťanskú orientáciu, na hodnoty,
ktoré sú nám vpísané hlboko v nás.
Všetko je však v rukách ľudí! Len od
náš záleží, akú klímu si medzi nami
vytvárame. Celý národ istotne nezmeníme, ale aj my sme súčasťou
tohto národa. Takže sa to dotýka aj
nás osobne.

Rozhovor s novým farárom
Milý pán farár, len pred nedávnom ste prišli do našej obce a nastúpili ste do služby v našej farnosti. Za ten krátky čas, čo ste tu, sme
Vás nemohli ešte spoznať. Pravdou
však je, že sme zvedaví, čo skrýva táto nová tvár pri oltári. Mohli
by ste nám teda porozprávať niečo o sebe?
• Rozprávať niečo o sebe... to by bolo veľmi dlhé! Ak by som mal vypichnúť len niektoré okamihy z môjho života, spomenul by som moje rodisko
– Ružomberok. Doma sme boli štyria súrodenci. Z detstva si toho už
veľa nepamätám. Ale boli to istotne pekné roky. Už ako 15-ročný som
nastúpil do „školy života“. Vtedy ma
totiž prijali na Dopravnú priemyslovku do Zvolena. Nový svet dovtedy
pre mňa úplne neznámy, ďaleko od
rodičov, priateľov… Konfrontácia
so svetom, kde sa človek učí od všetkého, čo príde do cesty. Túto prvú skúšku som zrejme zvládol celkom dobre. Moje ďalšie kroky viedli na Spiš do kňazského seminára.
Po dlhých 6 rokoch štúdia a formácie som v roku 1999 prijal z rúk otca biskupa kňazskú vysviacku. Prvý
dekrét ma odvial do Markušoviec
– obce neďaleko Spišskej novej Vsi.
Každodenné stretnutia s občanmi tmavšej pleti boli pre mňa veľmi poučné. Dlho som sa tu však neohrial. Povolávací rozkaz mi pripomenul brannú povinnosť. A tak
v ďalších lekciách školy života som
vyskúšal, ako sa obliekajú maskáče, hádže ručným granátom a vozí
v bojových vozidlách. Moja nasledujúca zastávka bolo miesto kaplána vo veľmi živej obci Likava. No
ani tu mi nebolo dopriate zapustiť korene. Dekrét otca biskupa ma
na jeden rok umiestnil do mesta pod
Tatrami – do Popradu. Tu som zas
bol konfrontovaný s mentalitou väčšieho mesta. Na moje prvé miesto
správcu farnosti som nastúpil do
Svätého Kríža. Táto obec, ako aj ce-

lý región horného Liptova, je povestný svojou skôr protestantskou orientáciou. S malou skupinou verných
veriacich sme tu vytvárali akoby jednu rodinu. Takže ďalšia nová skúsenosť! Nástupom do Sihelného som
obrátil knihu na novú stránku a začal písať. Takže uvidíme...
Ste mladý človek, mladý kňaz. Asi
nie je jednoduché, keď taký mladý
kňaz dostane do správcovstva farnosť, ako napr. naša. Ako to vnímate vy?
• Každá farnosť predstavuje určité
špecifiká. Pre jedno miesto je charakteristická rómska otázka, inde
je kňaz konfrontovaný s mestským
štýlom života a možno laxným prístupom k viere, na inom mieste je
potrebné byť spokojný s malou hŕstkou veriacich v skromných podmienkach... všetko je to škola! A severná
Orava je povestná svojou silnou religiozitou... aj tento fenomén je pre
mňa novou realitou, ktorú treba
prijať ako ďalšiu novú skúsenosť.
Čím je pre Vás kňazská služba a čo
považujete za najdôležitejšie v tejto službe?
• V otázke sa už ukrýva časť odpovede! Je to skutočne služba ľudom
a Bohu. Ak by tak niekto hľadal niečo iné, tak asi neobstojí. Dôležité
je oddať sa tomuto ideálu naplno.
Vyžaduje si to obrovský kus obety.
Obetovať svoj čas, pohodlie, sily...
A to je veľmi ťažké. Aj kňaz je len
človek a má svoje hranice.
Ktorý svätý je Vám najbližší a prečo?
• Nemám nejakého mimoriadne obľúbeného svätca. V mládežníckom
veku aj silou prostredia mi trochu
imponoval sv. Ján Bosko. Dnes skôr
vnímam svätcov v globále ako vzory čností a príkladného kresťanského života.
• Ako vnímate súčasnú situáciu na
Slovensku? Mne sa zdá, že je veľmi
zložitá, ľudia sú rozdelení a vládne
veľká názorová pluralita.

Poďakovanie
veriacich
Pred niekoľkými dňami sme sa
rozlúčili s naším duchovným otcom, Martinom Kolejákom, ktorý bol vyslaný na ďalšie štúdiá do
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V čom vidíte úlohu mladého človeka dnes u nás na Slovensku?
• Je pravdou, že mladý človek
v sebe ukrýva množstvo ideálov.
Väčšina sa dokáže pre tieto ideály obetovať! A to je istotne veľkým
pozitívom.
nešnému svetu treba vliať oceán nádeje. Plakať nad tým, čo bolo
a rozčuľovať sa nad neútešnou situáciu teraz - to je málo... To dokáže každý. Úlohou každého je nebáť
sa zajtrajška, nevzdávať sa svojich
snov a s Božou pomocou dobíjať vytúžené méty. Aj keď na ich dosiahnutie je potrebné vynaložiť nemalé úsilie! Myslím si, že mladá generácia je pre túto úlohu výsostne
predurčená.
Ríma. Bol prvým správcom našej
farnosti. Pán Boh nám v jeho osobe poslal veľmi múdreho a dobrého kňaza. Jeho skromnosť a svätosť
nám ukázala cestu, po akej by mal
kráčať opravdivý kresťan. Určite
mi dá za pravdu každý, kto vnímal
svätú omšu s láskou v srdci, že má
úžasný cit na slávenie svätej omše.
Jeho vyjadrovanie k aktuálnym témam v spoločnosti nás viedlo k hlbokému zamysleniu nad sebou. Veľa mu záležalo na výchove a vzdelaní našich detí v kresťanskom
duchu, kde sa jeho úsilie zavŕšilo vznikom cirkevnej školy. Bude
nám ho pripomínať výzdoba kostola, ktorá svedčí o jeho osobnosti.
Duchovný otec Martin za všetko Vaše úsilie, námahu a prosby
u Nebeského Otca Vám Pán Boh
zaplať. Vyprosujeme Vám lásku
Ježišovho Srdca a stálu horlivosť
v konaní Božieho diela.

vďační veriaci

Odpoveď na dôležitú otázku
Jeden učiteľ sa vlani pýtal, či
tí, ktorí sú proti katolíckej škole,
sú zároveň aj proti Bohu. Na dôležité otázky treba odpovedať. Veď
od týchto postojov závisí naša večnosť. Pán biskup Andrej Imrich
na túto otázku odpovedal pri jednej príležitosti. Vysvetlil, že tu treba rozlišovať. Ak by niekto chcel
katolícku školu v oblasti, kde niet
katolíkov, ale žijú tam dajme tomu mohamedáni, alebo ateisti
a niekto bude proti tomu, aby tam
vznikla katolícka škola, tak nie je
proti Bohu. Treba totiž rešpektovať presvedčenie týchto ľudí. Oni
majú právo na mohamedánsku,
či ateistickú štátnu školu. Ak však
bude niekto proti katolíckej škole v oblasti, kde žijú samí katolíci,
alebo väčšina katolíkov, samozrejme, že je proti Bohu. Je ešte možnosť, že niekde žijú ľudia rôznych

denominácií. Potom závisí od toho, koho je percentuálne viac,
čo si však zároveň vyžaduje rešpektovať presvedčenie menšiny.
Ak by niekto chcel riešiť problém
prostredníctvom štátnych škôl
s dôvodom, že tie sú neutrálne,
tak je to zavádzanie. Neexistuje
neutrálna výchova. Buď dieťa rodičia vychovajú ako katolíka, alebo evanjelika, atď. Ak niekto dieťa
vychováva neutrálne, bez vplyvu
nejakej viery, tak vychová ateistu.
Neexistuje neutrálna výchova.
Spása rodičov závisí aj od toho,
či svoje deti privedú k Bohu. Láska k deťom sa prejavuje v prvom
rade nie tým, že ich rodičia zasypú
hmotným blahobytom, ale tým, že
ich privedú k zmysluplnému životu, k životu viery. Veď On prišiel,
aby sme mali život, a aby sme ho
mali v hojnosti. Martin Koleják

4. strana / 17. 7. 2003

Sihelník 2
na túto výchovu. Medzi rodičmi

Profil učiteľa aslednom
výchova
odstavci prvého člán-

Aby učiteľ (vychovávateľ) mohol vychovávať, musí byť sám dobre vychovaný! Aby učiteľ (vychovávateľ) mohol vychovávať v kresťanskom duchu, musí byť sám
presvedčený a praktizujúci kresťan. Akú výchovu dá deťom škola,
na ktorej prevažujú učitelia protinábožensky zameraní? Hodina vyučovania náboženstva (na prvom
stupni ako nepovinný predmet),
na takej škole kresťanskú formáciu
detí a mládeže nezabezpečí! V po-

ku deklarácie je dôležitá veta:
„Svätý cirkevný snem rovnako
vyhlasuje, že deti a mládež majú právo byť vedení k správnemu
úsudku a k osobnému osvojeniu
si mravných hodnôt, ako aj k dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha“. Snem tu nehovorí o kresťanskej, či katolíckej
náboženskej výchove, ale o náboženskej výchove vôbec. Zdôrazňuje tu právo detí a mládeže

sú aj takí, ktorí hovoria: Rešpektujem slobodu svojho syna, dcéry. Nevnucujem mu náboženskú
výchovu. Až bude mať 20 rokov,
rozhodne sa sám... Takíto rodičia
vnútili svojím deťom vlastne všetko! Dokonca i život! Veď sa ich nepýtali, či chcú prísť na svet... Budú
mať deti, až dospejú v 20-tich rokoch čas a chuť čítať zväzky náboženských kníh? Niekedy nesprávne
rozmýšľajú i kresťanskí vychovávatelia. Náboženská výchova vraj nie
je pre všetky deti. Musí byť vraj
rešpektovaná náboženská sloboda. Čakať až do dvadsiatky – môže
byť pre niektorých neskoro. Stanú
sa z nich zatiaľ otroci rôznych vášní, obete omamných jedov, drog,
slabosi bez vôle... A predsa mohol ich život dopadnúť inak. Avšak
niekto stále čakal, že sa sami rozhodnú...
Mnohí si zaiste neuvedomujú
nebezpečie, ktoré hrozí mladým,
ak sa im nedostane náboženskej
výchovy a vzdelania. Náboženská
výchova pritom nemôže byť nejaké neutrálne, ľahostajné predkladanie suchých mravných a náboženských poučiek. Náboženská
výchova má burcovať proti ľahostajnosti, pozývať a povzbudzovať
k dobru, zapaľovať... Právo na ná-

Výchova
boženskú výchovu vyplýva z dôstojnosti ľudskej osoby. Dospelému človeku sa má ponechať plná
sloboda, aby konal podľa svojho
svedomia (v patričných médiách).
Treba rešpektovať spravodlivý verejný poriadok (zákony). Zároveň však má platiť, aby v náboženských veciach nikto nebol nútený,
aby konal proti svojmu svedomiu.
Teda ani ľudia bez vyznania a ateisti nesmú byť nútení nedovolenými spôsobmi prijímať pravdu.
Ježiš Kristus nenútil nikoho násilím, aby uveril. Ani apoštoli. To
zase neznamenalo, že uskutočňovali svoje poslanie ľahostajne a bez
nadšenia! Ich horlivosť ich priviedla až k mučeníctvu.
Čo to v praxi znamená, aby deti boli podnecované k tomu, aby
mravné hodnoty posudzovali podľa
správneho svedomia?
• nestačí len naučiť správne
hodnotiť skutky, slová a myšlienky, nestačí len dať správne normy
• treba dosiahnuť, aby mladý
človek, dieťa prijalo mravné normy za svoje, aby bolo o nich presvedčené
• nestačí len pôsobiť na rozum,
ale aj iné: vôľu, cit (liturgia,...)
• treba vytvárať správne návyky – pestovať vo svojej duši čnosti.

PaeDr. Ján Dravecký

Pokora je vzácna, krásna a mnohými ospevovaná čnosť

Pokora je vzácnou a mnohými svätými ospevovanou
čnosťou. Je vzácnou hodnotou v živote človeka a kto ju má, je
šťastným človekom, lebo drží v rukách vzácnu perlu obrovskej hodnoty. Dnešný svet so svojou túžbou po sile, moci a ovládaní nám
rozpráva, že treba byť silným,
priebojným, prvým a ísť dopredu
hlava nehlava. Kto má široké lakte a silné päste, ten dnes prerazí.
A tak vidíme okolo seba mnohých,
ktorí si razia cestu, nehľadiac na
nikoho a nič okolo seba. Pozor!
Ježiš nám hovorí niečo úplne iné:
„Kto chce byť prvý, nech je sluhom
všetkých.“ a „Poslední budú prvými.“ Napokon, On sám mocný Boh stal sa úbohým človekom
a uponížil sa; neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. On – prvý, stal
sa posledným; On – svätý, bol považovaný za zločinca; On – Pravda bol považovaný za luhára; On
– Láska bol mnohými znenávidený a odvrhnutý. Kto pochopí veľkosť jeho pokory? Pretože bol taký
pokorný, mohol tak veľmi milovať.
Pokora dáva priestor láske. Kto je
pokorný, dokáže opravdivo milovať. Pokorný človek totiž nevidí
iba seba a to svoje, ale je vnímavý
na iných okolo seba, na ich potreby. On vie, že potrebuje iných a že
oni potrebujú jeho. Pokora je ako

dno pohára. Čím väčšie je dno pohára, tým viac možno do neho naliať. Čím väčšia bude moja pokora,
tým viac lásky bude môcť Boh do
mňa vložiť.
Pokora je postoj, ktorý človek
zaujíma vo vzťahu k Bohu, iným
ľuďom i sebe samému. Pokora vo
vzťahu k Bohu – Postav sa pred
Boha a poznávaj ho. Vidíš Jeho
krásu, veľkosť, všemohúcnosť,...
Boh je Láska. Boh je Pravda. On
je tvoj Stvoriteľ. Si na ňom totálne závislý; bez neho nič nemôžeš.
„Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
(Jn 15, 5). „V ňom žijeme, hýbeme
sa a sme.“ Pokorný človek si toto
uvedomuje a na to pamätá a preto všetko, čo robí, koná s Bohom
a pre neho.
Pokora vo vzťahu k iným ľuďom – Iní, tak ako ja sú stvorení
Bohom. Sú to moji bratia a sestry. Tak, ako ja, aj oni majú právo
žiť, právo žiť naplno, poznať boha a milovať jeho i všetkých ostatných. Pokorný človek si uvedomuje: „Nie som tu sám. Sú tu aj iní ľudia, ktorých boh stvoril a miluje ich
práve tak ako mňa. Oni ma potrebujú a ja potrebujem ich.“
Pokora vo vzťahu k sebe samému: Som tým, kým som. Nie som
nič viac a nič menej, než to, čo som
v Božích očiach. Boh ma stvoril,
dal mi život, má so mnou plán; po-

voláva ma k životu v láske. Sv. Ján
Mária Vianney raz dostal dva listy.
V jednom ho veľmi chválili a ospevovali ako svätého; v druhom ho
kritizovali ako najneschopnejšieho, hlúpeho človeka. On hovorí:
„Prvý list bez druhého by ma mohol viesť k veľkej pýche a zase druhý bez prvého by ma mohol viesť až

Deň matiek

Usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy. Jej pohladenie, jej
úsmev i vráska sú ako modlitba, čo
do nej vložil Boh. Mama je láska.
Lebo aj Boh je láska... To sú verše, ktorými sa v podaní Kataríny Vnenčákovej začala oslava dňa
matiek.
O maminom chápajúcom a láskavom srdci bola aj pantomíma,
kde veľmi dobrý herecký výkon
predviedli žiačky z 8. A. triedy.
Prejaviť lásku a pritom nepovedať
ani slovo dokáže len milujúce srdce. Mária Bielaková a Janka Grižáková nám svojou scénkou povedali, že jednotvárna a často nedocenená práca, ktorú mama denne
v domácnosti musí zvládnuť, je
oveľa ťažšia, ako ich zodpovedné
pripravovanie sa na vyučovanie.
S peknou piesňou vystúpili Monika Vnenčáková a Marta Kľušá-

k zúfalstvu. V skutočnosti však netreba robiť rozruch ani okolo jedného ani okolo druhého, lebo sme tým,
čím sme v Božích očiach.“
Dnešok veľmi potrebuje pokoru;
my potrebujeme pokoru. Keď ľudstvo znovuobjaví pokoru a zamiluje si ju, nájde veľký poklad a cestu
k šťastiu.

ková. Veľmi milé bolo vystúpenie
malých škôlkarov a žiakov nižších ročníkov, ktorí peknými básničkami, piesňami a tančekmi oživili sihelnianske tradície. Prosby
za zdravie, milosť a požehnanie
svojich mamičiek vysielali k Bohu
piataci. Vystúpenie ukončila nádherným hlasovým prejavom Alžbetka Chudjaková, ktorá spievala pieseň s textom: „Prosím, Pane Bože, Ty počuješ môj hlas, ja,
každý deň Ťa volám – odpusť, nesúď nás.“
Boli tu vystavené aj výkresy,
kde sme sa mohli nájsť pri našej
každodennej práci.
A keďže táto oslava bola, ako sa
patrí, nechýbal tu zákusok, kvet
a blahoželanie všetkým mamám
od pána starostu.
Deti, ale aj všetci, čo sa podieľali na príprave tejto oslavy, dokázali, že majú ku mamičkám veľkú
úctu – Pán Boh zaplať.
mama
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Časopis žiakov
Cirkevnej Základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihelnom

Leto
– čas oddychu
Leto je čas oddychu, dovoleniek, cestovania... Práve v tomto čase sa naša pozornosť upriamuje hlavne na „cestu“, po ktorej
sa dostaneme k nášmu vytúženému cieľu.
Mapy nám napr. ukazujú, ako
sa najlepšie, bezpečne a najrýchlejšie dostaneme ku chate alebo
na vrchol hory. Pracovníci cestovných kancelárií nás ubezpečujú, že tá, či oná cesta k moru je bezpečná, rýchla a dokonca je v akcii!!! Človek má možnosť výberu,
kam a ako pôjde. Stačí si vybrať.
V štrnástej kapitole Jánovho evanjelia hovorí Ježiš učeníkom o svojom odchode. Oni sú v pomykove:

„Kam ide?“ Chcú ísť s ním, no nevedia, kam ide. Ježiš situáciu „využíva“ a ponúka im svoju jedinečnú cestu do domu Otca. Hovorí
o sebe samom ako o ceste: „Ja som
cesta“. Ježiš jasne zdôrazňuje: „Ja
som tá cesta - inej správnej ces-

ty, ktorú vám predkladám, niet.“
Ja som tá jedine správna cesta,
po ktorej prídete k Otcovi: „Nik
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Ježiš dáva svojim učeníkom, a teda aj nám, jednoznačnú odpoveď
na cieľ svojej cesty. Kam odišiel po

svojej smrti a zmŕtvychvstaní, kde
teraz prebýva. Ak by Ježišova cesta neviedla k Otcovi, a ak by nebol u Otca, tak viera učeníkov, ale
aj nás nemá oporu. Kto by chcel
šliapať celý deň po ceste k nejaPokračovanie – str. 6
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Dokončenie – str. 5
kej chate, keby neveril, že ho táto
cesta k nej privedie? Cesta znamená orientáciu, stálosť, istotu. Toto dáva Ježiš človekovi, ktorý verí.
A také niečo môže darovať jedine
On. Ježišov učeník preto nemusí hľadať inú cestu či už v židovstve, alebo v iných náboženstvách.
Iný význam slova „cesta“ máme
vykreslený v Skutkoch apoštolov:
„Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol
stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema.“ (Sk
9, 2) alebo: „V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu
cestu.“ (Sk 9, 23), podobne v 1Kor
12, 29 - 31 – „Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci
učiteľmi? Robia všetci zázraky?
Majú všetci dar uzdravovať? Ho-

voria všetci jazykmi? Vari všetci
vysvetľujú? Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ Apoštol
Pavol a Skutky apoštolov pod termínom „cesta“ označujú nové náboženstvo a s ním spojený aj nový
spôsob života. Teda, ak Ježiš hovorí o sebe: „Ja som tá cesta“, zároveň nám hovorí: „Pozri na môj
spôsob života, všímaj si moje správanie k nepriateľom, môj vzťah
k Otcovi, pozri na môj kríž a na
moje zmŕtvychvstanie...“ Žiť týmto novým spôsobom života znamená život v Kristovi.
Pri túre, v lietadle, na skale...
nájdi si čas na zamyslenie, po akej
ceste kráčaš: „Je to tá správna cesta k Otcovi, alebo používam rôzne
skratky? Žijem ten nový spôsob života, ktorý mi predkladá Ježiš?“
Dnešná doba ti predkladá tisíce
rôznych ciest. No TY vieš, ktorá je
tá správna: cesta v Kristovi.
Pavol Hudák SVD

Rada na prázdniny
Chceš sa dobre modliť?
Dožič si každý deň štvrťhodinku ticha.
Bez hudby, televízie, priateľa.
Len tak budeš mať skutočnú
šancu počuť Boha.
Lebo v tom hluku, ktorý ťa
obklopuje mohol, by Boh do zachrípnutia volať a ťažko by si Ho
porozumel.
Daj Bohu šancu, aby si Ho
vypočul.

Bez priateľov nemáš nič
Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec mu
dal vrecko klincov a povedal mu,
nech vždy, keď sa nahnevá, zatlčie jeden klinec do plota vzadu za
domom.
Prvý deň zatĺkol chlapec do
plota 37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil kontrolovať svoj
hnev a počet zatlčených klincov
sa postupne znižoval. Zistil, že je
jednoduchšie ovládať zlosť, ako
zatĺkať klince do plota. Nakoniec
prišiel ten deň, keď sa chlapec ani
raz nenahneval. Povedal to otcovi
a otec mu navrhol, aby teraz vytiahol vždy jeden klinec, keď sa za celý deň ani raz nenahnevá.
Dni sa míňali a chlapec po čase mohol povedať otcovi, že v plote nezostal ani jeden klinec. Vtedy
zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu. Tam mu pove-

dal: „Urobil si dobre, chlapče, ale
pozri sa na diery v plote. Ten plot
už nikdy nebude taký, aký bol. Keď
povieš niečo v hneve, tak to zanechá práve takéto jazvy. Ako keď
zabodneš do človeka nôž a vytiahneš ho. Nezáleží na tom, koľkokrát povieš „ľutujem“, rana stále
zostáva. Rana spôsobená slovom
bolí rovnako ako fyzický úder.
Priatelia sú vlastne veľmi vzácne drahokamy. Rozosmievajú ťa
a podporujú ťa vo všetkom. Vypočujú ťa, ak máš starosti, pochvália
ťa a vždy sú ochotní otvoriť ti svoje srdce.
Úsmev je často hviezdou, ktorá
sa skvie vysoko na nebi a ukazuje,
že tam hore bije Otcovo srdce.
***
Úsmev na pokojnej tvári hovorí o vnútornom šťastí duše spojenej s Bohom.

škola/rady

Poďakovanie veriacich
Večnosť je pred nami, večnosť je
za nami, pre nás ostáva len chvíľa
medzi večnosťami a my ju chceme
prežiť s Bohom, pokým opäť s Ním
nesplynieme vo večnosti.
Dôstojný pán farár,
vždy ste nás viedli k tomu, aby
sme v každej životnej situácii dokázali hľadať pravdu a konali dobro. Ukázali ste nám cestu, po ktorej keď pôjdeme, budeme skutočne
šťastní, cestu k Bohu, bez kladenia
našich podmienok. Teraz už vieme, sme presvedčení, veríme, že táto cesta, aj keď nie je ľahká, je jediná. Človek má často sklony všetko,

čo sa v živote dá, uľahčiť si, zjednodušiť, pokoriť. Vy ste nás naučili, aby sme sa snažili hlavne o osobnú pokoru ako výraz našej múdrosti a Božej vznešenosti. Mohli sme
Vám zveriť svoje problémy, ťažkosti, Vy ste nás povzbudili, pripomenuli, že nás Boh má rád.
Chceme sa Vám poďakovať, vdp.
farár, za šírenie, rozsievanie pokoja, zmierenia a pochopenia medzi nami.
Už vieme, že všetko, čo konáme,
je iba prostriedkom k cieľu. Jedine
Láska je cieľom samým v sebe, lebo
Boh je Láska.

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života“
(M. Twain)

Milí žiaci!

Máme za sebou prvý rok pôsobenia na tejto škole pod názvom
Cirkevná. Ukončili ste určitý úsek
vášho života, ďalší školský rok.
Určite v ňom bolo mnoho pekných a radostných chvíľ, ale niekedy aj veľa nepríjemností, problémov a starostí. V živote človeka to
už tak chodí. Po namáhavej práci
je ukonaný, potrebuje oddych, načerpať nové sily.
Vašou najdôležitejšou činnosťou počas školského roka bolo
učenie. Od tých, ktorí to so školou
mysleli vážne, to vyžadovalo veľmi
veľa úsilia. Verím, že títo žiaci dosiahli očakávaný prospech, nadobudli nové vedomosti a zručnosti
a môžu odísť na prázdniny s dobrým pocitom.
Želám vám všetkým, aby ste
cez voľné prázdninové chvíle pookriali na tele i na duchu, získa-

li veľa pekných zážitkov i priateľstiev.
Nezabudnite však na to, že potrebujete živiť nielen svoje telo, ale
tiež svoju dušu a nezabudnite na
svoje povinnosti voči rodičom, súrodencom, či na pomoc starším.
Odchádzajúcim deviatakom želám, aby sa Vám na nových pôsobiskách darilo a úspešne ste pokračovali v štúdiu na SŠ, či na SOU.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým pedagogickým i prevádzkovým zamestnancom – za
Vaše nesmierne úsilie pri vykonávaní svojej práce, ktorou nám pomáhate plniť poslanie a ciele našej školy.
Príjemné prežitie prázdnin
a dovoleniek želá všetkým žiakom, učiteľom a rodičom s Bohom
riaditeľka školy.
***
Úsmev rozháňa mraky nahromadené v duši.

Učiteľ, kam ma to vedieš?
Koniec šk. roka je spojený s veľkým skúšaním, hodnotením, ale aj
ďakovaním Bohu za nové vedomosti, za roky strávené v škole. Viem, že
koniec roka je spojený aj s trochou
smútku; zvlášť u deviatakov, ktorí
odchádzajú zo školy. V posledných
mesiacoch sa zaoberali mnohými
otázkami, medzi ktoré patrili: Čo
chce odo mňa Boh? Kde ma vedie?
Kde ma potrebuje?
Po odpovede na tieto otázky sa
rozoslali prihlášky do jednotlivých
škôl. Nastal čas nedočkavosti a postupných návratov odpovedí, z ktorých väčšina bola kladná: „Žiak bol
prijatý na školu“. Určite sa všetci tešia na nové prostredie, profesorov,
spolužiakov, s ktorými si od septembra sadnú do lavíc v týchto školách: 7 žiakov odchádza na gymná-

zium do Námestova, 20 na 4-ročné
školy, 12 na 3-ročné školy, 2 na 2ročné školy a 1 žiačka 4. ročníka na
8-ročné gymnázium. Väčšina z vás
prosí Boha o nové kňazské a rehoľné povolania, čo je veľmi potrebné,
ale prosím vás, zahrňme do modlitieb aj prosby za svetské povolania, prosby za žiakov, aby boli z nich
dobrí kresťania, ktorí zodpovedne
vykonávajú svoju prácu a sú šíriteľmi pokoja, dobra a lásky. Pán má
pre každého miesto, na ktorom nás
potrebuje. Každým dňom nás k nemu vedie. Nezabudnime!
Úsmev hovorí o pokoji čistého
svedomia, bezstarostnom odovzdaní sa do rúk Nebeského otca, ktorý
kŕmi nebeské vtáky, oblieka poľné
ľalie a nikdy nezabúda na tých, ktorí mu bezhranične veria.

oddych
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Vymaľuj si obrázok

Prázdniny
Letné prázdniny
Končí sa školský rok,
od prázdnin je už iba krok.
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Za každé dobré vysvedčenie
príde dobré odmenenie.
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TAJNIČKA – popis
1. Meno matky Pána Ježiša
2. Aký predmet
sa premenil na hada?
3. Hora, kde sa
Pán Ježiš potil krvou
4. Druhé meno Petra
5. Kto si umýval ruky
pri odsúdení Ježiša?
6. Z akého zvieraťa
spadol Pavol?
7. Kde sa narodil Mesiáš?
8. Kto Ježiša 3-krát zradil?
9. Ako sa volá hora,
kde bol Pán Ježiš ukrižovaný?
10. Aký nápoj sa premieňa
na Ježišovu krv?
11. Čo tvorí 2. časť sv. Písma?
12. Čo sa spieva pred evanjeliom?

�
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�
�� �

Mária, Gabika, Zuzka

��

���

Ôsma trieda nás už čaká,
zbohom, letná radovánka.

��

���

��

Doma nás čakajú,
nové práce zháňajú.

�

���

�

�� � �
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���

��
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��
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Pri tábore sa vysušíme
a slušne ho opustíme.

�
���

�

�

��
���

Hneď na Božie telo,
skočím do vody smelo.

���

���

��

Zábavy tam bude dosť,
keď k nám zavíta hosť.

�

��

��
�

Prázdniny sú naše hody
pôjdeme hneď do prírody.

���

��

�
���

��
���
���

�� � � � �

2 - žltá , 3 - modrá, 4 - ružová, 5 - fialová, 6 - biela,7 - sivá, 8 - hnedá, 10 - oranžová, 12 - zelená

Za hrsť vtipov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mama koza šla na nákup do
mesta a hovorí kozliatkam, že keď
príde, povedia: „Lížem lízanku.“
Počul to vlk a keď koza odišla,
prišiel k dverám a hovorí: „Lížem lízanku.“ Na to mu kozliatka odpovedajú: „Ha, ha! My máme kukátko.“
*****
Janko prvý raz vidí páva:
„Otecko, pozri: sliepka, ktorá
práve kvitne!“
Zajačik zaklope u vlka.
Otvorí vlkov syn.
– Vĺčik, otec je doma?
– Nie.
– A mama je doma?
– Nie.
– A facku chceš?

Príde zajko do krčmy vysúka si
rukávy a pýta sa: „Kto zbil môjho
brata?“
„Ja!“– povie medveď.
Zajko si stiahne rukávy a hovorí:
„Ale sa ochladilo.“
Stále mať úsmev na tvári, vždy –
keď svieti slnko, alebo prší, v Zdraví
i chorobe, keď sa ti darí i vtedy, keď
je všetko hore nohami – to nie je jednoduché!
Úsmev svedčí o tom, že tvoja
duša čerpá trvalý pokoj z Božieho
srdca, že dokážeš na seba zabudnúť, a túžiš byť pre iných prameňom svetla.
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Čo mi dala škola
Keď sa zamyslím nad tým, čo mi
dala škola za tých deväť rokov, napadá mi toľko vecí, že by sa dala
o tom napísať kniha.
Od začiatku, cez celých deväť
rokov, som spoznávala svojich spolužiakov, ktorí mi dali veľmi veľa.
Vždy, keď som potrebovala s niečím pomôcť, boli ochotní. Prežila som s nimi množstvo krásnych
chvíľ. Boli dni, keď sme sa nasmiali, inokedy zas pohnevali, ba dokonca aj zapotili. Pred učiteľmi sme sa

jeden druhého zastávali. Určite mi
bude za nimi smutno.
Aby som nezabudla, škola mi dala aj mnoho iných vecí. Naučila som
sa veľa dôležitých informácií z rôznych okruhov – matematika, slovenčina, jazyky ...., ktoré budem potrebovať vo svojom budúcom živote.
Teraz odchádzam na inú školu
a budem sa musieť rozlúčiť so svojimi spolužiakmi aj so školou, ktorá
mi bude, a myslím, že nielen mne,
chýbať.

Čím je škola pre mňa ?
Škola je pre nás druhým domovom, v ktorom nás vychovávajú, učia spoznávať nové a mnohé
veci naši učitelia. V srdciach malých detí je najväčšia radosť vtedy,
keď môžu prvý raz vstúpiť do prvej
triedy. Je to ich najväčšie želanie
a očakávanie. Spoznávajú tam nových kamarátov, novú pani učiteľku, ktorá ich má veľmi rada a kto-

rá ich učí písať prvé písmenka. Škola nám veľmi veľa dáva. Tu môžem
rozvíjať svoje dary na všetkých vyučovacích hodinách a to, čo sme sa
naučili v škole, môžeme na rôznych
súťažiach ukázať iným.
Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len
pre Boha.

Výroky o cirkevnej škole
Zmenilo sa niečo v škole?
• Tak, ako ostatným deťom, aj
mne sa nechce modliť, ale v škole nás
k tomu učia a v spoločenstve mojich
rovesníkov sa mi lepšie modlí.
• Pri tejto spoločnej modlitbe je
dobré aj to, že sa môže každý žiak
zapojiť svojím poďakovaním, prosbou. Zdá sa mi, že na škole sú lepší učitelia, ktorí sa modlia s nami
a chodia častejšie do kostola.
• Celkom som rada, že je cirkevná škola. Myslím, že aj na mne
zanechala prvé stopy, medzi ktoré
patrí aj to, že sa počas prestávok
nenaháňam a neprezývam.
• Škola sa nezmenila, je taká,
ako keď bola ZŠ. Som rada, že svätá omša je aspoň raz do týždňa poobede, na ktorú ideme rovno po vyučovaní.
• Prostredníctvom tejto školy
som sa dostal bližšie k Bohu.
• V mojom živote sa zmenilo to,
že som sa naučila modliť k Bohu
vlastnými slovami. Na náboženstve
som sa naučila lepšie chápať a prežívať svätú omšu.
• Cirkevná škola je pre všetkých

veľké bohatstvo cirkvi. Pomáha
nám byť lepšími. My sme radi, že
ju máme.
• Na cirkevnej škole sa mi páči, že na cirkevný sviatok sa nechodí do školy. Tiež sa mi páči, že sa ráno, na obed, aj na konci vyučovania
modlí. Nepáči sa mi, že sa striedali počas školského roka učitelia, lebo keď sme si zvykli na tých, čo učili,
namiesto niektorých prišli noví.
• Je sem fajn. Páči sa mi tu to,
že si čítame zo Sv. písma, ale nepáči
sa mi to, že učitelia odkladajú modlitbu na koniec hodiny – a potom na
to zabudnú a nepomodlíme sa. Medzi cirkevnou a štátnou školou však
veľký rozdiel nevidím, okrem toho,
že sa škola trochu opravila.
• Na cirkevnej škole sa mi najviac páči, že máme toľko voľných
dní. A aký je rozdiel? Že sa teraz
modlíme a predtým sme sa nemodlili a tiež, že predtým sme nič nemali vylepšené a teraz máme.
Voči príbuzným a podriadeným
sa doma správajte láskavo, lebo sa
stáva, že mimo domu sme ako anjeli a – doma ako diabli.

Zdravotnícka súťaž
Zdravotnícka súťaž je súťaž,
v ktorej sa máme naučiť poskytnúť
prvú pomoc ranenému, či
šokovanému človeku. Mňa osobne

to veľmi povzbudilo k povolaniu
lekárky... Neviem prečo, ale veľmi
sa mi to páčilo, bolo to zábavné a aj
veľmi poučné.

názory/udalosti/veselo

Deň matiek
„Jej pohladenie, jej úsmev i jej
vráska sú ako modlitba, čo do nej
vložil Boh. Mama je láska.“
V máji slávili mamy a staré
mamy svoj deň – Deň matiek.
A tak druhomájová nedeľa bola
venovaná len im. Pod strechou
kultúrneho domu sa stretli naše
mamy.
Svojou tanečnou kyticou vyčarili
úsmev na ich tvárach škôlkari.
Piesne a básne ožili v podaní
žiakov našej školy a zaujala aj
pantomíma. O tom, aká dôležitá
pre pokojný život je starostlivosť
a citlivý prístup mamy k výchove
nás – detí, nás presvedčil príbeh
o lenivej Marcelke.
Nech si
svet kričí, koľko chce, nech

kritizuje a šomre na dobro. Vy si
to bez znepokojenia vypočujte
a v dobrom verne a statočne
vytrvajte.

Výlet do Roháčov
Čo všetko sme prežili
Jedného krásneho dňa sme sa
vybrali na výlet do Roháčov. Cestou nám bolo veselo. Prišli sme
do dediny Oravský Biely Potok,
kde sme navštívili nášho bývalého pána kaplána a poprosili Matku o ochranu pri náročnej túre.
Autobus nás odviezol pod Roháče a nasledovala pešia túra
k Tatliakovej chate. Pri jazierku
sme si oddýchli. Po oddychu nás
už čakal turistický chodník, ktorý prechádzal popri ostatných roháčskych jazerách. Na niektorých

svahoch bol neroztopený sneh a
my sme si ho odskúšali na našich
nohaviciach. Nakoniec sme prišli
k vytúženému vodopádu, kde sme
si urobili zopár fotiek. Cestou domov sme sa zastavili v skanzene
v Brestovej. Prekvapili nás zaujímavou súťažou, v ktorej bol každý
odmenený. Tu sme si kúpili malé
drobnosti a posledné peniaze sme
minuli v obchodnom dome v Námestove. Cestou domov sme si
zaspievali a poďakovali za pekne
prežitý deň. Tento výlet bol najlepší zo všetkých výletov od 1. triedy.

Úsmev nad úsmevom
s Pavlom Straussom
Existujú lekári, ktorí už slúžili niekoľkým pánom, ale nikdy nie
– medicíne.
***
Dobrým učiteľom je ten, kto sa dokáže učiť aj od svojich
žiakov.
***
Rýchly rast žiakov - najlepší podnet pre rast učiteľov.
***
Dobrý človek je smutný. Lebo svet nechápe, že dobrota je
najväčšia múdrosť.
***
Hľadať pravdu znamená chcieť byť lepším.
***
Pravdu netreba naháňať. Úprimných hľadačov počká.
Neúprimným sa neukáže. Tí okolo nej prebehnú.
***
Celkom nevinní mávajú pocit viny. Tí ostatní majú len výčitky.
Skutoční zločinci žijú mimo tejto oblasti.
***
Zubný lekár hovorí pacientovi:
— „Pane, zaplatili ste mi falošnými bankovkami!“
Pacient bol pohotový:
— „A vy ste mi nasadili falošné zuby!“

rady/udalosti
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Môj otec
a ja
Citový vývoj ženy je hlboko
poznačený vzťahom k otcovi, lebo on predstavuje prvý dotyk
s mužským svetom a rozhodujúco
ovplyvňuje jej budúcnosť. Správny vzťah s otcom podporuje tvoju
sebadôveru a odvahu čeliť prekážkam. Formuje ťa a pomáha ti vstúpiť do sveta dospelých.
„Keď sa môj brat ženil, sesternica celý večer pretancovala so
svojím ockom. Môj otec si ma ani
nevšimol. Veľmi som jej závidela.“
Michaela, 14
Otec je v živote dcéry „prvý
muž“, ochranca, gavalier. Úctou
k žene ju učí prijímať ženskosť ako
dar. Galantnosťou ju usmerňuje
v citovom živote, pozornosťou odhaľuje jej vznešené poslanie.
Otec môže byť dôverníkom svojej dospievajúcej dcéry. Mnohé
dievčatá v tvojom veku si úprimne želajú zveriť sa svojmu otcovi,
ale ten je taký zaneprázdnený, že
si netrúfajú osloviť ho. Ale aj on
by chcel dokázať svoju náklonnosť, podeliť sa so svojimi skúsenosťami, varovať pred nebezpečenstvom, ale v týchto otázkach
je ešte bojazlivejší ako jeho dcéra. Nevie, ako sa s ňou porozprávať, ponúknuť jej svoju dôveru.
Bolo by jednoduchšie a pre neho
možno aj ľahšie, keby mu jeho dcéra povedala, že čítala tieto riadky
a lepšie pochopila, čo môže od neho očakávať.
Otcovi je možno ťažšie odpovedať na tvoje otázky ako mame, ale
určite to urobí s rovnakou láskou.
Zrada lásky
„Neviem, ako sa mám k nemu správať. Veľmi nám ubližuje.“
Jarka, 16
Stáva sa, že otca vytrhne z kruhu rodiny pracovná zaneprázdnenosť, alkohol či vzťah k inej žene. Hrubosť, agresivita, ponižovanie manželky i detí narúša pokoj
a vzájomnú dôveru v rodine.
Ak dievča nemá pravú lásku otca, neraz hľadá svoje sebavedomie
– identitu ženy – pri chlapcoch
a ľahko padne za obeť falošnému,
nečistému vzťahu.
Ale sú aj také prípady, keď vzťah
otca k dcére naruší sexuálne zneužitie. Každé zranenie poškodzuje v tebe obraz manželky a matky,
v dôsledku čoho vzniká nenávisť
voči otcovi. Môže však byť uzdravené, ale treba prosiť o silu Nebeského Otca. On ťa nikdy nenechá
samu. Vďaka odpusteniu, trpezlivosti a modlitbám sa zmení tvoj
pohľad na otca.
Pavol Hudák, katolícky kňaz

Štúdia telocvične pri základnej škole – starosta Jozef Gabriel sa usiluje o jej výstavbu a robí potrebné kroky

Pôsobivé stretnutie dôchodcov
Dňa 22. júna sme si v našej obci pripomenuli deň starých ľudí.
Začalo sa sv. omšou o pol jedenástej v našom kostole. Na sv. omši sa
zapojili aj dôchodcovia čítaním,
prinesením darov na obetu. Účasť
na sv. omši bola veľká. Po sv. omši nás autobus zaviezol do kultúrneho domu.
Privítal nás pán starosta. Bol
smutný aj pán farár, ktorý mal
prejav, že aj starší ľudia môžu žiť
plnohodnotný život, i keď je naplnený chorobami, krížom: máme to
obetovať za sv. Otca, cirkev, za obrátenie hriešnikov a ďakovať pánu
Bohu za všetko. V žalme 92 číta-

me: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti a tak zvestujú, že pán je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.
Staroba prináša bolesť, utrpenie,
niekedy aj samotu, no je potrebné, aby sme v tom videli trpiaceho
Krista, aby sme sa stali užitočnými členmi cirkvi.
Pomodlili sme sa spoločne a nasledoval výborný obed. Žiačky základnej cirkevnej školy nás šikovne obsluhovali. Po obede nasledoval veľmi pekný program, tiež deti zo základnej cirkevnej školy aj
speváci a muzikanti z miestneho
folklóru obohatili program.

Starí ľudia sú radi, keď mladší ich pozdravia, porozprávajú,
ako sa majú i vtedy, keď sú chorí;
sú radi za každú pomoc. Možnože
sú priečni, nepočujú, idú na nervy, no majte s nimi súcit: veľa toho
prežili, ťažkosti, kríže. Niekedy sú
aj rady dobré od starších, preto ich
majme radi a pomáhajme im, kde
sa len dá slovom, pozornosťou isto sa to vráti aj všetkým Vám keď
sa dožijete staroby.
Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí pekne stretnutie pripravili.
Dúfame, že aj v budúcnosti sa na
podobnom podujatí stretneme.
dôchodkyňa

Čo videli prvoprijímajúce deti
na púti v Poľsku
Ježiš mal chrám vo veľkej úcte
a putoval doň na sviatky so svojou
matkou Máriou a Jozefom. Som
veľmi rada, že púť prvoprijímajúcich detí a ich rodičov náš duchovný otec nasmeroval do chrámu.
Tento rok sme boli v Poľsku.
Podczerwone
Prvou zastávkou bol chrám
v dedinke Podczerwone. Je tam
malý kostol, ale veľmi útulný. Bol
nám veľmi blízky, lebo sa tu nachádzajú maľby a vitráže, ktoré robil ten istý umelec, ako v našom kostole.
Zakopané
Druhou zastávkou bolo Zakopané. Nachádza sa tu kaplnka
a nový kostol, zasvätený Fatimskej Panne Márii. S históriou vzniku tohto chrámu nás oboznámil
ich miestny kňaz. V roku 16981,
keď bol spáchaný atentát na Sv.
Otca, veriaci sa modlili v kaplnke
a prosili Pannu Máriu, aby ho zachránila a dali jej sľub, že ak bude
Sv. Otec žiť, tak tu postavia nový
chrám. Tak vznikol nový Boží príbytok medzi ľuďmi. Už pri vstupe bolo cítiť, že do tohto diela bol
vložený všetok talent a hlavne celé srdce veriacich. Na čelnej strane

stojí krásne ožiarená a bielymi ružami ozdobená socha Panny Márie. Po jej pravici z boku je obraz
sv. Františka a po ľavici obraz sv.
Hyacinty. Akoby spojnica medzi
nimi je zlatá reťaz písmen: „Nech

sa ľudia modlia ruženec a nech
robia pokánie za svoje hriechy!“

Videli sme tu zaujímavé vitráže.
Veľkou zvláštnosťou je tu krížová cesta, kde v V. a XII. Zastavení
v postave Šimona z Cyrény a Jána
apoštola je Sv. Otec. To nás priam
núti zamyslieť sa nad sebou. Kde
sa nachádzam ja? Som pomáhajúcim Šimonom, stojím vždy verne pod Ježišovým krížom, alebo
som v dave, ktorý sa zvedavo prizerá, čo sa bude diať? Keď sme vyšli z kostola, mohli sme pozorovať
ďalšiu veľkú výzvu. Naproti, na vysokej skale sa vypína kríž a hovorí:
„Hore srdcia!“ Za kostolom sa nachádza oltár, na ktorom slúžil sv.
omšu pápež Ján Pavol II. Prístrešok oltára je zdobený výjavmi od
stvorenia sveta až zmŕtvychvstanie. Moju pozornosť upútal plačúci anjel. Ten anjel, ktorý oznámil radostnú zvesť Panne Márii,
že bude Božou Matkou, teraz pri
nej kľačí s tvárou v dlaniach a pla-

če nad bolesťou, ktorú prežíva naša Matka, držiac v náručí svojho
mŕtveho Ježiša.
Ludmierž
Ďalším pútnickým miestom bol
Ludmierž v Ludmieržskom chráme sme mali sv. omšu, a keďže tu
bol v tento de)n odpust, mohli sme
získať aj úplné odpustky.
Matku Božiu si tu uctievajú ako
Gazdinú. Sprievodca, ktorý bol
s nami nám priblížil vznik tohto
ich sviatku, previedol nás okolo
pamiatok, ktoré sa tu nachádzajú a potom sme išli na miesto vyhradené pred modlitbu ruženca.
Vchádza sa malou bráničkou, na
ktorej je umiestnený zvon. Každý,
kto vchádzal do tohto priestoru
vlastnou rukou rozozvučal zvon
a ten spieval: „Otvor sa brána nebies dokorán, nech táto naša modlitba z oázy tajomstiev ruženca stúpa ako príjemná vôňa kadidla k Bohu do neba.“
Putovali sme za Bohom a našli sme ho každý svojím vlastným
spôsobom. Otvorili sme sa láske
k ľuďom okolo nás a Boh prišiel
dverami srdca, ktoré sme nechali otvorené. Myslím, že je to cesta
pre nás všetkých.

kultúra/súťaže/šport
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Súťaž Leonardo bola v Poľsku
Je určená pre obce pod Babiou
Horou. Vo finále, ktoré sa konalo
v Poľsku, v dedine Bienkówka sme
robili písomný test. Z 50 účastní-

kov vybrali 10, ktorí ešte absolvovali ústny test. Z nich sa už vybral
víťaz. Účastníci finále vyhrali zájazd do ukrajinského Ľvova.

Slávici na ulici
Pod názvom tejto vety si určite
každý predstaví spev a tanec. Na
takej súťaži som bola aj ja. Pred
vystúpením sme všetci mali trému

a strach. Nakoniec to ale celé dobre
dopadlo. Ja som vyhrala ruksak,
tričko a puzzle. Samozrejme, na
budúci rok pôjdem znova.

Hviezdoslavov Kubín
XI. Folklórné slávnosti pod Babou Horou
Obecný úrad Sihelné, Oravské osvetové stredisko v D. Kubíne, Obecný úrad a MKS Rabča
a Obecný úrad Rabčice Vás pozývajú na XI. Folklórne slávnosti
pod Babou Horou – folklórny festival Goralov Hornej Oravy 20. júla 2003 v amfiteátri Sihelné.
Program:
• 1030 hod. začína svätou omšou
s účasťou účinkujúcich v krojoch
• 1230 hod. amfiteáter – Zahrajme sa... (program detských goralských folklórnych súborov);
účinkujú: detské folklórne súbory Goralček zo Sihelného, Kašunka z Rabčíc, Pilsko z Oravského
Veselého, sólisti z Oravského Veselého a Rabče a deti z MŠ zo Sihelného
• 1315 spomienka na muzikantov
– Jána a Jozefa Fernezovcov zo Si-

helného; účinkujú: gajdoši – Jozef Vnenčák zo Sihelného, Peter
Matis, František Skurčák z Oravskej Polhory, ľudová hudba a sólisti zo Sihelného, Valéria Baľáková z Rabčíc
• 1330 Zo spevu zrodení – Oravská
súťažná prehliadka hudobného
folklóru; účinkujú: spevácke skupiny z Rabčíc, Oravskej Polhory,
Sihelného, Suchej Hory, Podbiela
a Hruštína, ľudové hudby z Oravskej Polhory, Sihelného a Zákamenného, sólisti, speváci a inštrumentalisti
• 1430 Stretnutia – Galaprogram
hostí; účinkujú: folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc, Goral
zo Suchej Hory, Goral zo Ždiaru,
folklórna skupina Juzyna zo Zawoje (Poľsko), ľudová hudba Rozsutec zo Žiliny a folklórny súbor
Jánošík zo Svitu.

Futbal na betóne stál za to
Na futbalovom zápase v Rabči nás čakalo ohromné prekvapenie – hrali sme na betóne. Bojovali
sme s Rabčicami, Rabčou a Orav-

skou Polhorou. Vďaka našim chybám sme dva zápasy prehrali, a tak
sme skončili tretí. Podľa mňa je
futbal najlepšia hra na svete.

Je to zaujímavá súťaž a vždy,
keď odtiaľ odídem, naberiem
nové skúsenosti a všímam si, ako
recitovali tí čo vyhrali, aby som sa
to naučila aj ja.

Keď idem recitovať, mám veľký
strach, ale potom je to už OK.
Mám tam veľa priateľov, ktorí
recitujú každý rok a vždy sa dobre
porozprávame.

Hokej sa dá hrať aj v lete
Hokejový zápas sa uskutočnil
v telocvični na gymnáziu v Námestove. Prvý zápas sme hrali s Nižnou. Snažili sme sa, ale aj tak sme
prehrali 3:0. Ostatné zápasy sme
skončili remízou. Nakoniec sme

sa umiestnili na 3. mieste a domov
sme si odniesli pohár s diplomom.
Hokej je nádherná hra, pri ktorej
sa upevňujú priateľské vzťahy, pretože výsledok hovorí nie o jednom
hráčovi, ale o jednom tíme.

Vybíjaná je super
Turnaj vo vybíjanej je super zážitok a ešte sa môžem aj uliať zo školy. Naše družstvo skončilo štvr-

té, ale verím, že budúci rok to dopadne lepšie a už mu teraz držím
palce.

1. jún – medzinárodný deň detí
Asi každé dieťa sa teší na 1. jún,
keď má sviatok. Oslava Dňa detí sa
konala aj tento rok.
V nedeľné popoludnie sme sa
všetci stretli na ihrisku, kde boli pripravené športové súťaže a
začínal sa variť guláš. Súťaží bolo veľa. Deti sa veľmi radi zapájali. Buď preto, že ich súťaže bavili,
alebo kvôli výhre. Veľmi často sa
zapájali deti z ročníkov 1, – 4., ale
aj mladšie radi fúkali do pierok,

skákali vo vreci, či napodobňovali zvuky zvierat. Niekedy sa im nepodarilo splniť úlohu, ale nevzdávali sa. Bojovali až do posledných
síl, ktoré im nakoniec vrátil mužskou verziou varený guláš.
Tento deň zanechal vo všetkých
príjemné zážitky. Poďakovať by
sme sa chceli všetkým organizátorom, osobitne pani zástupkyni a pánovi starostovi za krásne
prežitý deň.

Biblická olympiáda
Je to skvelý zážitok. Lepšie sme
spoznali Sv. Písmo, ale aj sami
seba. Keďže sme boli na okresnom
kole prvýkrát, veľa sme si od toho
nesľubovali. So strachom a dobrou náladou sme sa do toho pustili.
Keďže nastal boj o 1. miesto medzi
gymnáziom a Sihelným, boli sme
si isté, že sme druhé. Napokon
pokora zvíťazila. To šťastie si vie
predstaviť iba ten, kto to zažil. Aj
keby sme neboli vyhrali poznali by
sme Sv. Písmo podrobnejšie a lepšie. Chceli by sme vás povzbudiť,
aby ste sa do tejto súťaže pripájali

aj vy. Naozaj ten voľný čas, čo do
toho dáte, nevyjde nazmar.
Ráno sme išli o pol siedmej od
fary. Išiel s nami aj pán farár. Cestou sme sa rozprávali o biskupovi
Jánovi Vojtaššákovi. Keď sme prišli
do Spišskej Novej Vsi, mali sme
strach. Po privítaní začala súťaž.
Najskôr boli otázky, na ktoré sme
odpovedali, potom bolo koleso
šťastia, scénka, ukladanie obrázkov, otázky a nakoniec bolo vyhodnotenie. Súťaž sme ukončili spoločným obedom. Cestou sme si ešte
boli pozrieť kostolík v Smižanoch.
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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

„V tomto znamení zvíťazíš“
Ak chceme hľadať počiatky úcty „svätému krížu“, musíme sa
preniesť o pár storočí naspäť. Pre
kresťanov bol kríž vždy symbolom spásy, vecou nesmiernej úcty.
Počas prenasledovania si ho však
mohli uctievať len tajne. Medzníkom „odtajnenia“ je pravdepodobne rok 313 – konkrétne udalosť, ktorá sa spája s cisárom Konštantínom Veľkým.
Podľa historických zmienok
vraj cisár Konštantín postavil
svoje vojsko pod ochranu „Boha kresťanov“ a prosil o Jeho pomoc. Ako legenda hovorí, on i celé vojsko uvideli nad popoludňajším slnkom výjav kríža a slová: „V
tomto znamení zvíťazíš“. Na druhý deň sa mu vraj zjavil Kristus
a prikázal mu, aby na všetkých jeho vlajkách bol znázornený symbol kríža. Iste tu sa zrodila Konštantínova úcta voči kresťanstvu

Slovensko víta vzácneho hosťa
Počas týchto dní má náš národ
možnosť už tretíkrát privítať hlavu katolíckej cirkvi, jednu z najvýznamnejších osobností na svete, pápeža Jána Pavla II.. Je všeobecne známe, že Ján Pavol II.,
vlastným menom Karol Wojtyla,
má čiastočne korene i na Slovensku. Jeho matka pochádzala z dediny Krušetnica na Orave.
Ján Pavol II. sa narodil 18. mája 1920 v poľskom priemyselnom
meste Wadovice. Študoval polonistiku na Filozofickej fakulte Jagellonskej univerzity v Krakove
a chcel sa venovať literatúre a divadlu, čo mu prekazila druhá svetová vojna a okupácia Poľska. Na
jej začiatku stratil staršieho brata
i otca, matka mu zomrela už roku
1929. Pracoval ako robotník v kameňolome a súčasne tajne študoval teológiu a venoval sa divadlu
ako herec, režisér, aj autor. Za
kňaza ho vysvätili v roku 1946, za
biskupa roku 1958 a za kardinála
roku 1967. Medzitým získal v Ríme doktorát z filozofie a teológie.
V Poľsku prednášal etiku na Katolíckej univerzite v Lubline, aktívne sa zaujímal o vedu, kultúru,

umenie aj spoločenský život a osobitnú pozornosť venoval študentom a mládeži.
Za pápeža ho zvolili 16. októbra 1978 ako prvého Netaliana po
455 rokoch od smrti Hadriána VI.,
ktorý pochádzal z holandského
Utrechtu, a zároveň prvého Slovana vôbec. Pozornosť vzbudzovala
aj jeho príslušnosť ku krajine spoza železnej opony. Stal sa 264. pápežom a do funkcie ho slávnostne
uviedli 22. októbra. Zvolil si meno
svojho predchodcu Jána Pavla I.,
ktorý bol na svätopeterskom stolci
iba 33 dní. Pontifikát súčasného
Svätého otca je piatym najdlhším
v histórii, keď prekonal Hadriána I., ktorý prevzal úrad roku 772
a hlavou Cirkvi bol 23 rokov a 11
mesiacov. Ján Pavol II. sa počas
svojho pontifikátu zvlášť venuje
obnovovaniu jednoty medzi kresťanmi, ako aj aktivitám za mier, za
ochranu života a dôstojnosti každého človeka a za ľudské práva.
Známym a obľúbeným sa Ján
Pavol II. stal aj apoštolskými cestami po celom svete, ktoré mu vyniesli prezývku „lietajúci pápež“.

Pokračovanie – s. 2

a krížu, hoci sám sa dal pokrstiť
až na smrteľnej posteli. Veril, že
sila, ktorá takto formovala jeho
armádu aj v ťažkých situáciách,
bola sila Kristovho kríža.
Mal pravdu, ale ani dnes nie je
kríž pre nás kresťanov len symbolom, ale čímsi oveľa väčším.
Legenda o Konštantínovej vízii kríža nesie v sebe pravdu. „V
tomto znamení zvíťazíš“. Tým, že
bol Kristus ukrižovaný, dali ho na
roveň vrahom a zbojníkom. Kríž
bol pre vtedajších ľudí šibenicou,
znakom potupy. Odporným nástrojom, na ktorom visel aj Ježiš.
Myšlienka dať kríž do kostolov
bola pre mnohých neprijateľná
a často budila odpor. Veľa urobil
aj skutok Konštantínovej matky
svätej Heleny, ktorá objavila v Jeruzaleme ostatky svätého kríža. Aj na základe tohto objavu sa

Pokračovanie – s. 2
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Duchovný život

Program odpustových slávností
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
POVÝŠENIE
SVÄTÉHO KRÍŽA
Sihelné 14. september 2003
Rímsko-katolícky farský úrad
v Sihelnom v spolupráci s obecným úradom a základnou cirkevnou školou sv. Pavla Vás pozývajú na odpustovú slávnosť
doprevádzanú nasledovným programom:

Kríž je znakom spásy – koláž

Sobota
13. september: 19:00 – Krížová cesta

Monika Kazíková , 8. r.

Nedeľa
14. september: 10:30 Slávnostná odpustová sv. omša celebruje vdp. Mgr. Slavomír Dlugoš
14:00 – Akadémia venovaná
návšteve Svätého Otca na Slovensku
16:00 – Koncert gospelovej
skupiny KEFAS z Ružomberka. Koncert sa koná na pódiu vedľa futbalového ihriska. V prípade
nepriaznivého počasia sa koncert
uskutoční v kultúrnom dome.

„V tomto znamení zvíťazíš“
Dokončenie – s. 1

som vyformoval sviatok zasvätený úcte svätému krížu. Cirkev teda prevzala štafetu úcty voči tomuto znameniu spásy od prvých
kresťanov, od Konštantína Veľkého, jeho matky svätej Heleny a nesie ju až doteraz.
Svet je jedno veľké tajomstvo!

Kríž
Niekedy túžiš zlomiť svoj kríž.
Zápalku na dva kúsky v dlani.
V hre bolo všetko, nevyšlo nič,
nie je ti zrazu ľúto za ním.
Niekedy máš chuť zavolať tam,
do veľkej požičovne krížov:
pošlite lepší, než ten, čo mám.
Je ticho na tom čísle vyššom.
R: Svet patrí zlým, možno tým je
krásny.
Vyrovnaj sa s tým, keď pôjdeš spať,
zhasni.
Niekedy chceš ho poslať už späť,
choď, kríž môj, si strašne ťažký.
Na muších krídlach letieť, kde niet
Žiadnych zrád a zlacnenej lásky.
Je stále ťažší, dávno to vieš,
že patrí tebe, tvojmu menu.
S krížom, s tým nie je nijaká reč,
nedá ti súhlas na výmenu.
R: Stále ťa núti všetko v sebe niesť,
aspoň máš svojho spoločníka.
Tá jeho milosť volá sa trest
A ticho v tvojom dychu dýcha.
Toto sú slová piesne, ktorú
spieva Marika Gombitová. Presne vystihujú, akí sme my. Stále len
šomreme, aký je náš život ťažký
a chceme byť na mieste tých druhých. Ich kríž sa zdá byť „ľahší“.
No každý z nás dostal taký kríž,
aký dokážeme uniesť. Častokrát
sme bezmocní. Vtedy treba trošku
sa stíšiť a poprosiť Ježiša o pomoc.
On nás nenechá v tom samých.

Človek, život, čas, smrť, dobro,
zlo, svedomie, budúcnosť... Všetko veľké tajomstvá! Kríž vnáša
do týchto tajomstiev svetlo. Vnáša do našej mysle, do nášho srdca
nádej ! Pretože: „V tomto znamení zvíťazíš“!
Mgr. Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Raz povedal matke Márii Alfonze tieto slová: „Modli sa, trp a nes
svoj kríž spolu so mnou!“
Vtedy myslel na nás všetkých.
Rád nám s naším krížom pomôže,
Anna
len treba prosiť a veriť.

Pondelok
15. september: 13:00 – Zábavno-športový program pre deti

Znovu voľno
Medzi tými, ktorí vítali Svätého otca Jána Pavla II. v NSR bola,
ako obvykle, aj mládež a deti. Pápež viedol s deťmi takýto dialóg:
– Tešíte sa, že pápež pricestoval?
– Áno! – znela jednohlasná radostná odpoveď.
– Preto, lebo máte v škole voľno? – pýtal sa ďalej detí pápež.
– Áno! – odpovedali, o niečo

menej isto zhromaždené deti.
– Tešili by ste sa, keby pápež
pricestoval znovu?
– Áno! – volali naradované deti.
– A vari preto, že budete mať
znovu voľno?
– Ján Pavol II. sa príjemne smeje. Deti tiež vybuchli do smiechu.
Takto v jedinom momente vytvoril
pápež neobyčajne srdečnú a priateľskú atmosféru.

Ján Pavol II. – pápež s úsmevom
Ján Pavol II. podobne ako Ján
Pavol I. si od začiatku svojho pontifikátu získava milióny ľudských
sŕdc vďaka svojmu veľkému zmyslu pre žart, veselosť, úsmev, kresťanský optimizmus. Pápež žartuje a smeje sa, a týmto sa stáva ľuďom veľmi blízky. Často začína
slávnostné homílie nejakým žartom! Smeje sa spolu so svojími poslúchačmi a dodáva: „To bolo na
zahriatie, a teraz k veci!“ Všetci
túžime po úsmeve. Veď vážnosti a smútku je okolo nás priveľa.
Dobre to vystihol sv. František Saleský: „Skutočný kresťan je najveselším človekom!“

Takéto radostné kresťanstvo
hlásala v našich časoch blahoslavená matka Uršula Ledochowska,
ktorá napísala: „Predstavujem
vám apoštolát, ktorý si nevyžaduje ťažkú prácu, veľké sebazaprenia
a námahy, ale ktorý je dnes zvlášť
potrebný – apoštolát úsmevu.
… Stále mať úsmev na tvári,
vždy – keď svieti slnce, alebo prší, v zdraví i chorobe, keď sa ti darí i vtedy, keď je všetko hore nohami – to nie je jednoduché! Úsmev
svedčí, že o tom, že tvoja duša čerpá trvalý pokoj z Božieho srdca, že
dokážeš na seba zabudnúť, a túžiš
byť pre iných prameňom svetla“.

Významná udalosť
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Slovensko víta vzácneho hosťa
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Začal ich hneď tri mesiace po svojom zvolení cestou do Dominikánskej republiky a Mexika, zatiaľ poslednú 98. cestu absolvoval
v auguste v rodnom Poľsku. Jeho
najdlhšia cesta z roku 1986 viedla do Bangladéša, Singapuru, na
Fidži, Nový Zéland, do Austrálie
a na Seychely, trvala 13 dní a merala 48 974 kilometrov. Medzi najzlomovejšie dátumy pontifikátu
Jána Pavla II. sa zapísal 13. máj
1981, keď naňho Turek Mohamad
Ali Agča spáchal atentát. Strela
zasiahla pápeža do žalúdka. Dátum atentátu sa symbolicky zho-

doval s výročím zjavenia Panny
Márie vo Fatime, kam Svätý Otec
po vyzdravení putoval z vďaky za
záchranu života. V súčasnosti ho
oslabuje choroba a pokročilý vek
83 rokov. Jeho životné motto „ totus tuus- celý tvoj“ vystihuje jeho úplnú oddanosť službe Bohu.
Americký časopis Time ho roku
1994 vyhlásil za muža roka a prestížny bruselský týždenník European Voice ho nominoval za kampaň v prospech rozšírenia Európskej únie v Poľsku a presadzovanie
kresťanských hodnôt na cenu Európan roka 2002.
Duchovný otec vdp. Ľuboš Šípoš

Mladý s mladými a pre mladých
Milá mládež!
V týchto dňoch prežívame
radostné chvíle, keď pápež zavítal
do našej malej krajiny pod Tatrami.
Pre Slovensko je to významná
udalosť a veľké vyznačenie od
tohto „muža viery“. Slovensko sa
teší a teší sa aj slovenská mládež,
lebo vie, že prichádza niekto, kto
jej rozumie, kto mladých chápe
a miluje ich. Áno, pápež mladých
pozná a čo je dôležité, verí im.
V jeho očiach ste vy, mladí, nádejou
a budúcnosťou sveta.
Mladí ako „zvláštny dar Božieho Ducha pre Cirkev“.
Keď bolo v jubilejnom roku
v Ríme stretnutie mládeže celého
sveta s pápežom, on sám ho takto
zhodnotil: „Ak je nejaký obraz
Jubilea 2000, ktorý viac ako iné
ostane v živej pamäti, tak je to
určite vlniace sa more mladých,
s ktorými som mal možnosť nadviazať určitý druh privilegovaného
dialógu, založeného na vzájomnej
sympatii a hlbokom porozumení.
Potom som ich videl hmýriť sa po
meste, veselých, akými majú mladí
ľudia byť, ale aj zamyslených,
túžiacich po modlitbe, po „zmysle“,
po pravom priateľstve.“ Vtedy sa
na istú dobu Rím stal „mladým
s mladými“. „Znovu sa raz mladí
ukázali ako zvláštny dar Božieho
Ducha pre Rím a pre Cirkev.“
Pápež je priateľom mládeže. On
vidí vníma naše bohatstvá, naše
túžby a naše sny.
Pápež je s nami, my sme jeho nádejou. Dnes často počujeme priam
zatracujúce slová na adresu nás
mladých, ako napr.: „Tá dnešná
mládež. Čo to z nich bude?! Veď oni
ani robiť nevedia!“ Pápežov postoj
je však úplne iný, jeho postoj by
sa dal vyjadriť nasledovne: „Milá
mládež, ja ti verím.“ Alebo môžeme
počuť iné pesimistické hlasy:

„Nikoho nechcú počúvať. Všetko je
im jedno, na ničom im nezáleží.“
Na to pápežov postoj hovorí: „Milá
mládež, ja ti verím.“ A sú aj takí,
ktorí nostalgicky spomínajú: „Keď
sme boli my mladí, to bolo iné;
vtedy to bolo niečo, ale dnes...?!“
A tu opäť zaznieva slovo Otca:
„Milá mládež, ja ti verím.“ Pápež
nám verí, mne i tebe. On ťa pozná,
pozná tvoje sny, túžbou po šťastní
a pravej, nefalšovanej slobode.
Kristus, naša cesta
A tak zrak mladého človeka
pápež upriamuje na Osobu, na
niekoho, kto nám ponúka ozajstné
priateľstvo. „Či nie je Kristus tajomstvom pravej slobody a hlbokej
radosti srdca? Či nie je Kristus
najvernejším Priateľom a zároveň
vychovávateľom každého opravdivého priateľstva? Keď sa predstaví
Kristus s jeho pravou tvárou, oni ho
cítia ako presvedčivú odpoveď a sú
schopní prijať jeho posolstvo, aj keď
je náročné a poznačené krížom.“
A tak pápež nám mladým
zveruje úlohu na nové tisícročie:
obrátiť tvár celého ľudstva smerom
k Ukrižovanému. Toto je naša
úloha, moja i tvoja. A nemusíme
sa báť, lebo Kristus hovorí: „Hľa
ja som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta.“ (Mt 28, 20). Čo
teda máme robiť? „Nezachráni nás
nejaká formula, ale Osoba a istota,
s akou nám opakuje: Ja som s vami!
Nejde teda o to, aby sme našli
nejaký „nový program“. Program
tu už máme: je tu už dvetisíc rokov
a obsahuje ho evanjelium a živá
tradícia. Svoje ťažisko má napokon
v samom Kristovi, ktorého treba
poznať, milovať a nasledovať, aby
sme mohli v ňom žiť trojičným
životom a pretvárať s ním dejiny
až po ich zavŕšenie v nebeskom
Jeruzaleme.

Milí mladí priatelia!
Pápež nás pozná, pápež nás miluje. On veľmi dobre vie, ako veľmi
ležíme na srdci Kristovi. Kristus
nám ponúka skutočné, nefalšované
priateľstvo, rozhodnutie však ponecháva na teba samého. S Kristom

či bez neho? Odpoveď je len a len
na tebe. Slová nestačia, nech radšej
prehovoria naše skutky.
Apoštolský list Jána Pavla II.
NOVO MILLENNIO INEUNTE
– Na začiatku nového tisícročia
Marián Sivoň

Prichádza pápež
Počas svojho pontifikátu Ján
Pavol II. doteraz vykonal 102
apoštolských misijných ciest za
hranicami Talianska. S poslaním
priniesť radostnú zvesť Evanjelia o láske spravodlivosti a pokoji prichádza aj na Slovensko. Tento veľkňaz našej cirkvi, ktorý je
najvyššou morálnou autoritou celého sveta, prichádza k nám ako
dobrý pastier, aby nám ukázal
predovšetkým rozmer starostlivej lásky a zodpovednosti za veriacich. Starostlivosť o záchranu
človeka, o mier, o solidaritu. Je to

Večer s mládežou
Ján Pavol II. Trávi svoju zaslúženú dovolenku v Castelgandolfe. Aj sem však za ním prichádzajú pútnici z celého sveta. Zvlášť
blízka je srdcu pápeža mládež, pre
ktorú sa organizujú večerné stretnutia. Ján Pavol II. si sadá do tradičného vŕbového kresla a okolo neho sa zhromažďujú mladí zo
všetkých strán sveta. Spievajú,
tancujú, predstavujú sa v rôznych
vystúpeniach. Pápež sa občas pridá k spoločnému spevu, ale väčšinou pozorne počúva. Kedysi povedal: „Zaujímajú ma problémy ľudí.
A tu, v Castelgandolfe, býva mnoho mladých, ktorí sa mi zverujú so
svojimi starosťami!“
Úryvok z knihy K. Pielatowského:
Úsmev Jána Pavla II.

človek pravdy, pravdy Božej. Na
jeho ceste ho vedie veľký a osobný vzťah k Ježišovi, je sformovaný
podľa Ježiša.
Boh nás obdaril veľkou milosťou keď k nám posiela živý vzor
praktickej viery. Preto nebuďme len obdivovateľmi, ale urobme si poriadok v duši, vyzbrojme
sa vzájomnou úctou a láskou, aby
sme vedeli pochopiť, prečo prichádza Pápež.
Živ, Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho.
Marta
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20. 7. 2003, Sihelné. XI. ročník folklórnych slávností pod Babou horou

Goralu, cy či ne žál?…

Goral – od prírody pracovitý, vzdorovitý, tvrdý, hrdý, veselý, zbožný, ale aj citlivý. Hrdý na
svoj pôvod a na svoje dedičstvo.
Akoby pupočnou šnúrou pripútaný k prírode, ktorej verí, rozumie,
váži si ju, na ktorej tvrdo pracuje
lebo ho živí.
Žije v symbióze s prírodou,
ktorá sa mu za to všetko odmení. Priúča svojich potomkov k pokore, úcte k prírode a Stvoriteľovi – veď s ňou žije, hoci je niekedy
drsná a nevyspytateľná. Vo veľkej
úcte má a zachováva kultúrne dedičstvo svojich predkov, ktoré sa
ústne podávajú a dedia z pokole-

nia na pokolenie, ktoré si úzkostlivo chráni a na ne hrdí. Vie sa s nimi potešiť a zabaviť iných. Svoje pocity, radosti, a žiale pretavili
do piesne a muziky, ktorá sa rozlieha po malebných kopcoch severnej Oravy medzi Pilskom a Babou horou. To všetko sme precítili
a vnímali na XI. folklórnych slávnostiach pod Babou horou dňa
20. 7. 2003 v areáli starého ihriska
v Sihelnom. Čo je poslaním týchto slávností? Oživiť a sprítomniť piesne, zvyky a obyčaje našich
dedov, zabaviť sa duchovne pookriať a trocha sa zahrdiť dedičstvom Goralov. Na týchto slávnos-
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tiach odzneli predovšetkým goralské piesne, ale aj piesne a muzika
z iných regiónov. Táto aktivita potešila Goralov v srdciach a mys-

liach rezonovala súdržnosť a priateľstvo s očakávaním ďalšieho
stretnutia o rok.
A. Ďubašáková

Cyjo jes Babio Góra
Nie trza wom duzo radzić, bo
ta sami dobrze wiycie, jako to telewizór moze namiysać clowiekowi w glowie. Hruza boskie, có
ci tacy panoskowie nadudnio, to
sie ani kupy nie dzierzy. U nos w
dziedzinie, skróny tego, narobiylo sie cliwo dziadostwa i to z takiej glupoty. A syćko wymaniyla
staro Jagniyska, có to byla wydano za Smrecokiym, nale ón, niek
ta z Bogiym spocywo, juz downo
lezy w ziymi.
Jagniyska zaś na swoje roki doś
dobrze wyziyro, pojeś se jesce dp
rady, cyto bez okulorów, jacy ze
robić, to juz nic nie moze. Rada
tyz, ej rada, ta Smrecocka na tyn
telewizór poziyro, a syćko je tak
zajmuje, ze dziyń i noc przi nim
przesiedzi. Ksiondz nieroz przi
sluchanicy na nie wyrcol, nale takiej baby to jesce nik za mlodu nie
przegodol, a có dopiyro teroz.
Zdrzimnyla sie kiesik tak na
lawie, jaz tu naroz slysy, ze bedo w
Zakopanym ludziom wracać góry
z lasami i okutnie je to porusalo.
– O besteryjo jedna, nody mój
dziadek tyz miol wielko dzielnice
na Krowiorkak
napadnicy juz na drugim świece, to calo Babio Góra moja. Jaz
spać do rania od tej nowiny ni
mogla i ino sie ozwidnilo, wyskocyla z wyrka i chyboj sukać swojego.
W gminie narobiyla telo
breweryje, ze je zaroz puścili ku
wójtowi.
– Có wos tu babko do mnie
przinieslo – spytol.
– Mnie sie, rzeke, ozchodzi
o Babio Góre, óna mo być mojo.
– Có? – wójta jaz podnieslo,
nale myślol, ze babie w glowie źle,
to godo:
– Na cóz wom tako gŕa, nody
wos tam wilki zjedzo.
– 20 roków zbiyralak borówki

i jescek tu, a wy zaś panosku pośmiywiska symnie nie róbcie!
– Nale na có wom tako góra?
– Wynajmiym letnikom, óni sie
radzi po ni spinajo, a jo bem dutki
zbiyrać. Nie zabowiocie mnie, ino
dejcie wartko papiyrek, zebyk nie
zmiyskala na auotbus!
– Jaki papiyrek?
– No, ze Babio Góra moja!
Wójta pucylo od śmiychu, nale wladza musi ze syćkymi piyknie radzić, to wartko sie obocól
i godo:
– Wiyce có babko, idźciez do
soltysa, moze ón có o tym wiy, bo
tam bywo. A jo go przi sposobności wyświyncym – śpekuluje po cichu – có tyz to mo za ludzi, ze mi
tako sprosto baba glowe zawraco.
– Jo glupio, cy wy do światu
radzicie – zrusala sie Jagniyska –
a od kogo tu przisla?
– Có? Moze ón wos do mnie
poslol?
– No wiera ze ón, pedziol, ze
kto wzion, niek wraco.
– Jo wom wzion babio Góre? –
wójt hipnól tak norymnie, ze syćkie papiyry spadly ze stolu na
forzty.
– No wy... to moze nie, bo wos
jesce na świecie nie bylo, nale inksi urzyndnici, te kanalije zatracone.
– Sluchojcie babko, jo musym
wartko jechać do miasta i ni mom
casu juz z wami radzić. Podom
o tym ze soltysym i domy wom
znać dó dómu.
– Jak tak, to dobrze, jacy ze
wartko sie dorodzie, bo jo tu juz
wiekować nie bem, a Babio Góre
kcym jesce mieć.
– Dostńcie z Bogiym – pedziala jesce Jagniyska i uciesono, ze
be mieć Babio Góre, pojechala do
chalupy.
Z knihy
GAWĘDY ORAWSKIE
– Irena Grobarczyk, s. 93 – 95
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Časopis žiakov
Cirkevnej Základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihelnom
č. 2/2003

Prázdniny
a škola
Prázdniny. Určite ich každý
z nás prežil dobre. Alebo nie?
Cez deň sa sušilo seno a navečer sa poschádzali deti z okolia.
Schovávačky, vybíjaná, futbal,
škôlka – každodenná náplň prázdninových hier.
Teraz však nastal školský čas.
Niet už detí na ulici. Ulice akoby
zomreli. Stíšili sa. Niet smiechu
a nepočuť ani hlasy matiek, ktoré
volajú: „Janóó, domov!!!“
„Zuzkáá, spať!“
Ulica a deti. Majú niečo spoločné? Asi veľa. To vedia len deti, ale

nepovedia. A možno áno, v škole,
na slohovej práci.
Škola. To je naša druhá mama, tá nás vychováva i učí, ale tej
ozajstnej mame, tej sa nevyrovná.
Pretože hoc nás aj vyhreší, krásne
pohladí.

Mnohé z nás si dajú otázku:
„Načo sa učíme v škole?“
Jednoduchá odpoveď: „Aby
sme veľa vedeli a aj to využili.“
Teraz, keď škola zaklopala na
dvere tvojej i mojej izby, treba vytiahnuť tašku z kúta a veselo na-

predovať smerom k nej. Ale pozor! Nezabúdať v tom mori zošitov a kníh na modlitbu, na Pána
Boha, lebo Boh je blízko teba. Ak
ti niečo pôjde ťažko, dúfaj v Pána
a zver sa do jeho rúk.
Marta Klušáková
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Bodka za prázdninami

Marta Vojtasová, 7r
Hoci sú prázdniny nenávratne
preč a my už opäť derieme školské lavice, myšlienky sa nám často vracajú do toho bezstarostného
obdobia a radi si oživujeme prežité dobrodružstvá.
Tí, ktorí sme strávili posledný prázdninový týždeň v tábore
v Rabčiciach, určite máme na čo
spomínať.
V pondelok nás privítali priam
„bojové“ podmienky. Pri pohľade
na opustenú starú škôlku – miesto
nášho táborenia – sme mali sto
chutí zutekať, a tak sme poobedie radšej strávili vonku. Kým sme
potom večer rozložili oheň na opekanie, boli už niektorí z nás po večeri. Lebo vraj je lepší suchý chlieb
v hrsti, ako slaninka a špekáčiky
na streche.
Na druhý deň sme chvalabohu
dostali ubytovanie na fare. Dvadsaťštyri hodín prežitých v „karanténe“, ako sme neskôr už so
smiechom hovorili, nám však pomohli uvedomiť si cenu takých
„samozrejmostí“, ako je posteľ,
sprcha, či teplá voda a byť za ne
vďační. Tento deň k nám pribudli
noví priatelia a v stredu sme všetci
spolu podnikli výlet na Babiu horu. Život nedá človeku nič bez veľkej námahy, podobne Babia hora.

Museli sme sa poriadne pousilovať, kým sa nám podarilo vydriapať až na samý vrch. Ale stálo to za
to! Výhľad bol úžasný a pred nami
sa rozprestierala priam rozprávková krajina. Boh stvoril nádhernú prírodu!
Okrem prechádzok do prírody sme chodili šantiť na ihrisko,
no nie každému to stačilo. A tak
si ešte väčšina vybíjala nadbytočnú energiu divokým tancom okolo
hifi-veže, tí najbláznivejší pokojne
aj s múkou, či kečupom na tvári.
Dosť času sme trávili aj v kuchyni, kde sme sa snažili vyčariť niečo jedlé pod zub. Ak si odmyslíme,
že kakao chutilo ako pripálený karamel, že kopec natretých chlebov
sme dojedali tri dni a so zvyšnými
rezňami nám musel pomáhať pes
pána farára, že polievky nám na
druhej strane chýbalo a zabudneme i na to, ako skončila zápražka
na nohe jednej z „kuchárok“, potom sa nám celkom darilo. Veď
nikto neumrel...
Ale aby ste si nemysleli, nevenovali sme sa len svojej fyzickej
stránke. Spoločne sme prichádzali na svätú omšu a stretávali sa ráno i večer pri modlitbe. Veď aby
sa tento tábor vydaril a zanechal
v nás aj niečo pekné, na to sme
potrebovali Božie požehnanie.
A myslím, že sme ho dostali. Náš
spev a gitaru bolo počuť takmer
všade: na fare, v kostole, pri táboráku, v prírode a dokonca i na vrcholci Babej hory. Na vlastnej koži
sme sa presvedčili, že k ozajstnej
radosti netreba až tak veľa – stačí mať pre druhých dve ochotné
ruky, jeden milý úsmev a otvorené srdce. Bez toho by žiaden tábor
nemohol byť...
Našťastie „náš Maroš“ toto všetko pre ostatných má. A tak
mu chcem v mene všetkých, ktorí
sme tam boli vysloviť jedno veľké
ĎAKUJEM!
S.R.

Koláž

Anna Sameliaková, 14r

Cez prázdniny doma
Celé prázdniny som strávila doma, pomáhala som mame,
tete a bratovi s domácimi prácami. Niekedy som aj šla s mamou zbierať do lesa čučoriedky
a maliny na zaváranie.
Ale dala som si aj oddychové
dni – hlavne nedele, ktoré som
strávila s kamarátkami z Rabče. Vozili sme sa na bicykloch,
boli sme na kolotočoch a so
sestrou sme boli v Námestove
na nákupy. Naše nákupy trva-

li aj 5 hodín. Jeden obchod sme
navštívili asi 3 krát. Ja, moja
sestra Eva a malá Júlia, ktorá
má 5 rokov sme opekali pred
domom. Zo začiatku sme boli
ospalé, ale po čase sme sa rozveselili a rozprávali sme všelijaké príhody.
Na malú chvíľu sa k nám pridala aj naša susedka Janka, ale
musela rýchlo odísť. My sme šli
spať o polnoci.
Katarína Kormanová, 8. B.

Cez prázdniny sme sa vybláznili
Najprv sme si urobili v rieke
„bazén“, v ktorom sme sa poriadne vybláznili.
Chodil som aj na huby, čučo-

riedky a na rybačku – môj najväčší úlovok bol 25 cm pstruh. V noci
sme si urobili živánsku a šli sme
spať do stanu.

Tábor v Rabčiciach

V tábore sme prežili veľa srandy, poučenia. Vytrvania. Spoznali
sme dobrých kamarátov: Gertínku, Maťu a Števa. Oni nás naučili veľa hier a zábavný belgický tanec. Veľa sme sa rozprávali o Panne Márii – o jej chudobe, pokore,
čistote. Veľmi radi sme obetovali spánok pre ruženec, ktorý sme
sa boli modliť o polnoci po dedine.

Ako vždy, v tábore sme si vyšli
na túru. Náš cieľ bola Babia hora.
S hladnými žalúdkami a veľkou
únavou sme vyšli na vrch, kde sme
sa pomodlili ruženec, ktorý bol
obetovaný za naše úmysly. Ja som
ho obetovala za sihelniansky ľud –
aby sme žili v láske, spravodlivosti
a pokore. Bolo super.
Marta Klušaková, 8. B.

Plní zážitkov do školy

Akoby sa len včera začali
prázdniny a už dnes sa chystáme
do školy.
Ale neboli až také krátke. Prebehli rýchlo, no napriek tomu sme
cez ne zažili veľa zážitkov. Uvedomili sme si , že bez školy by to bolo nudné.
Na jeden zážitok sa pamätá-

Prvý ročník

Po seno

Zuzana Bielaková

Ja som sa pripravovala do školy tak, že som si balila do tašky papuče, obaly peračník a nemohla

me všetci, a to na stanovačku, ale
tiež na tábory, spoločné hry a veľa
– veľa iného.
No teraz sa už začal školský
rok a my musíme nazbierať veľa síl, aby na konci pri držani vysvedčenia mohli povedať, že sme
sa naozaj snažili.
Zuzana Bielaková, 8. B.

som sa dočkať, kedy už príde ten
prvý deň.
Prváčka

Tvorba
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Prázdniny a škola očami deviatačok
Vynovená trieda. Zvykanie si
na nových učiteľov. Spolupráca so
spolužiakmi. Veľa učenia. Strach
z prvých testov. Rozmýšľanie nad
koncoročným večierkom. Vypisovanie prihlášok na stredné školy.

Netrpezlivé čakanie na odpovede
zo stredných škôl.
Lúčenie sa so školou, učiteľmi,
so spolužiakmi. Ustavičné prekonávanie seba samého. Toto všetko ma čaká.

Už nás nič neprekvapí?
Som v deviatej triede a mám
z toho zlý pocit. Pamätám si, keď
sme boli prváci. Posadili sme sa
do svojich lavíc a pozerali okolo
seba do neznáma. So zvedavým
pohľadom sme spoznávali svojich
spolužiakov, učiteľov. Všetko pre
nás bolo nové a tajomné.

A teraz? Teraz sme najstarší, ostrieľaní. Všetko je nám známe, nič nás neprekvapí, ani nový učiteľ.
Len v srdci drieme smútok, že
o 10 mesiacov sa pre nás brány
školy zatvoria.
Michala Brišáková, 9. A

Vták

Ľ. Ďubašák

Perník - Koperník

Starí Gréci hovorievali, že tých,
ktorých bohovia nemali v láske,
urobili učiteľmi. Dovoľujem si však
tvrdiť, že učiteľstvo je jedno z najkrajších a najzaujímavejších povolaní. O tom, že okrem námahy tu
zažijeme aj veľa humoru, nech vás
presvedčia výroky vašich detí:
„Učiteľ sedí za katedrálou“.

Koláž

Dávid Kolčák, 6.A

Farebný človek

Pani učiteľka mi raz pred tabuľou dala otázku : „Kto bol autorom heliocentrickej sústavy“ ?
Bola to otázka, ktorú som vôbec nevedela. Po dlhej chvíli mi
pani učiteľka poradila. „Je to
sladkosť, jedla som ju počas veľkej prestávky a možno si videla reklamu, v ktorej slon natieral
štetcom lekvár na koláč, dokonca
to mama pečie na Vianoce, a pred
tú sladkosť pridaj „ko“.
Nakoniec som prišla na to, že tá
sladkosť je perník, a keď pred toto
slovo dáme „ko“, je z toho Koperník - autor heliocentrickej sústavy.
Táňa Strišková, 8. B.

ŠKOLOVINY

Strom

Biely priateľu,
chceš poznať farbu mojej histórie...
Keď prichádzam na svet,
som čierny.

„Cyril a Metod prišli na Oravu“.
„Príliv je najväčší vtedy, keď prší“.
„Najväčšia veža je hi-fi veža
v Paríži“.
„Prvý americký prezident je
George Bush“.
„Pásomnica dlhá je to také
dlhé,... „slizské“,... zelené. Žije to
vo vode a keď sa toho napijeme, bude to v nás“.
Vaša učiteľka

Mária Slováková, 8 r

Školá volá

Prečo som sa tešila na školu
Škola je pre nás druhým domovom a učiteľ druhým rodičom.
Tam nás vychovávajú a učia spoznávať veľa dobrých vecí.
Ja som sa veľmi tešila na prázdniny a ani som sa nenazdala a už
som sa ocitla na prahu nového
školského roka.
No tak, ako sa teší malý prváčik, že ide po prvý raz novej, no
ešte neznámej triedy, tak aj ja som
sa tešila na nové vedomosti, ktoré
ma ešte čakajú tento školský rok.
Som pripravená aj na zážitky, ktoré zažijem na novej jazykovej škole, ktorú budem absolvovať počas tohto školského roka. Na nových spolužiakov a na nášho pán
profesora, ktorý nás bude učiť.
Ale ani raz som nerozmýšľala nad
tým, aké povinnosti na čakajú, či
už tu na cirkevnej škole, alebo na
jazykovej. Bude to veľmi namáhavé, ale aj dosť náročné na čas. Dúfam, že s Božou pomocou to všetko zvládnem.
Darinka J., 6.A

Keď sa stávam veľkým, tmavá
čierňava
ostáva čierna,
úplne preniknutá čerňou.
Som čierny, keď sa hnevám,
Čierny, keď zúrim,
a čierny ostávam, aj keď sa bojím.
Keď som unavený alebo chorý,
vždy som čierny.
A čierny aj umieram, nesiem si
do hrobu
čierny atrament života
v tieni.
Biely priateľu,
keď prichádzaš na svet, si ružový,
stávaš sa čiernym, keď vekom
rastieš.
Očervenieš, keď sa hneváš
a keď žiarliš, ozelenieš.
V bolesti alebo v chorobe
si žltý.
Keď ti zlyhá dych
a zhasne srdce, zmodrieš alebo
sfialovieš.
Tak teda priateľu, vysvetli mi,
prečo
ma nazývaš
„farebným človekom“!
Ornella Venturini (Annecy)
Báseň, ktorá vyhrala súťaž „Zlatá oliva“, LIDH 1998 pri príležitosti 50. výročia Všeobecnej deklarácie
ľudských práv.
(Preklad z francúzštiny)
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Deň 2. september 2003 – detský úsmev, obavy
Denno-denne nás prebúdza
slniečko, žiari vo vesmíre a našej
planéte Zem posiela tie najzlatejšie lúče.
Zemi, možno ako jedinej z planét, urobil náš Stvoriteľ zázrak
nad zázraky, ktorý voláme jedným
slovom život.
Život, ktorý každému z nás plynie zarovno s časom a my všetci
vieme, že tento čas je neúprosný
(nedá sa podplatiť). Nie vždy si to
uvedomujeme, že čo bolo včera,
dnes sa už nevráti (alebo nemusí už platiť).
Keď sme mladí, nevieme si to
uvedomiť, spomíname a viac chápeme až s dobou prežitého času.
Život plynie a ostáva v nás v spomienkach. Medzi nimi sú tu chvíle
aj z detstva, z mladosti – niektoré
veselé; iné možno menej a naopak.
Každý z nás starších si v mysli určite neraz rád zaspomína na školu.
Na chvíle, keď sme ako deti strávili
v škole, kedy bola pre nás škola takým druhým domovom, keď sme
vchádzali či už mladší alebo starší jej dverami, sadali do lavíc a naši pedagógovia za katedru.
Čas ale plynie, zákony vesmíru
sú spravodlivé, kolobeh života pokračuje a generácie sa v dobe žitia
pomaly, ale isto striedajú. Presne tak, ako to určujú zákony prírody. A my ideme s dobou, pomaly ale isto prehadzujeme listy v kalendári a tie neklamú – a dnes nám
už ukazujú rok 2003.
Významný mesiac september
a pri ňom dvojka, deň s veľkým D
pre školákov. Deň, keď sa všade
otvárajú na Slovensku brány škôl
a pre školákov i škôlkárov sa začína nový školský rok.
Čas tohoročných prázdnin –
zdá sa nám, že veľmi rýchlo vypršal a nám sa treba pripraviť na ďalší školský rok.
Prvá cesta rodičov a aj našich
budúcich predškolákov, škôlkarov
a pedagógov viedla najsamprv,
akoby na úvod slávnostného zahájenia – do kostola. Na slávnostnú prvú svätú omšu v novom školskom roku 2003/2004. Na chvíľu
prázdnin sme si zaspomínali spoločne s pánom farárom Ľ. Šípošom. Zaspomínali na leto, ktoré
nám prialo aj počasím, na chvíle
oddychu, odpočinku, ale aj práce a pomoci rodičom vo chvíľach
potreby a na všetko pekné a dobré,
čo nás postretlo. Zároveň všetci
sme prosili a v duchu si želali, aby
s vierou, spokojnosťou, v zdraví a hlavne s Božím požehnaním
sme začali nový školský rok. Veľa
chuti, elánu, veľa nadobudnutých
vedomostí so zaujatím správneho smeru v škole i v živote žiakom,

veľa síl pri výchove a vzdelávaní
zas učiteľom a rodičom.
Veď všetci spoločne chceme deťom rozdávať vieru už od útleho
veku, odvahu, nádej a veľkoryso
rozsievať zrnká múdrosti, aby neskôr práve oni priniesli úrodu a trvalú radosť zo života.
Po slávnostnej svätej omši sme
rodičov s ich ratolesťami privítali v našej MŠ. Pre deti prichádzajúce do MŠ v tento prvý deň bolo
všetko vlastne neznáme, stretli sa
tu s novým prostredím a s novými
ľuďmi. Spolu s rodičmi aj s novými
očakávaniami a nádejami. Pre rodičov to bol aj tzv. Deň otvorených
dverí, keď si spoločne mohli poprezerať priestor – interiér materskej
školy a všetko to, čo ich tej chvíli
zaujalo. Netrvalo dlho a väčšina
detí sa udomácnila. Niektoré deti boli spontánne, iným žiarili očká zvedavosťou i radosťou. Našli
sa aj také, ktoré otáčali hlavičku
za mamou a očká šikovne kontrolovali, či mama neodišla. Zopár sa
ich tvárilo aj vážne: zrejme pritom
šikovne pozorovali okolie a rozmýšľali, čo všetko sa okolo nich
deje. Možno ani nevieme pochopiť my dospelí, čo všetko sa vtedy mohlo premietnuť v týchto detských hlavičkách. Dôkazom toho
boli smelé otázky smelých detí adresované učiteľkám. Sprievodcom
niektorých detí boli aj oteckovia,
ktorí sa tiež snažili vžiť do situácie svojich ratolestí. Veď tieto prišli do im neznámeho prostredia.
Rúčky tých, ale i najmenej smelých detí boli takmer vždy nasmerované k najbližšej osobe – k mame. No keď sa zvedavosť detí už
naplnila, do rúk sa dostali hračky,
pri nich sa deti nechali uniesť hrou
a zabudli aj na to, kde sú. Rozložili
sa s nimi po celej herni a iné ich už
v tej chvíli ani nezaujímalo.
Až teraz sme sa dostali na rad
my – pedagógovia s rodičmi, aby
sme prebrali zatiaľ vážnejšie veci. Vysvetlili sme rodičom a poukázali na podstatu predškolského
vzdelávania, poslania materských
škôl a rozobrali stručne otázku
školskej zrelosti.
Prečítali sme zoznam prijatých
detí, ich rozdelenie do tried a podľa bydliska pridelenie triednym
učiteľkám. Zároveň sme poukázali, že prednostne boli prijaté deti predškolského veku, (deti, ktoré
budú v budúcom šk. roku povinne navštevovať 1. roč. CZŠ) deti s odloženou školskou dochádzkou a deti zamestnaných matiek.
Kapacita MŠ je naplnená až po
hornú hranicu – t. z., že zatiaľ už
nie je možné prijať ďalšie deti. Nasledovne sme rodičov oboznámili

s vnútorným poriadkom MŠ, prevádzkou MŠ (od 700 do 1530 hod.)
a denným poriadkom. Čo všetko
deti potrebujú, kedy ich treba priniesť do MŠ (do 800 hod. ráno); ako
deti vyzdvihnúť, a pod. – sa rodičia dozvedeli v organizačných pokynoch. V skratke sme sa zmienili
aj o projekte Zdravá škola (MŠ Sihelné sa na základe projektu a výsledkov z dňa 1. 9. 1991 stala členom národnej siete podporujúcej zdravie v Slovenskej republike
certifikátom podpísaným ministerstvom školstva a ministerstvom
zdravotníctva. V rámci projektu
máme zavedený pitný režim, starostlivosť o chrup a týždeň zdravej
výživy v spolupráci so stravovňou
a ich ochotou. S ohľadom otázky
stravovania sa prihovorila rodičom riaditeľka ŠS, V. Brezoňáková. Informovala ich o podstatných
a aktuálnych otázkach, týkajúcich
sa stravovania v školskej stravovni. Na záver sme si zvolili a odsúhlasili výbor ZRPŠ – predsedníčka Marta Kormanová.
Počas tohto dňa sme sa snažili
spoločne s rodičmi vytvoriť deťom
primerané, príjemné prostredie
i atmosféru, bohaté na podnety.
K tomuto vzhľadnému, príjemnému a peknému prostrediu nám
veľmi dopomohol aj obecný úrad,
ktorý nám všestranne a vo všet-

kom vychádzal v ústrety. Aj pomocou materiálu, ktorý nám dal,
sme si mohli vylepšiť, upraviť
a skrášliť prostredie v MŠ. Svojou prácou sa pričinili aj p. učiteľky a p. školníčka, keď sa chytili farieb, štetcov a výsledkom boli
farebné stoličky a čisté, príjemné
(vymaľované) prostredie MŠ. Svojou určitou čiastkou prispeli aj ľudia z verejných prác na podnet
obecného úradu pri úprave okien
a oprave exteriéru MŠ. Veď zásluhou týchto všetkých môžu naše
deti celý deň tráviť (a to počas celého školského roku v MŚ) v príjemnom a útulnom prostredí.
Teší nás záujem o MŠ, no zároveň nás to zaväzuje nesklamať
dôveru rodičov, ktorí nám zverili
svoje deti. A my spoločnými silami
chceme týchto budúcich predškolákov i škôlkárov formovať, rozširovať ich obzor vedomostí, pripraviť ich pre vstup do ZŠ, podieľať sa
na rozvoji ich osobnosti.
Našou podstatou ale bude aj
dávať im od útleho veku správne
základy, ktoré by viedli k úcte jeden k druhému, k človeku, k životu, aj k sebe samému. Aby sa nám
podarilo rozvíjať v nich všetko
to pekné a dobré pre vašu radosť
a radosť tých, ktorí ich majú radi.
Tak nám Pán Boh pomáhaj!
Synáková

Rodičovská láska
Láska je pre dieťa práve taká potrebná, ako správna výživa a starostlivosť. Proti tejto základnej
potrebe dieťaťa sa rodičia môžu
prehrešiť dvoma spôsobmi – nedostatkom lásky alebo tým, že milujú
dieťa nevhodným spôsobom, tzv.
opičou láskou. Ak je dieťa nedostatočne milované, pristupuje k iným
s nedôverou a nedokáže druhého
prijať a mať rád. Rodina ako prvé
prostredie, do ktorého sa človek rodí, má teda nesmierny význam pre
celý život jedinca. Boží obraz v nás
uschopňuje a povoláva k láske. Rodina je tým miestom, kde semeno lásky má dostať živnú pôdu pre
svoj rast. Ak bude prostredím lásky
vyjdú z nej ľudia, ktorí budú mať
najskôr vedomie o sebe samých
že sú hodní lásky a ktorí budú aj
schopní opravdivo milovať.
Rodičia sú pre svoje dieťa autoritou a nesú zodpovednosť za jeho
správanie. S tým je spojená aj zodpovednosť za to, že svoje dieťa nezrania zneužívaním svojej autority a moci.
Budúcnosť dieťaťa, jeho šťastie
a úspech vo veľkej miere závisí od

toho, ako rodičia používajú svoju autoritu. Je potrebné, aby rodičia stanovili deťom isté hranice.
Prísnosť pomáha vytvoriť vnútorný systém sebakontroly.
Prísna láska vedie k tomu, aby
sa deti sebadisciplíny zúčastňovali a niečomu sa naučili. Chce pomôcť deťom, aby sa lepšie správali. Často boli deti vedené k disciplíne telesnými trestami, alebo tým,
že boli nimi strašené, alebo výčitkami a pocitmi viny. Disciplínu si
však nemožno vynútiť trestami.
Úspech vo výchove môžeme
čakať vtedy, keď sami rodičia budú
príkladom pre svoje deti. Netreba
sa báť vyžadovať od detí veľa, treba
ich však strhnúť svedectvom. Deti
sú zlí poslucháči, ale dokonalí nasledovníci.
Ak budú mať milujúcich rodičov, ak ich lásku budú cítiť aj
v prísnosti, aj ony sa prebudia
k láske.
Bezpečné prostredie zbavené
strachu, že budú pokorené nejakým trestom, bude živnou pôdou
pre ich všestranný rast.
učiteľka CZŠ
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Kedysi škola bola drevená
Kedysi škola bola drevená a tvorila ju len jedna trieda, kde sa učili všetci žiaci spolu. Lavice boli dlhé
a vyrobené z dreva ako v kostole.
Prváci sedeli v prvej lavici, potom
druháci, tretiaci a tak postupne až
po ôsmakov.
Všetkých učila jedna učiteľka.
Na začiatku i na konci vyučovania
sa modlilo. Vtedy bola škola tam,

kde je dnes obecný úrad. Pod triedou bola hlboká pivnica a keď niektorí žiaci vyrušovali, tak ich zatvorili na hodinu do pivnice. Bola
tmavá a boli v nej aj myši. Žiaci zo
strachu pred pivnicou boli na hodinách pozorní, lebo sa pivnice báli.
Žiaci nemali zošity, ale malé tabuľky, na ktoré sa písalo grifľom.
Kristína Vnenčáková, 60 rokov

Spomienky na školské časy
Prvýkrát som išiel do školy, keď
som mal 7 rokov. Písali sme na tenkú tabuľku tvrdým grifľom. S tabuľkou sa muselo robiť opatrne, lebo keď spadla z lavice, rozbila sa.
Do triedy chodilo 5 ročníkov. Keď
slabších žiakov učili jemne, tak sa
učili lepšie, ako keď ich učili tvrdo.
Starší žiaci učili tých slabších, lebo
učiteľ sa nemohol venovať všetkým.
Vyučovanie sa začínalo o 8.00
hod. a trvalo do obeda a potom od
13.00 do 16.00 hod. Zo školy sa išlo v dvojrade. Jeden žiak dozeral na
to, aby sa šlo slušne a keď išiel oko-

lo nejaký starší pán, tak sa museli
všetci pozdraviť. Predmety boli: čítanie, písanie a počítanie. V prvej
triede sa učilo rátať do sto, sčítavať a odčítavať. V ďalších triedach
sa učila násobilka. Po vojne bolo
v prvej triede až 22 detí, potom to
už bolo slabšie. Učiteľ mal príkaz,
aby žiaka, ktorý vyrušuje, potrestal tak, že dostane palicou po ruke. Z tých, s ktorými som ja chodil
do školy, už všetci zomreli, zostali
sme len dvaja: ja a Pavlína Perveková (Vonšáková).
Jozef Chudiak, 82 rokov

Spomíname na školu
Keď môj dedko, Jozef Chudjak
mal 9 rokov, išiel na faru do Rabče spolu s pani učiteľkou a jedným
dievčaťom blahoželať pánovi farárovi Jánovi Kecerovi. S radosťou
povedal toto blahoželanie:
Prišiel ten očakávaný deň, ktorý
slávi mená Ten, ktorého my, dietky
sihelské, milujeme a v mene ich Vám
prajeme: Nech Vás Pán Boh dobrotivý, udržuje dlho v zdraví. Aby ešte dlhé roky prebývali medzi nami.
Preto teda dnes, na deň Vášho mena, prosíme vrúcne za Vás, Vášho
patróna, aby tam u trónu Božieho
primlúval sa za Vás, aby Vám Pán
Boh doprial života dlhého. My sme
ešte malí, neučení, v našich ústach
krásnych slov není. Jedine voláme
pevným hlasom, aby Vás Boh živil
v kruhu našom.
Moja prababka Mária Kovalíčková má 85 rokov. Narodila sa v roku 1917 a do školy začala chodiť
v roku 1923. Škola sa nachádzala v blízkosti dnešného kultúrneho
domu. Bola to malá drevenica. Mala 4 izby a jednu pivnicu (kuchyňa,
jedáleň, izba pre učiteľku a samozrejme triedu). V tejto triede sa učili všetci spolu. Prababka si pamätá
len jednu pani učiteľku, ktorá sa volala Cícerová. Vyučovanie sa začínalo o ôsmej hodine a skončilo sa
o pätnástej hodine poobede. Jednu
hodinu mali voľnú na obed, ale do-
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mov nechodievali, zostávali v škole.
Vyučovanie sa začalo modlitbou.
Ráno sa modlili Otče náš, Zdravas Mária a Verím Boha. Materská
škola tu nebola. V prvej triede sa písalo sa malú tabuľku, ktorú si vždy
zotierali a ktorú si vždy nosili do
školy na pleciach. Volali ju aj grífeľ.
Keď sa vrátili zo školy, nemali čas
na učenie, lebo boli v službe. Bohatí
si zamestnávali chudobných.
Na Štedrý večer si treba dať na
noc pod vankúš nejakú časť mužského oblečenia. A o ktorom sa bude dievčaťu snívať, ten bude jej
manželom.
Na Štedrý večer si treba natrieť
ústa medom, aby po celý nasledujúci rok viedli len sladké reči a zlosť,
závisť, klebety sa im vyhýbali.
Kto sa na Štedrý večer opiera
o stôl lakťami, budú ho po celý rok
bolievať roky, lebo bude lenivý.
V ten deň sa nesmie horúce jedlo
ochladzovať fúkaním, pretože kto
tak urobí, bude mať boľavé ústa.
Do orechovej škrupiny sa dá
sviečka a všetko to dáme ku kraju
veľkej nádoby. Koho oriešok najďalej odpláva od kraja, ten sa dostane
najďalej z domu.

Začiatok školského roka
Po úspešnom začiatku v šk.roku 2002/2003 začíname druhý
rok existencie cirkevnej školy. Ďakujeme za túto milosť a vyprosujeme požehnanie pre naplnenie
nášho poslania.
V tomto školskom roku má naša škola 383 žiakov, 18 tried, 1 oddelenie školskej družiny. Na škole pôsobí 25 pedagogických a výchovných pracovníkov. Vaše deti
budú zverené týmto triednym učiteľkám a učiteľovi:
1.A Mgr. Katarína Maslaňáková,
1.B Mgr. Johana Fernezová,
2.A Bc. Rastislav Slovík,
2.B Mgr. Erika Segečová,
3.A Iveta Kakačková
3.B Mgr. Lýdia Bujnová
4.A Eva Bojnáková
4.B Bc. Silvia Jurkuláková
5.A Mgr. Ľubomíra Nováková
5.B Mgr. Lenka Nahálková
6.A Ing. Beáta Ľubová

6.B Mgr. Katarína Bolibruchová
7.A Ing. Marianna Kutliaková
7.B Mgr. Martina Sivoňová
8.A Veronika Vojtašáková
8.B Oľga Hajdučáková
9.A Ing. Jarmila Jarošová
9.B Mgr. Zlatica Staníková
Výchovný poradca: Mgr. Martina Sivoňová
Ostatní vyučujúci: Mgr. Eva
Folvarčíková, Mgr. Erika Kučeráková, Mária Sochuliaková
V tomto roku chceme pokračovať v úsilí utvárať ovzdušie presiaknuté duchom slobody a lásky
podľa evanjelia, prispôsobiť sa
podmienkam vývoja, vychovávať
našich žiakov pre účinnú spoluprácu pri zveľaďovaní pozemskej
obce a pri šírení Božieho kráľovstva , aby sa svojím príkladným životom stali kvasom ľudského spoločenstva.
riaditeľka školy

Duchovná obnova
Ani veriaci nemôžu byť jednej mienky, musia však byť jedného srdca
Dňa 28. 8. 2003 sa na farskom
úrade Sihelné konala duchovná
obnova pod vedením vdp. farára
V. Maretu.
Na začiatku sme sa oboznámili formou prednášky s výbornou
knihou Ursuli Mare – „Veru nie
tak, ako u zbojníkov“. Toto pozoruhodné dielo nemeckej spisovateľky je vhodné na premýšľanie o nekonečnej Božej láske a milosti.
Malý chlapček, Tomáš, sa v 14
príbehoch (zážitkoch) zoznamuje
s našim nebeským Otcom.
Predtým neveriaci, citovo doráňaný chlapec nevšímavosťou
okolia, v ktorom vyrastal, spoznáva prekrásny život veriaceho
človeka:
Keď sa mu nedarí, nik sa mu
neposmieva;
Keď niečo pokazí, nik sa nehnevá;
Je šťastný, že aj on „niekomu“
patrí.

Rob čo chceš , ale nehreš – veď
veriaci človek má dar skutočnej
slobody.
Aj my sme si opäť uvedomili:
Najdôležitejšia hodina je vždy
tá prítomná.
Najdôležitejším človekom je
vždy ten, ktorý práve stojí predo mnou.
Najnevyhnutnejším dielom je
vždy láska.
Duchovná obnova bola ukončená sv. omšou, ktorá bola slúžená za pracovníkov cirkevnej základnej školy.
Dňa 28. augusta sme opäť prežívali radosť zo stretnutia sa s Božou láskou.
„Obleč si moju lásku ako kabát.
Bude ťa hriať a chrániť.“
(Boh sa prihovára Tomášovi,
al. Tek...)
učiteľka CZŠ

Deviata trieda
Som v deviatej triede a mám
z toho zlý pocit. Pamätám si, keď
sme boli prváci. Posadili sme sa
do svojich lavíc a pozerali okolo
seba do neznáma. So zvedavým
pohľadom sme spoznávali svojich
spolužiakov, učiteľov. Všetko pre
nás bolo nové a tajomné.

A teraz? Teraz sme najstarší, ostrieľaní. Všetko je nám známe, nič nás neprekvapí, ani nový učiteľ.
Len v srdci drieme smútok, že
o 10 mesiacov sa pre nás brány
školy zatvoria.
Michala Brišáková, 9. A
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Stop nude –
začína futbal!

Je večer a s ním aj voľný čas naplnený futbalom. Vezmeme loptu
a ideme po ostatných „kamošov“ .
Najskôr si zakopeme na bránku, no
po príchode trénera začína poriadna rozcvička a samotný zápas. Hrávame aj so staršími študentmi, nad
ktorými občas vyhráme. A takto to
chodí takmer každý deň.
Pozývame všetkých, aby častejšie chodievali na ihrisko, pretože futbal je najlepšia a najľahšia
hra. Nevravte, že sa nudíte, lebo
na ihrisku je pre každého miesta dosť.
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Byť citlivým vo vzťahu k druhým
Najúčinnejším
spôsobom,
ako sa dotknúť toho, čo cítia iní,
je pozorne a aktívne počúvať.
Mnohí z nás však nedokážu počúvať. Je to buď preto, že nemáme
záujem, alebo sa cítime ohrození
tým, čo by sme mohli počuť.
Človek má často sklon vidieť
a počuť iba to, čo vidieť a počuť
chce.
Z vlastnej skúsenosti viem, že
medzi nami nie je veľa dobrých poslucháčov. Keď sa snažíme niečo
vysvetliť, sme svedkami toho, že
hneď nám niekto skočí do reči.
Tak sa snaha o otvorenie obmedzí len na riešenie problému.
To však nemôžeme nazvať skutočným počúvaním. Prostredníctvom skutočného počúvania vstupujeme do vnútorného sveta toho
druhého.
Vyžaduje to však od nás vcítenie sa.
Je to pozorné počúvanie a vnímanie jedinečnosti druhého člo-

veka, ktoré si kladie otázku: „Ako
je to byť tým druhým?“ Ponúka
pochopenie, nie rady. Vyžaduje od
človeka na istý čas zabudnúť na seba, zanechať svoje myšlienky a pocity. Citlivý poslucháč nesúdi, nekritizuje, opúšťa svoje predsudky,
pohľady, ale plne sa sústredí na
skúsenosť druhého.
Najväčšou prekážkou z našej
strany pri počúvaní je pozornosť
upnutá na seba.
Tak vzťahujeme svoje skúsenosti na to, čo počujeme. Zo svojich skúseností robíme normu pre
každého.
Ďalším nebezpečenstvom je
to, že človek omnoho rýchlejšie
myslí, ako je schopný rozprávať.
Preto sa počúvajúci musí poriadne sústrediť na hovoriaceho.
Ak chceme byť skutočne citliví musíme mať záujem o druhého, o jeho šťastie, najmä keď má
odlišné názory, ako my. Nebuďme egoisti.

Modliť sa
Otčenáš pravdivo
Táto modlitba je z malého farského
kostola v uruguajskom meste Chuy
blízko brazílskych hraníc. Je to
prejav lásky, s ktorou sa každý deň
v rozličných jazykoch obracajú
všetky národy na celom svete na
toho istého Otca.
Nehovor: Otče,
ak sa každý deň nesprávaš ako
dieťa.
Nehovor: Náš,
ak sa zatváraš do svojho egoizmu.
Nehovor: Ktorý si na nebesiach,
ak myslíš iba na pozemské veci.
Nehovor: Príď kráľovstvo tvoje,
ak si ho pletieš s materiálnym
ziskom.
Nehovor: Buď vôľa tvoja,
ak ju neprijímaš, keď je náročná.
Nehovor: Chlieb náš každodenný,
ak sa nestaráš o hladujúcich.
Nehovor: Odpusť nám naše viny,
ak nenávidíš svojho brata.
Nehovor: Zbav nás zlého,
ak sa nestaviaš proti zlu.
Nehovor: Amen,
ak si nepochopil alebo nebral
vážne slovo Otčenáša.

Rozpis futbalových
súťaží
Dorast – I. trieda B
Jeseň 2003
1. kolo 3. 8. Sihelné – Novoť 1:
1, gól D. Skurčak; 2. kolo 10. 8.
Or. Veselé – Sihelné 5:2 (2:2), góly: J. Juriťák, J. Jašák – pok. kop;
3. kolo 17. 8. Sihelné – Breza 4:
2, góly: M. Pindjak 2, T. Pindjak 1,
P. Rusnak 1; 4. kolo 24. 8. Sihelné – Zubrohlava 4:2, góly: T. Pindjak 3, P. Rusnak 1;
5. kolo 31. 8. Vavrečka – Sihelné 3:5, góly: M. Pindjak 2, J. Juriťak 1, P. Rusnak 1, T. Pindjak 1;
6. kolo 7. 9. Sihelné – Zákamenné 2:0, góly: D. Skurčak 1, P. Rusnak 1; 7. kolo 14. 9. Or. Polhora
Sihelné 13.00 h; 8. kolo 21. 9. –
voľno; 9. kolo 28. 9. Klin – Sihelné – 12.30 h.
Jar 2004
10. kolo 28. 3. Novoť - Sihelné
12.30 h ; 11. kolo 4. 4. Sihelné –
Oravské Veselé 13.00 h; 12. kolo
11.4. Breza – Sihelné 13.00 h;
13. kolo 18.4. Zubrohlava – Sihelné 13.30 h; 14. kolo 25. 4. Sihelné – Vavrečka 13.30 h; 15. kolo 2.5. Zákamenné – Sihelné 14.00
h; 16. kolo 9. 5. Sihelné – Oravská
Polhora 14.00 h; 17. kolo 16. 5. voľno – los 14.30; 18. kolo 23. 5. Sihelné – Klin 14.30 h.
Žiaci II. Trieda B
Jeseň 2003
1. kolo 3. 8. Sihelné – Námestovo B 1:4; 2. kolo 10. 8. Sihelné – Zubrohlava 1:3; 3. kolo:
17. 8. Novoť – Sihelné v riešení;
4. kolo 25. 8. Sihelné – Beňadovo 3:1; 5. kolo 31. 8. Lokca – Sihelné 3:0; 6. kolo 7. 9. Sihelné –
Klin 1:0; 7. kolo 14. 9. Vavrečka –
Sihelné.
Jar 2004
8. kolo 28. 3. Námestovo B – Sihelné los 11.00; 9. kolo 4. 4. Zubrohlava – Sihelné 11.30 h; 10.
kolo 11. 4. Sihelné – Novoť 11.30
h; 11. kolo 18. 4. Beňadovo – Sihelné 12.00 h; 12. kolo 25. 4. Sihelné – Lokca 12.00 h; 13. kolo
2. 5. Klin – Sihelné 12.30 h; 14.
kolo 9. 5. Sihelné – Vavrečka
12.40 h.
Prípravka – žiaci 6 – 10 rokov

1. kolo Or. Jasenica A – Sihelné

Ekoplagát

Kolektívna práca 7. B

2:2, Or. Jasenica B – Sihelné 1:1,
Rabča – Sihelné 1:2; 3. kolo sa
hrá 15. 9. 2003 v Sihelnom o 9.00
hodine.
Ján Kozák
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Kedy sú Vianoce

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí,
v ten deň sú Vianoce. Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto ťa urazil. Vtedy sú Vianoce. Keď vieš prijať od iných láskavé slovo a úsmev,
v tej chvíli sa začínajú Vianoce.
Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé
slovo, máš porozumenie pre iných,
už sa v tvojom srdci začali Vianoce.
Keď si nájdeš čas vypočuť iných,
sláviš Vianoce. Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť, v duši sláviš Vianoce. Kedykoľvek počuješ volanie Pána, ktorý
potrebuje pomoc v trpiacich, chorých, opustených, jasaj od radosti, lebo prežívaš
Viano-

ce. Keď sa včas spamätáš, aby si
zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú poznámku ďalej za Vianoce vo
svojom srdci. Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo,
nepriaznivú poznámku, ďakuj za
Vianoce vo svojom srdci. Keď sa
zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku, prežívaš s nimi Vianoce. Keď svojim životom
a skutkami spievaš „Sláva Bohu
na výsostiach“, v tebe trvajú v tvojom srdci Vianoce. Keď povieš
Pánovi ochotne a veľkodušne
Pokračovanie
– s. 2

Základná cirkevná škola v Sihelnom

Matúš Staník, 7. B

rozprávok bratov Grimmovcov!
Nerobme si však veľké ilúzie. Kto
vie, ako by to dopadlo u nás.
Je dôležité si v tieto sviatočné
chvíle pripomenúť, že Vianoce sú
oveľa viac, než sympatický zvyk
zdedený po našich predkoch. Nie
je to len stará tradícia, ktorú treba uchovať pre nasledujúce generá-

cie. Je potrebné vidieť oveľa viac,
než len betlehemské jasle, vianočný stromček a príjemnú atmosféru… Bez spomienky na človeka
a Boha, kvôli ktorému sa to všetko
začalo, ostane z Vianoc len baliaci
papier a prázdne škatule pohodené
kdesi v kúte.
Pokračovanie – s. 2

Vráťme späť vianočným sviatkom Krista…
A je to tu. To, čo dlho očakávala nie len detská dušička, ale aj tí
skôr narodení. V izbe sa blyští vianočný stromček v celej svojej paráde a pod ním rozjarené detské
očká konečne objavujú všetko to,
čo celý dlhý čas schovávali ukryté len vo svojich tajných túžbach.
Chladnička po dlhom čase nezíva
prázdnotou, ale ukrýva v sebe všakovaké dobroty. Z rádií už neburácajú ošúchané tanečné piesne, ale
do všetkých strán sa šíria pokojné
melódie vianočných kolied. Ľudia
sa konečne nikam neponáhľajú.
Každodenná rutina bola nahradená všetkým tým, po čom tak všetci
túžime. Z ľudských úst i sŕdc opäť
zaznievajú úprimne priania šťastných a veselých sviatkov, želania
pokoja, šťastia a hojného zdravia
do nového roku…Všetko je tak, ako

Sihelné odeté v snehovej perine

to má byť! Šťastné Vianoce – presne, ako sme si ich predstavovali.
A predsa! Nezabudli sme na niečo!? Na jednej z vianočných pohľadníc som objavil originálnu a predsa
pravdivú výzvu: „Vráťme späť vianočným sviatkom Krista…“ Všetci
zrejme tušíme, čo chcel autor tohto
výroku povedať. Skutočne je pravdou to, že často zabúdame, kde je
ukrytá podstata Vianoc. Rok čo
rok ich slávime. Znova a znova
chceme zažiť „jedinečnú atmosféru pokoja“ v kruhu svojej rodiny
a priateľov. Dôležité je, aby nám
kvôli tomuto lesku neunikla podstata. Čím sú Vianoce Vianocami,
prečo ich vlastne slávime… A to
mnoho ľudí bohužiaľ nevie! V Nemecku robili anketu a zistili, že až
30 % dospelých pokladajú vianočnú udalosť len za jednu z mnohých

Ilustračné FOTO: Ing. Vladimír Briš
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Pijeme vodu z Pilska

Sihelné

Zuzana Kozáková, 9. A

Vráťme späť Vianočným sviatkom Krista…

Dokončenie – s. 1
„Boh sa stal človekom, aby sa
človek mohol stať Božím!“ Tu je
ukrytá podstata Vianoc. Hoci sa
všetko o pár dní vráti do tých svojich „normálnych“ koľají, nezabudnime, že zázrak je možný, že
ľudia môžu byť ľuďmi, že každý
z nás môže byť človekom…

Prajem Vám pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov,
aby Kristov pokoj a láska vládli vo
Vašich srdciach nielen cez sviatky, ale aj počas celého nasledujúceho roka…
Mgr. Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Kedy sú Vianoce * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dokončenie – s. 1
„áno“, vtedy približuješ nebo k zemi a napomáhaš, aby v celom svete nastali Vianoce. Ak si voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len
na svoje záujmy, Vianoce sa od teba vzdialili. Nie je v tvojom srdci
miesto pre Pána, nenarodí sa tam
Ježiš. Mária a Jozef musia hľadať

miesto inde. Ale kde?
Anjel pokoja nech s vami prebýva, láska Kristova nech vo vás
spočíva.
To Vám prajeme z úprimného
srdiečka od malého novonarodeného Ježiška.
A. Ďubašáková

Tradícia vianočného stromčeka * * * * * * * * * * * *

Historické výskumy ukazujú, že
zvyk zdobiť vianočný stromček má
pôvod v nemeckom prostredí.
U európskych národov sa rozšíril v čase Vianoc zvyk dávať na
rozličné miesta v dome zelené vetvičky z ihličnatých stromov.
Za prvý
doklad o vian o č n o m
stromčeku sa pokladá
správa v brémskej kronike z roku
1 5 7 0
o jedličke
ozdobenej

ďatľami, sladkosťami a páperovými kvetmi. Jedličku postavili v cechovom dome, do ktorého pozvali deti všetkých remeselných majstrov.
Správy o vianočnom stromčeku pochádzajú zo 16. – 17. storočia z ďalších nemeckých a švajčiarskych miest.
V 18. storočí sa vianočný
stromček šíril na nemeckom území od mesta k mestu.
V 19. storočí sa objavil v šľachtických zámkoch vo Francúzsku v Anglicku, Nórsku, Dánsku,
Amerike a v iných zámorských
krajinách. Vianočný stromček
sa nemeckým vplyvom dostal do
slovenského prostredia začiatkom 20. storočia. Najskôr sa ujal
v mestách, neskôr na vidieku. Staval sa na stôl alebo vešal nad stôl,
a tak postupne sa rozšíril do každého domu.
A. Ďubašáková

Deň je krátky a v kalendári zostávajú posledné strany. Rýchlym krokom sa blíži koniec roka a je čas vyhodnocovania. Patrí
sa nám každému zamyslieť, čo sa
nám viac alebo menej podarilo. Aj
ja ako starosta obce chcem urobiť
krátke zhodnotenie .
Teším sa najviac z prepojenia
vodovodu z Pilska – bolo to 22. októbra, čím sa vyriešilo zásobovanie
pitnou vodou našej obce. Ako by to
bolo dnes, keď výdatnosť prameňov v Hrádku klesla na minimum?
Tento rok sa vybudovalo 1600 m
vodovodnej trasy a 2 prerušovacie komory. Hodnota vybudovanej
stavby podľa oficiálneho rozpočtu je vyše 7 milionov korún. Pretože sme to robili sami, tak nás to
stálo do osemsto tisíc korún. Preto
sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa v nepriaznivom počasí podieľali na výstavbe. Prepojenie vodovodov je zatiaľ
provizórne. Celková dĺžka vodovodu s Pilska do obce s rozvodmi
po obci je okolo 6,5 km. V tom sú
vybudované záchyty prameňov so
zbernými komorami, 4 prerušovacie komory a 150-kubíkový vodojem. Hodnota vybudovanej časti vodovodu je okolo 30 mil. Sk . Ja
si myslím, že je to veľké dielo, ktoré
sa mohlo podariť len s Božou pomocou. Vážme si ten dar a buďme
za to Bohu vďační.
V kultúrnom dome sme rekonštruovali kotolňu. Vymenili sme
ešte starú pôvodnú plechovú pec
za dva liatinové kotly. Zároveň sa
menili čerpadlá a rozvody podľa
projektovej dokumentácie na každý okruh osobitne. Rekonštrukciou sme vymenili starú málo výkonnú pec za dve kvalitné s výkonom do 300 kW.
Na materskú školu sa mi podarilo vybaviť dotáciu 500 tis. Sk.
Z týchto prostriedkov sme zateplil strop minerálnou vatou hrúbky 15 cm, vrch vaty sa zakryl fóliou. Zateplilo sa vyše 1000-metrov štvorcových stropu. Ďalej sa
z týchto peňazí opravilo vstupné
schodište do jedálne, kde sa položila protišmyková dlažba. Zároveň
sa opravili ríne a zvody na celej budove materskej školy. V blízkej dobe sa budú meniť vchodové dvere
na celej budove za plastové, ktoré
sú už zakúpené.
Na výmenu okien a dverí na
obecnom úrade sa vybavila účelová dotácia vo výške 250 tis. Sk. Okna a dvere sú už zakúpené, vymieňať sa budú pravdepodobne v budúcom roku. Podľa projektu sa
okná a dvere vymenia za plastové.
Cez letné prázdniny sa vymaľovali okná na budove základnej a

materskej školy za pomoci nezamestnaných, ktorým sa touto cestou chcem poďakovať. Urobilo sa
ešte oveľa viac prác, ktoré nie je
tak vidieť.
Čo ma najviac zarmucuje? Nechcem nikoho kritizovať, ale bol by
som rád, keby rodičia vedeli , kde
sa ich deti nachádzajú. Možno by
bolo menej vandalizmu a neporiadku v dedine. Je na nás všetkých, aby
sme si chránili náš spoločný majetok, aby sa nám tu dobre žilo.
Chcem sa poďakovať všetkým
zamestnancom obecného úradu
a drobnej prevádzky za trpezlivosť
pri práci s ľuďmi a za pomoc pri organizovaní akcií obcou. Najmä pri
organizovaní folklórnych slávností, pri Medzinárodnom dní detí, pri
stretnutí s dôchodcami a pri oslave Dňa matiek. Do týchto akcií sa
aktívne zapájala základná cirkevná a materská škola a zamestnanci školskej stravovne; za to sa im
chcem poďakovať.
Za dobrú a konštruktívnu spoluprácu ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva.
Ďalej sa chcem poďakovať funkcionárom telovýchovnej jednoty
za prácu s futbalom, hlavne Jankovi Kozakovi, Jozefovi Chudiakovi, Jozefovi Bieľakovi, Tomašovi
Pindiakovi a všetkým futbalistom,
ktorí reprezentujú obec.
Za reprezentáciu obce ďakujem
obidvom ľudovým hudbám. Hlavne ľudovej hudbe v zložení Milan Vonšak, Roman Bjelák st., Jozef Vnenčák a Pavol Ferneza, ktorá vyhrala krajskú súťaž ľudových
hudieb a postúpila na celoslovenskú súťaž.
Veľká vďaka patrí bývalému ale
aj súčasnému pánovi farárovi za
veľmi dobrú spoluprácu. Ja osobne sa chcem poďakovať za zdravie a silu Pánu Bohu a mojej rodine ktorá ma podporuje v tejto náročnej práci.
Prajem všetkým spoluobčanom požehnané vianočné sviatky
a všetko dobré do Nového roku.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Významná udalosť
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Rozhovor s našou rodáčkou, sestričkou Vierkou Masničákovu
Milí rodáci, všetci si ju pamätáme ako malú a šikovnú sekretárku na obecnom úrade, ktorá nevedela povedať nie, ale vždy ochotne
poslúžila. Avšak, v jej vnútri sa čoraz zreteľnejšie ozýval hlas, ktorý
ju pozýval k inému životu, k životu
s Bohom, k životu rehoľnému. Iste mnohých z vás zaujíma, aké sú
ďalšie životné kroky Vierky Masničákovej, preto sme pre vás pripravili rozhovor s ňou.
Porozprávajte nám niečo
o Vašej ceste k povolaniu. Ako to
začalo? Čo Vás viedlo k rozhodnutiu vstúpiť do rehole a odovzdať sa takto celkom Bohu?
Viem, že moje povolanie je nezaslúžený dar. Boh si ma vybral
spomedzi toľkých lepších odo
mňa. Zavolal ma ako prvý. Ja som
už len v spolupráci s Božou milosťou mohla počuť jeho volanie. Nebolo to hneď, ale postupne som
dozrievala a Boh si ma pripravoval. Po prvýkrát som začala rozmýšľať o svojom povolaní, keď som
čítala knihu o živote Don Bosca.
Bola som nadchnutá tým, ako sa
dokázal rozdávať mladým. Podobne som chcela robiť aj ja. Dávať sa
druhým celá – taká, aká som – to
bolo moje rozhodnutie. A tak som
ďalej hľadala tú správnu cestu. Na
gymnáziu v Bratislave som dostala odpoveď na to, ako to mám robiť
– s láskou a radosťou. Videla som
to na príklade jednej ošetrovateľky Márie (rehoľnej sestry, vtedy
v civilnom oblečení), ktorej nikdy
nechýbal úsmev a láskavé slovo.
Pán Boh mal so mnou veľa trpezlivosti. Nemala som odvahu urobiť
prvý krok, dlho som sa zdráhala.
Premýšľala som, modlila som sa
za svoje povolanie. Až kým sa nehovorilo o zrušení Obecného podniku pri OÚ. Vtedy som si povedala: „Teraz alebo nikdy!“ Nedala som sa nikým a ničím odradiť.
A tak som v septembri r. 1993 nastúpila do kláštora vo Vrbovom,
kde bola už aj moja mladšia rodná
sestra Ľudmila (s. Anastázia). Nasledovalo obdobie formácie, prípravy na rehoľný život: kandidatúra, noviciát, juniorát a 16. 8. 2003
večné sľuby. Som šťastná, že môžem už navždy patriť Pánovi.
Čo pre Vás znamená život
v reholi?
Život v rehoľnom spoločenstve mi veľa dáva. Líši sa od života
vonku. Je to život, ktorý sa snažíme stále prežívať v duchu radosti,
pokoja, ticha, spojenia s Bohom.
Tak, ako sa malé dieťa musí učiť
rozprávať a chodiť, aj ja som počas formácie spoznávala rehoľný
život, spoznávala som seba, svoje chyby, snažila som sa o hlbší
vzťah s Bohom. Pritom mi pomá-

hali okrem rodičov aj predstavení, sestry, ktorým som bola zverená, kňazi, spovedníci, ktorým
som vďačná za všetky rady, pekný
príklad, ale aj cenné napomenutia
a usmernenia.
Život v reholi pre mňa znamená miesto, kde sa vždy rada vraciam. Nachádzam tu spoločenstvo, kde je určitý denný program,
kde sa všetky snažíme o vytváranie jednoty, vzájomnej úcty, tolerancie, pekných vzťahov, kde spoločne zachovávame pravidlá, sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti;
kde mnohokrát aj napriek vzájomnému okresávaniu sa snažíme
spoločne hľadať Božiu vôľu podľa
slov sv. Augustína: „Majte v Bohu
jednu dušu a jedno srdce.“
V čom spočíva Vaša služba v reholi? Máte aj nejaké záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase?
Služba v reholi je rôzna (podľa potreby, schopností, kvalifikácie,...). Naším zameraním je aj pomoc kňazom, biskupom. Tu vo Vrbovom je charitný domov, kde je
viac starších sestier. Počas formácie
(kandidatúra, noviciát) vo Vrbovom
som si mohla vyskúšať rôzne pracoviská: kancelária, práčovňa, žehliareň, kuchyňa, záhrada,... . Po skončení noviciátu som päť rokov pracovala v hostiárni (výroba hostií) na
Bielej Vode u Javorníka v Čechách.
Teraz už dva roky pracujem vo Vrbovom v službe chorým sestrám
a teda moja služba dnes spočíva
v ošetrovaní starších a nevládnych
sestier. Práca je zodpovedná, ale robím ju rada. Môžem tu získať veľa
nových skúseností. Vlastne sa splnila tak trochu aj moja túžba, keďže
som chcela po skončení základnej
školy študovať na zdravotnej škole.
Žiaľ , nebola som prijatá.
Moje záujmy? Rada čítam, pracujem na počítači, potom sú to
ručné práce a šport.
Na začiatku ste spomínali, že
sa Vám páči práca s deťmi a mladými, čo by ste odkázali mladým
v Sihelnom?
Dnes sa veľmi manipuluje s človekom. Nedajte sa zviesť. Každý
z Vás, či ste starší alebo mladší, ste
originál. Využívajte svoje dary, talenty, navzájom sa obohacujte, pomáhajte si, dobre sa pripravte na
svoju budúcnosť. Všetko stavajte na viere v Boha, čokoľvek sa vo
Vašom živote deje. Lebo len s Bohom dokáže všetko zvládnuť v pokoji, radosti a láske.
Vždy začínajte znova a znova,
s pohľadom upretým na Ježiša.
Dávajte Bohu svoje prázdne ruky, aby ich zase naplnil. On jediný
môže urobiť všetko z ničoho, len
mu verte, a to úplne. S celým srd-

com. Vzorom je nám v tom náš sv.
otec Ján Pavol II..

Ďakujeme za rozhovor
– redakcia Sihelníka

Odpustová slávnosť
Keď sa povie odpust, určite sa
každému v mysli vynorí niečo iné
a mnohým z nás zážitky a prežívanie odpustu z detstva. Doma
upratovanie, pri kostole stánky,
kolotoče a cukrová vata. V našej
dedine sme ho prežívali 14. septembra 2003 na sviatok Povýšenia sv. kríža.
V tomto roku bola odpustová slávnosť umocnená návštevou
Svätého otca na Slovensku. Veľa pútnikov pri Svätom otcovi bolo aj z našej dediny a plní duchovných zážitkov pokračovali v slávení odpustových dní.
Táto oslava sa začala v sobotu
večer Krížovou cestou po dedine,
ktorú si pripravila mládež. V nej
obetovali a vkladali svoje problémy a starosti.
Nedeľná svätá omša o 1030 h

bola s prekrásnou liturgiou, ku
ktorej prispel aj miestny spevokol. Popoludní bola Akadémia venovaná návšteve Svätého otca na
Slovensku. Od 1600 h bol koncert
gospelovej skupiny KÉFAS, na
ktorom sa zúčastnilo veľa poslucháčov, ale prevahu mala mládež.
V pondelok bol zábavno-športový program pre deti. Z príležitostí týchto dní bola v dome nádeje
inštalovaná výstava ručných a výtvarných prác, kde sa prezentovali práce detí z základnej cirkevnej
školy, ale aj ľudí z dediny.
Každý, kto chcel, sa pričinil,
aby tieto odpustové slávnosti prebehli slávnostne s precítením božích milostí dôstojne s duchovným
umocnením, aby bolo cítiť atmosféru úprimnosti a pokoja medzi
ľuďmi v dedine.

Uznesenie č. 6 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19. 9. 2003
Obecné zastupiteľstvo:
B. Súhlasí
1) OZ súhlasí s odpredajom
bielorusa a ávie, ktoré sú majetkom obce.
C. Zamieta
1) Žiadosť Rastislava Vonšáka o odpredaj pozemku. K schváleniu žiadosti je potrebné predložiť kúpnu zmluvu, príp. iný doklad
o vlastníctve.
2) Žiadosť Jaroslava Vorčáka
o odpredaj budovy – sklady. Uvedená budova bude odpredaná formou verejnej ponuky.
E. Schvaľuje
1) Žiadosť CZŠ sv. apoštola Pavla, 029 46 Sihelné 214,
o schválenie vyradenia DHIM
z majetku školy. Obecné zastupiteľstvo vyšle svojich zástupcov,
aby uvedený DHIM podľa zoznamu prekontrolovali a následne sa
môže tento DHIM z majetku školy vyradiť.
2) OZ schvaľuje príspevok rodičov za deti MŠ do 5 rokov vo výške 100 Sk mesačne.
3) OZ schvaľuje zriadenie novej triedy v MŠ
4) OZ schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na mzdy
a odvody pre novú učiteľku MŠ.
5) OZ schvaľuje VZN obce Sihelné č. 3/2003 o uplatňovaní zá-

kona NR SR č. 263/1999 Zb. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.
6) OZ schvaľuje, aby VZN o odpredaji obecných bytov č. 6/1997
zostalo aj naďalej v platnosti.
7) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu vedúcim futbalových
družstiev.
8) OZ schválilo navýšenie Prvého municipálneho úveru č. 21/
005/02 o sumu 500 000 Sk. Uvedené finančné prostriedky sú určené na financovanie investičných
potrieb obce:
• výstavba vodovodu;
• rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome.
9) OZ schvaľuje text kroniky za
minulé roky.
10) OZ schvaľuje odmenu pre
kronikárku p. Janku Fernézovú vo
výške 5 000 Sk za 5 rokov. Odmena bude vyplatená po odovzdaní
a dopísaní textu kroniky.
11) OZ schvaľuje novú kronikárku p. Apolóniu Ďubašákovú.
H. Odvoláva
1) Odvoláva p. Janku Fernézovú z funkcie kronikárky.
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky
body programu, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a schôdzu ukončil.

Časopis žiakov
Cirkevnej Základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihelnom
č. 3/2003

Dar Vianoc
Pripravujeme sa na dôležitú
udalosť nášho života.
Z lásky k nám sa stal Boh
človekom, daroval nám sám seba.
Aj my už rozmýšľame,
čím obdarujeme
svojich najbližších, aký darček
pripravíme svojej dcére, synovi,
matke... Dar z lásky.
Skúsme porozmýšľať,
aspoň chvíľu, napríklad najbližších 5 minút, nad darom, ktorý by
sme mohli venovať nášmu Pánovi.
Boh, ktorý nás zahrnul toľkými dobrotami, sa uspokojí
s takým „bezvýznamným“ darom, akým je naša vôľa.
Ponúknime Mu ju
v najvznešenejšej modlitbe Otče

náš: „Buď vôľa tvoja, ako v nebi,
tak i na zemi.“
Odovzdajme Mu ju v úplnom
sebadarovaní a robme tak aj vo
svojom každodennom
živote.
Nedávajme ako malé deti, ktoré
keď venujú nejaký dar,
vzápätí alebo o chvíľu to ľutujú,
rozplačú sa a pýtajú si ho naspäť.
Takto by náš dar vyznel
ako výsmech.
Čo pre nás znamená plniť
Božiu vôľu? Všetci chceme byť
dobrými ľuďmi, prijímame
sviatosť zmierenia, snažíme sa
navzájom si neubližovať.
Ale stačí to? Páči sa mi jeden
príbeh, posúďte sami:

Jedného dňa stretol rehoľník
človeka, ktorý mu rozprával, aký
je dobrý: chudobným dáva časť
svojho majetku, navštevuje
chorých...
Rehoľník ho počúval a potom povedal: „Si dobrý! Ale choď
a opýtaj sa:
• tvojej ženy, čo si o tebe myslí
• tvojich detí,
čo si o tebe myslia
• tvojich príbuzných,
čo od teba očakávajú
• tvojich susedov,
čo si o tebe rozprávajú
• a tvojich kolegov,
ako o tebe rozmýšľajú.
Potom príď a povedz mi, aký si
dobrý.“

Toľko príbeh.
Darujme si a nezabúdajme na
tie skutočné darčeky:
• darujme si lásku
• darujme si navzájom čas
• darujme si prechádzku zasneženou prírodou
• darujme si úsmev...
Veľa radosti pri plnení Božej
vôle Vám želá
Mgr. Margita Borová
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Zážitky

C U K O R N I Č K A
A sú pred dverami
Čím sú bližšie, tým viac rastie radosť v srdciach detí a tých, čo ešte
neprestali byť deťmi. Naozaj, Vianoce sú sviatkami lásky a pokoja, ale len tam, kde človek pozná
a opäť nanovo prežíva duchovnú
podstatu Vianoc. Sú také krátke,
že by bolo smutné a bola by to škoda, keby nám starosti, zháňanie,
nakupovanie a sedenie pred TV
zatienilo ich pravý význam.
Vianoce sú vtedy krásne, keď
sa na príprave ich slávenia podieľa celá rodina, každý jej člen. Keď
každý s láskou a ochotou prichystá darček, či inak pomôže, všetci
Štedrovečerný stôl

Ilustračné e-FOTO: Ing. Vladimír Briš

Povzbudivé slová…
Milí rodičia, deti a mladí!
Dostala som tu možnosť Vás
povzbudiť a pár riadkov Vám napísať cez tento časopis. Je to veľmi náročné, ba priam umenie,
v dnešnej dobe správne vychovávať deti a hľadať spôsoby v danej
situácii..
Aj ja pracujem s deťmi i so staršou mládežou už 13 rokov, a tiež
niekedy prežívam veľkú bezradnosť v neúspechoch. Ale priznám
sa Vám, že sa mi osvedčilo jednanie... „čo dobrotou pokazíme,
to sa dá napraviť, ale čo pokazíme zlým slovom a zlým prístupom
v jednaní, to sa ťažko nahrádza.“
Láskou viac urobíme, než prísnosťou a tvrdosťou. Ale niekedy
je potrebná aj prísnosť. Veď dobrá matka vie, kedy pohladiť, ale aj
kedy uhodiť! Zlatá stredná cesta
vo výchove je najlepšia a najúčinnejšia! Preto by som Vás prosila,

Martin na bielom koni

milí rodičia, dávajte deťom lásku,
venujte im svoj čas, lebo je to veľmi
dôležité, prijímajte ich také, aké sú
- hlavne v období puberty, keď majú svoju hlavu a nič neprijímajú.
Treba mať úžasnú trpezlivosť a vedieť správne jednať!
Dnešní mladí strácajú zmysel svojho života. Ani sa nečudujme! Sú ovplyvňovaní najrôznejšou technikou, ktorá ich veľakrát
pohltí do niečoho, z čoho potom
ťažko nájsť cestu späť. Preto práve v týchto situáciách im máte byť
oporou!
Touto cestou vyzývam i deti
a hlavne mladých: milujte svojich
rodičov, veď oni sú prví, ktorí Vás
učili prvé kroky, prvé slová... Nedajte sa zlákať a oklamať dnešným
svetom! Veď svoj život, ktorý máte pred sebou, môžete tak krásne
prežiť! Čo tak začať už hneď teraz?
Držím Vám všetkým palce!
S pozdravom sestra
Margita Grobarčíková, DKL

Andrej Sunega, 5. B

Kedy sú Vianoce?
Keď sa ráno zobudíš s túžbou
milovať Pána a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce.
Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce.
Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie - v tej chvíli sú
Vianoce.
Keď dokážeš zabudnúť na seba a myslieť viac na druhých - sláviš Vianoce.
Keď si dopraješ času vypočuť
druhých - sláviš v duši Vianoce.
Keď uľahčíš námahu blížnemu,
venuješ mu pozornosť - teš sa máš
v duši Vianoce.
Kedykoľvek vypočuješ zavolanie Pána, ktorý potrebuje tvoju pomoc v trpiacich, chorých

Darček z neba
Vianoce sú opäť predo dvermi
a všetci ich už očakávame s veľkou radosťou. Tešíme sa na pokoj
a slávnostnú atmosféru Štedrého dňa, na koledy, na darčeky, ale
i na to, že obdarujeme svojich najbližších. Celá krása Vianoc pramení v Dare, ktorý Boh vo svojej
láske daroval všetkým ľuďom, keď
nám poslal svojho jediného Syna,
aby nás zachránil. My však často zabúdame na Jeho prítomnosť
medzi nami. Preto sme z neba
prostredníctvom Panny Márie dostali jeden darček, ktorý vám teraz
predstavím.
Je ním jednoduchá medaila.
Panna Mária ju zverila 27. novembra 1830 sestre Kataríne, dcére
kresťanskej lásky počas zjavenia
v kaplnke na ulici du Bac v Paríži. Už v roku 1833 žiadali medailu

zažijú šťastie, lebo pocítia radosť
z dávania seba a to je už Betlehem
v srdci, hoci by nám i niečo chýbalo na stole. Boh je bohatý, On je
darcom všetkých darov. Blíži sa
chvíľa, keď mu ďakujeme za dar
najväčší – za jeho vlastného Syna, ktorý však prichádza ako dieťa chudobných rodičov v chudobnej a cudzej maštali. Neprijatý,
nepochopený.
Nuž prijmime to Dieťa. Nedovoľme, aby tento rok zasa pocítilo chlad ľudských sŕdc. Nie v našej
farnosti, v našom dome, v našom
srdci. Požehnané vianočné sviatky plné milostí!
Mgr. Erika Kučeráková
a opustených - potom jasaj od radosti, lebo už žiješ Vianoce.
Keď sa zriekneš svojej vôle,
svojho názoru - nájdeš Dieťa zavinuté do plienok a jeho Matkuprežívaš s nimi Vianoce.
Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné ÁNO, vtedy strhávaš nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ, aby nastali na celom
svete Vianoce.
Keď svojím životom, svojimi
skutkami spievaš „Sláva Bohu na
výsostiach“, vtedy trvajú v tvojom
srdci Vianoce.
Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje záujmy, Vianoce od teba odišli,
nie je v tvojom srdci miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom, Mária
a Jozef musia hľadať miesto inde,
ale kde?...
autor neznámy
na všetky strany. Všade rozsievala
milosti obrátenia, často zázračné,
preto ju ľud pomenoval „zázračná
medaila“. Na chvíľu dajme slovo
sestre Kataríne, aby sme sa dozvedeli, ako to bolo, keď ju navštívila
Panna Mária:
„Bola som v kaplnke aj s ostatnými sestrami. Mali sme večernú modlitbu. Zrazu som uvidela Pannu Máriu. Stála predo
mnou a v rukách držala zemeguľu. Z prstov jej vychádzali žiarivé
lúče svetla, akoby mi ich dávala.
Rovnako Panna Mária rozdáva ľuďom milosti, ktorí o ne prosia. Potom som videla, ako sa okolo Svätej Panny vytvorila oválna tabuľka
s týmto nápisom: Bez hriechu počatá panna Mária, oroduj za nás,
ktorí sa k tebe utiekame.
Potom sa obraz otočil. Na druhej strane medaily som videla písmeno M. nad ním dohora vyčnie-

Tvorba
val kríž. Pod písmenom m boli dve
srdcia. Jedno, Ježišovo, malo tŕňovú korunu a druhé Máriino, bolo prebodnuté mečom. Vtedy som
počula vnútorný hlas: „Daj zhotoviť takúto medailu. Tí, čo ju budú
nosiť s dôverou, dostanú mnoho
milostí.“ Nosenie zázračnej medaily nám pomáha vytvoriť si milujúci postoj k našej nebeskej matke. Zistili to a môžu to potvrdiť
všetci, čo ju nosia.
Istý túlavý bezdomovec zachránil pred utopením štvorročného
chlapčeka. Jeho matka sa mu chcela odvďačiť, ale on neprijal nič, iba
dobrý obed. V snahe predsa len odmeniť záchrancu svojho syna, dala mu to najvzácnejšie, čo chlapček na sebe mal: zázračnú medailu na striebornej retiazke. Matka
natoľko naliehala, až si ju bezdomovec predsa nechal obopnúť okolo krku. Sľúbil, že ju bude vždy nosiť. To však nezmenilo nič v jeho živote, naplnenom hriechom.
Po mnohých rokoch ťažko
ochorel. V nemocnici sa stretol
s kňazom, ktorého však odmietol
s výsmechom a preklínaním. Až
keď vyšlo najavo, že obidvaja pochádzajú z toho istého kraja, rozpriadol sa medzi nimi rozhovor.
Reči o Bohu však omietal. Nakoniec sa obrátil k stene a zvolal:
„Nech ten kňaz konečne odíde!“
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Ale kňaz neodišiel, lebo zbadal
na jeho krku retiazku so zázračnou medailou. S údivom sa ešte
vyzvedal, či to nie je pamiatka od
jeho matky.
Vtedy chorý začal rozprávať...
Kňaz si vypočul vlastne príhodu zo svojho detstva. Kľakol si
k posteli chorého a so slzami v
očiach sa modlil. Muž bol v rozpakoch a postupne si uvedomoval, že chlapček, ktorému kedysi
zachránil život, kľačí vedľa neho.
Taký jasný dôkaz Božej milosti už
starec nemohol odmietnuť. Všetku ťarchu svojich hriechov zložil vo sviatosti zmierenia a pokojne zomrel.
Kto spočíta Božie milosti, ktoré boli darované ľuďom prostredníctvom zázračnej medaily? Koľko ráz sa zabudneme pomodliť
rannú modlitbu? Toho, čo nosí zázračnú medailu, pohľad na ňu často usmerní na Boha, povzbudí ho
nakrátko začať deň s Pánom Bohom a s Pannou Máriou.
Buďme teda za tento darček
z neba vďační a viackrát počas dňa
pozdravme Pannu Máriu modlitbou, ktorá je napísaná na prednej
strane medaily. Kto z vás ešte medailu nemá a chce ju s dôverou nosiť, veľmi vďačne mu ju pošlem.
Sestra Karitas z Košíc
Janka Grobarčíková

Modlitbička

Otvorte brány dokorán

Klade še spač
nimo še mi co zlego stač
Nimom cm poščelič
Ale se poščele
Švntym evanjelijem
Švntym krížem še vodžeje
Čebie, čerče, še neboje!
Mom se z Pana Jezuskoviego
boku

Už po deviaty rok sa otvoria brány Dobrej noviny. Myslím, že v našej dedine je táto kolednícka akcia
veľmi známa. Svedčí o tom aj Vaša srdečnosť, pohostinnosť a štedrosť. Z finančných prostriedkov
boli zakúpené potraviny, lieky, postavené školy a nemocnice.
Čas Vianoc je časom, kedy viac
ako inokedy dokážeme byť otvorení pre iných. Otvorme aj tento rok
naše brány, dvere dokorán a prijmime koledníkov Dobrej noviny, ktorí tu zastupujú hladných, chorých
ľudí z Afriky. Nech Vás k tomu povzbudia slová tejto básne:
Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich bratov...
Keď sa zahľadíš na svoje pole,
na vykŕmené pasúce sa kravy,
spomeň si na chudobných.
Keď pozrieš do svojej stodoly
na hojnú úrodu,
spomeň si na chudobných.
Keď si v teple a v suchu
a vonku fúka vietor a prší,
spomeň si na chudobných.
Chudobní nemajú dať
čo do úst len to, čo im dáš ty.
Nemajú žiadny iný príbytok
len tvoj dom, keď ich pozveš
ďalej.
Môžu sa zohriať
len pri tvojom ohni.

Krev i vode
To je moja vochrona!
To je moja vobrona!
Tá mňe vochraňuje
Ve dne i v noci
Muj Pane Jezušicku
Dej mi šcnštlive spane
I vesole vstane
Vod zlego zachovaj
Až na vieky viekov.
Amen
Líham si spať
Nemá sa mi čo zlého stať
Nemám si čím ustlať
Usteliem si Svätým Evanjeliom,
Svätým krížom sa oblečiem
Teba, čert, sa nebojím!
Mám si
z Pána Ježišovho boka
Krv a vodu
To je moja ochrana!

erkári

ŠĽAHAČKOVÝ POHÁR
Slová poletujú po slovnej zásobe ako kométy. Niekedy priletia
z iných jazykov, inokedy vzniknú
doma. Naši siedmaci sa pokúsili o
obohatenie slovnej zásoby. Či sa im
to podarilo a slová sa dostanú do
jadra slovnej zásoby, ukáže čas.
Škola:
• nudoväznič
• každodenník
• nočná mora
• rozumomučiteľnica
Učiteľ:
• mučiteľ
• päťkodávač
• hubomeľ
• chodiaci rozum
• hrôzonaháňač
• skúšač
• žiakootravovač
• vševedko
Spolužiak:
• využívateľ
• písomkoporadko
• ohovárač
Mgr. Ľubomíra Nováková
a žiaci 7.A

Nezbedník
Ja som malý nezbedník,
pokušujem ako nik.
Oči sa mi svietia,
mama kričí vráť sa.

Mača
Mača vždycky chytiť chcem,
ale stále míňam cieľ.
Tá chlpatá potvora
blbne stále dokola.

Bábika
Dostala som bábiku,
mám ju v novom kočíku.
Dobre som ju nakŕmila,
a veru aj prebalila.

Ja som sa nevrátil,
mame som sa stratil.
Oco ma pohľadal,
po zadku vylátal.
Juraj Chudiak, 5.A

Keď už ho mám nadoraz,
začne šantiť ešte viac.
Keď ho držím, nezbedníka,
vyhráva jak harmonika.
Martina Mačincová, 5.A

Len čo som ju uložila,
zažmúrila očká.
Kým jej šaty operiem,
možno s plačom počká.
Martina Jagelková, 5.B

Moja hračka
Mám ja hračku maličkú,
má to peknú hlavičku.
Oči, uši, noštek, brada.
to je môj Laktibrada.

Vietor
Vietor chodí po svete
každý kút už obletel.
Každé ráno silno fúka,
nevadí mu ani búrka.

Nôžky, rúčky, hlavičku,
povykrúcam trošičku.
Po lakte on bradu má,
preto sa sním dobre hrá.
Matúš Lašťák, 5.B

Vietor zlý je kamarát.
nikto ho tu nemá rád.
Fúka stále bez ľútosti.
každý sa len naňho zlostí.
Kristína Ďubašáková, 5.A

Zimná výzva
Zima, zimka, zimička,
čo nám nesieš?
Dievčatám sánkovačku,
chlapcom lyžovačku.

Fujavicu veľkú.
guľovačku peknú.
Baby vy sa tešte,
guľovačka príde ešte!
Lukáš Gluch, 5.B

Pocit deviataka
Som v deviatej triede a mám
z toho zlý pocit. Pamätám si, keď
sme boli prváci.
Posadili sme sa do svojich lavíc
a pozerali okolo seba do neznáma.
So zvedavým pohľadom sme spoznávali svojich spolužiakov, učiteľov. Všetko pre nás bolo nové a tajomné.
A teraz?
Teraz sme najstarší, ostrieľaní.
Všetko je nám známe, nič nás neprekvapí, ani nový učiteľ.
Len v srdci drieme smútok, že
o 10 mesiacov sa pre nás brány
školy zatvoria.
Michala Brišáková, 9. A
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Ocenení žiaci

Blahoželáme žiakom, ktorí svojimi vedomosťami a tvorbou úspešne reprezentovali našu školu na
celoslovenských súťažiach v roku
2003 a získali tieto ocenenia:
Michaela Chudiaková – Grafický Lučenec – hlavná cena, grafika
František Gergišák – Bohúňova paleta – zlatá medaila, maľba
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Eva Gabrielová, Zuzana Fernezová – Gorazdovo Námestovo – 2.
miesto, maľba
Ján Genšiniak – Ľudový muzikant – 1. miesto, grafika
Ľuboš Kozák – Ľudový muzikant – 2. miesto, maľba
Lukáš Chudiak – Ľudový muzikant , maľba
Peter Luscoň – Ľudový muzikant – 3. miesto, kresba

Zvláštnu cenu 2. miesto žiakom 6. B za kolektívnu prácu
Leonardo
Martin Pindjak,
Erika Nováková,
Marta Bieľaková
Biblická olympiáda
1. miesto v okresnom kole
Janka Ľudmová, Terka Rusnáková, Lucia Fernezová.

Naše talenty/Zvyky
Celoslovenské lesnícke hry
Miroslav Vnenčák, Ľubomír
Ďubašák
Slávici na ulici
2. miesto v okresnom kole
Alžbeta Chudiaková
Pytagoriáda
úspešný riešiteľ okresného
kola – Jakub Brezoňák

K O R E N I Č K A
Oprášené klenoty
Pri písaní týchto riadkov sme
všetci mladí ľudia závideli Vám
starším, skôr narodeným.
My dnes trávime voľný čas predovšetkým s technikou: mobily, počítače, DVD, televízory, ale
tie nám neposkytujú také zážitky,
aké ste zažili v mladosti vy. V minulosti ste mali kopu času na seba,
rodinu, na Boha, zvyky a tradície.
Všetko ste prežívali ináč, dôstojnejšie, krajšie, na sviatky ste sa
postupne pripravovali.
V súčasnosti akoby po dušičkových dňoch nasledovali Vianoce.
Obdobie adventu
Obdobie adventu, pôstu, sa
nespomína. A tak to aj dopadne.
Prídu Vianoce a my uponáhľaní upadneme do akejsi prázdnoty, melanchólie. Úplný opak toho, čo ste v mladosti prežívali vy.
Bolo by dobré, keby práve rodičia v nás obnovovali a zachovávali tieto adventné a vianočné zvyky
a tradície.
Dni Kataríny a Ondreja
Pred začatím adventu zohrávali dôležitú úlohu dni Kataríny
a Ondreja. Na Katarínu sa konala
dedinská zábava, po ktorej sa hovorilo „Katarína muziku zapiera
a Ondrej ju potvrdí“. To znamená, že v predvianočnom období
sa hlučné zábavy nekonali. Na sv.
Ondreja naše staré mamy a mamy
varievali halušky, do ktorých napísali mená chlapcov. Ktorá haluška vyplávala ako prvá s menom
chlapca, ten mal byť jej manželom. Tento deň liali aj olovo. Podľa tvaru olova predpovedali svoju
budúcnosť, poprípade tento výtvor slúžil ako darček.
V tento deň aj triasli dreveným
plotom a recitovali túto báseň:
„Plote, plote, trasiem ťa, sv. Ondrej, prosím ťa, daj mi znať, s kým
ja budem tejto noci pred oltárom
stáť.“ Po tejto básni mali ísť spať
a už s nikým nevravieť.

Drahí žiaci, príspevkov k tomuto dňu sme mali veľa, ale ani
v jednom sa nespomínalo tradícia
rozhadzovania smetných košov
alebo odnášanie bránok na druhý
koniec dediny!
Pred začatím adventu sa urobil adventný veniec, pri ktorom sa
počas adventu modlievalo. Na sv.
Mikuláša sa deti tešili. Spolu s ním
chodieval anjel s čertom. Dostávali aj sladkosti, ale skromnejšie.
Deň sv. Lucie
O týždeň neskôr sa slávil deň
sv. Lucie. Bol to deň s mnohými zvykmi. Na Luciu sa nesmelo
priasť, lebo by im zdreveneli ruky. Dievčatá si odtrhli v tento deň
vetvičku z čerešní, ktorá ak im do
Vianoc zakvitla, budúci rok sa mali vydávať. Okrem toho si napísali aj dvanásť lístočkov s menami
chlapcov. Každý deň jeden lístoček vyhodili, a ten, ktorý im ostal,
mal byť ich manžel. Chlapi robili
tzv. lucijný stolček, ktorý mal byť
bez klincov alebo pozorovali a zapisovali počasie od tohto dňa až
do Vianoc.
Hovorievali si: „Od Lucie do
Vianoc, každý deň má svoju moc.“
Po tomto dni sa všetci tešili na
Štedrý deň.
Štedrý deň
Ráno vstali zavčasu, aby neboli
leniví po celý rok. Otec mal na starosť z lesa doniesť stromček, prácu v maštali a dvore. Mama, tá varila, piekla v kuchyni. A čo deti? Tí
starší pomáhali rodičom a mladší zdobili stromček, ktorý doniesol otec z lesa.
Ozdoby boli veľmi jednoduché,
pripravovali sme ich počas celého
adventu. Stromček bol ozdobený
jabĺčkami, papierovými kvetmi,
voskovými sviečkami, na vrchol
sa do stužky viazali klasy z ovsa.
Chlapci a dievčatá sa nesmeli v ten
deň biť, lebo by ich bili po celý rok.
V tento deň nesmel nik chodiť na
návštevu a všetci mali prísny pôst.
Pred večerou sa všetci umyli, ob-

liekli si tie najkrajšie šaty a prichystali všetko na stôl.
Kapustnicu s hríbmi, zemiaky,
halušky so sušenými slivkami, koláče z pekárenskej pece. Na stole
boli položené sviečky a tanier navyše pre pocestného. Otec dal pod
stromček do batôžka trocha ovsa,
jačmeňa, zemiaky, cesnak, cibule,
krajec chleba a peniaze, aby Boh
požehnal celý rok. Celý stôl bol
obtočený reťazami a pod ním bolo veľa slamy. Pred večerou sme sa
všetci modlili. Zjedli sme oblátku
s medom a cesnakom a s radosťou
sme sa pustili do večere. Po večeri sa všetci tešili na darčeky, ktoré
boli veľmi skromné. Otec po večeri
išiel odniesť z každého jedla zvieratám. Dievčence medzitým rýchlo pozametali izbu, kde sa večeralo. Po večeri sa spievali vianočné
koledy, dokonca prišli aj susedia
zahrať na husliach a gajdách.
V hĺbke mrazivej noci šli ľudia
na polnočnú svätú omšu do Rabče. Cesta z vyšného konca tam,
späť a svätá omša trvala takmer
štyri hodiny. Po návrate domov
šli všetci spať. No táto noc bývala
krátka, pretože ráno na Božie narodenie už mama deti zvolávala
do kostola na svätú omšu a k jasličkám.
Božie narodenie
Počas tohto dňa sa sedávalo doma.
Na Štefana
Na návštevy sa chodievalo na
sv. Štefana, kedy sa konala aj dedinská veselica. Posledný deň roka bol tiež radostný.
Na troch kráľov
Na Troch kráľov chodieval kňaz
posvätiť domy. Vianočný stromček ľudia mávali až do Hromníc,
kedy sa vianočné obdobie skončilo. Jeden príspevok, okrem krásnych výpovedí obsahoval aj túto vetu: „V minulosti boli Vianoce
veselšie, aj ľudia sa viac mali radi
a viac sa navštevovali.“

Ako je to možné ? Však peňazí mali menej než my, darčeky boli skromné, ani televízor... video,
a predsa šťastnejší, radostnejší.
Bolo viac lásky, tolerancie, odpúšťania, menej nenávisti, ohovárania, osočovania.
Chceme týmto poďakovať za
príspevky: Janke Grižákovej, Pavlíne Mačincovej, Emílii Ďubašákovej, Janke Grobarčíkovej a ostatným žiakom školy.

Pranostiky starých
rodičov

Raz sme dostali nezvyčajnú domácu úlohu. Mali sme zistiť a napísať, aké pranostiky používajú
naši rodičia a starí rodičia. Po prečítaní domácej úlohy sme sa všetci
dohodli na tejto pravde: naši predkovia boli a sú nielen dobrí literáti,
ale aj meteorológovia. Tieto pranostiky vznikli na základe dlhého pozorovanie prírody. Je to jednoducho vyjadrená múdrosť ľudí,
ktorá sa odovzdáva z generácie na
generáciu. Pranostík sme našli veľa, preto sme vybrali len pranostiky viažuce sa na jesenné a zimné obdobie.
• Svätý Michal snehom kýchal.
• Na Šimona Júdy hájnici von z búdy.
• Keď je na Všechsvätých mokro,
môžeme čakať veľa snehu.
• Katarína na ľade, Vianoce na blate. • Katarína na blate, Vianoce na
ľade. • Na sv. Katarínu schovaj sa
pod perinu. • Biely Ondrej zlý rok.
• Barbora ťahá sane do dvora.
• Keď na Mikuláša sneží, bude
úrodný rok.
• Od Lucie do Vianoc každý deň má
svoju moc.
• Sivý Ján (27. 12.) veští dobrý rok.
• Aký je deň nového roka, taký bude celý rok.
• Sv. Agáta býva na sneh bohatá.
• Na Tri krále zima stále.
• Na Nový rok o slepačí krok, na
Tri krále o krok dále, na Hromnice
o hodinu více.

Zvyky/Život školy

Príprava štedrej večere

Každá gazdinka má svoje odskúšané recepty a zvlášť ich dodržiava pri príprave štedrej večere.
Žiaci piateho ročníka sa snažili niektoré recepty od svojich mám
a starých mám pozbierať a ponúknuť ostatným, aby niektoré pochúťky vyskúšali.
Základom štedrej večere bola kapustnica, do ktorej sa pridali
hríby, kapusta a zemiaky. Zemiaky sa mohli variť spolu s kapustou,
no moja babka ich varievala osobitne. Nemastila ich ničím, trocha popučila a pridala kmín. Da-
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la ich do spoločnej misky, pridala
uvarenú kapustnicu a všetci spoločne jedli.
Okrem kapustnice sa pri varievali v minulosti aj strukoviny
ako hrach, bôb. Deti mali najradšej halušky, rezance s tvarohom
alebo makom, sušené slivky, ktoré sa uvarili vo vode, pridal sa cukor, vanilka, klinčeky, rozvarili sa
a mohli sa omastiť aj maslom.
Dôležitú úlohu mal chlieb,
ktorý sa robil z jačmennej múky a upiekol sa v pekárenskej peci. Veľmi zaujímavý recept je tento Vyskoč z vody: 25 dkg smetolu, 25 dkg hladkej múky, 25 dkg

polohrubej múky, 1 vajce, trocha
soli, droždie.
Postup: všetko spolu vymiešame a dáme do nádoby s vodou.
Keď cesto vyskočí z vody na povrch, rozvaľkáme ho a robíme šatôčky, ktoré plníme makom, lekvárom, tvarohom alebo orechmi.
Upečené posypeme práškovým
cukrom a zjeme.
V súčasnosti sa takmer v každej rodine pečú pletence plnené
rôznymi plnkami.
Za recepty ďakujeme: Božene
Vnenčákovej, Žofii Vonšákovej 76
r., Žofii Vonšákovej, 55 r. a Žofii
Skurčákovej.
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VÝKRIČNÍK DŇA!
Pozor, pozor, mladí občania Sihelného! Po uliciach sa šíri nebezpečný vírus, tzv. PETARDA. Napadá slabších jedincov. Navonok sa
prejavuje typickými príznakmi:
• zatemňuje zrak, čiže žiak nevidí stres, ktorý spôsobuje okoloidúcim; • napadnutý vírusom bezhlavo beží a metá rukami, prípadne vydáva škodoradostný smiech
počas výbuchu; • potešenie z rachotu petárd spôsobuje aj stratu
zdravého rozumu, čiže chorý bezhlavo kupuje petardy, obetuje pre
ňu všetko.

S O L N I Č K A
Deň pre DETI

Misijná beseda

Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, v učupenej dedinke Sihelné, na miestnom ihrisku,
sa konal tzv. Deň pre deti. Keďže
bol voľný deň (15. september), detí bolo ako maku. Na ihrisko s deťmi prišli aj rodičia, ktorí tiež využili príležitosť zabaviť sa.
Mladí z dediny spolu s učiteľmi
si pripravili zaujímavé disciplíny:
skok vo vreci, stavanie stavebnice, triedenie kamienkov, bludisko,
preskakovanie cez papiere… Mnohé z disciplín boli náročné, no deti
ich hravo zvládli.
Po úspešnom zdolaní súťaží si
vybrali ceny podľa vlastnej chute.
Deti však prežívali najväčšiu radosť z toho, že ich výsledky videli aj rodičia.
žiačky 9.B

V piatok 17. októbra 2003 sa konala v našej škole beseda s riaditeľom
Pápežských misijných diel (PMD)
na Slovensku – Františkom Kapusňákom. Rozprával nám o misiách, o biede vo svete, o tom, ako sa
stal kňazom a rôzne iné, aj žartovné príbehy.
Vyzval nás k tomu, aby sme misionárom do „batoha“ pribalilisvoje modlitby a poučil nás o tom,
že človek, ktorý sa rozhodne ísť na
misie, musí mať predovšetkým
vieru sprevádzanú Duchom Svätým a poznať jazyk, akým sa v tej
časti sveta hovorí. Povzbudil a inšpiroval všetkých žiakov, aby sa
učili cudzie jazyky, a tak sa raz
možno stali misionármi.
„Fero z kapusty“, ako nazval
sám seba, priviedol so sebou Tonku z Beňadova. Tonka nám porozprávala o svojej misii v Afrike
– v Togu.
Túto „misijnú hodinu“ sme
spoločne zavŕšili prvou svätou
omšou v škole. Celebroval ju otec
František, a taktiež bol prítomný
náš pán farár.
V homílii pán riaditeľ PMD
zdôraznil silu pôsobenia Ducha
Svätého v živote misionára, kňaza, ale i v živote každého z nás.
Pravda dokázal to aj pravdivými
príbehmi, takže niet o čom pochybovať. Na záver svätej omše prijal od nás malú pozornosť – knihu Sihelné.
Zuzana

Túra na Pilsko

Na začiatku tohto školského roka
nám učitelia pripravili pekný zážitok – športový deň. Týždeň vopred
nás naň upozorňovali. Všetci žiaci
sa tešili, že sa ulejú zo školy.
Deň predtým nám učitelia povedali pokyny. Oznámili nám, že
sa ide na Pilsko a bude tam sv. omša. Možno niektorí žiaci sa modlili, aby bolo pekné počasie. Prišiel
deň „D“ a s ním veľký rozruch.
Každý s veľkým batohom na chrbte a v ňom desiata. Každý učiteľ
si pozháňal svoju triedu a išlo sa
na túru. Čakala nás dlhá a namá-

havá cesta. Najskôr sme išli Končinou a potom dlho, dlho rovno.
Keďže nás bolo veľa, dohodli sme
si miesto stretnutia – salaš. Ako to
už býva, starší tam prišli skôr než
mladší, lebo majú lepšiu výdrž. Po
menšom oddychu sme sa pustili
ďalej. Druhé stanovisko bola maringotka. Pod nohami skaly. Chrbáty mokré a kopce za nami, ale aj
pred nami. Takto teda vyzerá naozajstná túra.
Posilnení dobrým jedlom sme
sa vydali ďalej. Spočiatku sa nám
išlo dobre, lebo sme išli po ceste. Keď sa začal chodník, museli
sme ísť ako husi v rade. Chodník

bol skalnatý a vedľa neho tráva,
taká suchá, že by si po nej mohol
ísť v ponožkách. Videli sme tabuľu s nápisom Pilsko 40 min. Niektorí sa začali chytať za hlavy. Ale
ak chceli mať pekný zážitok, museli vydržať. Starší nám kývali už
od Pilska. Na samom vrchu sa išlo super, lebo neboli žiadne kopce, len rovina. Posledný malý kopček a sme na vrchu. Drevený kríž,
na seba naukladané skaly, tabuľa a krásny výhľad na slovenskú
a poľská stranu. Všetci sme ďakovali Pánu Bohu, že sme vyšli až
hore. Niektorí si urobili pohodlie ako doma v obývačke, a tí čo si
už oddýchli, skákali cez kosodrevinu, ako keď Jánošík skákal cez
vatru. Na poludnie sme sa pomodlili Anjel Pána a neskoršie sa začali prípravy na sv. omšu. Nechýbal
ani zbor, lektori, a aj miništrantov bolo neúrekom. Bola to nádhera. Škoda, že sa skončila tak rých-

lo. Po sv. omši sa žiaci ozlomkrky
rozbehli dole kopcom. Doma sme
hrdí rozprávali zážitky rodičom.
Kto nebol na Pilsku, nech ide, veď
aj tá veľká hora Pilsko Ťa chce spoznať. Tak neváhaj a choď, veď Pilsko
máš predsa pred nosom.
Lenka
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Deň otvorených dverí

Mikuláš

Dňa 7.10.2003 sa v našej škole konal Deň otvorených dverí. My, rodičia sme v tento deň mali možnosť, podobne ako vlani, nahliadnuť na prácu učiteľov aj našich detí
priamo vo vyučovacom procese.
Túto možnosť využili hlavne tí rodičia, ktorí majú deti v 1.
ročníku.
My, ktorí sme boli v 1. A triede, sme videli hodinu matematiky, ktorú odučila p. učiteľka Katarína Maslaňáková. Videli sme,
ako treba veľmi názorne pomocou rôznych predmetov a pre deti blízkych vecí vysvetľovať pre
nás dospelých zdanlivo jednoduché pojmy.
Pani učiteľka vysvetľovala znaky nerovnosti na príklade kornútka s lentilkami.
Myslím si, že nám to mnohým
pomohlo, aby sme boli trpezlivejší
pri domácej príprave detí.

Keď sa povie „Mikuláš“, všetky
deti si predstavia sladkosti v čižmách.
Inak to nebolo ani tohto roku.
Po maškrtu si mohli prísť deti do
Domu nádeje, ktorý sa v tomto čase premenil na dom radosti, v ktorom už nedočkavo čakali svätý Mikuláš so svojím čertom.
Vynikajúco pripravená scénka s Martinou, Máriou, Milanom,
Jožom, Janom, Martinom a s p.
farárom o poslušnej Aničke, kto-

rá dostala sladkosti a o Jankovi,
ktorý celý rok neposlúchal rodičov a ktorým sľúbil, že bude dobrý. Veľmi pekne im ďakujeme.
Mikuláša však určite potešili deti, ktoré mu zaspievali krásne pesničky. A tak sa na sv. Mikuláša môžeme tešiť opäť o rok,
ale dovtedy musíme byť dobrí, aby
sme potom namiesto sladkostí nenašli v čižmách uhlie, či mrkvu.
Zuzana Bieláková a Katarína Kormanová, 8.B

Vám patrí naša vďaka
Koláž
Miro Ľuďma, 8. B
Škoda, že rodičia, ktorí majú
svoje deti vo vyšších ročníkoch,
túto možnosť nevyužili. Možno by
si tiež niečo podnetné pre skvalitnenie vzťahu rodič-žiak-učiteľ boli odniesli.
Anna Chudjáková

Aj tak budem policajtom
Bezpečnosť na cestách? Je veľmi
dôležitá. Pripomenuli sme si pravidlá bezpečnosti formou besedy
s policajtmi, ktorá sa uskutočnila na našej škole. Ich rozprávanie
bolo veľmi pútavé. Nielenže sme
si zopakovali to, čo sme vedeli, ale

Život školy

sme sa dozvedeli aj odpovede na
otázky, ktorých bolo nemálo.
Najzaujímavejšie však bolo,
keď sme videli a hlavne mali možnosť si pozrieť zbraň, ktorá je súčasťou ich výzbroje. Viacerí chlapci si vyskúšali neprestrelnú vestu
a putá. Bol vyskúšaný aj prístroj
na meranie alkoholu v krvi, a tým
nás upozornili na veľké nebezpečenstvo pri riadení vozidla v stave
opilosti. Rozprávali nám aj o výškach trestov pri rôznych previneniach: krádeže, šikanovanie, neospravedlnené hodiny... Beseda
sa nám veľmi páčila a svoje zážitky sme si vymieňali ešte aj po vyučovaní.
žiaci 8.A

Kolektív Materskej školy touto
cestou srdečne a úprimne ďakuje všetkým sponzorom (Balcerák, Obecný úrad, Ľ. Socha), ktorí prispeli na mikulášske darčeky
pre deti MŠ.
Zároveň vyjadruje poďakovanie obecnému úradu za opravu odkvapových rúr, za poskytnutie finančných prostriedkov na
žalúzie (namontované na oknách
v priestoroch MŠ), ktoré sa pl-

ne využívajú, ako aj na zakúpenie
hračiek. Tieto si deti MŠ nájdu po
sviatočných dňoch v novom roku
pod vianočným stromčekom.
Všetkým sponzorom, rodičom
aj ostatným obyvateľom prajeme
a želáme krásne vianočné sviatky,
všetko najlepšie v súkromnom ako
i osobnom živote, príjemnej rodinnej pohody, veľa lásky, veľa Božieho požehnania a Božích milostí
v Novom roku 2004. Kolektív MŠ

Zo školských lavíc * * * * * * * * * * * * * * * * * *

– Gilotína je dcéra Márie Terézie
***
– Pri zastavení dýchania dávame postihnutému 14 vzdychov za
minútu.
***
– Zvieratá rozdeľujeme na mäsožravce, bylinožravce a pažravce
***
– Pavol Országh Hviezdoslav napísal diela Gábor Vlkolínsky a Dežo Vlkolínsky

***
– Vysvetlite slovné spojenie pestrý pohľad.
– Pestrý pohľad máme vtedy, keď
sa najeme mrkvy a začneme lepšie vidieť.
***
Povedz po anglicky:
– Ako sa máš?
– Brendy.
***

Október ruženca
Celý október sme chodili do kaplnky na ruženec. Chodilo tam okolo
40 ľudí, väčšina však boli deti. Obnovili sme staré zvyky, lebo v nedávnej minulosti sa tam modlievali naše mamy a babky. Každý večer
sme sa tam schádzali po siedmej
hodine. Pomodlili sme sa ruženec
na úmysel Svätého Otca, modlitbu
za blahorečenie biskupa Jána Vojtašáka a Loretánske litánie. A potom sme si vždy zaspievali pesnič-

ku. Každý ruženec sme venovali
na úmysel za kňatov, rodičov, deti,
zdravie Svätého Otca a za dušičky.
Veľmi rád k nám chodieval pán farár Jožko Brandys, ktorý nás povzbudil dobrým slovom, rozveselil hádankou a vtipom. Chcela by
som vysloviť poďakovanie rodine
Brišákovej, ktorá nám toto schádzanie umožnila. Úprimné Pán
Boh zaplať.
Barborka Kozáková, 5.B

Birmovka
Mladí našej farnosti sa začali pripravovať na sviatosť birmovania.
Pri tejto príležitosti sme sa ich
opýtali, čo pre nich znamená birmovka; čo sa očakáva od pobirmovaného kresťana? Tu sú niektoré ich názory.

Birmovka pre mňa znamená: • zdokonalenie krstnej miloti; • zblíženie
sa s Kristom; • byť kresťansky dospelým; • birmovka je krásny deň,
v ktorom sa stretnem s biskupom.
Od pobirmovaného kresťana
sa očakáva:

Zimná prechádzka
• aby sa správal, tak ako pravý kresťan;
• príkladný život – život v súlade s Božími prikázaniami;
• aby bol vzorom pre všetkých

a pomáhal ostatným;
• mal by byť najmúdrejší;
• bude rozhodovať sám
o svojich činoch;
• riadiť sa podľa desatora.

Kultúra/História/Osveta
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Duchovná hodnota našich predkov
Stĺp sv. Trojice
pri J. Chudjakovi
Na úpätí svahu Grúňa medzi
cestou a potokom na Krupovej rali
v roku 1840 Pavel Butor dal vybudovať kamenný stĺp svätej Trojice.
O 20 rokov skôr zakladal svoju rodinu v jednopriestorovom domčeku s mlatoviskom a maštaľou ako
veľmi chudobný človek. Toto dielo
však svedčí o jeho rýchlom ekonomickom vzostupe.
Stĺp má na svojej hlavici súsošie svätej Trojice, na drieku reliéfy
svätého Jozefa a svätej Kataríny
a na päte svätého Jána Nepomuckého v horizontálnej polohe. Je to
dielo s veľmi silnou citovou pôsobnosťou.
Podľa starej legendy, ktorá sa
tradovala do dnešných čias vznik

A solis ortus
cardine
– Až tam, kde slnko
vychádza
Od Caelia Sedulia, 5. stor.
Až tam, kde slnko vychádza,
A tam až, kde sa končí zem,
Slávme dnes Krista Vladára,
Synčeka Panny Márie.
Pôvodca sveta blažený
Prijíma telo služobné,
By telo telom vykúpil
A spasil, ktorým život dal.
Do útrob čistej Rodičky
Už vchádza milosť nebeská
a Panna v lone ukrýva
tajomstvá, ktoré neznala.
Nevinnej hrudi chalúpka
Náhle sa mení v Pánov chrám:
Neznala muža, panenská,
Synčeka v lone počala.
Hľa, toho Matka povíja,
Ktorého sľúbil Gabriel,
Ktorého poznal Krstiteľ,
Kým bol len v lone materskom.
Rád zvolil ležať na sene
A nepohrdol jasľami,
Trošičkou mlieka sýti sa
Ten, čo i vtákom dáva jesť.
Zástupy v nebi plesajú,
Anjeli Bohu spievajú,
Pastierom Pastier zjavil sa
A všetkých vecí Stvoriteľ.
Buď sláva tebe, Ježišu,
Zrodený z Panny Márie,
Aj Otcu, Duchu živnému
Teraz i večné naveky. Amen

stĺpa sv. Trojice sprevádzali tieto
udalosti: v dedine žil bohatý človek menom Kovaľák, ktorý požičiaval ľuďom peniaze na úrok.
V tom čase sa často stávalo, že
Poliaci prichádzali do dediny a vykrádali majetných ľudí. Kovaľák sa
bál Poliakov, aby ho nevyrabovali,
preto zobral svoje peniaze a ukryl
ich v Magure. „Medzi dvoma kopcami, medzi dvoma jedličkami
v malom kotlíku nájdete ukryté peniaze“ – povedal svojim príbuzným skôr, ako zomrel. Príbuzní
však ani po dlhom hľadaní tento
poklad nenašli.
Jedného dňa, keď išli Butorovci lámať skaly do Magury, údajne
našli peniaze, ktoré ukryl Kovaľák a na znak vďačnosti dali postaviť stĺp svätej Trojice.
Či toto dielo vznikalo takto, to
Požehnaný vianočný čas
Vianoce, už ich tu máme zase.
Napriek všetkému zhonu, starostiam a naháňačkám, sú veľkým
darom a požehnaním pre celý svet
a pre každého jedného z nás. Sú
priestorom pre vzájomné zblíženie, odpustenie, či návrat „márnotratných synov“. Chvála dobrotivému Bohu. Aspoň raz v roku,
hoci dúfam, že nielen vtedy, sme
si my, ľudia akosi bližšie. Zrazu
menej vnímame to, čo nás rozdeľuje a sme otvorenejší pre to, čo
nás spája.
Čo nás to vlastne počas sviatkov spája? Kdekoľvek by sme
mohli hľadať odpoveď na položenú otázku, no nenájdeme ju nikde
inde, ako v tichu a prítmí Betlehemskej maštaľky, kde sa prečistá Panna skláňa nad Dieťaťom. Slabé, bezbranné, nemé dieťa. To ono nás spája. Dieťa, ktoré
nesie meno Láska; dieťa spokojne
spočívajúce v náručí Matky, Láska v prítmí maštaľky. Láska, pred
ktorou sa skláňajú jednoduchí
pastieri aj vzdelaní mudrci. Láska, ktorá spája. A človek je človeku bližšie.
Ježiš je tu však stále, nielen na
Vianoce. Na Vianoce prišiel, ale
zostal s nami navždy: „Ja som
s vami po všetky dni až do skončenia sveta“. A my? Či sme s ním?
Vianočné sviatky rýchlo prebehnú
a život pôjde ďalej. Kristus však
zostane medzi nami, „ten istý včera, dnes a naveky“. To malé dieťa v maštaľke; ten Učiteľ pred zástupmi; ten Ukrižovaný medzi zločincami; ten, Zmŕtvychvstalý; ten
Eucharistický; Kristus „ten istý
včera, dnes a naveky“. M. Sivoň

presne nevieme. Naisto však vieme, že nám naši predkovia v stĺpe
svätej Trojice zanechali nielen ar-

chitektonickú a kultúrnu pamiatku, ale aj hlbokú duchovnú hodnotu našej dediny.

Zdravie je najcennejšie, čo človek
má – prvá časť
Najväčším pokladom pre človeka je dieťa. Dieťa, ktoré je aj darom
Božím, Božou milosťou. Dieťa,
ktoré potrebuje veľa lásky, podpory, pomoci a dobrých správnych ľudí okolo seba. Aby ho vždy chránili,
otvárali mu knihu poznania a ukázali cestu, ako prekonávať prekážky, ako zdravo a plnohodnotne žiť.
Zdravie je tiež Božím darom, za
ktorý by sme mali byť vďační. Dobré zdravie je to najcennejšie, čo človek má. A preto by malo byť na prvom mieste pred všetkým ostatným. Zdravie – zahrňuje stav,
rovnováhu úplnej telesnej (fyzickej) duševnej (psychickej) a sociálnej pohody – stav optimálnej a s
uspokojením prijímanej existencie človeka.
Jedným z faktorov pozitívne
ovplyvňujúcich zdravie (ochranu)
dieťaťa je rodina. Predovšetkým

rodinné prostredie sa má pričiniť
o to, aby dieťa vyrastalo v atmosfére šťastia, práva a porozumenia.
Životný štýl detí je závislý predovšetkým na spôsobe života rodiny.
Starostlivosť o zdravie celej
rodiny je založená na rovnakom
princípe, ako opatera svojho domu alebo auta. Radšej teda prevencia ako oprava – a primárna
prevencia, ktorá zahŕňa zdravý životný štýl – je výhodnejšia ako sekundárna, pri ktorej už treba zisťovať a odstraňovať varovné príznaky budúcich problémov.
Tak, ako rodičom, aj nám učiteľom leží na srdci predovšetkým
zdravie detí. Dôležitosť tu pripisujeme výchove. Výchova k zdraviu
sa zaoberá kvalitou života, podpora fyzickej, psychickej a sociálnej pohody.
Pokračovanie nabudúce

Vyjadrenie sa k „pamfletom“
Stravovacia komisia zriadená
pri ŠS je doslova pohoršená nad
v úvodzovkách listami, ktoré sú
doručované určitým ľuďom v dedine. Chceme reagovať na slová
osočovania v anonymných listoch
hlavnej kuchárke.
V stravovni sa varí podľa platných noriem, ktoré sa každý deň
normujú podľa počtu stravníkov.
Suroviny sú zapísané na skladových kartách a z nich sa odpisujú
vydané potraviny denne. Porcie sú
vydávané podľa schválených noriem. Strava je výdatná, kaloricky

hodnotná, teplá. Porcia upravená,
doplnená šalátmi a oblohami.
Čo sa týka hygieny? Od r. 1981
čo je stravovňa v prevádzke sa nevyskytla žiadna choroba, ktorá by
mala ohnisko v kuchyni.
Stravovacia komisia predložila
aj diskusiu zo schôdze stravovacej
komisie a uznesenie, ktorá sa konala dňa 16. 10. 2003.
V prípade, ak má niekto oprávnenú sťažnosť, nech nevypisuje anonymy, nech sa pod sťažnosť
podpíše, aby sa mohla riešiť.
Stravovacia komisia
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Skončila sa jesenná časť futbalových súťaží
V obci hrajú futbal tri mládežnícke mužstvá: dorast, žiaci a prípravka.
Celkové účinkovanie mládežníckych mužstiev môžeme charakterizovať ako prínos do súťaží.

Spevokol zo Sihelného, Chlebníc, Tvrdošína a Nižnej spieva počas sv. omše
na stretnutí so svätým otcom v B. Bystrici

Videli sme Kristovu tvár

Stretnutie so Svätým Otcom v nás
zanechalo nezabudnuteľné chvíle. Človek, ktorý zastupuje Krista na Zemi, prišiel k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom naozaj ako Dobrý
Pastier ku svojim ovečkám, aby
nám takto ukázal, že nás má rád.
Prichádza medzi svojich veriacich
ako Kristus na kríži so svojimi bolesťami, prekonáva veľké kilometre, len aby bol človek povzbudený,
posvätený a spasený.
Na banskobystrickom námestí sme spoločne slávili spomienku
mena Panny Márie. Aj tu nás Svätý Otec učí pravej mariánskej úcte. Postojom Panny Márie „Hľa
služobnica Pána“ pozýva každého
z nás zamyslieť sa: • s každým z nás
má Boh svoj zámer, • na každého
z nás sa obracia so svojím povolaním. Rozhodujúce je rozpoznať toto povolanie, vedieť ho prijať, byť
mu verným. Je veľa kresťanov, ktorí
si neosvojili svoju vieru zodpovedne a uvedomele. Nazývajú sa kres-

Sihelné odeté v snehovej perine

ťanmi, ale neodpovedajú na prijaté
milosti. Je nevyhnutné, aby v rodinách rodičia vychovávali svoje deti k správnej slobode pripravujúc
ich na to, aby raz vedeli dať správnu
odpoveď na Božie volanie. Rodiny
sú tým sadom, v ktorom vyrastajú
sadenice nových generácií. V rodinách sa formuje budúcnosť národa.
V rôznorodosti a bohatstve jednotlivých povolaní každý je pozvaný
podľa Máriinho vzoru prijať Boha
do svojho života a spolu s ním putovať svetom ohlasujúc jeho Evanjelium a vydávajúc svedectvo jeho
láske. Takto nám to povedal Ján
Pavol II. v B. Bystrici.
Prítomnosť
Svätého
Otca bola Božím úsmevom pre nás
všetkých. Všade, kde prišiel, sa
po daždi ukázalo slnko. Necháme
slnko Božieho pokoja zasvietiť na
našom Slovensku? Vieme, že spoločenská atmosféra v našom štáte, v našej dedine potrebuje pokoj.
My, veriaci, začnime vnášať do nej
pokoj. Boží pokoj.

Dorast
Družstvo dorastu má registrovaných 25 hráčov, z toho je 14 hráčov aktívnych vo futbale, ostatní
sú k futbalu ľahostajní. Poctivým
prístupom k povinnostiam sa dosiahnú aj cielené výsledky.
Jesennú časť súťaže dorastu
môžeme hodnotiť skôr ako dobrú,
nebyť zbytočných zaváhaní s Novoťou – doma a ľahostajným prístupom v Kline, mohlo družstvo
bojovať o prvú priečku v tabuľke.
K najlepším hráčom, ktorí
k povinnostiam futbalu pristupovali veľmi zodpovedne, aj k celej
organizácii patrili: T. Pindjak, M.
Mlynarčík, M. Pindjak, P. Rusnák,
Strižka, Staník, Grižák, P. Hrubjak, D. Skurčák, Ľuďma.
I. trieda dorast sk. B
1. Or. Veselé 8 4 3 1
2. Or. Polhora 8 4 2 2
3. Zubrohlava 8 4 1 3
4. Sihelné
8413
5. Klin
8332
6. Zákamenné 8 3 2 3
7. Vavrečka
8305
8. Breza
8215
9. Novoť
8215

22 : 10 15
23 : 10 14
19 : 15 13
20 : 20 13
21 : 14 12
12 : 10 11
15 : 28 9
15 : 19 7
8 : 29 7

Žiaci
V žiackom družstve nie je zatiaľ
výrazná osobnosť, ktorá by strhla
chlapcov k oduševnenej hre. Hráči hrať vedia, chýba však viera vo
víťazstvo. Psychická záťaž im zväzuje súhru.

II. trieda SŽ sk. A
1. Lokca
7601
2. Zubrohlava 7 6 0 1
3. Námestovo B 7 6 0 2
4. Novoť
7313
5. Vavrečka
7313
6. Sihelné
7205
7. Klin
7115
8. Beňadovo 7 0 1 6

18:7
15:7
27:10
15:14
14:21
6:18
5:11
7:25

18
18
15
10
10
6
4
1

Prípravka
Mládežnícke mužstvo, ktoré
sme prihlásili do súťaže, je zatiaľ
veľmi príjemným prekvapením.
Toto družstvo prístupuje ku každému zápasu zodpovedne a s rešpektom.
K najlepším hráčom patria: D.
Kakačka, A. Sunega, M. Kolčák, F.
Grobarčík, M. Kozák, Korman.
Prípravka sk. D
1. Sihelné
12 8 3 1 22:9 27
2. Or. Jasenica B 12 7 3 2 21:11 24
3. Or. Jasenica A 12 3 5 4 13:14 14
4. Rabča
12 0 1 11 1:29 1
Na záver by som chcel poďakovať:
J. Chudjakovi, A. Randiakovi,
J. Bieľakovi, E. Bieľakovi, J. Grobarčíkovi, J. Gabrielovi, F. Mazurákovi, pravdaže všetkým hráčom
a taktiež všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom dopomohli pri
organizácii a k uskutočneniu futbalových zápasov.
Blíži sa čas najkrajších sviatkov roka. Prajem Vám všetkým veselé prežitie vianočných sviatkov,
veľa pokoja.
Do nového roku 2004 Vám prajem veľa Božích milostí, zdravia
a trpezlivosti.
Ján Kozák

Ilustračné FOTO: Ing. Vladimír Briš
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Ročník VI.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Prinášam vám radosť a pokoj …
Tak ako symbolom Vianoc sú jasle a betlehem, tak k Veľkej noci neodmysliteľne patrí baránok, symbolizujúci obetu. K Veľkej noci
patrí aj množstvo zvykov, ktoré sa
tradujú z generácie na generáciu
a príjemne dotvárajú veľkonočnú
atmosféru. Sú to však iba symboly a zvyky, ktoré nemôžu zakryť
pravý odkaz sviatkov. Aj keby sa
všetky čokoládové vajíčka a figúrky roztopili a všetky voňavky stratili svoju vôňu, ešte stále nepominul dôvod na radosť. Pretože veľkonočná radosť sa ukrýva úplne
inde. Je to radosť z víťazstva!
„Toto je deň Krista Pána, radujte sa aleluja...“
Veľkonočná udalosť tvorí podstatu kresťanských sviatkov. Veľkonočné víťazstvo patrí medzi
najväčšiu a najradostnejšiu udalosť v dejinách spásy. Pán neba
i zeme mrie i vstáva, aby tak zadosťučinil za hriech prvých ľudí
a priniesol najväčšia obetu.
Ježiš svojím zmŕtvychvstaním získal hneď niekoľko víťazstiev. Zvíťazil nad peklom i diablom, ktorý bol porazený na dreve kríža. Zvíťazil nad smrťou, veď
zmŕtvychvstanie sa pokladá za
najväčší zázrak. Porazil všetkých
nepriateľov pravdy, ktorí mu napriek mnohým zázrakom nechceli
veriť. Rozptýlil všetky pochybnos-

ti apoštolov, ktorým sa po vzkriesení často zjavoval. Najväčším triumfom je víťazstvo nad svetom.
On začal svetu vládnuť a svet musel uznať jeho velkosť. Ježiš získal
svojim zmŕtvychvstaním športovou terminológiou hneď niekoľko
zlatých medailí!
Tieto Ježišove víťazstvá by mali priniesť do nášho života pokoj
a radosť. Pokoj je darom veľkonočných udalostí. A kde je pokoj, tam
musí byť aj radosť. Kto je šťastný,
mal by sa so svojim šťastím podeliť. Je to výzva hlavne pre dnešný
svet. Dnešná doba je charakteristická napätím a stresom. Každý sa
ponáhľa a nikto nemá na nič čas.
A tak v kolotoči každodenných
povinností človek túži po pokoji a hľadá oázu pokoja v rýchlosti
diania. Pokoj a radosť sú hodnoty,
po ktorých túži duša každého človeka. A tak znova a znova zaznievajú do uší Ježišove slová: „Pokoj
vám, nebojte sa ... Som s vami až
do skončenia sveta!“
To sú výzvy, ktoré by nás mali
neustále napĺňať dôverou. Aj v časoch, keď sviatočné chvíle pominú a my sa znova vrátime k svojim každodenným povinnostiam
a trápeniam. No sme zvesť o Ježišovom víťazstve stále v sebe. Staneme sa tak veľkonočnými ľuďmi.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Obecné zastupiteľstvo zasadalo
Uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2003
o 16.30 hod. v zasadačke OcÚ
v Sihelnom.
A) Berie na vedomie
1. Žiadosť p. Zlatice Staníkovej,
Sihelné o súrnu opravu vykurovacieho zariadenia v byte.
2. Sľub poslanca Antona Vnenčáka.
E) Schvaľuje
1.VZN o dani z nehnuteľnosti za
rok 2004.
2. VZN o odpadoch na rok 2004.
3. Rozpočet obce na rok 2004.
4. Odkúpenie pozemku parcely
č. KNE: 208/1 o výmere 1322 m2
– pre p. Jozefa Klušáka, Sihelné
č. d. 253.
5. Odpredaj skladov umelých hnojív formou verejnej ponuky.
F) Ukladá
1. Drobná prevádzka – zhotovenie brány pre futbalistov. Termín:
do 31. 3. 2004.
G) Zamieta
1. Žiadosť o poskytnutie pomoci pre
Krytú plaváreň SOUE v Nižnej.
Uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. januára 2004
o 16.30 hodine v zasadačke OcÚ
v Sihelnom.
A) Berie na vedomie
1. Registrácia detskej folklórnej
skupiny „Pietruska“ na folklórne slávnosti s programom „Zvážanie sena“.
D) Ukladá
Začať s výkupom pozemkov pod
miestne komunikácie – cesty.
E) Schvaľuje
1. Zámer „Lyžiarske stredisko
Grúniky – Sihelné“.
2. Nové miestne komunikácie a to
cesta za kultúrnym domom a cesta oproti kostolu.
3. VZN o opatrovateľskú službu.
4. Sponzorstvo firmy HEKO, ktoré darovalo finančné prostriedky
pre MŠ a CZŠ Sihelné v hodnote
5 000 korún.
5. Kronika – text za rok 2003
p. Ďubašáková Apolónia.
6. Finančné prostriedky v hodnote 15 000 korún pre CZŠ v Sihelnom na zriadenie počítačovej triedy pre žiakov.
7. Sponzorský príspevok 5 000 korún pre NSP v Trstenej pre novorodenecké oddelenie na zakúpenie prístroja, určeného na vyšetrenie sluchu novorodencov.
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na
5 rokov pre p. Ľubomíra Sochu,
bytom Lokca 359, 029 51.
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na
2 roky p. Marte Kormanovej, bytom Sihelné 475, 029 46.

10. Prenájom bytu na 1 rok p. Miroslavovi Ďubašákovi ml., Sihelné
408, 029 46.
G) Zamieta
1. Chudjaková Marta, Sihelné
258, 029 46, zníženie poplatku za
komunálny odpad.
2. Žiadosť p. Vydra Marek, Sihelné 302, 029 46 o pridelenie bytu
pre nedostatok bytov.
Uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo dňa 26. 3. 2004 o
15.00 hodine v zasadačke OcÚ
v Sihelnom.
A) Berie na vedomie
1. Informáciu
o pripravovanej
stavbe „Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou v regióne Oravy.“
2. Správu o hospodárení obecného úradu Sihelné za rok 2003.
3. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obec Sihelné –
drobná prevádzka 2003.
D) Ukladá
Zverejniť výzvu o odpredaji budovy (skladov) v Sihelnom č. s. 105.
Likvidačnej komisii prezrieť opotrebovaný majetok MŠ v Sihelnom.
E) Schvaľuje
1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sihelné na roky 2003 – 2006 s výhľadom do roku 2010.
2. Bezpečnostný projekt informačného systému vypracovaný
pre potreby obecného úradu v Sihelnom podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. Požiarny poriadok obce.
4. Likvidačnú komisiu na likvidáciu opotrebovaného majektu MŠ
v zložení: Marta Mlynarčíková,
Vlasta Kutláková, Oľga Synaková.
5. Návrh otváracích hodín pre predajňu Večierka, Sihelné 137.
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 7.00 – 11.30, 12.00 – 20.00;
Sobota: 7.00 – 11.30, 12.00 –
18.00.
6. Zvýšenie poplatku za stravu
1. 4. 2004 v zariadení školského
stravovania pri MŠ Sihelné nasledovne: deti MŠ: desiata 8 Sk,
obed 16 Sk, spolu 24 Sk, doplnkové stravovanie 7 Sk; žiaci CZŠ 1 –
4. roč. 24 Sk, žiaci CZŠ 5. – 9. roč.
26 Sk, dospelí: 26 Sk + réžia 31 Sk
spolu 57 Sk.
F) Neschvaľuje:
1. Žiadosť o byt pre p. Karol Fernéza, bytom Sihelné, 029 46, pre nedostatok bytov.
2. Vstup do „Regiónu Tatry“.
Starosta dal hlasovať za uvedené uznesenie. Všetci poslanci boli
za toto uznesenie ako aj za predchádzajúce návrhy uznesenia. – OcÚ

obecné zastupiteľstvo

Hospodárenie obce Sihelné za rok 2003
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY V TISÍCOCH SK – SCHVÁLENÝ ROZPOČET/VÝSLEDOK – BEŽNÝ ROZPOČET
15822/16799: daň zo závislej čin. a funkčn. pôžitkov z DÚ 3200/2878;
daň z príjmov PO z DÚ 350/352: daň z nehnut. z pozemkov od FO
330/154, daň z nehnut. zo stavieb od FO 340/230; popl. za psa 2/1;
popl. z predaja alkohol. nápojov a tabak. výrobkov 20/19; popl. z reklamy 3/2; popl. za užív. verej. priestr. 5/4; popl. za zber, odvoz a znešk.
komunál. odpadu 498/315; cestná daň z DÚ 250/273; príjem z pren.
budov 5/10; správne popl. 25/26; pokuty 0/2; popl. a platby za MŠ 8/8;
popl. za kopír. služby 1/1; popl. za opatr. službu 0/21; popl. za miestny
rozhlas 11/5; cint. poplatok 2/2; úrok z účtov fin. hosp. 5/8; príjmy z
náhrad poistnej udal.0/16; príj. na podporu zamestn. 0/119; dotácia na
výkon samosprávy 596/596; transfer na region. rozvoj – stav. úrad 15/
29; transfer na zdravot. 0/1; transfer na rôznej úrovni – živ. prostr. 0/2;
transfer na opatrov. službu 1048/962; transfer na školstvo 9106/10701;
transfer na kultúru (FS) 0/30, vydanie CD 0/30; transfer na dopravu
2/2. PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU: 251/311: príjem z predaja stroj. parku 0/60;
z pred. pozemk0v 1/1; kapit. transfer – rek. budovy OcÚ 250/250.
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 19/519: príjmy z prevodov peňaž. fondov: 19/19;
dlhodobý úver 0/500.
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY V TISÍCOCH SK – SCHVÁLENÝ ROZPOČET/VÝSLEDOK: Správa OcÚ
celkom 2312/2317 – z toho: mzdy, prípl. 914/870, mzdy kuriči 0/161, odvody
463/398, el. en. 30/37, tep. en. 41/24, voda 5/0, tel., fax OcÚ, MŠ, ŠJ 129/
192, pošt. služby 15/9, nábytok 0/13, kancel. stroje a rôzne vyb. kanc.
4/15, spoj. technika 0/42, kancel. potr. a bežný mat. 58/85, papier 12/10,
čist. pr. 3/6, tlač. 2/1, knihy, časop. 25/19, ochr. prac. prostr. 0/3, nehm.
maj. 20/0, strav. 60/11, kvety a vence 2/0, signal.bezp. technika 75/60,
ren. pások a tonerov 15/1, nákup elektrospotr. (práčka) 10/17, benzín
90/77, oleje 5/1, servis a údržba 10/12, pneumatiky 4/3, náhr. diely 20/
26, zák. poistenie 30/13, havar. 8/8, prepravné 5/50, karty, známky 1/0,
údr. výp. techniky 15/18, údr. kop. strojov 7/1, údr. skladov 25/14, reprez.
výd. 20/10, reklama 10/0, poistne budov 25/29, vecné dary 5/9, prídel do
sociál. fondu 13/15, výd. na úhr. popl. 10/5, právne a advok. služby 25/0,
geod. práce 50/0, odm. poslancom 30/13, rôzne dohody o vykon. prác
21/31, pokuty a penále 0/8; fin. a rozp. oblasť 27/37: popl. banke 17/37, audít. služby 10/0; transakcia verej. dlhu 220/204: splátka úrokov 220/204; pož.
ochrana 57/45: el. en. 15/14, špec. mat. PO 10/0, palivo 7/3, oleje 2/0, údr.
dopr. pr. 3/16, pov. zmluvné poistenie 5/12, údr. pož. zbrojníc 10/0; za
pln. úloh pož. ochrany 5/0; miestne komunikácie 385/262: posyp. mat. 10/0,
údr. MK , výst., zimná údr. 355/262, prísp. SAD 20/0; odpad. hospod. 275/
173: čist. verej. priestranstiev 5/0; odvoz odpadu 150/164, popl. za služby
spoj. s ulož. a likv. odp. 120/9; prac. VPP 0/152; mzdy 0/115, odvody 0/33;
prac. náradie 0/4; voda 8/9: el. en.: 6/3, popl. za rozbor vody 2/6; verej.
osvetl. 185/171: el. en. 150/154, údržba VO 35/17; TV a šport 30/76: kanc.
potr. a mat., dresy 0/23; vyučt. nákupu za r. 2002, nákup cien, obč., prac.
prášok 30/53; kult. dom, činnosť 124/87: odmena za ved. knižnice 5/4; el. en.
5/0; propag. a reklama 30/3, folklór. slávnosti 59/42, odpust. dni 0/6, deň
matiek 0/4, prísp. CZŠ na deň deti 0/10, OcÚ deň deti, darčeky na sv.
Mikuláša 0/8, mzda kronikára 5/5, prísp. folkl. skupinám 20/5; miestny
rozhlas 70/34: nákup mat. 30/6, vyd. Sihelníka 20/17, údržba MR 20/11;
nábož. a iné spoloč. služby: pohrebníctvo 21/19: el. en. – cint. 0/3, údr. cint.
21/16; člen. prísp. celkom 37/760: ZMBO, ZMOS, Región Beskydy, spoločný
úrad 37/68, prísp. charite na opar. službu 0/692; MŠ 826/1121: mzdy 504/673,
odvody 296/243, el. en. 5/61, tep. en. 10/0, vodné, stočné 1/0, tel., fax
1/0, kanc. potr. a mat. 2/112, čist. potr. 1/4, tlač. 0/1, učeb. pomôcky 0/14,
popl. banke 0/2, prídel do sociál. fondu 6/9, prísp. na darčeky z OcÚ 0/2;
cirkevná ZŠ 7617/8447: údr. budov 0/29, prísp. škole z obce (nákup kníh,
kytíc) 0/2, prísp. zo štát. rozpočtu 7617/8416; škol. prac. 10/7: popl. za
školenia 10/7; škol. stravovňa 655/695: mzdy 334/388, odvody 194/145, el.
en. 100/106, tep. en. 10/0, vodné, stočné 4/19, kanc. potr. a mat. 2/9, čist.
potr. 5/5, tlač. 0/2, bielizeň, obuv 0/2, vyb. strav. zar. 2/9, údr. strav. zar. 0/2,
popl. banke 0/2, prídel do soc. fondu 4/5, ciach. váh 0/1; opatr. služba do
31. 3. 2003 1063/267: mzda 758/186, odvody 290/69, posedenie so star.
občanmi 15/12; príspevky 10/0: na zmier. škôd spôsob. požiarom 10/0;
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC 13932/14883 TIS. SK.
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 1320/2177 – správa obce: prípr. a projekt. dok.
(nadstavba OcÚ) 0/188, rek. budovy OcÚ 0/250; odpad. hosp.: združ.
pr. na kanal. zberač 400/394; výst. vodovodu 500/512: geom. plán – výst.
telocvične 300/55; rek. KD – dopl. fa za asfalt., rek. kotolne 120/253; rek.
MR – vyprac. štúdie 0/24; rek. budovy MŠ 0/501; VÝD. FIN. OPERÁCIE 560/380:
splácanie úveru 560/380; SCHODOK HOSP. KAPIT. ROZPOČTU -1866 TIS. SK. FIN.
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Budúcnosť v zásobovaní vodou, odkanalizovanie, …
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Žilina pripravuje
stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava“.
Projekt rieši odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou v regióne Oravy.
Odkanalizovaných bude v okrese
Námestovo 17 obcí s čistením odpadových vôd na rekonštruovanej
čistiarni odpadových vôd (ČOV)
v Námestove. V okrese Dolný Kubín bude odkanalizovaná obec Zázrivá, v tejto obci bude vybudovaná nová čistiareň odpadových vôd.
Kanalizácia bude vybudovaná pre
80 %, bývajúcich obyvateľov t. j.
37 681. Počet napojených obyvateľov na túto kanalizáciu musí byť
minimálne 30 145, čo predstavuje 64 % obyvateľov. Týmto obyvateľom – producentom odpadových vôd budú v rámci projektu
vybudované kanalizačné odbočky k prípojke priemernej dĺžky 7 m
v celkovom počte 7 555 ks. Riešené sú aj rekonštrukcie existujúcich
verejných vodovodov a verejných
kanalizácií a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v Dolnom
Kubíne a Nižnej n. Oravou.
Cieľom projektu v časti zásobovanie pitnou vodou je zabezpečiť
dostatok kvalitnej pitnej vody v potrebnom množstve pri minimálne
90 % obyvateľov v riešených obciach. Zásobovanie pitnou vodou
bude riešené z Oravského skupinového vodovodu, kde sú dostatočné zdroje pitnej vody. Novonapojené obce na OSV budú iba v okrese
Námestovo, kde sú kapacitne nedostatočné zdroje pitnej vody.
V súčasnosti sa pripravuje
projekt pre územné rozhodnutie.
Spracovateľom všetkých stupňov
projektu je projektová spoločnosť
Aqua Procon, s. r. o. Brno. Predpokladaná doba výstavby bude
v rokoch 2005-2008. Stavba bude financovaná 85 % z prostriedkov kohézneho fondu EÚ, 10 %
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a 5 % prostriedkov z rozpočtu
SVS, a. s.
V obci Sihelné sú v rámci projektu navrhované:
• kanalizačné odbočky pre prípojky – 3,01 km
• gravitačné potrubie DN 300
– 9,53 km, z toho v komunikáciách 5,72 km
• čerpacia stanica malá – 1 ks
• výtlačné potrubie – 0,20 km
• kanalizačný zberač Sihelné –
Rabča – 1,26 km
• výtlačné potrubie – 0,22 km
• čerpacia stanica – 1 ks
Predpokladané náklady na kanalizáciu v obci Sihelné predstavujú 67,24 mil. Sk. Náklady na ka-

nalizačný zberač Sihelné – Rabča
budú 7,0 mil. Sk.
Projekt nerieši zásobovanie
pitnou vodou v obci Sihelné a rekonštrukcie existujúcich sietí.
Celkové náklady pre obec Sihelné
(vrátane hlavného kanalizačného
zberača) – 74,24 mil. Sk. Náklady
na celú stavbu v súčasnosti predstavujú 2,9 mld. Sk.
Projekt rieši odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou v regióne Oravy.
Odkanalizovaných bude v okrese Námestovo 17 obcí s čistením
odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd (ČOV) v Námestove. Kanalizácia bude vybudovaná
pre 80 %, bývajúcich obyvateľov
t. j. 35 418.
• V zmysle zákona č. 184/2002
Z. z. §32 sa komunálne odpadové
vody môžu vypúšťať do povrchových vôd len verejnou kanalizáciou a musia byť pred ich vypustením čistené.
• V zmysle zákona č. 442/2002
Z. z. § 23 vlastník nehnuteľnosti,
na ktorej vznikajú odpadové vody
je povinný pripojiť nehnuteľnosť
na verejnú kanalizáciu.
• Súčasné odvážanie odpadových vôd zo žúmp a ich vypúšťanie do vodných tokov a na polia je
zakázané a bude prísne sankciované. Odpadové vody z domových
žúmp je možné vypúšťať do voľného terénu a tým aj do podzemných vôd len so súhlasom orgánu
štátnej vodnej správy, alebo je ich
možné likvidovať na čistiarni odpadových vôd v Námestove.
Obyvateľom – producentom
odpadových vôd budú v rámci
projektu vybudované kanalizačné odbočky k prípojke priemernej dĺžky 7,0 m. Táto časť odbočky k prípojke bude pre občana
vybudovaná bezplatne. Investor
výstavby bezplatne zabezpečí:
• projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky
• rozkopávkové povolenie
• materiál kanalizačnej prípojky (odbočenie, kanal. potrubie, revíznu šachtu, poklop, zásypový materiál)
• zemné práce s asfaltovaním
• montáž kanalizačnej prípojky
• vytýčenie inžinierskych sietí
• všetky administratívne výkony, ktoré vyplývajú zo stavebného
konania vrátane kolaudácie
Náklady na túto časť kanalizačnej odbočky predstavujú v súčasnosti 26 500 Sk. Vybudovaná
kanalizačná odbočka k prípojke
bude majetkom SVS, a. s., ktorá
bude aj jej prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať
pravidelnú údržbu tejto kanalizačnej odbočky.

Občan ako producent odpadových vôd je povinný uzavrieť dohodu s prevádzkovateľom, dobudovať časť kanalizačnej prípojky
do 90 dní od oznámenia SVS, a. s.
o uvedení kanalizačného potrubia
do prevádzky. Stavba by mala byť
ukončená v roku 2008.
Do verejnej kanalizácie môžu
byť vypúšťané iba splaškové odpadové vody. Dažďové vody je zakázané vypúšťať do tejto kanalizácie.
Občan, ktorý sa na túto kanalizáciu nepripojí a nebude mu vybudované kanalizačné odbočenie

7. 4. 2004 / 3. strana
pre prípojku, bude si musieť v budúcnosti túto prípojku vybudovať
na vlastné náklady.
V súčasnej dobe je cena stočného pre domácnosti 11,60 Sk/m3.
Uvedená cena je bez DPH.
Realizácia projektu zabezpečí optimálne čistenie odpadových
vôd a bude mať pozitívny vplyv na
skvalitnenie životného prostredia
a čistotu povrchových tokov v regióne Oravy.
Stretnutie občanov v našej obci ohľadom pripravovanej stavby
bude 18. apríla 2004, t. j. nedeľu
v KD o 12 00 hod. Preto žiadame
občanov o účasť.

Nová ČOV v Námestove – tu sa budú čistiť odpadové vody zo Sihelného

Správa o hospodárení príspevkovej organizácie
Obec Sihelné – drobná prevádzka za rok 2003

Za rok 2003 vo vedľajšiej činnosti – podnikaní dosiahla kladný
hospodársky výsledok – zisk vo výške +507,27 Sk.
Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie. Jej
hlavnou úlohou je poskytovanie neziskových verejnoprospešných
prác a spravovanie majetku obce Sihelné. So súhlasom zriaďovateľa a schválení OZ Sihelné vykonáva aj podnikateľskú činnosť
– hlavne poskytuje služby pracovných strojov.
V tomto roku sa podieľala najmä na výstavbe Vodovodu – Pilsko a to na výstavbe rozvodu vodovodného potrubia z vyšného konca smerom dole
a do Sihelné – končina, čo sa kladne odzrkadlilo na objeme stavby
Vodovodu – Pilsko, vzhľadom na bezkonkurenčne nízke ceny, za
ktoré PO obci Sihelné stavbu realizovala.
Poskytovala aj služby a to zemné práce pre našich občanov ako
aj pre iné podnikateľské subjekty.
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZREALIZOVANÝCH VÝKONOV V SK:
vedľajšia činnosť – podnikanie: výnosy vč 1 364 500 Sk: vodovod 581 960,
pracovné stroje 506 748, materiál stav. 49 790, zimná údržba MK
149 959, odpis dotácie/ost. vyn. 75 690, úroky 353 Sk;
náklady vč: 1363993: materiál – vodovod 571253, materiál kotolňa
13710, materiál MŠ, TV 29018, materiál – stroje ND 49585, PHM
111192, stav. dozor (vodovod) 11067, mzdové náklady 328935, odvody 98058, soc. náklady 17150, ost. nákl. poplatky: 4740, odpisy
129285;
hlavná činnosť: príjmy HČ : 802 394 Sk: nájomné bytové a nebytové hospodárstvo – nájomné bytové priestory 229 416: byt. 215 – 150 118,
byt. 485 – 53870, byt. 457 – 25 428; nájomné nebyt. priestory
228713: sklady 64500, PZ 15000, KD Socha 139 448, KD Mazuraková 9765;
verejnoprospešné práce pre obec 260 880 Sk: miestne komunikácie
56 500, VO + MR údržba 11000, požiarna ochrana 10400, TV
– ihrisko + klzisko 31600,objekty MŠ a ZŠ 73 200, KD – rek. kotolne 11800, vodovod – pramene 13 540, odpad. hosp. – smeti, šrot
20560 Sk, kultúrne akcie obce PBFS, deň deti, star. občania 32 280;
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Registrácia chovateľov a evidencia zvierat
jej úradní (štátni) vet. lekári podľa
obvodov a vet. stredísk, Reg. stredisko ŠPÚ v Dolnom Kubíne a jeho pracovníci, zootechnici PD,
ktorí majú už skúseností s označovaním.
Regionálna veterinárna a potravinová správa DK chce aj touto
cestou upozorniť a vyzvať občanov

– chovateľov, aby sa vo vlastnom
záujme zaregistrovali, zabezpečili evidenciu a označenie zvierat
predpísaným spôsobom.
Vyvarujú sa tým možným komplikáciám, nepríjemnostiam ako
aj sankciám, ktoré budú nasledovať.
MVDr. Peter Čulen, riaditeľ

Kristus skutočne vstal zmŕtvych aleluja!

Jednou zo základných priorít Európskej únie je potravinová bezpečnosť. Na jej základe legislatíva EÚ
vyžaduje vysledovateľnosť, identifikáciu a označenie hospodárskych
zvierat a následne aj mäsa a výrobkov z týchto zvierat. Na uvedený
proces nadväzuje program kontroly zdravia zvierat, predchádzanie a
eliminácia nákaz zvierat a ľudí, vykonávanie štátom nariadených
zdravotných skúšok, laboratórnych
vyšetrení, monitoringu cudzorodých a nežiaducich látok u zvierat a v potravinách. Na proces ďalej nadväzuje systém poskytovania
dotácií a podpôr, ako zo strany EÚ,
tak aj z prostriedkov rozpočtu SR.
Zvládnuť celý tento stav, znamená
zabezpečiť informovanosť chovateľskej verejnosti a vyžadovať disciplinované plnenie procesu na všetkých
článkoch. Legislatívne tento stav
upravuje najmä Zákon NR SR č.
488//02 Z. z. a 62 európskych nariadení implementovaných a vydaných ako vládne nariadenia SR v
roku 2003. Identifikácia a označovanie hospodárskych zvierat podľa zákona sú pre každého chovateľa povinné. Týkajú sa každého chovateľa, ktorý chová aspoň jeden kus
hovädzieho dobytka, viac ako 3 ovce, alebo kozy a viac ako 1 – 2 ks
ošípaných. Celý postup je uvedený
v príslušných pokynoch a pre chovateľov je prístupný na Regionálnom stredisku Štátneho plemenárskeho ústavu v Dolnom Kubíne a u
ich pracovníkov, na RVPS u úradných veterinárnych lekárov a na
obecných úradoch v rámci regiónu.
Kontrolnou činnosťou sú poverené orgány Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy a samozrejme aj inšpekcie z EÚ, ktoré plnenie tejto úlohy dôsledne vyžadujú.
Aká je skutočnosť v súčasnom období? Ku dňu 31. 12. 2003 mali byť registrovaní všetci chovatelia a ich zvieratá označené. V
skutočnosti značná časť chovateľov túto povinnosť ešte nevníma a neplní v dostatočnej miere.

Aby sme uľahčili orientáciu chovateľov pri procese registrácie doporučujeme nasledovný postup:
1. Chovateľ si musí vyžiadať na
Obecnom úrade tlačivo Register farmy (alebo na Reg. stredisku SPU, na
RyPS, u štát. vet. lekárov‚ u privát,
vet. lekárov). Tlačivo riadne vyplniť
a zaslať (alebo priniesť) na Region.
veterinárnu a potravinovú správu v D.Kubíne na schválenie farmy.
Schválené tlačivo zašle RVPS (alebo
sám chovateľ) na SPU Žilina – do centr. evidencie (CEHZ). Odtiaľ chovateľ
obdŕži schválený register chovu s prideleným registračným číslom farmy.
2. Po obdŕžaní schváleného registra farmy (chovu) zakúpi si chovateľ ušné značky pre zvieratá a zabezpečí ich založenie zvieratám
predpísaným spôsobom. Ušné značky si môže chovateľ zakúpiť na:
• Regionálnom stredisku ŠPÚ D.
Kubíne (v budove RPIS) u Ing. Hradiského, alebo u Ing. Kokoškovej
každý pondelok od 700 – 1500 hod.,
tel.: 5862103,0905/700 947;
• v budove OÚ Námestovo
v pondelok od 800 –1500 hod.;
• v budove MSU Trstená v piatok od 700 – 1500 hod.;
• u pracovníkov SPÚ – technikov priamo v teréne, ktorí Vám poskytnú aj potrebné informácie, napr. p. Dopatera tel.: 5577568, 0907/
304636 pre oblasť Námestovo;
• pracovníci ŠPÚ poskytnú
chovateľom aj predpísané tlačivá
pre vedenie evidencie: nahlasovacie lístky zmien, individuálny register, metodické pokyny pre vyplňovanie tlačív kódmi a znakmi.
3. Označené zvieratá chovateľ
nahlási na nahlasovacom lístku na
ŠPÚ CEHZ Za, odkiaľ obdrží pasy
zvierat (v prípade HD).
Každé ďalšie zmeny (úhyn,
predaj, presun, zabitie) nahlasuje
chovateľom na ŠPÚ ZA na nahlasovacom lístku.
Potrebné informácie poskytnú
chovateľom: obecný úrad v mieste farmy, Regionálna vet. a potrav. správa v D. Kubíne a všetci

„Pokoj Vám“ (Jn 20 19) týmto významnými a obsažným pozdravom sa zmŕtvychvstalý Pán predstavuje svojím učeníkom, plným
strachu a neistoty.
Veľkonočným ránom sa začala nová éra ľudstva. Keby Kristus
nebol vstal zmŕtvych zbytočná by
bola naša viera. Záchrana ľudstva
spočíva v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna, aby položil svoj život za naše hriechy a previnenia.
Istý reportér položil veteránovi prvej svetovej vojny otázku „Čo
Vám pomáhalo prežiť hrôzy vojny, keď umieranie bolo súčasťou
trpkých okamihov života“? Zrejme neočakával túto odpoveď. „Bol
to vzkriesený Kristus“. – „Prečo
práve on“? Lebo tak ako on vstal,
aj my vstaneme a budeme naveky žiť pretože smrťou sa život nekončí, ale naďalej pokračuje. Takáto motivácia človeka zoceľuje
a dodáva mu sily vydržať všetky
príkoria, čo prináša so sebou vojna, ktorá nešetrí nič a nikoho. Dialóg pokračoval a veterán dodal:
„Stále som nosil vo vrecku krížik,
ktorý mi bol povzbudením.“ Často som sa mu v bezvýchodiskovej situácii prihováral. „Drahý Ježišu, Ty si tak veľa vytrpel, keď sa
to zdalo nemožné, doniesol si svoj
kríž na Kalváriu a zomrel si za nás

v krutých bolestiach.“ Prosil som
Boha, aby mi dal odvahu vydržať,
aby mi Ježišove utrpenie bolo posilou v neriešiteľnej situácii. Dezertovať sa nedalo, cesta naspäť
bola nemožná, kráčať dopredu bolo hrozné, ale stále som mal pred
očami ukrižovaného Krista.
Kríž sa nám zdá príliš ťažký.
Kristus nám dal príklad. Nezostal
v polovici krížovej cesty, ale doniesol kríž až na Kalváriu. Vydržal všetky poníženia, ukrutnú bolesť a obetoval sa do krajnosti za
nás, aby nás zachránil a zabezpečil nám večný život. Zvíťazila Ježišova láska, ktorá nezostala na
polceste. Jeho vzkriesenie nás naplnilo pravou veľkonočnou radosťou. Čo nám bráni v tom, aby sme
ho nasledovali? Neobstoja žiadne výhovorky, že necítime potrebu stretnúť sa s ním. Živý Kristus
v Eucharistii nás očakáva neustále
a jeho milosrdenstvo je také veľké,
že nám veľkodušne odpustí všetky
naše zaprenia.
Prosíme Ťa Ježišu, skrze tvoju Matku, zapáľ našu lásku k tebe a pritiahni nás, skrze tvoj kríž
a umučenie k Sebe, aby tvoja obeta nebola zbytočná. Vzkriesený
Pán nech nám je sám zdrojom radosti v živote.
Požehnané veľkonočné sviatky.
A. Ďubašáková

Povolanie k láske
Keď Ježišovi položili otázku, ktoré prikázanie je najväčšie Ježiš odpovedá:
„Milovať budeš Pána, svojho
Boha, celým svojím srdcom, celou
svojou dušou a celou svojou mysľou!“ To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné:
„Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého!“
Milovať seba znamená uvedomiť si, že som dieťa Božieho srdca,
zapísané do jeho dlane. On prebýva vo mne s veľkou radosťou. Som
jedinečným a neopakovateľným
obrazom a podobou Božou.
Skúškou našej lásky k bohu je
láska k blížnemu. V každej ľud-

skej bytosti je teplo, láska, prítulnosť, ale aj zranenie, hnev, slabosť. Stimulujeme a vyťahujeme
z nich jedno alebo druhé. Všetko
závisí na našom prístupe. Ježiš
bol v tomto geniálny. Bral ľudí na
tej úrovni, na ktorej boli a takých
ich aj miloval. Siahol do ich najhlbšieho vnútra, našiel ich dobrotu a ukázal im ju tým ako s nimi
narábal. Tak sa malý Zachej, neľútostný vyberač daní stal čestným
človekom. Mária Magdaléna dokonca svätou ženou.
Ježiš bol živým portrétom živej lásky v akcii. A nápis pod portrétom hovorí: „Prosím, milujte sa
navzájom, ako som ja miloval vás!“
Marta

Časopis žiakov
Cirkevnej Základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihelnom
č. 1/2004

Požehnané
Veľkonočné
sviatky

prežité v pohode,
radosti a zdraví
prajú zamestnanci
CZŠ
všetkým žiakom,
ich rodičom
i obyvateľom
celej obce.
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Svätý Ján de la Salle
– patrón kresťanských učiteľov

mol
n
o
i
y
Sk
en

> Vivaldi urobil Mojžiša a Pietu
> Decartes vymaľoval Sixtínsku
kaplnku
> Prezidentom Slovenskej republiky je Bush
> Usáma bin Ládin je prezidentom
> Versailes dal postaviť Eugen Savojský
> Dynastia v Poľsku – Mieškovci
> Belvedér patrí Eugeniusovi

> r. 1863 – bola postavená Socha
Slobody
> Pravek rozdelil Christian Andersen
> Ján Kollár bo finančníkom Ľudovíta XIV
> V Anglicku vládla dynastia Turzovcov
> Manufaktúra je úrad
> Merkantilizmus je hospodársky
výmysel
> Dvojdomá rastlina je, keď čmeľ
je na jednom strome a čmelica na
druhom strome
> Od koho máte najmenej zápisov
– od učiteľa, ktorý nás nič neučí
> Belvedér patrí Rusku
> Prístav v Rusku sa volá Amsterdam

Narodil sa roku 1651 v Remeši a zomrel v Rouene 1719. Študoval na Sorbonskej univerzite,
kde dosiahol doktorát teológie.
Stal sa kňazom. Mal veľký súcit
s opustenými chudobnými deťmi. Preto okolo 1684 s viacerými
učiteľmi zakladá rehoľu školských
bratov, ktorá sa venuje hlavne výchove chudobných žiakov. Takto
sa pýtali tí, čo prvýkrát stretli,
alebo prvýkrát videli kňaza Jána
de la Salle.
Kto je to? – pýtame sa i my.
Ak máme odpovedať, predstavme si najprv scénu z evanjelia,
keď náš Pán zobral dieťa, postavil
uprostred apoštolov a svojim dvanástim dôverne povedal:
– Kto prijme toto dieťa v mojom
mene, mňa prijme. Ján bol z dobre situovanej rodiny. V 17. storočí
bolo ešte školstvo výsadou len majetnejších vrstiev. Ján preto rozdal
rodičovský majetok, založil v Remeši prvú školu pre chudobných,
a preto bezplatnú. Čoskoro sa pridali k nemu mladíci. Bola to prvá
bunka, ktorú Ján pomenoval: Bratia kresťanských škôl. Spoločnosť
sa šírila. Ján napísal pre nich pravidlá. Boli to učitelia maličkých
a chudobných. Rozšírili sa naj-

prv po Francúzsku, budúcnosť im
však otvorila dvere všade. Nešlo to
však jednoducho. Ján bol podrobený ťažkým skúškam. Musel zápasiť s krajnou chudobou, nepochopením, neúspechmi, nápormi
zvonku i vo vlastnej družine, ba
i s nepochopením biskupa.
Školskej výchove dal švih.
Chcel učiť a súčasne vychovávať.
Preto láska k Bohu bola základná
motivácia jeho škôl. Aby mal kto
vychovávať a učiť maličkých, zakladal školy aj pre samých učiteľov. Vo výchove vylúčil všetky telesné tresty.
Kto je to ten kňaz, My už vieme odpovedať: Ján za cenu neopísateľných obetí prijímal chudobných, maličkých a to nielen sám,
ale aj cez školských bratov. Ján aj
dnes prosí, aby sa zrodili nové srdcia v ľuďoch, ktorí v dieťati spoznajú tvojho Syna, Ježiša....Keď
je na výške školstvo, zníži sa kriminalita.
Preto aj my prajeme všetkým
kresťanským učiteľom veľa úspechov, trpezlivosti, lásky pri plnení tohto pekného ale náročného
povolania.
Miriam Liptovská:
„Celý rok so svätými“

názory
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† † † Krížová cesta † † †
Počas pôstneho obdobia sme sa aj v škole vo štvrtok a v piatok modlievali krížové cesty. Tieto krížové cesty si pripravili žiaci jednotlivých ročníkov.
A aký majú názor žiaci 8.B triedy na krížové cesty?
Ježiš bol počas celej krížovej cesty veľkým hrdinom, ktorý všetko z lásky znášal. Počas týchto krížových ciest sme sa aj my zamýšľali nad našimi
žiackymi cestami, ktoré máme trpezlivo znášať.
Marek, Fero, Martin, Miro
Týmito cestami si pripomíname, ako veľmi trpel Ježiš Kristus. Touto modlitbou posväcujeme aj našu školu.
A je to aj iné, než krížové cesty v kostole.
V znamení kríža sa spájame.

Zdenka, Lucia, Mária
Mária, Eva, Zuzana

Výhľad z okna

Mária Sloková, 15 rokov

Sihelník 4/školský časopis úsmev
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Zv yk y našich predkov
Mnohí z nás už zabudli na naše dedinské pôstne, veľkonočné zvyky.
My deti sme zvedavé a chceme sa
ich dozvedieť, preto sme začali po
nich pátrať.
Po fašiangových veseliciach nasledovalo veľkopôstne obdobie,
ktoré sa začalo Popolcovou stredou. Počas tohto dňa boli veriaci pomazaní popolcom. Gazdinky odložili masť, pretože jedlo sa
vôbec nemastilo. Niektoré mamy
si urobili olej z ľanového semena.
Obmedzovali sa aj mäsité jedlá,
hudba, a zábava tiež.
Počas Veľkého týždňa sa snažili pravidelne chodiť na sväté omše
do susednej dediny.
Veľký týždeň sa začal Kvetnou
nedeľou a posviackou bahnia-

tok. Bahniatka používali gazdovia, na jar keď išli prvýkrát na pole
orať dali ich do zeme, a mali chrániť úrodu pred ľadovcom, dokonca
sa dávali pod strechy aby chránili
dom alebo ku sviečke počas búrky
– z nich sa vytvára aj popolec a na
Popolcovú stredu.
Počas veľkého týždňa sa snažili všetci ísť na spoveď. Na Zelený štvrtok sa „zaviazali zvony“.
Týmto dňom sa začalo aj veľké
trojdnie.
Pred východom slnka na Veľký
piatok sa gazda ponáhľal načerpať vody, v ktorej sa mala poumývať celá rodina, niektoré výpovede
hovoria, že sa to týkalo len dievčat.
Okrem toho si dievčatá podstrihovali vlasy, aby im rýchlejšie rástli.

Chytilo nás básnické črevo
Veľká noc
Veľká noc je tu,
Pán urobil veľkú obetu.
Obetoval sa za nás,
žije v každom z nás
Spolužiaci prídu oblievať,
my budeme utekať.
Dievčatá už pečú koláče,
chlapci si pletú korbáče
Anička Tarčáková, 4.A

Matematika
Počítam a počítam,
úloha je ťažká,
rátam, rátam sčítavam,
plnú hlavu toho mám.
Skoro všade počítam to,
hurá, už som prišla na to !
Vykrikujem všade.
Hurá, hurá už to mám,
Zbytočne sa nenamáham.
Anička Tarčáková, 4. A

Prečo mám rada jar

Jar je krásne okúzľujúce obdobie, je
krásne ako pohladenie, či pochvala
od rodičov.
Keď vidím krásne a biele snežienky, chcem mať takú bielu a čistú dušičku pred Veľkou nocou.

Snažím sa, aby mi v srdci vykvitlo veľa takých snežienok. Tretiaci sa
tešia na prvé sv. prijímanie a birmovanci na birmovku. Toto bolo moje
rozprávanie o jari, teraz skúste vy.
Mária Ďubašáková, 4.A

Z tvorby našich druhákov
Príbehy o našom
triednom psíkovi Ťapkovi
Bol jeden Ťapko. Mal triedu 2.B
cez víkend spal na pani učiteľkinom stole. Keď mu niekto protivil, tak ho uhryzol a potom mu to
bolo ľúto.
A viete ešte čo robí Ťapko? Hrá
sa cez prestávky s deťmi 2.B triedy
a my mu protivíme a tiež sa s ním
hrávame.
Na Vianoce dostal pod stromček super chrumkavé kostičky
a značkové červené tričko.
Michalka Kolčáková

Bol raz jeden chudobný mlynár,
ktorý má mlyn a rodinu. Raz mlynár prišiel ku mlynu a našiel lyžicu. Nie obyčajnú, ale zlatú. Rýchlo
priletel k žene a deťom. „Žena, žena!“ vykríkol.
„Pri mlyne som našiel zlatú lyžicu.“
Paulínka Chudjáková
Na Beckovom hrade
abeceda vyskakuje,
s Elenou si podskakuje,
že dyňa cibuľu olupuje.
Miloš Vojtas

Veď vtedy bolo zvykom, že dievčatá nosili čo najdlhšie vrkoče. Gazdovia v ten deň kúpavali aj kone,
aby z nich pán Boh zmyl všetky
choroby. Ostatný dobytok kadili zelinou, ktorá ich mala chrániť
od nešťastia na poli. Okrem týchto včasných zvykov a po celý deň
držal prísny pôst, ľudia sa zúčastňovali obradov.
Pôst trval aj počas Bielej soboty až po obrady. Ľudia chodievali k hrobu, kde okrem peňazí nosili aj vajíčka. Vajíčkami sa zdobili aj ovocné stromy, preto aby mali
bohatú úrodu.
Na najväčší sviatok roka Zmŕtvychvstanie – ľudia prichádzali do kostola s košíkom jedla, aby
ho kňaz posvätil. Na Veľkonočný

pondelok chlapci chodievali oblievať dievčatá a večer sa stretávali na veselici.
Po sviatkoch sa začali poľnohospodárske práce, ktoré boli spojené posviackou ozimín na
poli. Táto posviacka sa konala na
sviatok sv. Marka, kedy z kostola
išla procesia na čele s pánom farárom na najbližšie pole, kde sa spoločne modlili.
Koncom mája na „krížové dni“
zbierali ženy a deti poľné byliny,
ktoré splietali do vencov a dávali
posvätiť v kostole.
Za pomoc ďakujem: Žofii
Skurčákovej, Jozefovi Vronkovi, Paulíne Mačincovej, Janke
Grižákovej a ich vnukom a vnučkám.

Večer pre rodičov
Dňa 25. marca sa v budove CZŠ
v Sihelnom uskutočnila prednáška s rehoľným bratom saleziánom Petrom Kuchárikom na tému: Výchova v don Boscovom duchu.
Na úvod nám priblížil osobu
don Bosca, jeho detstvo, prostredie v ktorom vyrastal a ktoré ho
vo veľkej miere ovplyvnilo. Priblížil nám spôsob akým sa don Bosco približoval k duši mladého človeka. Apeloval na rozum, a tým si
získaval dôveru mladých.

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby si rodič udržal dôveru svojho dieťaťa. Možno nie vždy súhlasíme s tým, čo naše dieťa urobí.
Ale ak sa s tým zdôverí rodičovi,
a on ho odsúdi, nevypočuje dokonca vykričí stráca dôveru a už
dieťa nepôjde za ním ani s radosťami.
Máme si vždy dieťa vypočuť,
potom mu všetko vysvetliť. Tento preventívny systém saleziáni
a mnohí rodičia používajú a darí
sa im vo výchove.
Účastníčka prednášky

Zápis prvákov
V budove 1. – 3. ročníka CZŠ sv.
apoštola Pavla v Sihelnom sa od
9. februára do 13. februára 2004
uskutočnil zápis detí do 1. ročníka.
Zápis bol organizovaný zaujímavou, nenáročnou formou známych rozprávok.
V rozprávke
o Snehulienke
a siedmich trpaslíkoch sa deti snažili pomôcť trpaslíkom a Snehu-

lienke pri kopaní pokladov, ktoré
znázorňovali geometrické tvary,
počítali trpaslíkov, určovali farby, prenášali poklady vo vedierku
a nakoniec kreslili obrázky. V podobnom štýle bola aj rozprávka
O repe.
Učitelia orientačne posudzovali pripravenosť detí zvládať povinnosti v 1. ročníku ZŠ.
Kolektív učiteľov 1. a 2. ročníka

zvyky / životné prostredie

Hlas jari
Hladinu tichučkej, žblnkotajúcej
vody strážia zelené stromy a veľký biely obor. Oblaky sa zostúpili do svojich stád a zahatili končiare vrchov posypané bielou múkou.
Dookola počuť pokojné žblnkanie.
Priezračná voda pošušky nôti svoju
pesničku. Žblnk. Čľup. Štrnk-brnk.
K obdivuhodnému nôteniu sa pridalo slabučké zavýjanie vetra. Zelené lesy stoja v pozore a nerušene
počúvajú dialóg medzi vodou a vet-
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rom. V krištáľovo čistej vode sa odráža biely obor a krásna zeleň. Vysoké stromy už vietor oslobodil
od bieleho kabáta, ale trávička ešte stále oddychuje pod bielou prikrývkou. Čaká na svojho záchrancu, na ostrý lúč slnka, ktorý roztopí
sneh a pošteklí ju. Slabučký vietor
hojdá malé vlnky. Bala sem – bala
tam. Cítiť, že prichádza jar. Možno,
že na strmých vrchoch niekde pod
tenkou vrstvou snehu vyčkávajú na
prvý lúč slnka učupené snežienky.
Anna Brezoňáková, 9. B

Na horách

Kristína Ďubašáková, 11 rokov

Fašiangový deň

Lazy

Eva Pindjáková, 7. B

22. apríl – Deň Zeme
Aj u nás, v našej dedine, je mnoho ekologických problémov. Za
niektoré z nich si môžeme len my
sami.
Pália sa tu plastové fľaše, vznikajú „divoké“ skládky, ktoré sa nikomu nechce odpratať.
Už aj nás ohrozujú exhaláty
z výfukov áut i z komínov rodinných domov. Mnohí nemajú žumpu a odpad zo záchodov ide do
„garádov“ a do potoka.
Ani nám žiakom na životnom
prostredí nezáleží. Veď najhoršie
je to v úseku okolia školy. Žiaci, ale
aj mnohí dospelí!!!, vyhadzujú papiere a iný odpad na zem.

Keby som mohol pomôcť ja
sám dedine, kúpil by som smetné koše a dal by som ich po celej dedine. Zaviedol by som separovaný zber – na železo, sklo, fľaše. Aby sme mali čistejšie a krajšie
prostredie.
Veď všetci sa tu doma chceme
cítiť dobre. Poučíme sa ?
Ľubka Brišáková,
Peter Pindjak
7.B

Žiaci 1. A triedy mali možnosť
predstaviť sa netradičnou formou
svojim rodičom na hodine čítania,
písania.
Keďže to bol deň pred pôstom,
deti sa oboznámili s týmto obdobím a určili si predsavzatie na
pôst, napísali si ho na čisté šaty,
ktoré nosia dobré deti.
Navštívili ich aj žiaci 3. ročníka
s pani učiteľkou Bujnovou. Obdivovali usilovnú prácu prvákov, zarecitovali básne a ukázali im, ako
pokročili v prednese.
Fašiangový deň bol spojený aj
s besedou o zvykoch, tradíciách

i o detskom živote našich starých
rodičov. Na besedu bol pozvaný náš
folklorista pán Jozef Cudjak, ktorý
deťom zaujímavým spôsobom rozprával, ako sa kedysi „ostatkovalo“
a ako to bolo v našej dedine, keď on
chodil do školy. Nechýbal spev piesni, humor, recitovanie, ba aj tanec,
keďže boli ostatky.
Deti i rodičia sa pohostili chutnými šiškami, ktoré napiekli pani
kuchárky zo školskej jedálne.
Všetci odchádzali domov obohatení nielen vedomosťami, ale aj
veselými zážitkami.
Mgr. Katarína Maslaňáková
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život školy

Príprava na birmovku očami birmovancov
1. Ako si doposiaľ žil svoje
kresťanstvo?
• menej som chodil do kostola
• menej som sa modlil
• nevedel som tak veľa o Bohu
• žil som rovnako ako teraz
2. Aké nové hodnoty života si
objavil pri príprave na sviatosť
birmovania?
• lepšie som sa začal pripravovať na svätú spoveď, pochopil

som veľa vecí, ktoré som doteraz
nevedel.
• že boh je láska, s láskou treba
žiť a prejavovať ju blížnym
• že bude zo mňa dospelý kresťan
• zblížila som sa viac s ľuďmi
• dostanem dar Ducha Svätého
• zistila som, že skutočnú lásku
možno nájsť v každom z nás.
• výzor ľudí nie je ich vnútorný
charakter, každý je jedinečný, každý žije inak.

Úspešní reprezentanti školy
Pytagoriáda
Dňa 23. 3. 2004 sme sa vybrali
na olympiádu do Námestova. Súťaž sa konala na mestskom úrade. Pytagoriáda bola dosť náročná, no myslím že sme ju s Jakubom perfektne zvládli. Aj keď sú
príklady vždy dosť komplikované,
zúčastňuje sa jej veľa žiakov, ktorí
si chcú overiť svoje vedomosti.
Ondrej Randiak 8.B
Súťaž Hliadok mladých
zdravotníkov
Slovenský Červený kríž, Územný
spolok Orava organizuje v D. Kubíne každý rok súťaž Hliadok mladých zdravotníkov a Družstiev
prvej pomoci mladých. Žiaci našej školy sa od roku 1997 každoročne zúčastňujú tejto súťaže pod
vedením p. uč. Kutliakovej. Príprava na ňu je veľmi náročná, lebo okrem zvládnutia teoretických
vedomostí ohľadom histórie súčasnosti Červeného kríža, Červeného polmesiaca a Slovenského
Červeného kríža musia ovládať
praktické poskytnutie prvej pomoci. Súťaže mladých zdravotníkov sa každoročne zúčastňuje 14 –
20 družstiev, žiakov 5. – 9. ročníka
z troch oravských okresov. Zatiaľ
najlepšie umiestnenie sme dosiahli v roku 1998, kedy sme získali 3.
miesto a vlani sme sa z troch oravských okresov umiestnili na peknom 4. mieste. V tomto roku sa táto súťaž bude konať 29. apríla v D.
Kubíne a dievčatá 8. ročníka, ktoré sa na ňu pripravujú veľmi tešia
a sú rozhodnuté získať medailové
miesto. Tak nám držte prsty.
Finančníctvo
V Námestove sa konala súťaž pod
názvom Finančníctvo. Zišlo sa
tam veľa žiakov z nášho okresu
spolu s učiteľmi, ktorí majú radi
matematiku no najmä počítanie
peňazí. Príklady boli dosť náročné, no zvládli sme ich, veď palce
nám držal aj maskot tejto súťaže –
Bobrík. Každý súťažiaci bol odmenený malou pozornosťou.
Lucia Tarčáková, 9.A

Biblická súťaž
Tri mesiace tvrdej práce, čítania
a bifľovania troch kníh zo Svätého
písma sa vyplatilo, veď získať tretie miesto je pre nás veľký úspech.
Z prvej a druhej knihy Kráľov sme
sa dozvedeli osudy jednotlivých panovníkov. Matúšovým evanjeliom
sme si doplnili vedomosti z Nového zákona. Žiaci, ktorí získali prvé
miesto, boli perfektne pripravení.
Tu sme sa presvedčili, že stačí malé
zaváhanie, jedna nesprávna odpoveď a ste na treťom mieste. Neváhajte, prekonajte strach a lenivosť
a zapojte sa do tejto súťaže na budúci rok aj vy. Katka Kormanová,
Zuzka Bielaková, Marta Klušáková – žiačky 8.B
Hviezdoslavov Kubín
Tento rok prebiehal Hviezdoslavov Kubín, tak ako každý iný rok.
Veľká tréma, nervozita. Ale aj noví
kamaráti – súperi. Prvý môže byť
len jeden. No myslím, že nik nebol sklamaný zo svojho neúspechu. Veď každý si odniesol nové skúsenosti. Vždy na konci nám
porota zhodnotí celkový prednes
a výber ukážok. Povie nám v čom
sme najčastejšie robili chyby, a či
sme si vybrali také ukážky, ktoré boli vhodné pre náš vek. Prísne
sa hodnotí aj pracovanie s hlasom,
postoj, či udržiavanie aspoň očného kontaktu s ostatnými. Nie každému sa to podarí, kto nevie zaujať publikum. No ako sa vraví sláva víťazovi, česť porazeným. Našu
školu reprezentovala na okresnom
kole Mária Bieľaková, ktorá získala 3. miesto. Účastníčka súťaže
Ocenenie za výtvarnú tvorbu
v okr. kole súťaže: Európa v škole: 3. m. Ondrej Randiak 8.B; čestné uznanie Alžbetka Sivoňová 4.A
Príprava na sezónu.
Myslíme, že každý z nás pozná
známu myšlienku: „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“Tohto
hesla sa určite drží aj náš tréner
Jozef Chudiak, ktorý nás postup-

3. O čom chceš vydávať svedectvo?
• O Božej pravde a láske
• O spravodlivosti a nádeji
• že všetkých čaká Božie kráľovstvo
• o tom, že Boh je milosrdný
• miluj blížneho ako seba samého
• že Boh trpel za naše hriechy

• poučila ma, ako mám žiť v budúcnosti
• príprava mi vyjasnila myseľ,
otvorila kamenné srdce
• dozrievala som v láske k Bohu, páčilo sa mi to
• niekedy som sa veľmi tešila,
niekedy som bola veľmi zarmútená.

4. Ako si vnímal celkovú prípravu?

Na otázky tejto ankety
odpovedali žiaci 8.B triedy

ne pripravuje na jarnú sezónu.
Veľmi sa snaží, no my to niekedy
flákame. Samozrejme naše ulievanie sa nám vždy vráti. Budú nás
čakať ťažké zápasy, ktoré chceme
zahrať čo najlepšie. Držte nám
palce. Futbalisti: Vlado, Martin,
Ľubo z 8.B

19. 2. 2004. Zúčastnili sa jej
žiaci takmer zo všetkých základných škôl v okrese. Žiaci súťažili
v dvoch kategóriách
Prvá kategória boli žiaci 5. – 7.
ročníka. Druhá kategória boli žiaci 8. – 9. ročníka. Na tejto olympiáde som sa obohatil o nové vedomosti. Zdokonalil som sa v niektorých veciach, v ktorých nie som
veľmi dobrý. Spoznal som ľudí,
ktorí mali záujem o angličtinu.
Všetci sme si pomáhali a vymieňali sme si vedomosti. Som rád, že
som sa zúčastnil tejto súťaže.
Anton Randiak, 9. B

Ťažký zápas
Po obede, ktorý sme absolvovali na hodine technickej výchovy,
sme odišli do Oravskej Polhory na
futbalový zápas.
Tento zápas sme mali odohrať
s rovesníkmi z tejto dediny. Najväčším prekvapením bolo, keď
sme videli žiakov nie siedmeho,
ale ôsmeho a deviateho ročníka.
Začali sme veľmi dobre. Mali sme aj nejaké šance, ktoré sme
však nevyužili. Náš súper šance
využil a dostali sme prvý gól. Po
chvíli sa však šťastie usmialo aj
na nás a dali sme náš prvý gól. No
medzi tým sme dostali ešte tri.
Aj napriek tomu, že sme prehrali, bol to veľmi dobrý zápas.
Chceme odohrať odvetu a dúfame, že víťazmi budeme my.
Chlapci zo 7.B
English is easy
Okresné kolo v olympiáde z anglického jazyka sa konalo v Centre
voľného času v Námestove dňa

Rozhlasové ucho
V každej triede vpravo nad tabuľou nachádza sa nenápadný svetlý predmet, z ktorého sa z času na
čas niečo ozve. Žiaci sa vždy potešia. Možno hlavne preto, že keď
je školské vysielanie, všetci musia
počúvať, samozrejme aj vyučujúci, a hlavné je to, že sa neskúša
a aspoň na krátku chvíľu je možné si vydýchnuť.
Cez rozhlas počúvajú vysielanie tí mladší i starší, tí menší i väčší. Otvorene povedané, ušami načúvajú programu rôzne vekové
kategórie. Aby si tam každý mohol nájsť to svoje, otvára sa možnosť pre vás, milí žiaci, zapájať
sa do tvorby programov a vysie-

Lustige Rätsel
Ich habe vier Füsse, kann aber
nicht gehen. Ich muss viel tragen
und muss immer stehen.
(Der Stuhl)
Du siehst mich nicht, doch
fühlst du mich,
Stets bin ich, wie du weisst,
um dich;
Das Leben kann ich dir nicht
geben,
Doch ohne mich kannst du
nicht leben.
(Die Luft)
Rätst du mich recht,
so hast du falsch geraten;
Rätst du mich falsch,
So hast du recht geraten.
(Das Wort „falsch“)
lania nášho školského rozhlasu.
Neváhajte prísť so svojimi nápadmi a návrhmi, ako by sa mohol stať
rozhlas pestrejší, nápaditejší a príťažlivejší. Uvítame aj odvážlivcov,
ktorí majú talent a chceli by relácie v rozhlase sami viesť. Nebojte
sa ukázať pred spolužiakmi a kamarátmi, čo vo vás stále drieme.
Tiež by ste sa zrejme radi potešili, keby vám cez rozhlas niekto
niečo odkázal, zaprial, alebo by
vám dal zahrať vašu obľúbenú pieseň. Preto vyzývame všetkých: podeľte sa so svojimi nápadmi, doneste vlastné CD alebo MC a dajte
niekomu niečo pekné zahrať!
S nadšením vás očakáva a teší
sa na vás.
p. učiteľka Nahálková

vzdelanie
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Otvorený program pre vzdelávanie
detí v materskej škôlke

Ivana Lamošová, 9. B
Doba technických vymožeností
nám preniká do života a nevyhýba
sa ani deťom. Preto priaznivo s dobou je dobré poskytnúť deťom dostatok príležitostí na pozorovanie
a rozvíjanie osobnosti. Pre deti je
slobodná práve kombinácia tradičných klasických prostriedkov s novými elektrotechnickými médiami. Tie klasicko-tradičné poznáme
aj my dospelí zo školských čias, vyjadrujú a majú svojský štýl, ktorý je
poznamenaný hĺbkou emociálneho zážitku z nich. Tieto sú bohatšie a stabilnejšie. Elektrotechnické
média – poskytujú síce povrchnejšie zážitky a ich informačno-poznávacia hodnota poskytuje ove-

ľa širší obsah a dosah vedomostí.
Naša MŠ má záujem prelínať toto
vzdelávanie. Okrem učebných pomôcok má širokú škálu kníh rôzneho žánru, encyklopédií a pod..
Podľa finančných možností sa ešte budú dokupovať. Vybavená je
dobre aj elektronickými médiami,
k dispozícii má televízor, video.
V rámci dobrej spolupráce
s obecným úradom (či už pri materiálnom zabezpečení – uteplenie povaly, založenie plastových
vchodových dverí) máme nimi zabezpečený aj počítač, ktorý chceme, aby v čo najzrelšom čase slúžil
aj deťom. Otvorený vzdelávací výchovný program „Detský kútik“,
by mal z neho vytvoriť pomocníka
pre utvrdzovanie poznatkov, motivovanie problémov napr.: „Kde je
a chýbajúci obrázok“, „Alebo Alenka a veci okolo nás“ (zvedavé dievčatko, ktoré sa rozpráva s mamou,
otcom, poznáva zvieratká) „U tety
lekárky“, ovocie, zelenina, „Martinkove zvieratká“. Postupne sme
začali s rozprávkami, ktoré provokujú k rečovej aktivite a pesničkami, ktoré rozospievajú a aktivizujú. Hravou formou precvičovať
znalosti a pritom sa snažiť rozvíjať
schopnosť postrehu, koncentrácie

Spomienka
a predstavivosti. Obrazová kombinácia s textom, zvukom, vzhľadom
i popisom by mala poskytnúť široký obzor informácií precvičiť bystrosť, logické myslenie, komunikačné schopnosti, tvorivosť orientácie v priestore a pod. Súčasné
média, technicky ovplyvňujú celý
náš život, preto pritom všetkom si
musíme uvedomiť ako postupovať
pri práci s technikou, aby sa táto
stala pre dieťa len a len prínosom.
V našej MŠ máme momentálne
tri oddelenia (mladšie a dve predškolské). Horná kapacita (52) detí je navŕšená a zapísané deti, pokiaľ nie sú choré zatiaľ pravidelne
prichádzajú do MŠ. Denne získavajú nové poznatky, hrajú sa, pracujú, píšu do pracovných zošitov,
kreslia, spievajú, rátajú, porovná-

Katarína Kormanová, 13 rokov
vajú, cvičia, otužujú, aktivizujú,
vzdelávajú sa rôznymi formami
práce ale i oddychujú. Pri pozorovaní týchto detí môžeme jednoznačne povedať, že v porovnaní so
začiatkom školského roka vidíme
badateľné zmeny, vidíme ako sa
tu deti postupom času menia. Už
nie sú to tie bojazlivé, ustráchané
tváričky, ale naopak vyspelejšie,
vyrovnanejšie a nepochybne vyzrelšie deti. Deti pre ktoré sa MŠ
stala momentálne súčasťou ich
života. Dominantnú rolu zohrávajú samozrejme rodičia, MŠ doplňuje, posilňuje výchovnú funkciu rodiny. Spoločnými silami si
uvedomujeme, že dieťa je šťastné, keď je zdravé, keď má pozitívne emocionálne zážitky, keď je
múdre, keď cíti lásku a uznanie.

Lyžiarsky výcvik

Katarína Chudiaková, 5. A

Každý jeden siedmak sa nemohol
dočkať druhého polroka a s ním aj
týždňa naplneného lyžiarskym výcvikom.
Prvý deň si určite viete predstaviť. Podaktorí boli stále na zemi, no našli sa aj perfektní lyžiari.
Druhý deň to už išlo lepšie, aj keď
sme mali ešte nejaké problémy.
Počas prestávky sme sa naobedovali a zasmiali na svojich majstrovských kúskoch.

Na konci týždňa z nás už boli skutoční lyžiari. Keď prišiel posledný deň, všetci sme sa tešili na
súťaže, ktoré dopadli dobre.
V kat. dievčat vyhrala Katka
Chudjaková a z chlapcov Peter Ďubašák. Srdečne sme im všetci blahoželali, no aj trocha závideli, že
sme sa tam nedostali my. Myslím,
že z lyžiarskeho výcviku každému
zostalo veľa dobrých zážitkov.
Chudjáková Alžbetka 7.A

Vzdelanostné základy detí sa vytvárajú už v materskej škôlke
Materská škola tvorí most pre prechod nezáväzného detstva k systematickému vzdelávaniu. Aby bol
prechod plynulý a taký aký má byť
k tomu prispieva predškolské obdobie. Celé toto predškolské obdobie v MŠ dáva dieťaťu príležitosť
hrať sa, poznávať, riešiť samostatne rôzne praktické úlohy. Jednať
samostatne i tvorivo, rešpektovať
pravidlá, počúvať druhých, zrozumiteľne sa vyjadrovať, komunikovať a pod.. K tomu, aby dieťa

uspelo v škole (okrem poznatkov,
školskej zrelosti), musí dieťa dosiahnuť a mať predovšetkým dôveru v svoje schopnosti a sily. Medzi základné kompetencie, ktoré MŠ rozvíja patrí aj sebaistota,
zdravé sebavedomie (pri plnení
primeraných úloh) – dieťa je vlastne jedinečnou a neopakovateľnou
bytosťou.
V MŠ má dostatočný priestor
k tomu, aby uplatnilo mnohostrannú aktivitu a dáva mu

možnosť, príležitosť prejaviť sa po
každej stránke.
Dieťa v predškolskom období –
veku potrebuje mať predovšetkým
k dispozícií človeka, ktorý dokáže
sledovať cesty jeho fantáziu, vstupovať do jeho hier a ponúka mu
prirodzenú interpretáciu skutočnosti, ponúka bohatú škálu činností a bohatých príležitostí k sebarealizácií, pričom sa dieťa učí,
má to preň zmysel a uspokojuje
to jeho potreby. Podľa najnovších

výskumov sa uvádza, že deti ktoré navštevovali MŠ prevyšujú svojich rovesníkov intelektuálnymi
schopnosťami, psycho-motorickými schopnosťami, emociálnou stabilitou, samostatnosťou a sebaistotou. Ak sa daný výrazový potenciál
nerozvinie u dieťaťa včas, neskôr sa
už nemusí v plnej miere prejaviť ani
využiť. Práve preto je tak veľmi dôležité toto predškolské obdobie,
veď nakoniec vytvára vzdelanostné základy na celý život.

kultúra / oznamy / udalosti
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JUBILANTI (k 2. 4. 2004)

VEREJNÁ PONUK A
Obec Sihelné
vyhlasuje
odpredaj budovy č. p. 105
(bývalé sklady umelých hnojív)
Ponuky doručiť OcÚ Sihelné
do 30. 4. 2004 do 1300 hod.
Podmienky:
• Minimálne ponuknutá cena
500 tis. Sk
• Ponuknutá cena musí byť vyplatená pri podpise zmluvy
• Účel odkúpenia
Ponuky je nutné doručiť v zabalenej obálke s nápisom: „Ponuka“. Obálky sa budú rozbaľovať pred poslancami OZ.
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo zrušenia verejnej ponuky.
Odpredaj sa uskutočňuje v súlade s Uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné,
bod č. E 5, zo dňa 15. 12. 2003

Najstarší občania obce
Mária Ďubašáková, Ján Vronka,
Jozefína Vnenčáková, Ján Grobarčík, Ignác Vnenčák, Žofia Petrakovičová, Mária Pindjaková
90 rokov
Katarína Vnenčáková, Anton Grobarčík, Jozef Chudiak

Deň Zeme. Neporiadky nás ničia
O pár rokov na zemi bude len neporiadok a špina. Veľa ľudí odhadzuje odpad na ulice, ale nájdu
sa aj dobrí ľudia, ktorí sa starajú o naše lesy a ulice. My máme
šťastie, že máme lesy a naše rieky,
vlastné pozemky, ale aj u nás sú
znečistené lesy, vody, ovzdušie.
Koala žije v korunách stromu eukalyptov

VALNÁ HROMADA
Združenia bývalých
urbarialistov v Sihelnom
sa uskutoční
18. apríla 2003 o 13 30 hod.
v Kultúrnom dome v Sihelnom
Na túto Valnú hromadu pozýva všetkých podielníkov Združenie bývalých urbarialistov
v Sihelnom.
Doklady o vlastníctve
podielov sú nutné!
PREDAJ OZNAČOVACIEHO MATERIÁLU PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK A CENTRÁLNA EVIDENCIA HD
ŠPU SR RS L. Mikuláš, pracovisko D. Kubín, oznamuje, že
predaj označovacieho materiálu pre HD, ako aj poradenská
činnosť pre centrálnu evidenciu
hovädzieho dobytka, vydávanie
pasov pre HD/podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000 a Vyhlášky č.
17/2001 zo dňa 27. 1. 2001 sa
bude uskutočňovať pre vlastníkov hovädzieho dobytka z okresu Námestovo na Okresnom
úrade v Námestove, a to každý
pondelok v čase od 800 do 1500
hodiny od 10. 3. 2003.
Ing. Milan Hubka

Jaguár americký – obýva hlavne
tropické pralesy

Erko ples
„Ak závislí, tak na Ježišovi“, znelo
heslo plesu erkárov, ktorý sa uskutočnil v sobotu 31. januára tohto
roku. Veľkým plusom plesu bolo,
že tu nepretiekla ani kvapka alkoholu. A hoci nebolo tohto nápoja, ktorý nám akosi pri žiadnej
oslave nemôže chýbať, zábava bola perfektná.
Začali sme sv. omšou v kostole, ktorú slúžil p. farár Ľuboš Šípoš. Potom sme sa presunuli do
kultúrneho domu, kde nás vo dverách vítala ľudová hudba Bieľakovcov pod vedením Laca Bieľaka.
Po slávnostnom nealko prípitku
a príhovore nasledovala samotná
zábava a to najskôr vo forme scénok, ktoré si pripravili mladí erkári, v ktorých humorne stvárnili život jednoduchých goralských ľudí.
Potom sme si zatancovali na ľudovú nôtu. Tety kuchárky pripravili
veľmi dobrú kapustnicu, na ktorej
si pochutnávali mladí i starí. Učili sme sa tiež jeden spoločný tanec:
bolo to veľmi krásne, keď všetci
v sále tancovali rovnako ako jeden
celok. Samozrejme, že nechýbali

Požiare ničia jej životné prostredie. Neporiadky nás ničia.
Ja mám rád zvieratá. Ja som
rád, že tu môžem byť. O ne sa starám... Moje najobľúbenejšie zviera
je jaguár a pes.
Lukáš Mazurák, 7.B
ani moderné piesne, pri ktorých
sa vyskákali mladí. Tiež tombola bola veľmi bohatá na množstvo
cien. Po nej sme si ešte vypočuli goralské piesne v podaní Jozefa
Ľudmu za doprovodu harmoniky
v rukách Petra Grižáka. Slávnostné ukončenie plesu sa uskutočnilo
záverečným príhovorom a modlitbou. Potom už nasledovala voľnejšia zábava.
Chcem srdečne poďakovať všetkým erkárom, ktorí ples zorganizovali, tiež veľmi ďakujem tetám kuchárkam, pánu starostovi,
mnohým sponzorom a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Dal by dobrý Pán Boh, aby
v Sihelnom bolo čím viac takýchto
plodných a požehnaných akcií.
Diakon Marián

80 rokov
Jozef Jagelka, Mária Vnenčáková,
Pavol Sučák, Ignác Maslaňák, Anna Vonšáková, Pavlína Flanierová
75 rokov
Ján Novák, Vendelín Brandys, Žofia
Skurčáková, Jozef Mlynarčík, Margita Kornhauserová, Pavol Mazurák, Pavol Juritak, Jana Chudiaková, Jana Jurašová, Pavol Gura
70 rokov
Alojz Vnenčák, Alžbeta Brišáková, Ján Mlynarčík, Anna Gensiniaková, Žofia Sučáková, Mária
Stasová, Margita Gurová, Karol Macinec, Žofia Grižáková,
Jana Grižáková, Žofia Chromčáková, Jozef Vorčák, Žofia Fernezová, Jana Vronková, Mária
Fernezová
65 rokov
Jozef Vnenčák, Paulína Brandysová, Anton Juriťák, Anton Sivoň,
Anna Fernezová, Pavol Ďubašak,
Žofia Ďubašáková, Jozef Bielak,
Anton Vojtas, Ján Luscoň
60 rokov
Jozef Perveka, Justína Perveková,
Anna Sivoňová, Margita Maslaňáková, Ernest Mácsodi, Ondrej Ďubašak, Žofia Grižáková, Pavol Luscoň, Jozef Majkut, Pavol Grižak,
Emília Luscoňová, Jana Bielaková, Jozefína Bolibruchová, Juliana
Chudiaková
Jubilantom srdečne blahoželáme!

Evidencia obyvateľstva
za rok 2003
Počet obyvateľov 1999
Narodených 34
Odsťahovaných 6
Odhlásených 25
Zomrelých 11
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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Veľká noc – oslava víťazstva
„Pán sa rozhodol, že kvôli nám
prejde sám našou cestou.
Zomrel, vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesia, aby sme s dôverou aj
my očakávali, že sa dostaneme tam,
kam nás predišiel on sám…“
(sv. Augustín)
Po roku si znovu pripomenieme veľké udalosti v dejinách spásy. Boh opäť zachraňuje situáciu
a dáva ľudstvu novú šancu! Opravuje to, čo sa narušilo hriechom
prvých ľudí. Neušetril vlastného
Syna, aby nám dal najavo, že mu
na nás vždy záležalo a záležať bude. Pripomeňme si teda deň po
dni, čo sa v tom čase vlastne stalo
a o čo skutočne Ježišovi išlo...

Pôstne zamyslenie
Jednotlivé obdobia roka majú osobitný význam. Nehovoriac
o príťažlivosti a o tom, že spolu
vytvárajú veľkú mozaiku. Platí to
aj o pôste? Záleží na tom, ako ho
vnímame. Všeobecne ho možno
označiť časom pokánia. Logom
tohto liturgického obdobia je kríž.
Niektorí ľudia si nedokážu alebo nechcú pripustiť svoje slabosti. Obracajú hore nohami túžbu po
čistote srdca, ktorú narúša hriech.
Dopúšťajú sa omylu, lebo odmietajú túto poškvrnu duše tak, že ju
jednoducho poprú. Veľmi nebezpečná hra, ktorej výsledkom je neschopnosť konať pokánie a nápravu života. Čas sa premárni. Pôst tu
stráca význam.
Poškvrnené srdce zacláňa
láske. Cesta k Bohu a ľuďom sa
stáva neprejazdnou. Niektorí duchovní autori prirovnávajú dušu
k studničke, ktorá odráža nebo,

ak je voda priezračná. Svet sprítomňuje nebesia, pokiaľ sa láske
nehádžu polená pod nohy. Pokánie vedie k odstráneniu prekážok
tomuto ušľachtilému cieľu. Svätý Kasián povzbudzuje: „Čo teda
k tomu cieľu vedie, čo vedie k čistote srdca, toho sa chopme všetkými silami, čo od toho cieľa odvádza, pred tým utekajme ako pred
nebezpečenstvom a pred škodou.“
Nebo má ambíciu zanechávať
stopy na zemi. Je však potrebné
odstraňovať neporiadok, ktorý nedovoľuje zrkadlový obraz. Láska
prináša obetu a dejiny sa nadýchli možnosťou vykúpenia z otroctva hriechu a smrti. S prekvapením zisťujeme, že mnohí nemajú
záujem. Vyhovuje im studňa zanesená špinou. Ponuka našťastie neplatí len do vyčerpania zásob. Trvá
neustále. Čas pokánia ústi v mori
Pokračovanie – str. 2

Kvetná nedeľa
Oslava Svätého týždňa začína na Kvetnú nedeľu sprievodom,
ktorý symbolicky naznačuje, že
nasledujeme Pána na jeho ceste
utrpenia, aby sme tiež dostali podiel na jeho vzkriesení, na jeho živote. Táto myšlienka je tiež vystihnutá v modlitbe požehnania ratolestí: „ …požehnaj aj nás, aby sme
s radosťou išli za svojim kráľom.“
Kvetná nedeľa spája v jedno
Kristov kráľovský triumf a oslavu
jeho utrpenia. Obe skutočnosti sú
vo veľkonočnom tajomstve vzájomne prepojené…

Zelený štvrtok
Do večernej liturgie na Zelený
štvrtok sú zahrnuté viaceré udalosti z posledných okamžikov Ježišovho pozemského putovania: posledná večera, pri ktorej ustanovil tajomstvo eucharistie, umýva
apoštolom nohy, modlí sa v Getsemanskej záhrade a následné
zatknutie…
Kristus nás posilňuje svojim telom a svojou láskou. Posilnení nebeským chlebom sa môžeme vydať na cestu do zasľúbenej zeme.
Na cestu, ktorá vedie cez púšť utrpenia a smrti, ale tiež cez bránu
vzkriesenia. Cieľom tejto cesty je
„nové nebo a nová zem“, z ktorej
nebudeme vyhnaní.
Veľký piatok
Podľa prastarej tradície sa
dnes neslávi eucharistická obeť,
ale obrady na pamiatku utrpenia
Pána. Tieto obrady majú tri časti:
Bohoslužbu slova (v ktorej sa čítajú pašie), uctievanie Kríža, prijímanie.
Veľký piatok je dňom prísneho
pôstu. Ježišov spásny čin spočíva
v tom, že všetok následok prvotného hriechu zobral na seba namiesto nás! Zobral naše prekliatie na seba. Na kríži pretrpel to,
čo spôsobuje hriech – stratu Boha. Toto najväčšie utrpenie vytrpel až do dna. Všetko zhrňuje záverečným zvolaním na kríži:
Pokračovanie – str. 2
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Pôstne zamyslenie
Dokončenie – str. 1
vzkriesenia z osídel zloby a nenaplnenej túžby po láske.
Kríž je znak spásy a neohraničenej lásky. Jeho symboliku vysvetľujú mnohými spôsobmi. Lásku označuje srdce, nádej kotva
a vieru kríž. Život človeka je zbieranie bodov. Tie potom spojíme
a vznikne kríž. Každý skutok, ktorý vytvára spojivo medzi ľuďmi je
bodovaný. Spojením týchto bodov
vytvoríme vodorovnú líniu. Všetky väzby medzi človekom a Bohom sú bodované, a keď sa prepoja, vzniká zvislá časť kríža. Preto
je tento kresťanský symbol aktuálny v každej dobe, tak ako potreba
blízkosti medzi ľuďmi alebo vzájomná závislosť človeka od Boha.
Takýto pohľad vnáša do života
viera. Anton Srholec v knihe Kaž-

Biela sobota
Biela sobota je tzv. aliturgickým dňom, pretože sa dnes zásadne neslúži svätá omša, ako aj
ďalšie sviatosti, okrem pomazania chorých a sviatosti zmierenia.
Biela sobota je príležitosťou prežiť pri Kristovom hrobe skutočnosť smrti, beznádeje a prázdnoty. Teda všetko to, v čom by sme
boli vďaka hriechu uväznení. Ježišovo víťazstvo, slávené na Veľkú
noc, vyriešilo neľahkú situáciu celého ľudského pokolenia.
Veľkonočná vigília
Veľkonočná vigília je oslavou
svätej noci, kedy Pán vstal z mŕtvych, kedy rozlomil putá smrti
a ako víťaz vystúpil z hrobu, aby
i nám otvoril cestu k životu. Obrady veľkej noci ukrývajú mnoho
symbolov a textov veľkonočného
prechodu (pascha) zo zajatia utrpenia a smrti do života v slobode

BEŽNÝ ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY ...................................................................................................................... 8 459

– nedoplatky z min.rokov 330; 133 dane za špecifické služby: za psa 2, za ubytovaciu kapacitu 10,
za užívanie verej. priestr. 6, za kom. odpady a drob. stav. odpady 300, nedoplatky na odpadoch
220; 200 nedaňové príjmy – 212 príjmy z vlastníctva: z prenaj. budov 2, z prenaj. priest. SJ 2,
z prenájmu 2; 220 administrat. a iné poplatky a platby: správ. poplatky 28; 223 poplatky a platby
z nepriem. a náhod. predaja a služieb: za miestny rozhlas 6, za kopírovanie 2, za kuchyn. odpad 1,
príspevok od rodičov 10, cintor. poplatok 1; 240 úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov: z účtov ﬁnanč. hospod. 3; 300 granty a transféry: opatr. služba 303, originálne kompetencie: 2114;

dodenné zamyslenia píše: „Veriť
znamená nasledovať Ježiša, aj kráčať týmto svetom ako on. Odzbrojený, slobodný, so srdcom na dlani.
S pravdou, ktorá je taká jednoduchá
a taká samozrejmá. Pred tvárou božou, ktorý vie o každom vrabcovi na
plote a ktorý má zrátané aj naše vlasy na hlave.“ Jozef Ferneza, kaplán

a plnosti. O celom veľkonočnom
tajomstve hovorí lyrická báseň veľkonočný chválospev Exsultet.

„Bože môj, Bože môj, prečo si
ma opustil?!“ (Mt 27,6)

Rozpočet obce Sihelné na rok 2005
100 daňové príjmy – daň z príj FO 2237, daň z príj. PO 2343; 120 dane z majetku: z nehnut. – pozemky FO 130, daň z nehnut.– pozemky PO 150, daň zo stavieb –FO 200; daň zo stavieb–PO 60, daň

Veľká noc – oslava víťazstva

Dokončenie – str. 1

Duchovné slová / samospráva

Veľkonočná nedeľa
Kristus vstal z mŕtvych za svitania „ v prvý deň v týždni“. Svojim zmŕtvychvstaním dovŕšil Božie stvoriteľské a vykupiteľské dielo. Preto sa kresťania v tento deň
začali pravidelne schádzať ku eucharistickému „lámaniu chleba“
a tento deň nazvali „dňom Pána“.
Každá nedeľa v roku je oslavou
Veľkej noci, sprítomnením Kristovho vykupiteľského činu, z ktorého môžeme čerpať posilu pre našu vlastnú cestu zmŕtvychvstania.
Veľkonočné obdobie
Veľkonočné obdobie pokračuje
nasledujúcich 50 dní až do nedele
Zoslania Ducha Svätého. Božie milosti prameniace zo slávenia týchto veľkých sviatkov sa neobmedzujú len na jeden deň. Tento sviatok je
nevyčerpateľným zdrojom sily v ťažkostiach, na ktoré vo svete narážame. Je akoby slnko, pripravené vždy
posilniť toho, kto po tom túži.
„Boh nám ponúka radosť zo
spásy, ktorá z tohto sviatku vyžaruje...“
(sv. Atanáz)
Deň po dni sa budeme stretávať
v Božom chráme, budeme uvažovať nad tým všetkým, čo je rozumu
tak ťažko pochopiteľné. Vnímavý
človek však pochopí, prečo rok čo
rok slávime Veľkú noc s takou bázňou a pozornosťou. Znova si uvedomíme, aká veľká zmierna obeta
bola prinesená za naše vykúpenie,
aby sme mohli dostať druhú šancu. Nepremrhajme ju...
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ...............................................................................................................245
PRÍJMY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU SPOLU ............................................... 8704
BEŽNÉ VÝDAVKY ................................................................................................................... 7404
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : ....................................................................................................... 1300
290 iné nedaňové príjmy: z prebytku hospod. 245; oddiel obce – 610 mzdy, platy a ost. vyrovnania:
611 tarif. plat : 950, 612 príplatky – osobný 250; 620 poistné a príspevok do poisťovní: všeob. zdrav.
poisť.120; 625 poistné do sociál. poisťovne: nemoc. poist. 20, starob. poistenie 200, úraz. poist. 15,
inval. poist. 32, poist. v nezam. 17, rezerv. fondu solidarity 30, do doplnk. dôchodk. poisťovní 18;
631 cestovné náhrady: tuzemské 5; 632 energia, voda a komunikácie: energia 20, palivo na vykurovanie 57; voda 3, telefón a fax 200, pošt. služby 15; 633 materiál: výpočt. techn. 30, prevádzk.
zariad., technika a náradie 50, kanc. potreby a papier 35, papier, kopírka 12, čist. potreby a hyg.
mat. 6, všeob. mater. 40, kvety, vence 2, knihy, časopisy, noviny a prac. pomôcky 25, prac. odevy
a mater. 10, nehmot. majetok 20, reprezentačné – OcÚ 15; 634 dopravné: palivo, mazivá, oleje
a šp. kvapaliny – OcÚ 90, servis, údržba, opravy a výdavky – OcÚ 20, poistné – OcÚ 50, karty,
známky, poplatky – OcÚ 2; 635 rutinná a štandartná údržba: interiér. vybavenia 25, výpočt. technika 10, prev. strojov – MR 15; 637 služby: školenia, kurzy,seminár...5, propag., reklama a inzer. 7,
všeob. služby 15, špec. služby 10, náhrady na civil. službu 50, štúdie, expert., posudky 5, poplatky,
odvody a dane 10, stravovanie 70, poist. majetku 25, prídel do soc. fondu 15, odmeny poslancom
OZ 20, dohody 50, príspevok prísp. organ. 511; oddiel finančná a rozpočtová časť – 637 služby:
audít. služby 20, poplatky bank. 20, splátky úrokov 150, splátky úverov 240; dobrovoľná požiarna
ochrana – 632 energia, voda a komunikácie: energia 30; 634 dopravné: palivo, mazivá, oleje 4,
servis, údržba, opravy 7, poistné 16; 635 rutinná a štandardná údržba: údržba budov 2; 637
služby: poist. požiarnikov 6, odmeny 5; oddiel zimná údržba – 633 materiál: posyp. materiál 5;
635 rutinná a štandardná údržba: údržba ciest v zime 60, údržba ciest 100; oddiel odpady – 633
materiál: smetné nádoby 20; 637 Služby: odvoz odpadu 160, ulož. odpadu 150; oddiel životné
prostredie – 641 spoločnej úradovne: prísp. spol. úrad. 50; oddiel rozvoj obci – 610 mzdy a ostatné
osobné vyrovnania: tarif. plat 150, odmeny 5; 620 poistné a príspevok do poisťovní: poistné do
Všeob. zdr. poisťovne 17, nemoc. poist. 3, star. poist. 28; úraz. poist. 2, invalid. poist. 6, poist.
v nezam. 3, poist. do rezerv. fondu a solid. 3; 633 materiál: prac. náradie 30; oddiel zásobovanie
vodou – el. energia 5; oddiel verejné osvetlenie – 632 energia: energia VO 180; 635 údržba ver.
osvet.: 20; oddiel bývanie a občianska vybavenosť – 632 energia a voda: el. energia 5; oddiel rekreačné a športové služby – 632 energia 3; 633 materiál: všeob. mater. 10, čist. potreby 3; 635 rutinná
a štandardná údržba – údržba ihriska 5; 637 služby: odmeny 5; 642 transféry: príspevok TJ 80;
oddiel kultúra– 633 materiál: všeob. materiál 10; 637 služby: folklór. sláv. 70, odpust. dni 6, deň
matiek 4, deň deti 12; oddiel knižnica – odmena knihovníčke 5; oddiel ostatné kultúrne služby
– stretn. s dôchodcami 26, odm. kronika 5; oddiel vysiel. a vydav. služby: tlač novín 15; oddiel náb.
a iná spol. služby – dom smútku: energia 4; 642 transféry: člen. príspevky 20, prísp. charite 303;
oddiel materská škola – 611 mzdy a platy: tarif. plat 800; 620 poistné a príspevok do poisťovní:
do všeob. zdrav. poisť. 70; 625 poistné do soc. poisťovne: nemoc. poisť. 12, star. poist. 110, úraz.
poisť.7, invalid. poisť. 17, poist. v nezam. 7, do rezerv. fondu 20, prísp. doplnk. dôch. poist. 6, el.
energia 40, teplo 70, voda 5, telefón a fax 20, všeob. mater. 40, knihy, časopisy 4, prac. obuv, obleč.
5, údržba MŠ 25,údržba MŠ maľov. strechy 206, poplatky banke 10, prídel do soc. fondu 10; oddiel
školská jedáleň – 611 mzdy a platy: tarif. plat 350; 620 poistné a príspevok do poisť.: všeob. zdrav.
poisť. 25; 625 poistné do sociálnej poisťovne: nemoc. poist. 5, star. poisť. 45, úraz. poisť. 3, inval.
poist. 10, poist. v nezam. 4, do rezerv. fondu solidar. 10, prísp. doplnk. dôch. poist. 3, el. energia
40, teplo 70, voda 15, telefón a fax 10, všeob. mater. 25, knihy, časopisy, noviny a prac. pomôcky 1,
prac. obuv, oblečenie 3, popl. banke 5, príd. do soc. fondu 6; kapitálové výdavky – cestná doprava:
geom. plán, vyvl. cesty 200; šport tj: výs. telocvične 700, asfalt. ihriska 400;
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : ....................................................................................... 8704
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Uznesenia zo zasadnutí OZ
UZNESENIE zo zasadania
obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutočnilo dňa 26. 11. 2004 o
16 30 hodine v zasadačke OcÚ
v Sihelnom
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1) Sťažnosť Vendelín Harbut,
Rabča č. 967, 029 44 o odpredaji
parcely KN – C 710.
E. Schvaľuje:
1) Schvaľuje žiadosť Karola
Brandysa, nár. 17. 1. 1928, Sihelné
č. d. 109 a Janky Juritiakovej, nár.
1. 10. 1940, č. d. 81 o odkúpenie
pozemku: KN par. č. 1011/3 o výmere 504 m2 v k. ú. Sihelné; KN
par. č. 1011/2 o výmere 25 m2 v k.
ú. Sihelné; KN par. č. 1011/5 o výmere 2 m2 v k. ú. Sihelné.
Cena za 1 m2 je 1 Sk.
Poplatky spojené s prevodom:
znalecký posudok, daň z prevodu,
poplatky advokátov si hradí v plnej výške kupujúci.
2) Žiadosť Milan Vonšák, nar.
17. 10. 1953, Sihelné č. d. 111
o odkúpenie pozemku: KN par. č.
1013/1 o výmere 300 m2 v k. ú. Sihelné; KN par. č. 1015 o výmere
22 m2 v k. ú. Sihelné.
Cena za 1 m2 je 1 Sk.
Poplatky spojené s prevodom:
znalecký posudok, daň z prevodu,
poplatky advokátov si hradí v plnej výške kupujúci.
3) Žiadosť o úhradu časti nákladov súvisiacich s plaveckým
výcvikom cirkevnej základnej škole sv. apoštola Pavla v Sihelnom
v sume 11 750 Sk.
4) Návrh Všeobecné záväzné
nariadenia o miestnych daniach
s účinnosťou od 1. 1. 2005.
5) Návrh Všeobecné záväzné
nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
6) Žiadosť o pridelenie obecnéUZNESENIE zo zasadania
obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutočnilo dňa 17. 12. 2004
o 1630 hodine v zasadačke OcÚ
v Sihelnom
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1) Žiadosť o odkúpenie bytu
p. Oľga Hajdučáková, Sihelné č.
p. 457/2.
2) Žiadosť o poskytnutie bytu
pre p. Karol Fernéza, Sihelné č.
p. 117, 029 46.
D. Ukladá:
1) Obecnému úradu v Sihelnom
pripraviť návrh cien bytov v 3. bytovej jednotke (Sihelné 457).

ho bytu Pavol Chudiak a manželka Jana Chudiaková, bytom Sihelné č. d. 360. Pridelený byt Sihelné 215/5.
7) Žiadosť o pridelenie obecného bytu Jozef Vons, a manželka Jana Vonsová, bytom Sihelné č. p. 128. Pridelený byt Sihelné č. 215/4.
8) Žiadosť o zavedenie rozhlasu bližšie rodinnému domu p. Ján
Gura, Sihelné č. d. 344.
9) Príspevok 120 Sk pre dôchodcov nad 60 rokov.
10) Žiadosť o prenájom cintorína a Domu smútku za účelom
skvalitniť služby v obci Sihelné.
F. Neschvaľuje:
1) Žiadosť o zavedenie pouličnej
lampy bližšie k rodinnému domu
pre p. Ján Gura, Sihelné č. d. 344.
2) Žiadosť o pridelenie bytu
pre p. Marta Kormanová, bytom
Hlavná č. d. 605, Rabča, prechodný pobyt Sihelné č. 457 pre nedostatok bytov.
3) Žiadosť o byt Katarína Herudová, Sihelné č. d. 77 pre nedostatok bytov.
4) Žiadosť o prenájom bytu Marián Staš, Sihelné č. d. 218, pre nedostatok bytov.
5) Riaditeľke MŠ návrh výšky
príspevku od rodičov deti v MŠ
na náklady spojené s hmotným
zabezpečením v predškolských
zariadeniach. Riaditeľka MŠ Synáková Oľga pripraví nový návrh
výšky príspevku od rodičov deti
v MŠ na náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 540/2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠV SR č.
353/1994 Z. z. o predškolských
zariadeniach v znení vyhláška
81/1997 Z. z.
6) Žiadosť o zväčšenie bytu
pre Mgr. Erika Segečová, Sihelné 215/6.
E) Schvaľuje:
1) Návrh rozpočtu na rok 2005.
2) Presun obecnej knižnice do
CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom.
3) 200 Sk na osobu ročne za
odber úžitkovej vody z vodovodu Pilsko.
4) Príspevok od rodičov deti
v MŠ na náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach.
Deti predškolského veku (5 –
6 rokov) vo výške 50 Sk mesačne
a deti (do 5 rokov) vo výške 200 Sk
mesačne.
5) Odmenu starostovi obce
47 % mesačného platu.
Jozef Gabriel, starosta obce

Sihelné nebolo odrezané od sveta
len vďaka starostlivej údržbe ciest

Rekonštrukcia cesty medzi obcami
Zápis z jednania ohľadom rekonštrukcie cesty Sihelné – Or.
Veselé konaného dňa 18. 1. 2005.
Dňa 18. 1. 2005 o 13 00 hod. sa
uskutočnilo jednanie ohľadom rekonštrukcie cesty Sihelné – Or. Veselé. Účastníci jednania sa dohodli nasledovne: • cestu je nutné súvisle nasypať štrkom zo Sihelného
až po hranicu katastra s Or. Veselým; • prečistiť rigoly v celej dĺžke po obidvoch stranách; • celkové náklady na celú údržbu budú
činiť okolo 500 tis. Sk; • ﬁnančné

prostriedky po dohode zúčastnených strán sa združia ide o: Urbár
Rabča, Urbár Klin, Urbár Námestovo, Ing. Jozef Ďubek v sume
300 tis. Sk; • družstvo Dakna poskytne zemné stroje; • obec Sihelné zemné stroje a nákladné auto;
• zúčastnené strany sa dohodli, že
združia ﬁnančné prostriedky do
15. apríla 2005; • cesta sa zrekonštruuje od 15. mája 2005; • rekonštrukciu bude riadiť obec Sihelné. Obec Sihelné zašle konečné
vyúčtovanie dotknutým účastní-

Podmienky na zlacnenú dopravu

Cenový výmer č. 1/225 vydaný Žilinským samosprávnym krajom
e) sprievodcovia zdravotne ťažPreprava za zľacnené cestovné –
osobitné cestovné platí pre: a) deti ko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,
do dovŕšenia 15. roku veku;
f) rodičia na návštevu detí
b) sprievodca dieťaťa do dovŕzdravotne postihnutých, ktoré sú
šenia 6. roku veku;
c) žiaci a študenti podľa osobit- umiestnené v školských, sociálného predpisu v dennej forme štú- nych alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR,
dia do dovŕšenia 26. roku veku;
g) občania po dovŕšení 70. rod) ťažko zdravotne postihnuté
osoby, ktoré sú držiteľmi preuka- ku veku.
SAD Liptovský Mikuláš a.s.
zov ŤZP a ŤZP-S,

Drevený dom na vrchole kopca zasypaný snehom a strecha prežila
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Výchova

Sihelník 1

Výchova najmladšej generácie
Každé dieťa sa cíti najbezpečnejšie v kruhu svojej rodiny, kde ho
prijímajú s láskou bez akýchkoľvek podmienok.
Priblížiť sa rodiacej atmosfére, napomáhať rodičom pri výchove
detí a v plnom rozsahu podporovať harmonický rozvoj osobnosti je
hlavným cieľom predškolskej výchovy.
Maximálne ceny cestovného platné od 1. marca 2005
platné v Prímestskej autobusovej doprave
Jednosmerné
O b y č a j n é
Z ľ a v n e n é
cestovné
cestovné
Sk
Sk

Ceny cestovného
Km
1–2

5

4

3–4

9

4

5–7

10

5

8 – 10

14

7

11 – 13

18

9

14 – 17

22

11

18 – 20

25

12

21 – 25

31

15

26 – 30

40

20

31 – 35

47

23

36 – 40

53

26

41 – 45

58

29

46 – 50

66

33

51– 55

74

37

56– 60

78

39

61– 70

89

44

71– 80

100

50

81– 90

117

58

91– 100

128

64

Je určite nesporné, že práve
v predškolskom období detstva potrebuje dieťa intenzívnu podporu.
Úlohou predškolskej výchovy
je pripraviť dieťa aj na vstup do 1.
ročníka ZŠ, aby bolo dobre pripravené pre plnenie povinnej školskej
dochádzky (po stránke rozumovej, citovej, sociálnej...).
Materská škola denným pôsobením a pobytom detí v nej vznáša
do ich života trvalé bezpečné a vrelé ľudské vzťahy. Je možno už jediným pôsobiskom (v tom dnešnom
pretechnizovanom svete), ktorý vychováva najmladšiu generáciu v duchu klasických rozprávok.
Na podklade citového prežívania,
riešenia dobra a zla triedi, poznáva a stretáva sa dieťa s dávnymi,
krásnymi rozprávkami, ktoré poznajú naši rodičia, a poznali aj starí rodičia. Dnes akoby sa tieto rozprávočky vytrácali z nášho života,
v médiách ich nahradzujú super
moderné rozprávky plné nenávisti, násilia, zabíjania, negativizmu.
V žiadnom prípade to nemôže mať
dobrý vplyv na dieťa. Materská
škola – tá podporuje priateľstvo,
súdržnosť, lásku a nie agresivitu.
Deti vedie k využívaniu nadobudnutých vedomostí a to aj v správaní a konaní voči sebe i okoliu. Podporuje psychický, sociálny a citový vývoj. V úvahu berie aj kultúrne
faktory, vek dieťaťa a jeho individuálne potreby. Rozvíja estetické,
intelektuálnu ale aj náboženskú
výchovu. Dieťa chápe ako aktívne
učiaceho sa človeka Materská ško-

Odchody autobusov
Zo zastávk y: Sihelné, ZŠ

Námestovo, aut. st.

1

Námestovo, ZVT

1

Rabča, Jednota
Rabča, rázc.
Sihelné

1
1

Sihelné, Jednota

1

Sihelné, Konečná

1

Sihelné, Skurčák

1

c
5:04
x
13:12
†
7:36

4:24
c
15:05

6:48
c
6:01
x
14:54
x┌
11:8

x┌
6:12

c
6:12

x
16:27
ak
4:55
x
15:53
x
16:18
†
7:03
x
22:55
x┌
13:42

x
7:50

x┌
9:34

x┌
13:48

xw
15:04


16:00

†
12:07
†
19:16

x┌
12:08
ak
21:08

†
13:21
x
21:13

†
14:44

20:01
x
7:25

†
9:28
x
19:01
ak
22:55
†
9:13

x┌
9:14

†
10:56

†
12:53

†
14:36

†
15:44

x┌
15:44

x
17:15


18:13

x
18:50


7:35
x
17:30

x – premáva v pondelok – piatok, nepremáva 24. 12., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11. a 17. 11. 2005
a – premáva v sobotu a v nedeľu a 24. 12. 2004, 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9. 15. 9, 1. 11., 17. 11. 2005
† – premáva v nedeľu a 24. 12., 25. 12, 1. 1., 6. 1., 25. 3., 28. 3., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11., 17. 11. 2005
– premáva v pondelok a 29. 3., 30. 8. 2005, nepremáva 28. 3., 29. 8. 2005

┌ – nepremáva 31. 12.

– premáva v nedeľu a 28. 3., 29. 8. 2005, nepremáva 27. 3., 28. 8. 2005 w – premáva počas škol. prázdnin
– nepremáva v sobotu, nepremáva 25. 12. 2004, 1. 1. 2005
k – nepremáva 24. 12., 25. 12. 2004, 1. 1. a 27. 3. 2005

c – premáva len v dňoch škol. vyučovania
k – nepremáva 24. 12., 25. 12. 2004, 1. 1., 27. 3. 2005

la ponúka dieťaťu variabilné situácie bohaté na stimuly. Dieťaťu pomáha organizovať jeho čas, aby
vedelo čo má robiť a zaručuje mu
aj bezpečnosť. Zároveň rešpektuje rozdielne rytmy každého dieťaťa. Rozvíja intelektuálny (rozumový) vývoj, rozvíja myšlienkovú
aktivitu, vlastné myšlienky. Podporuje rozvíjať schopnosť verbálne vyjadriť svoje potreby, postoje.
Materská škola napomáha zvyšovať počet deti – schopných dohovárať sa, spolupracovať, presadzovať, vyjadrovať svoje pocity
a zážitky v slovných výtvarných či
pohybových prejavoch. Vedie dieťa k vnímavosti, pozornosti, sústredenosti, rozvíja pamäť, fantáziu ale aj záujem aktivitu.
Materská škola zároveň zapája dieťa do riešenia hravých úloh
od najjednoduchších, až po náročnejšie a zložitejšie. Pritom zlepšuje vzťahy medzi všetkými deťmi
v MŠ. Zahŕňa všetko to, čo dieťa
potrebuje k úspešnému a radostnému nástupu dieťaťa do školy.
Deťom sú poskytnuté príležitosti dostať sa ku činnostiam ku
ktorým by sa doma asi pravdepodobne nedostali.
Súčasná materská škola má výchovno-vzdelávací program, ktorý
rešpektuje záujmy, potreby dieťaťa.
Sleduje výchovno-vzdelávacie ciele, premyslene vytvára podmienky a výrazne prispieva k zdravému
rozvoju osobnosti.
Materská škola si je vedomá, že
predškolské obdobie, predškolské
vzdelávanie vytvára vzdelanostné
základy na celý život. Dieťa tu má veľa príležitostí, aby získalo veľa rôznorodých skúseností, ktoré budú základom pre pochopenie školského
učiva v ďalšom období dieťaťa. Preto je potrebné v každom dieťati podporovať zvedavosť, záujem v okolie,
o svet o ľudí – aby sa táto motivácia stala prirodzene potrebou – dôležitou pre celoživotné vzdelávanie.
Aj preto je systém predškolskej výchovy a vzdelávania považovaný
v súčasnosti stále viac za nezastupiteľný. Práve tento vek má špeciﬁcké danosti, ktoré náležitý rozvoj
dieťaťa po každej stránke podporujú. A v prostredí MŠ ich môže každé dieťa spoľahlivo, cielene i kvaliﬁkovane napĺňať! Materská škola
nakoniec má a môže kompenzovať
(vyrovnávať) vývinové nerovnomernosti u detí ešte pred začiatkom
základného vzdelávania. Preto ak
má Vaše dieťa drobné nedostatky
tu sa spoločne prekonávajú. Pokiaľ
je ale problém väčší je dobré poradiť
sa s odborníkmi (pediater, konzultácie, poradne OPP) V poradni by sa
mal rodič dozvedieť, z akého dôvodu
je jeho dieťaťu odporúčaný nástup
do školy o jeden rok neskôr.
Pokračovanie – str. 11

Časopis žiakov
Cirkevnej základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihel
Sihelnom
č. 1/2005
Radujme sa, aleluja.
Hojnosť milostí
od zmŕtvychvstalého Krista
trvalý pokoj
a zároveň plnosť radostí plynúcich
z veľkonočného tajomstva

Najprv sa úplne podobá
vajíčku, aké mate doma v chladničke. Zrazu sa v ňom začne niečo jemne pohybovať...
a zvnútra počuť ťukanie na škrupinku. Malá dieročka, neskôr väčšia, väčšia... A potom
vykukne. Strapaté, spotené kuriatko. Ešte je síce neistá na svojich nôžkach, ale už je tu, živé
a pípajúce. Pííí, pííí...
Hm, je to zázrak, ako vo
vajíčku pod veľkým tep-

lom rastie, ako si samo
pomôže von, preťuká
dieročku, vystrčí zobáčik. Nakoniec celou silou vytlačí časť škrupiny a vyskočí rovno pred
tvoje zvedavé oči... Teraz ti je jasné, prečo sa
vajíčko už veľmi dávno
stalo symbolom Veľkej
noci, zmŕtvychvstania
Ježiša... Víťazstvo nového kuriatka nad škrupinou, ktorá ho drží vo
svojej moci, je obrazom
Ježišovho víťazstva nad
mocou smrti, ktorá ho
držala v hrobe.
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Životné prostredie / rady

Európa je náš domov
Veľké upratovanie
Do Európy patrí aj naša malá
dedinka Sihelné. Keď som išla po
ulici, pozrela som sa na nebo. Slniečko nechcelo žiariť.
Obláčiky pomaly lietali. Príroda bola smutná, lebo ju nezdobili kvety, ale papiere a odpadky. Jedného dňa nám pani učiteľka povedala, že budeme zbierať

papier. Vzali sme veľké koše a pozbierali sme všetky papiere z cesty
a chodníkov. Mali sme z toho veľkú radosť.
Naša dedinka vyzerala krajšie
a slniečko sa na nás veselo usmievalo. Či je naša krajina ešte čistá,
uvidím až na jar, keď zmizne sneh.
Patrícia Luscoňová , 2.A

Európa je náš domov
Zber papiera
Naša krajina vyzerala smutne.
Boli tam rozhádzané papiere od
sladkostí. Pani riaditeľka vyhlásila zber papiera.
My sme sa do zberu hneď zapojili. Pozbierali sme všetky papiere po
lúke i okolo školy. Doniesli sme aj
staré časopisy i kartóny z obchodov.

Aj keď sme ešte malí, sme usilovní ako včeličky. V zbere papiera sme
vyhrali prvé miesto.
Teraz je naša krajina čistá, bez
papierov. Ak budeme hádzať papiere a odpadky do koša, bude sa nám
žiť veselšie.
Lenka Kovaličková 2.A

Európa je náš domov
prv počúval, lebo to bolo veľmi zauPopoludnie
jímavé. Potom som išiel hrať s bratVítanie jari – Marta Vojtasová, 9. A

Pekne svietilo slniečko a my sme
sa vybrali k lesu na piknik. Išiel som
s bratmi, mamou, otcom, dedkom
a babkou. Bolo mi veľmi dobre.
Keď sme si našli príjemné mestečko, rozložili sme sa tam. Ocko sa
s dedkom rozprávali o Európe, ako
tam je a čo sa tam robí. Ja som naj-

mi futbal. Ale stratila sa nám ona.
No hneď sa našla. Bola nám v lese nazbierať borovky. Babka z nich
upečie dobrý koláč. Nechcelo sa
nám ísť domov. No už sa zotmelo.
Všetko sme upratali a šli sme. Boli
sme spokojní a šťastní.
M. Korman , 3.B

Žiackym perom
Keby som bol detským kráľom
Keby som bol detským kráľom
papiere čo lietajú po zemi by museli zbierať deti. Dala by som postaviť vílu. V škole by som dala zrušiť
písomky. A čo sa týka predmetov
zrušila by som vlastivedu. Mohli
by sme sa naháňať. Ale nie v triede, niekde na voľnom mieste. Cez
leto by sme čítali vonku na nejakej lúke. Zubári by trhali zuby bez
bolesti. Injekcie by sa nepoužívali. Šoféri by jazdili pomaly. A ke-

by to náhodou porušili určila by
som im trest. Aj deti by mali autá aby nemuseli chodiť na autobuse. Takým by som ja bola kráľom možno dobrým, možno zlým
a možno dobrým aj zlým. Ešte by
som musela zrušiť obchody s alkoholom s drogami. Na omše by
chodil každý. Zakázala by som
rozhadzovať papiere. A lístky do
kina by boli lacné.
Z. Grižáková, 4. B

Ako sa pečie chlieb
Chlieb náš každodenný

Kam kráčaš? – Zuzana Chudiaková, 9. B

Chlieb je Boží dar, bez ktorého
by sme si nevedeli predstaviť náš život. Veď je aj jedno porekadlo: „Na
chlieb sa ťažko robí.“ Najskôr sa musí pripraviť pole, aby sme mohli zasiať žitko. Potom čakáme kedy nám
vyrastie , no stále sa oň musíme starať. V jeseni, keď je zrelé, pokosí sa,
vymláti a putuje do sušičky. Vysušené sa odvezie do veľkého mlyna, kde
ho mlynári zomelú a namelú z neho chlebovú múku. Z múky pečieme chlieb a rôzne múčne výrobky...

Chlebík pečie mama doma, alebo
ujovia a tety vo veľkopekárňach. Vo
veľkopekárňach sa pečie chlieb pre
všetkých ľudí. Pripravujú ho z múky,
vody, soli a kvásku. Vo veľkej pekárskej peci, sa cesto vymiesi, vykysnuté a pripravené sa dá upiecť. Upečený chlieb putuje do obchodov. Tu
si ľudia kupujú voňavý chlebík a tak
sa dostane do ľudských príbytkov na
pekne prestretý stôl.
Michal Kolčák, 4. A

Aktivity

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

Mozaika

Ten náš Peter je ale hlavička!

života

Boli ste na jednotku s hviezdičkou!

školy

Nehyb sa lebo spadnem!

Fi – jú! To jadže!

To je na lyžiarskom najlepšie!
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Janka Grižáková

Povesti
Sihelniansky Grígeľ
Možno veríte a možno nie, ale
je to tak. Rozprával mi to praprapraprapradedko. V Sihelnom rástla
hora, kde bolo veľa – preveľa stromov. Nebola zatiaľ ničia. Preto sa
zišli ľudia a chceli si horu rozdeliť.
Nemohli sa dohodnúť. Každý sa naháňal za svojím sudcom, právnikom
a každý chcel iba jedno, mať čo najviac hory pre seba. Hádali sa, vadili, aj sa pobili. Všetci chceli byť boháčmi.
Keďže pokoja nebolo, starý
múdry človek sa prihovoril svojim dedinčanom: „Počkajte, ja som

si so sebou priviedol nielen rodinu,
ale aj černokňažníka. Ak sa my nedohodneme, obráti túto horu hore
nohami.” Ľudia neverili a škriepili sa ďalej.
Na druhý deň presne o tom istom
čase sa z hory ozýval náramný lomoz. Naplnila sa predpoveď starca.
Hora sa obrátila hore nohami a dnes
je tam len močarisko Grígeľ.
Nikto tam nespieva, ani nekosí, ani nehrabe. Toho močariska sa
ľudia boja aj dnes.
Blažena Mlynarčíková 5 . B

Bedlekova pivnica
V Sihelnom je jedno tajomné miesto, ktoré ľudia volajú Bedlekova pivnica. Kedysi dávno žil
istý muž, zvaný Bedlek. Márne sa
pokúšal dostať do pivnice, dvere nie
a nie otvoriť. „Kedy sa konečne otvoríte?“, pokrikoval každý deň. Až raz
na Jána o polnoci, nikto síce nevie, v

ktorom roku, sa dvere samy od seba
otvorili. Naradovaný Bedlek prudko skočil dnu a ani sa nenazdal, dvere sa uzamkli. Aj dnes sa dvere otvoria v ten istý deň, v tú istú hodinu,
ale iba na chvíľku. Vraví sa, že v tej
jaskyni sú všetky poklady sveta.
Anna Tarčáková 5. A

Ty, ktorý si na nebesiach – Ľubica Nováková, 9. A

Povesti / rady

Udalosti
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Školský spravodaj
Erkári plesali
Už druhý rok sme sa zabávali na plese, ktorý začal svätou omšou v tunajšom kostole. Po presune do kultúrne-

ho domu začala pravá fašiangová zábava. K vstupenke musel každý pripojiť humor a dobrú náladu.

Posviacka príbytkov a našej školy
Dňa 6. januára na Sviatok zjavenia Pána nám pán farár Ľuboš Šípoš

posvätil naše domy. O týždeň neskôr prišla koleda aj do našej školy.

Prišla k nám Sihelnianska princezna,
víla, Danka a Janka
Svoju šancu prejaviť sa dostali šikovné ručičky, múdre hlavičky 6. februára tohto roku. Danka a Janka priviedli víly, princezné, včielky a iné nádherné masky.

Po odmenení tých naj… prišla na
rad super detská zábava, kde sme
sa všetci vyšantili. Tento karneval
nám pripravili naši rodičia, ktorým patrí úprimné poďakovanie.

Palacinková oslava
V pondelok 31. januára 2005
sme dostali prvé naozajstné vysvedčenie so známkami. Pani učiteľka nám ich rozdala a potom
sme išli do veľkej školy.
Tam sme si urobili palacinkovú
oslavu. Pani učiteľka upiekla palacinky doma a v škole ich s nami
naplnila. Bolo tam zima, tak sme

si uvarili aj bylinkový čaj. Naplnené palacinky sme natreli praženým maslom a posypali voňavým
grankom. Krásne voňali. Pozvali
sme aj pani riaditeľku.
Dievčatá potom poupratovali. Okrem prvého skutočného vysvedčenia spomíname aj na výborné palacinky.
Žiaci 2.A

Európa je náš domov
Fašiangy
a na druhý deň sme chodili znova.
Na Slovensku sa blížili fašiangy. Všetci si pripravovali masky.
Ja som bola čert a môj brat sa obliekol za medveďa. Dominik bol
mačkou. V naozajstných maskách sme chodili z domu do domu,
až kým nebol večer. Vyspali sme sa

Bola to veľká zábava. Všetci pred
nami utekali, báli sa, triasli sa. Živé mačky vyliezali na strom. Boli
to veselé fašiangy.
Dominika Zboroňová 3. B
Lenka Kovaličková 2.A

Dvojičky – Pavlína Chudjáková, 3. A

Rozprávkové vretienko
Vretienko sa krúti, rozprávka
sa rozpráva a naše deti krásne
recitujú.
Dňa 8. 2. 2005 sa na našej
škole uskutočnila recitačná súťaž ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO.
Zúčastnili sa na nej žiaci
a žiačky 2-4.ročníka. Všetci odviedli kus dobrej práce a zarecitovali naše slovenské rozprávky.

Odmenení boli títo žiaci: Terezka Chudiaková 2. A, Patrícia
Luscoňová 2. A, Silvia Luscoňová 4. A, J. Gura 3. A, V. Brezoňáková 3. B, D. Brezoňáková 2. B.
Terezka našu školu krásne reprezentovala aj na okresnej súťaži
v Námestove a postúpila do Čadce.
Vaša porota
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Tucet „zákerných“ otázok
Zemepisné okienko

Tucet „zákerných“ otázok na voľné chvíle, či keď vás nuda prepadne
alebo zvedavosť Vám nedá spať…
EURÓPA
1. Ako sa volá najmenší štát
na svete? (leží v hlavnom meste
Talianska, sídli tam hlava Katolíckej cirkvi)
..................................................
2. Ktoré mesto je sídlom EÚEurópskej únie? (je jedným
z hlavných miest krajín BENELUXU).
..................................................
3. Ktorý štát Európy dostal
meno podľa toho, že je tam samý
ľad? ( je to ostrovný štát)

4. Názov, ktorého štátu v Európe sa začína n a písmeno S, pričom tento štát nehraničí so žiadnym morom ? (pomôckou je mapa Európy)
..................................................
SLOVENSKO
Ako sa volá naj S, naj J, naj V,
naj Z položená obec na Slovensku (SR)?
Najvyššie pohorie na SR sa volá ........................... s najvyšším
vrchom ............................ (2655
m n. m.)
Váh je naj .......................... rieka na SR.
S ktorým štátom susedí SR?
.............................

J .............................
V .............................
Z .............................
ÁZIA
Najľudnatejší štát na svete sa
volá .....................
Ako sa volajú štyri najväčšie ostrovy, na ktorých leží Japonsko?
Ako sa volá najvyššie pohorie
a jeho najvyšší vrch?
Mesto, ktoré leží na dvoch svetadieloch ( v Európe i v Ázií) sa volá .....................
Na tvoje odpovede čaká p.
uč. Jagnešáková. Výhercov odmeníme

Napospas životom?

Mária Ďubašáková, 5. A

Svet – Lucia Chudiaková, 13 rokov

Janka Grižáková

Mária Ďubašáková, 5. A

Lenka Skurčáková, 9. A

Utopenie – Katarína Vnenčáková, 9. A

Udalosti
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
PRED FUTBALOVOU
SEZÓNOU
NETRADIČNE
Chlapci – futbalisti z našej školy sa tohto roku po prvýkrát pripravovali na futbalovú sezónu
netradične. Navštívili poľskú
dedinku Koszrawa, kde spolu
so svojím doprovodom absolvovali tréningy a futbalové zápasy. Odpovedali nám na niekoľko otázok.
Aký bol doprovod? Mário:
Veľmi dobrý. Bolo nám spolu
veselo.
Janko: Spievali sme si, hrali sa.
Ondrej: Bola s nimi zábava. Večer sme hrávali karty a iné hry.
Ľubo: Tomáš nám dal poriadne zabrať, ale aj napriek tomu
sme s ním dobre vychádzali.
A čo ubytovanie? Mário: Bolo dobré, aj keď sme boli ďaleko od haly, kde sa hralo.
Janko: Bývalo a hralo sa tam
dobre.
Ondrej: V izbách bolo pekne.
Obkolesený samými dobrými
kamarátmi sme vytvárali výbornú atmosféru.
Ľubo: Bola tam veľká kuchyňa
s kopou jedla.
Matúš: Ubytovňa bola nad
školou. Na dolnom poschodí
bola jedáleň.
3. Čo v tebe zanechalo najsilnejšie dojmy?
Matúš: Perfektná telocvičňa.
Ľubo: Vzájomné zápasy s Poliakmi.
Janko: Ľudia tam boli milí,
priateľskí a veselí.
Ondrej: Celý pobyt v Poľsku
bol super. Budem sa naň pamätať.
Zažili ste niečo nepríjemné?
Ondrej: Všetko bolo fajn. Najhoršia vec však bola cesta do
telocvične. Bola ďaleko a počasie bolo zlé. Všetkých boleli
nohy a boli zmrznutí.
Ľubo: Nezažil som nič zlé.
Janko: Vypadlo nám okno.
Chceli by ste, aby sa také sústredenie opakovalo a odporučili by ste ho iným?
Matúš: Chcel by som ho odporučiť tým, ktorých baví futbal, ale
nechce sa im chodiť na tréningy.
Ondrej: Keby sa naskytla príležitosť, tak by som bez váhania išiel.
Všetci, čo neboli môžu ľutovať.
Ľubo: Chcel by som, aby sa to opakovalo viackrát. Škoda, že ja už zo
žiakmi končím. Chcel by som, aby
sa to organizovalo aj pre dorastencov. Odporúčam všetkým, ktorých
baví futbal. FUTBALU ZDAR!

História / spoločenská rubrika
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Sedembolestná Panna Mária
Asi bola Bohom tak skúšaná ako
slovenský národ a preto si ju zvolili za svoju patrónku. Pietu Sedembolestnej Panny Márie vytvoril slávny atický maliar, sochár Michalangelo. Nevieme odkiaľ čerpal
inšpirácie. Podľa vizionárky Anny
Kataríny Emmerichovej ako ona videla Sedembolestnú Pannu Máriu
vo svojich videniach to opísala takto.
Po sňatí Ježišovho tela z kríža Panna Mária sedela na rozprestretej prikrývke chrbtom sa opierala o poskladané plášte. Pravé koleno mal trochu
zdvihnuté a na ňom ležala Ježišova hlava, telo ležalo na rozprestretej
plachte. Svätá Matka poslednýkrát
držala v náručí telesné pozostatky
VITAJTE MEDZI NAMI
Jana Štefaniaková, Marcela
Mácsodiová, Anna Bielaková,
Andrea Kekeláková, Eva Vonšáková, Katarína Herudová, Anna
Kuráková, Jana Grobarčíková,
Jana Zemančíková, Zuzana
Vonšáková, Marcela Djubeková,
Marta Luscoňová, Eva Tarčáková, Viera Mazuraková, Katarína
Ďubašáková, Jana Vonsová, Mária Perveková, Eva Rusnáková,
Žoﬁa Blažeňáková, Katarína
Vronková, Marta Hopjaková,
Marta Kuráková, Katarína
Chudjaková, Mária Ďubašáková, Štefánia Luscoňová, Katarína Stašová, Marcela Vonšáková,
Jana Chudiaková, Marcela
Stašová, Mária Miklušáková,
Jana Kutláková, Marta Bieláková, Jolana Rusnáková, Peter
Gnidiak, Mária Guzinaková,
Margita Kolčáková, Štefánia
Gužiňáková, Anna Kuráková
Dokončenie – str. 4
Na záver nezabúdajme, že dieťa
musí vedieť, že ho máme radi, že sa
zaujímame o neho i o jeho drobné
starosti. To všetko preto, aby vedelo, že má v rodine i v MŠ zázemie,
pocit istoty, priateľstva a bezpečia.
Zároveň prosíme rodičov, ktorí neodovzdali prihlášky do MŠ na školský rok 2005/2006, aby tak učinili v čo najkratšom čase – nakoľko
v mesiaci apríl sa bude už rozhodovať o prijatí vašeho dieťaťa. Odovzdanie prihlášky totiž v neskoršom termíne nemusí už potom zaručiť prijatie dieťaťa do MŠ.
Ďakujeme – kolektív MŠ

milovaného syna. Toto bol posledný
úder do milujúceho matkinho srdca.
Kresťania si aj takúto Pannu Máriu
začali uctievať zasväcovali jej chrámy, stavali kaplnky. Aj v našej dedine je zasvätená kaplnka Sedembolestnej Panne Márii. Dala ju postaviť
v tom čase už vdova p. Mária Chudiaková (Herudka) v roku 1946. Ľudia z blízkeho okolia a zvlášť mládež
sa starala o výzdobu kaplnky a počas letných mesiacov sa modlili ruženec a spievali mariánske piesne. Svojou úctivou modlitbou k Panne Márii
si chceme vyprosiť Božiu milosť a jej
náklonnosť.
Veríme, že nás vypočuje a vždy je
nám nápomocná keď ju vzývame.
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Margita Gužiňáková, nar. 22.
1. 1935 †7. 1. 2004;
Dana Rajniaková, nar. 20. 10.
1985 † 15.2.2004;
Stanislav Matušák, nar. 4. 12.
1957 † 25.2. 2004;
Miroslav Kozák, nar. 7. 5. 1982
† 25. 3. 2004;
Milan Perveka, nar. 4. 9. 1955
† 10. 4. 2004;
Jana Grižáková nar. 5. 1. 1938
† 16. 4. 2004;
Ignác Maslaňák, nar. 1. 4.
1924 † 18. 4. 2004;
Mária Pindjaková, nar. 27. 5.
1911 † 23. 4. 2004;
Mária Bielaková, nar. 2. 4.
1948 † 13. 5. 2004;
Milan Maslaňák, nar. 18. 7.
1947 † 29. 5. 2004;
Jozef Vonšák, nar. 15. 10. 1922
† 25. 9. 2004;
Roman Luscoň, nar. 1. 6. 1949
†13.8. 2004;
Ján Vronka, nar.27. 7. 1907 †
20. 8. 2004;
Ignác Vnenčák, nar. 5. 1. 1911
† 11.9. 2004;
Žoﬁa Skurčáková, nar. 1. 5.
1929 †15. 9. 2004;
Pavol Bielak, nar. 1. 1. 1945 †
20. 9.;
Karol Kornhauser, nar. 12. 5.
1926 † 23. 9. 2004;
Katarína Vnenčáková, nar. 28.
11. 1914 † 27. 9. 2004;
Ján Mlynarčík, nar. 27. 5. 1934
†2. 10. 2004;
Žoﬁa Grobarčíková, nar. 19.
12. 1931 † 10. 11. 2004;
Jozef Chudiak, nar. 20. 4. 1914
† 24. 12. 2004

Veľkonočný triptych
EVIDENCIA OBYVATEĽOV
SIHELNÉHO ZA ROK 2004
K 31. 12. 2003 bolo
1997 obyvateľov
Narodilo sa 38 detí, prisťahovalo sa 17 občanov, odsťahovalo sa 13 občanov, zomrelo 21 občanov.
K 31. 12. 2004 bolo
2018 obyvateľov

Slávnosť

Peter Vnenčák, 7. A

BLAHOŽELÁME ŽIAKOM,
ktorí za svoje výtvarne práce
získali významné ocenenia
v okresnom kole: Filip Vonšák
5. B – 1. miesto Eva Vnenčáková
6.B – 3. miesto Anna Bjeľaková
7. B – 1. miesto Marek Brezoňák
9. A – 2. miesto Eva Vorčáková
9. A – 3. miesto.
LITERÁRNE PRÁCE EURÓPA
V ŠKOLE: Vladko Bieľak 3. A – 3.
miesto. Olympiáda v anglickom jazyku: Karolína Chudjáková 7. B – 3.
miesto. Blahoželáme aj úspešným
riešiteľom školského kola Pytagoriády: Jakub Brezoňák 7. A, Jakub
Randiak 8. B, Peter Pindjak 8. B

Marika Djubeková, 5B
NAJSTARŠÍ OBČANIA
1. Mária Ďubašáková 95 rokov
Jozefína Vnenčáková 92 rokov
Žoﬁa Petrakovičová 92 rokov
Ján Grobarčík 91 rokov
Anton Grobarčík 89 rokov
Žoﬁa Jagelková 89 rokov
NAŠI JUBILANTI
85 rokov života
Anton Gabriel
80 rokov života
Anna Vonšáková, Anton Brezoňák, Paulína Kornhauserová,
Žoﬁa Stašová, Mária Kovaličková, Pavlína Fernezová
75 rokov života
Žoﬁa Grobarčíková, Mária
Bublaková, Apolonia Juriťaková, Jozef Juraš, Jozefína Fernezová, Ignác Chudiak, Mária
Lašťáková, Žoﬁa Mačincová,
Anton Luscoň, Jozef Vronka,
Johana Kozáková, Karol Sivoň
70 rokov života
Ondrej Brandys, Žoﬁa Brandysová, Ignác Chudiak, Anna
Staníková, Mária Gocoliaková,
Matej Kohutiar, Ignác Chudiak
65 rokov života
Ján Ferneza, Paulína Fernezová, Žoﬁa Mazuráková, Margita
Chromčáková, Jana Juriťáková, Jana Grobarčíková, Žoﬁa
Bielaková, Pavlína Fernezová,
Pavol Ferneza, Emil Chudjak
60 rokov života
Anna Grobarčíková, Anton
Pindjak, Karol Vnenčák, Pavol
Butor, Terézia Mlynarčiková,
Vendelín Stas, Ignác Luscoň,
Margita Dubasaková, Jozef Bielak, Žoﬁa Grobarčíková, Margita Vojtasová, Vendelín Gnidiak
Všetkým srdečne blahoželáme
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Futbalová súťaž 2004/2005
Po zimnej prestávke sa mala
rozbehnúť futbalová jarná časť už
27. marca. Keďže ale počasie futbalu vôbec nepraje, veď na väčšine futbalových plochách sa nachádza hrubá vrstva snehovej pokrývky, začiatok jarnej časti sa presúva
na 10 apríla.
Fanúšikovia, hráči, funkcionári
a všetci čo sa pohybujú okolo futbalu sa už netrpezlivo tešia na prvý
jarný výkop. Všetci veríme, že svojou hrou, výsledkami a nadšením
prilákame a uspokojíme čo najviac
divákov. Ani počas zimných mesiacov sa život vo futbalovom klube
nezastavil, práve naopak. Tohtoročná zimná príprava prebiehala s veľkým nadšením, morálkou
a vysokou účasťou. Zimnú prípravu odštartovali ako prví žiaci a to
už 15. decembra. O dva týždne neskôr začali s tréningovou fázou aj
dorastenci pod drobnohľadom trénera Jozefa Bieľaka.
Žiaci (mladší – starší)
Tréningy prebiehajú od polovice decembra v priestoroch cirkevnej základnej školy. V prvej fáze
tréningov bolo zameranie na kondíciu družstva. V druhej fáze sme
sa preorientovali a zamerali na
technickú zručnosť.
Vyvrcholením zimnej prípravy bolo 4-dňové sústredenie žiakov v poľskej Koszarawe. Vyhodnotenie: najužitočnejší hráč Peter Kolčák, najlepší strelec Martin
Ferneza, najlepší brankár Ľubo Mazurak. Konečné poradie: 1.
Koszarawa 61 b, 2. Sihelné 1 57 b,
3. Sihelné 3 48 b, 4. Koszarawa 45
b, 5. Sihelné 2 30 b, 6. Koszarawa 25b. Pred štartom jarnej časti
je cieľ pre družstvo žiakov jednoznačný – a to záchrana I. triedy.
Pokiaľ sa chlapci zmobilizujú,
zomknú sa v jednoliaty celok, a ich
prístup a nadšenie pre tréning,
futbal bude aspoň taký ako počas
zimnej prípravy, môže sa ním to
spoločnými silami podariť.
Dorast
Tréningy prebiehajú od konca
decembra. Počas nedelí a piatkov
sa trénuje na dolnom ihrisku. Počas sobôt sa chodieva do telocviční a to do – Zubrohlavy, Podbieľa,
Tvrdošína. Aj keď nie ideálny prístup k tréningom zo strany hráčov bol uspokojivý aj keď nie ideálny. Pred štartom jarnej časti je
ale na čom stavať. Dorastenci sú
po jesennej časti jedným z horúcich adeptov na postup do V. ligy.
Zatiaľ okupujú III. miesto tabuľky

s minimálnou stratou na lídra zo
Zubrohlavy. Viac prezradia až prvé jarné kolá. Držíme palce!
Dospelí
Dospelí začali s tréningami
v polovici januára, pod taktovkou
manažéra a trénera v jednej osobe
Jána Kozáka. Stihlo sa toho dosť.
Tréningy prebiehajú od polovice
januára na dolnom ihrisku. Od polovice februára boli spestrené o nedeľné halové turnaje v Koszarawe,
v Poľsku. Účasť na tréningoch bola na veľmi vysokej úrovni. Od
mužstva dospelých sa v jarnej časti
očakáva stabilizovanie výkonnosti, zlepšenie hry a posun v tabuľke
o 1–2 miesta nahor. Pokiaľ sa nám
budú vyhýbať zranenia, so štipkou
šťastia a dobrej konštelácii mužstva, môžu naše predsavzatia nabrať aj reálne kontúry.
Pred štartom jarnej časti si
zaželajme veľa úspechov, radosti

Poľsko – Koszarawa. Cezhraničná spolupráca futbalové sústredenie, turnaj
z futbalu. Zaželajme si, nech funguje ten povestný trojlístok hráči
– funkcionári – diváci. Tak teda
spojme sa pre futbal, veď futbal je
hra pre všetkých.
Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke Borovej, pánovi starostovi Gabrielovi, pánovi Emi-

lovi Bieľakovi a všetkým tým,
ktorí prispievajú o plynulý chod
futbalového klubu, patrí im poďakovanie za ich ústretovosť a pomoc, ktorú vynakladajú pre dobro
a rozvoj športu v našej obci.
Ján Kozák, manažér FK Sihelné

Stolnotenisové súťaže
Stolnotenisti so Sihelného budú svoju sezónu pomaly ale isto bilancovať. Do konca súťažného ročníka zostáva odohrať len tri zápasy.
Môže dôjsť k zmenám v tabuľke lebo rozdiely sú minimálne.
Momentálne sme na štvrtom
mieste tabuľky s 1-bodovou stratou na tretie miesto. Stolnotenisové družstvo v zložení Ľubomír
Mazurák, Jozef Konhauser, Jozef
Chudjak, Peter Stašš, Martin, Fernéza má stále reálnu šancu na postup do vyššej súťaže.
O postupe sa bude v tomto ročníku rozhodovať pravdepodobne až do posledného kola. Držíme
palce nech to našim stolnotenistom vyjde.
Doterajšie zápasy:
Hruštín „C“ – Sihelné 12:6; Sihelné – Beňadovo 15:3; Lokca –
Sihelné 12:6; Sihelné – Krivá 10:
8; Rabča – Sihelné 11:7; D. Kubín
„D“ – Sihelné 5:13; Sihelné – Babín „B“ 16:2.
Tabuľka I. triedy
1. Hruštín C 18 17 1 0 230: 94 53
2. Lokca A 1715 0 2 226 : 81 47
3. Rabča
1712 1 4 195:111 42
4.
5.
6.
7.
8.

Sihelné
Lokca B
Bziny C
Krivá
Beňadovo

18 11 1 6 200 : 124 41
17 9 4 4 177 : 129 39
17 12 1 4 182 : 142 39
18 8 1 9 158 : 166 35
18 7 2 9 151 : 173 34

9. S. Dubová B18 5 1 12 127 : 197 29
10. Babín B
18 3 0 15 108 : 220 24

11. D. Kubín D 17 2 1 14 94 : 212 22
12. H. Lehota 18 0 1 17 63 : 251 19

Ako sa dohovoríme
Povesť * * * * * * * * * * * * * * * *
Ja bývam v Sihelnom. Je to malá dedinka na Orave. Raz v jeseni
bolo veľa práce so senom. Mačka zase musela strážiť oblačných
snehuliakov, aby sa nerozprášili.
Malý Janko sa hral s koníkom Pejkom na kovboja. A môj dedko preletel na kobyle ponad Piľsko a doletel do Poľska. Hovorili tam čudným jazykom. Keď sa dedko vrátil
domov, povedal: „Milí občania! Vymyslíme si jazyk, ktorý by sa podo-

bal poľskému a nazveme ho goralčina. Vymyslíme ho preto, aby sme sa
ľahšie dohovorili s Poliakmi. Sú to
dobrí ľudia.“
Všetci Sihelčania
súhlasili
a každý sa rýchlo goralčinu naučil.
S Poliakmi sa dobre dorozumejú
a spievajú krásne Goralské piesne.
Vladimír Bielak 3.A
Tato práca postupovala z okresného kola do vyššej súťaže.
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Ročník VII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné
Začalo sa leto, čas prázdnin a dovoleniek.
Každý by si chcel nájsť chvíľku na oddych, ale
u nás je to veľmi ťažké. Dovolenka je väčšinou
čas na prácu doma alebo v našom okolí. Nájdime si zopár dní, aby sme si oddýchli spolu s rodinami.
V obci sa pokračuje s prácami, s ktorými sme
začali v minulom roku. Od mája sa pokračuje s výstavbou telocvične. Dorobili sa obvodové múry prvého poschodia, zašalovali a zabetónovali sa vence, preklady a stĺpy. Zabetónovali sa schody a deka
na prvom poschodí a začalo sa murovanie druhého
poschodia. Dopílilo sa drevo na väzbu. V každom
prípade chceme do zimy stavbu prikryť.
Vyasfaltovala sa športová plocha za školou.
Na tento asfalt pôjde ešte jedna vrstva asfaltu,
aby bol povrch kvalitnejší. V súčasnosti sa robia terénne úpravy. Menili sa všetky okná na bytovke pri škole. Ďalej sa vymenili vchodové dvere
na obecnom úrade, na bytovke za školou a v materskej škole.

Každý deň je malým životom
Konečne prázdniny. Povzdychne si nejeden školák, ktorý práve odkladá školskú tašku kdesi do kúta svojej izby na zaslúžený dvojmesačný odpočinok. Konečne budem mať viac
času. Koniec vysedávaniu v škole, koniec skorým ranným vstávaniam. Koniec písaniu úloh!
A úmorné učenie? Tak toho už bolo dosť!
Nekonečne sa tešíme na leto, na voľný čas, na
výlety do prírody, na oddych pri vode. Na všetko,
čo súvisí so školou, už nechceme ani myslieť.
Spomenuté názory sú veľmi lákavé, avšak
ukrývajú v sebe niekoľko nebezpečenstiev. Je
dôležité vedieť si správne rozdeliť čas. Prázdniny sú dosť dlhé, keď vieme, ako ich správne
prežiť. Krása prežitého voľného času sa nemeria podľa dĺžky, ale podľa toho, čo všetko pekné prežijeme. Najväčšia strata času je tá, ktorá
vznikne našou ľahostajnosťou.

Popri všetkému, čo patrí k prázdninám, si
nezabudnime niekedy otvoriť nejakú dobrú
knihu, alebo naučiť sa pár nových slov z cudzieho jazyka!
A na čo dôležité ešte nesmieme zabudnúť?
No predsa na Toho, ku ktorému sa máme utiekať každý deň. K Tomu, ktorý nás sprevádza
nielen v búrlivých chvíľach školských povinností, ale aj v čase oddychu a prázdninovej zábavy.
Máme pred sebou dlhé dva mesiace. Tie
však zbehnú, opäť sa vrátime do školských lavíc a postretáme svojich spolužiakov. Budeme im hovoriť všetko, čo sme zažili, videli, kde
všade sme boli. Nezabudnime, že krása prežitých prázdnin sa bude hodnotiť podľa toho, čo
všetko pekné sme prežili spolu s Bohom i svojimi blízkymi.
Mgr. Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Začalo sa leto, čas prázdnin
a dovoleniek
Vyčistili sa rigoly na ceste do Or. Veselého. V letnom období chceme túto cestu nasypať štrkom. Na
údržbu cesty ﬁnančne prispeli aj urbár Rabča
a Klin. Najväčší problém je nedostatok štrku.
Trápi ma problém s vodou, lebo občania nižného konca vyčítajú občanom vyšného konca, že majú vodu zadarmo. Ale na základe uznesenia obecného zastupiteľstva sa tento rok bude platiť, ale ako
za úžitkovú vodu. Táto stavba nie je ešte skolaudovaná. Jediným hlavným dôvodom je ten, že by obec
musela odvádzať štátu peniaze za odber podzemnej
vody, ktorá pretečie hlavným vodomerom a to by išlo oveľa väčšiu čiastku, ako vyfakturujeme. V súčasnej dobe odoberajú vodu len tie rodiny, ktoré sa skutočne nemajú kde napojiť. Napojených je do 15 rodinných domov s novostavbami. Kto pozná dobre
situáciu na vyšnom konci, tak vie, že tu boli všetci
odkázaní na súkromné vodovody, ktoré doteraz používajú a nie je predpoklad, že sa aj napoja na nový vodovod. Vodovod z Pilska sa budoval kvôli občanom, ktorí boli napojení na jestvujúci vodovod, kde v
posledných rokoch v dôsledku sucha a pribúdaním
rodinných domov, začal byť akútny nedostatok vody. Jestvujúci vodovod nám Severoslovenská vodárenská spoločnosť nechce vrátiť, lebo tento vodovod
im bol odovzdaný do vlastníctva riadnymi zmluvami v rokoch 1976 a 1987. V prípade, že sa zmenia
stanovy vodárenskej spoločnosti tak, že obce si budú
môcť spravovať vodovody samy, tak určite nebudem
rozmýšľať a vodovod zoberieme do správy. V tejto
veci som urobil maximum. Naša obec má vo vodárenskej spoločnosti akcie vo výške 10,5 mil. Sk.
Pozývam všetkých na Folklórne slávnosti, ktoré sa budú konať 24. júla. Zúčastnia sa ich súbory
zo širokého okolia, súbor Háj z Rimavskej Soboty,
súbory z Poľska a z Lotyšska. Ste všetci pozvaní.
Jozef Gabriel, starosta obce Sihelné

E-FOTO V. BRIŠ
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Hospodárenie obce Sihelné za rok 2004
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY V TISÍCOCH SK – SCHVÁLENÝ ROZPOČET/VÝSLEDOK – BEŽNÝ ROZPOČET
/SKUTOČNOSŤ : 100 daňové príjmy: daň z príjomv FO zo závislej čin. 3200/3144; daň
z príjomv PO 350/604;
120 dane z majetku: daň z nehnuteľnosti – pozemky fyz. osoby 230/103; daň zo stavieb fyz. osoby 352/159;
133 dane za špeciﬁcké služby: daň za psa 2/0; daň z predaja AN a TV 20/22; daň za
uživ. verej. priestr. 6/3; daň za komun. odpady a drob. stav. odpady 333/318; nedoplatky na odpadoch 243/0; cestná daň 250/379;
212 príjmy z vlastníctva: z prenajatých budov 5/5; z prenajatých strojov 0/2;
220 administratívne a iné poplatky a platby: správ. p0platky 25/38; kopírovanie 1/0;
pokuty, penále 0/1;
223 poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb: miestny rozhlas 12/9;
príspevok od rodičov 8/11; cintor. poplatok 3/3; príjem za stravné ŠJ 0/102; z predaja
lyžiar. vleku 0/180; z predaja pozemku 0/1;
240 úroky z domácich úverov: z účtov ﬁnanč. hospod. 8/4; vratky 0/17; prebytok
hosp. z min. roka 0/40;
300 granty a transféry: transfer ÚPSVR –VPP 0/266, dotácia na samospr. funkcie
566/544; dotácia na stravné 0/7; opatr. služba 984/979; opatr. služba – prenes. výkon
22/0; školstvo 1746/2118; školstvo – prenes. výkon 0/64; školstvo – kap. príjmy 0/7100;
pozem. komunikácie 2/2; stav. úrad 30/49; dotácia na folklór. slávností 0/20; fond
nár. majetku 0/103;
PRÍJMY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU SPOLU: 8398/16397
Oddiel obce: mzdy, príplatky OcÚ 950/1228; mzdy kuriči 0/183; odvody 471/484;
elektr. energia 35/14; tepel. energia 41/0; voda 5/0; telefón, fax (OcÚ, MŠ, ŠJ) 180/199;
internet 0/20; pošt. služby 15/13; nábytok 0/2; kanc. stroje, rôzne vyb. kanc. 0/49;
prev. stroje a prístroje 0/48; bež. materiál 64/14; kanc. potreby 0/35, papier 12/12; čist.
prostr. 5/7; kvety vence 2/1; nákup elektrosp. 12/0; knihy a časopisy 25/25; prac. obuv,
odev, ochr. pomôcky 20/10; nehm. majetok – programy 0/20; reprezent. výdavky 25/
16; benzín 90/86; oleje, mazadlá 5/2; servis, údržba dát 34/30; povinné poist. áut 30/
44; havar. poist. áut 8/8; doprava 15/6; dialnič. známky 1/0; údržba výpočt. techniky
4/11, kanc. strojov, prístr. 21/12; údržba špec. strojov 0/24; údržba admin. budov 0/14;
údržba čakárni 0/10; školenia, kurzy, porady 0/2; renov. pások, tonerov 0/2; propag.
0/5; všeob. služby 0/36; správ. súd. notár. poplatky 25/28; adv., komerč., práv. služby
0/5; náhr. civil. služba 0/15; stravovanie 60/93; poistné budov 30/24; prídel do soc.
fondu 16/21; dohody 30/63; odmena poslancom 30/18; preddavky rozp. org. 0/16;
projekty ZS 0/226; školenia, kurzy, porady: poplatky za vzdelávanie 10/10;
školská jedáleň: plat 410/337; odvody 155/113; el. enegia 150/92; tepel. energia 50/0;
voda 20/7; telefón 10/0; kanc. potr. a bež. mater. 21/56; údržba strojov, prístr. 0/4;
poplatky banke 0/4; stravovanie 0/14; prídel do soc. fondu 4/4; nákup prev. strojov,
prístrojov 0/54; ďalšie soc. služby – staroba: posedenie so starými občanmi 15/26;
príspevok starým občanom 10/0; rodina a deti: stravné pre deti 0/2; príspevok
– pomoc občanom v hmot. a sociálnej núdzi: hmotná núdza 0/3;
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 8398/16135
pokuty a penále 0/2; bežné transféry 0/1; prísp. do spol. úradovne 0/49; rekonšt.
budovy OcÚ 250/58; rekonštr. amﬁteátra 0/20; audítorské služby 10/0; ﬁn. oblasť
– poplatky banke 40/22; splátky úrokov 220/201; splátky úverov 560/276; požiarna
ochrana: elektr. energia 15/15; špec. mat. požiar. ochrany 10/0; palivo 7/5; oleje, mazadlá 2/0; servis, údržba áut 10/6; zákon. poist. áut 12/16; úprava požiar. zbrojnice
0/1; odmena za plnenie úloh 5/5; poistenie 0/6; cestná doprava: údržba miest. komunikácii 335/0; nákup posyp. materiálu 10/0; zimná údržba MK 180/189; príspevok
SAD – doplatok neuhr. fa 20/18; geom. plán 0/47; odpadové hospodárstvo: nákup
smetných nádob 0/17; odvoz odpadov 155/218; popl. za ulož. odpadov 120/164; rozvoj obce – VPP: mzda 0/194; odvody 0/72; mater. prac. pom. 0/97; poistenie 0/6;
zásobovanie vodou: el. energia 6/2; rozbor vody 6/0; výstavba vodovodu 454/138;
údržba vodovodu 0/23; verejné osvetlenie: el. energia 150/78; údržba ver. osvetlenia
35/36; rekr. a šport. služby TJ: materiál, prac. pomôcky 0/24; doprava futbalistov
0/5; údržba ihrísk 0/17; odmena 0/4; prísp. na šport. činn. 50/47; výst. telocvič. – 300/
2909; knižnice: odmena 5/1; ostatné kult. služby, kult. dom: odmena kronikárke
5/13; všeob. mat. 0/18; údržba KD 0/8; kult. propag. a rekl. 30/0; folkl. slávn. 80/73;
odpust. dni 15/6; deň matiek 4/5; deň detí 10/14; prísp. folkl. skup. 20/0; rekonš. kult.
domu 0/135; vysielacie a vydav. služby: údržba miest. rozhl. 20/15; vydanie CD
45/76; vyd. novín 20/27; popl. ochran. autor. zväzom 1/0; nábož. a iné spoloč. služby
– cintorín: el. energia 0/2; udrž. cintorína 21/9; člen. prísp. združ. ZMOS, ZMOBO
46/13; prísp. opatr. službe 984/979; vrátka nevyč. dotácie 0/10; materská škola: plat
636/763; odvody 244/259; el. energia 50/55; tep. ener. 10/299; voda 1/17; telefón 5/0;
kanc. potr. a bež. mater. 37/49; knihy a časopisy 0/16; prac. obuv, odev... 0/2; údrž.
strojov, prístr. 0/11; údržba MŠ 24/51; odvoz smetí 0/7; popl. banke 0/7; stravovanie
0/16; prídel do soc. fondu 7/9;
základná škola: oprava, údrž. budovy ZŠ 0/31; prísp. CZŠ 0/36; rekonštrukcia
kotolne 0/4200;
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Obecné zastupiteľstvo zasadalo
UZNESENIE zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo dňa 29. marca 2005
o 16 30 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné.
A. Berie na vedomie
1. Správu o hospodárení obce
Sihelné za rok 2004.
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie obce Sihelné – drobná prevádzka za rok
2004.
3. Žiadosť Karola Pindiaka, Sihelné č. p. 440 o odpredaji pozemku parcela č. KN 1017/4 o výmere 218 m2 , KN 1017/3 o výmere
44 m2 , KN 1018/2 o výmere 8 m2.
Táto žiadosť sa odkladá na nasledujúce zasadanie OZ. Žiadateľ
predloží nové geometrické plány.
4. Žiadosť pani Oľgy Somsedíkovej, Sihelné č. p. 485 o odkúpenie nájomného bytu bývalých DJ.
D. Ukladá
1. Ekonómke OcÚ Sihelné o vysvetlenie (všeobecné služby, vrátka nevyčerpanej dotácie).
2. OcÚ Sihelné vstúpiť do jednania ohľadom prístupovej cesty na pozemku KN – C 710 v k.ú.
Sihelné.
3. Vstúpiť do jednania s SVS, a.s.
ohľadom výstavby vodovodu na
ulici za základnou školou, ktorú
podali stavebníci rodinných domov: Marián Luscoň, Sihelné č.
p. 485, Jaroslav Chudjak, Sihelné
č. p. 261, Ľubomír Blažeňak, Sihelné č. p. 243, Václav Maslaňak,
Sihelné č. p. 485.
4. Predvolať na nasledujúce OZ
p. Alenu Grabáčovú z Námestova. Žiadosť o prijatie do zamestnania na miesto hlavného kontrolóra
v obci Sihelné.
E. Schvaľuje
1. Odpredaj 3. bytovej jednotky
(budova DJ)
• bytová jednotka byt č. 1 Kormanová Marta, Sihelné č. p. 457
v sume 120 000 Sk.

• bytová jednotka byt č. 2 Hajdučáková Oľga, Sihelné š. p. 457
v sume 460 000 Sk.
• bytová jednotka byt č. 3 verejná ponuka, Vyvolávacia cena je
320 000 Sk.
2. Texty Kroniky za rok 2004.
3. Žiadosť p. František Lašťak,
Sihelné č. p . 47 otváracie hodiny
nasledovne: pondelok až piatok:
od 6 30 – 12 00 hod. a od 13 30 – 17 00
hod., sobota: od 7 00 – 13 00 hod.
4. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej ﬁnančnej výpomoci na
opravu strechy a hospodárskej budovy v dôsledku veľkého množstva
snehu p. Roman Bjelak, bytom Sihelné č. p. 379 v sume 5 000 Sk.
5. Požiadavku DHZ Sihelné na nákup: 2 hadice B, 4 hadice C, 10 cvičných uniforiem, do
výbavy CAS 25, 2 kusy nepremokavých plášťov, 2 páry gumených
čižiem, 2 kusy bezpečnostných
prílb so zátylníkom, 10 teplákových súprav pre žiacke mužstvo.
6. Žiadosť p. Marán Tarčak, Sihelné č. p. 216 o odpredaj pozemkov parcela č. 264/2, 267, 264/1,
258, ktoré patria výhradne obci
a parcely č. 260/2, 262/2, 263/2,
265/2, 266/2, 266/1, 265/1, kde
má obec 1/3 podiel po predložení
zmluvy a odkúpenie od ostatných
vlastníkov pôdy.
7. Žiadosť p. Ľubomír Bjelák,
Sihelné č. p. 359 o odkúpenie parcely č. 259/1 o vým. 46 m2 , 259/2
o vým. 56 m2, 260/1 o vým. 44 m2,
262/1 o vým. 45 m2, 263/1 o vým.
49 m2, 265/1 o vým. 60 m2, 266/1
o vý. 63 m2 zapísané v LV č. 1420
pod B1 na obec Sihelné v 32/96nách. Parcela č. 261/1 o vým. 89
m2, 264/1 o vým. 114 m2, 267
o vým. 172 m2 zapísaných v LV č.
852 pod B1 na obec Sihelné v celosti. Parcela č. 258 o vým. 671 m2
zapísanej na LV č. 850 pod B1
v 128/192-nách v prospech Ľuboša Bieláka, Sihelné č. 359.

Samospráva / výstavba
Po predložení zmluvy a odkúpeni
od ostatných vlastníkov.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť manž. Petra Gnidiaka a Tatiany, Sihelné 508 o odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Sihelné
vytvorených GP č. 17883369-040/
2003 zo dňa 6. 6. 2003 a to KN
parc. č. 562/3 TPP o vým. 22 m2.
Starosta dal hlasovať za uvedené uznesenie. Všetci poslanci boli
za uvedený návrh uznesenia.
UZNESENIE zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo dňa 30. mája 2005
o 16 30 hodine v zasadačke OcÚ.
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť Jozefa a Marty Juchovej, Sihelné č. 94 o poskytnutie príspevku na opravu strechy poškodenej prírodnou katastrofou.
2. Žiadosť o poskytnutie ﬁnančného príspevku pre špeciálnu ZŠ
internátnu v Námestove.
3. Žiadosť o poskytnutie ﬁnančného príspevku pre obec Štiavnička.
4. Žiadosť o byt Kataríny Herudovej.
5. Žiadosť o odpredaj bytu Karola Fernézu, Sihelné č. 117.
6. Žiadosť o súhlas na výstavbu
rod. domu pre manž. Albína Kekeľáka a Martu rod. Kornhauserovou na parcele KN 1652.
D. Ukladá
1. Začať s projekčnými prácami
na zásobovanie pitnou vodou do
centra obce z vodovodu Pilsko.

Sihelník 2
E. Schvaľuje
1. Odpredaj bytu p. Karolovi Fernézovi a manželke Kataríne
v sume 320 000 Sk. Menovaní
manželia splnili všetky podmienky Obecného zastupiteľstva obce Sihelné
2. Rozšírenie vodovodu k novým rodinným domom za školou
v dĺžke 200 m.
3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na opravu strechy pre Jozefa Juchu a manželky Marty
v sume 5 000 Sk.
4. Žiadosť o poskytnutie ﬁnančného príspevku pre špeciálnu Základnú školu v Námestove
v sume 2 000 Sk
5. Žiadosť o súhlas na výstavbu rodinného domu pre p. Albína Kekeľáka a manželku Martu s podmienkou osadenia rodinného domu na hornú hranicu parcely.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť o prenájom bytu pre
Katarínu Herudovú
2. Žiadosť o poskytnutie ﬁn.
príspevku pre obec Štiavnička.
D. Ukladá
1. Odstrániť a nevypúšťať odpadové vody všetkým rodinným
domom, ktoré sa nachádzajú nad
futbalovým ihriskom.
G. Ruší
1. Dohodu medzi obcou Sihelné s Antonom Sivoňom Sihelné
č. 134 v oprave prejazdu cez futbalové ihrisko.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Správa o hospodárení príspevkovej organizácie

Obec Sihelné – DP za rok 2004
hlavná činnosť v sk

PRÍJMY HLAVNÁ ČINNOSŤ ............................................................................................. 839 363
nájomné bytové a nebytové hospodárstvo – nájomné bytové priestory 330 802: byt. 215 – 177 310,
byt. 485 – 122 276, byt. 457 – 31 216; tržba za vodu: 41 170;
nájomné nebytové priestory 123 795: sklady 25 000, PZ 15 000, KD socha 70 775, KD Mazuraková
13 020; prenájom sály KD: 75 342;
verejnoprospešné práce pre obec – 268 094: miestne komunikácie – VO + MR údržba 141 000, tržby
stav. práce 72 284, tržby dopravné sl. 54 810; úroky v PKB: 160;
VÝDAVKY HLAVNÁ ČINNOSŤ ......................................................................................... 775 996
bytové hospodárstvo 73 135 – opravy + materiál BH 7 401, elektrická energia 9 796, voda 32 938,
teplo, kúrenie 23 000;
nebytové hospodárstvo 220 356 – KD materiál 16 236, KD uhlie 84 232, kurič 56 300, elektrická
energia KD 48 918, voda KD 11 570, popl. znečistenie 3100;
verejnoprospešné práce – 482 505: materiál + PHM 54 069, mzdy 275 593, odvody 80 070, stravné
15 403, soc. nakl./poistné 16 064, pošt. poplatky 3 528, odpisy 37 778;

vedľajšia činnosť – podnikanie

Za rok 2004 bol za vedľajšiu činnosť vykazaný kladný hospodársky výsledok vo výške + 11 385
Sk.
Príspevková organizácia je zriadená nie na podnikanie, jej hlavnou úlohou je poskytovanie neziskových verejnoprospešných prác a spravovanie majetku Obce Sihelné. So súhlasom zriaďovateľa
a schválení OZ Sihelné vykonáva aj podnikateľskú činnosť, hlavne poskytuje služby pracovných
strojov. V tomto roku sa podieľala hlavne na výstavbe Telocvične pri ZŠ Sihelné a rekonštrukcií
kotolne ako aj kúrenia v ZŠ Sihelné.
Taktiež poskytovala služby a to hlavne zemné práce pre nás občanov ako aj iné podnikateľské
subjekty.
VÝNOSY VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ .................................................................................... 6 234 390
ZŠ Telocvičňa: 2 436 976; rekonštrukcia kotolne ZŠ 3 529 412; materiál stav. 152 056; zimná údržba
MK 39 200; odpis dotácie (ost. vyn.) 75 698; úroky 1 048;
NÁKLADY VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ .................................................................................. 6 222 889
materiál telocvičňa 1 894 711, materiál kotolňa 168 248, materiál – stroje ND 40 000, PHM 144 323;
dod. služby kotol –telocvičňa 3 182 259; mzdové náklady 574 947; odvody 107 978; soc. náklady
16 248; ost. nakl./poplatky: 2 659; odpisy 91 516 Sk.

Výstavba v obci
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Pokračuje sa s výstavbou telocvične. Dorobili sa obvodové múry prvého poschodia, zašalovali a zabetónovali sa vence, preklady a stĺpy. Zabetónovali sa schody a deka na prvom poschodí a začalo sa murovanie druhého
poschodia. Dopílilo sa drevo na väzbu.
Vyasfaltovanie športovej plochy za školou. Na tento asfalt pôjde ešte jedna vrstva asfaltu, aby bol povrch kvalitnejší. V súčasnosti sa robia
terénne úpravy. Menili sa všetky okná na bytovke pri škole. Ďalej sa vymenili vchodové dvere na obecnom úrade, na bytovke za školou a v materskej škole.
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Školský rok v materskej škole
2004/05 Predškolský vek v živote človeka je
veľmi krátke obdobie, ale aj za
krátky čas je možné dosiahnuť veľa.
Záleží od nás pedagógov aj od rodičov, ako dieťaťu pomáhame, aby duševne aj fyzicky rástlo.
O to všetko sme sa aj my snažili
v MŠ počas školského roku 2004/
2005. V rámci výbornej spolupráce so zamestnávateľom obec Sihelné sme vytvárali priaznivé podmienky pre zaškolenie detí v čo
najväčšom počte. Zvyšovali sme
kapacitu detí, aby sme mohli prijať
všetky deti prihlásené v školskom
roku 2004/2005 do materskej školy (MŠ). Daný školský rok bol pomerne náročný. V práci sme využívali rôzne formy a metódy práce ako aj netradičné prístupy (vytváraním prostredia, ktoré podporovalo iniciatívu, chuť detí, vyučovanie za pomoci počítača a podobne). U detí sme rozvíjali komunikačné schopnosti, rozvíjali fantáziu a postupne dotvárali tvorivé schopnosti detí. Deti sme viedli k tomu, aby sa naučili tvoriť vety,
aby hľadali vhodné priliehavé slová, aby sa dokázali vyjadrovať ku
všetkému, čo vidia. Program výchovy a vzdelávania v MŠ nevyžaduje od nás, aby sme deti učili poznať a pomenovať jednotlivé písmenká abecedy. Zvedavosť
a záujem detí o hry s písmenkami sme však podporovali, neodstraňovali, ale naopak – hľadali
vhodný spôsob prispôsobovania
sa im. Ďalej sme rozvíjali systém
vedomostí, ale aj systém morálnych hodnôt a určitého uvedomovania si ich hlavne v prejave, správaní sa každého jednotlivca. Veľkú
pozornosť sme venovali grafomotorike. Rozširovali sme aj pohybovú aktivitu, zdatnosť, vychádzky do prírody, do lesa a pod. Poriadali sme športové súťaže (MDD...)
a zúčastňovali sa súťaží. Výsledky
činnosti sme prezentovali aj na verejnosti (kultúrne vystúpenia, výstavky prác a podobne).
Úspešne si viedli deti aj na olympiáde z telesnej výchovy v Oravskej Polhore (Katka Maslaňáková
– 3. miesto...)
Veľkú radosť nám poskytli aj
výsledky detí, ktoré dosiahli v anglickom jazyku. Výučbu jazykovou školou K (Námestovo) absolvovali tieto deti: Alžbetka Mazuráková, Marienka Gabrielová, Katka Maslaňáková, Tánička
Pindjaková, Marek Gužiňák, Natálka Skurčáková, Patrik Brezoňák. Pani učiteľka z jazykovej ško-

ly K 1x týždenne dochádzala vyučovať anglický jazyk do našej MŠ.
Správnu výslovnosť detí v MŠ bol
overovať pravý Američan, ktorý naše deti aj pochválil. Deti boli
nasnímané aj na kameru a rodičia
ich mali možnosť vidieť na záverečnom súťaživom absolventskom
dni v Námestove – priamo v jazykovej škole. Vyučovanie anglického jazyka bolo ukončené súťaživou formou samozrejme v angličtine. Daná súťaž prebiehala zároveň s viacerými materskými školami. Prvé miesto si odniesli práve
tieto naše deti – MŠ Sihelné. Dostali ceny a diplom, ktorý im bude
tento deň pripomínať. Veríme, že
tieto deti sa dopracujú až k certiﬁkátu, ktorý táto škola po určitých
rokoch výučby udeľuje.
Náročnosť na prípravu predškoláka z roka na rok stúpa. Mali
sme možnosť presvedčiť sa o tom
aj pri návšteve školskej štátnej inšpekcie za účelom prevedenia testov vedomostnej úrovne detí. Testy veľmi dobre zvládli deti, ktoré
mali pravidelnú dochádzku a veľa
nevymeškávali.
Školská štátna inšpekcia pochválila úroveň vybavenia MŠ.
Určite aj materiálne prostredie,
v ktorom dieťa vyrastá zohráva
významnú rolu. Veď prostredie
môže do značnej miery ovplyvňovať činnosť dieťaťa (podporovať,
ale aj brzdiť), materiálnu úroveň
MŠ Sihelné nemajú ani MŠ vo veľkých mestách (to bol aj názor školskej štátnej inšpekcie).
Odôvodnenie je však jasné.
Najväčšiu zásluhu na tom má náš
zamestnávateľ obec Sihelné.
Po každej stránke veľmi zodpovedne a postupne plní všetky naše naliehavé požiadavky (v rámci ﬁnančných možností). Pomáha
nám vylepšiť podmienky pre spríjemnenie pobytu detí v MŠ,
• zakúpením počítača, CD-romiek, tlačiarne
• zaistením kopírky
• zakúpenie učebných pomôcok, pedagogických kníh, zaistenie detskej tlače, vystrihovačiek,
ale aj hračiek, zakúpenie školského materiálu a potrieb
• úpravou exteriéru MŠ (výmena vchodových dverí, prístrešok
pred vstupom do MŠ, oprava rín,
oplotenia a pod.)
• výmenou stoličiek a stolov,
(ktoré už nevyhovovali veľkosťou,
výška a šírka stola)
• výmena stoličiek pre pedagogických pracovníkov, (ktoré boli
od roku 1981 a už sa rozpadávali)
• výmena starých kobercov (od
roku 1981 za nové vo všetkých
triedach)

• úprava interiéru MŠ, SŠ, zakúpenie nových antikorových hrncov na varenie, výmena elektrickej
pece za úspornejšiu plynovú)
• poskytnutie práce VPP, ktoré
sú veľmi ochotné, spoľahlivé a pomáhajú nám pri úprave priestorov interiéru, (maľovanie radiátorov a podobne a pri iných potrebných prácach)
Práve túto snahu si vieme oceniť pri porovnávaní sa a rozhovore s ostatnými MŠ v okolí, ktoré až toľko vymožeností nemajú.
Samozrejme nezuabudnúc ani na
sponzorstvo, ktoré nám obec Sihelné poskytuje pri rôznych akciách (naposledy MDD), ako aj zabezpečenie mikrobusu na ﬁlmové
detské predstavenie v Rabči.
Za všetky tu spomínané vymoženosti patrí aj v mene detí pre
obec veľká vďaka!
Zriaďovateľ nás ešte ide prekvapiť – vymeniť podlahovú gumu
(ktorá určite nebola lacná) v celom objekte MŠ a SŠ. Guma je už
zakúpená a práce by sa mali zahá-

Výchova
jiť a vykonať počas letných prázdnin. Na záver nám zamestnávateľ
sľúbil zakúpiť varhany, aby mala každá trieda potrebný hudobný nástroj, aby sme sa mohli tešiť
z hudby, zo spevu a aby v MŠ vládla radostná atmosféra spojená
s džavotom detí!
Chceme, nech všetky dané
zmeny smerujú k rozvoju zdravého, spokojného a životaschopného dieťaťa.
Do MŠ v septembri prídu ďalšie nové deti a my sa naďalej chceme správnym smerom podieľať na
ich výchove a vzdelávaní.
Výchovu upresňovať tak, aby
dieťa chcelo prijímať nové poznatky, aby jeho vlastná aktivita sa pokladala za najdôležitejší činiteľ
rozvoja jeho osobnosti.
Tešíme sa na novoprijaté deti;
tešíme sa, že sa dňa 2. septembra
stretneme (o 9. hod.)
Odchádzajúcim deťom prajeme krásne prázdniny a ďakujeme
im za pekné chvíle, ktoré sme prežili všetci spolu.
O. Synáková

Materská škola – predškolákom
Školský rok
2004/05
„Zatvorte knihy s rozprávkami, s hrami, končí
sa doba šantenia musíte kráčať sami, musí, musí to skúsiť každý sám.
Tíško vkročiť do 1. triedy – základnej školy, veď skutočný život práve
tu začína“
Milí naši predškoláci – táto básnička je určená práve Vám.
Vám, ktorí odchádzate už hneď po
prázdninách do 1. ročníka CZŠ...
Vieme, že už postupne strácate záujem o jednoduché hry a svoju pozornosť venujete a zvedavosť
sústreďujete na veľkú školu.
Určite Vás čaká veľká zmena,
veď každý z Vás sa bude učiť sám
za seba. Budete sa učiť čítať, písať, počítať...
Nám učiteľkám nezostáva nič
iné, len sa s Vami rozlúčiť. A verte
nám deti, že to nebude také ľahké
(možno aj slzička v oku sa Vám objaví ),veď zvykli sme si na Vás a vy
možno na nás. za tých 10 mesiacov, keď sme sa denne stretávali
a vídavali – boli sme ako jedna veľká rodina. Ešte nám zostáva spolu
pár dní – pár dní detských radostí (opekanie, výlet do prírody, súťažné hry...). A potom, potom to
už príde - ten veľký slávnostný deň
. Torta na rozlúčku (od tetičiek kuchárok, ktoré sa starali aj o to, aby
ste nemali hladné brušká). Poďakovanie v kostolíku, krátka rozprávka, básnička v škôlke, na záver taká malá diskotéka, slávnostný obed. A celkom na koniec už len
božtek na rozlúčku s veľkým pria-

ním – aby ste boli šikovní, úspešný
a zdraví. A tak s batôžtekom šťastia (darčekom) od nás, s fotkami
MŠ a vysvedčením si z MŠ .
Sľubujeme Vám, že určite nezabudneme na krásne chvíle prežité
spolu s Vami!
Tešte sa milí predškoláci do
školy, buďte usilovní ako včeličky
a my všetci budeme mať z Vás obrovsky veľkú radosť!
A príjemné prázdniny, aby Vám
vyšli podľa vašich prianí – to Vám
praje Vaša materská škola.
Z materskej školy do 1. triedy Cirkevnej základnej školy sv.
apoštola Pavla odchádzajú tieto
deti: Janka Bieľaková, Lukáš Bieľak, Mária Bieľaková, Mária Fernézová, Paulína Fernézová, Mária Gabrielová, Margita Gabrielová, Tatiana Gnidiaková, Jurko Gura, Ondrej Chudiak, Šimon Kurák,
Martin Luscoň, Alžbetka Mazuráková, Paulína Masničáková, Zuzka Chudjaková, Adriana Pienčáková, Evka Stašová, Martin Staš,
Erik Somsedík, Ľubko Vonšák,
Stanko Grobarčík, Igor Sivoň,
(Žanetka Jaššáková – sa odsťahovala do Oravskej Polhory), Patrik
Jagelka, Dominik Vnenčák, Tánička Lašťáková, Natália Skurčáková, Juriťáková, Simonka Vnenčáková, Tánička Pindjáková, Renátka Gurová, Katka Masllaňáková, Kamilka Miklušáková, Aďka
Gužiňáková, Petra Gužiňáková, Kristínka Kohuťárová, Maroš
Luscoň, Monika Kozáková, Aďka
Sloková, Stanko Kekeľák, Janka
Synáková MŠ
Herudová.

Časopis žiakov
Cirkevnej základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihel
Sihelnom
nom
č. 2/2005

Vyhodnotenie školského roka
2004/2005
Čas plynie.
Ubehol nám ďalší školský rok.
Aký bol?
Požehnaný a v tejto chvíli ďakujem nebeskému Otcovi za túto milosť. Bol skutočne milostivý, o čom
svedčia aj umiestnenia našich žiakov v súťažiach.
Tento rok úspešne odštartoval
Peter Pindják, keď v šachovom turnaji vyhral 1. miesto a postúpil na
krajské kolo.
Naši žiaci sa zapojili aj do literárnej pisateľskej súťaže – Európa
v škole.
V prvej vekovej kategórii získal
3. miesto Vladko Bielak. Jeho dielo
sme vám už predstavili v predchádzajúcom čísle Sihelníka.
Recitačné schopnosti ukázala
v súťaži Hviezdoslavov Kubín na 3.
mieste – Janka Grižáková.
Svoj výtvarný talent predviedli žiaci prvého aj 2. stupňa na súťaži Európa v škole, kde získali tieto miesta:
1. miesto Filip Vonšák
3. miesto – Eva Vnenčáková
1. miesto – Anna Bjeláková,
2. miesto – Marek Brezoňák
3. miesto – Eva Vorčáková.
Adam Chudjak a Paulína Chudjaková získali 2. miesto v celoslovenskej lesníckej súťaži.
Najväčším úspechom celého školského roka bola Terezka Chudjá-

„Nechajte deti prichádzať ku mne!
Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
Veru, hovorím vám:
kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa,
nech vojde doň.“ Marek 10,14-15
ková, o ktorej sme si mohli prečítať aj v Orave. Terezka získala
2. miesto v celoslovenskej súťaži
– Rozprávkové vretienko s príbehom o Mechúrikovi Koščúrikovi.
Tento príbeh bol podnetom pre
prípravu divadielka, ktoré odohrali na Deň Matiek. Títo žiaci reprezentovali našu školu, čím
preukázali svoj talent, ktorí dostali od Pána Boha a nenecha-

li ho zakopaný. Týmto chceme
poďakovať všetkým pedagógom,
ktorí pripravovali týchto žiakov
k súťažiam a prajeme im aj v budúcom školskom roku veľa úspechov. Chceme vyzvať aj ostatných,
aby im títo žiaci boli príkladom vo
využívaní darov, ktoré dostali.
V tejto chvíli ďakujem všetkým,
ktorí sa pričinili o rast a napredovanie školy:
• všetkým pedagógom, ktorí pôsobia na našej škole, ostatným zamestnancom,
• všetkým priateľom a dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli a naďalej pomáhajú, modlia sa za nás. Nech Nebeský Otec sa
vám všetkým odplatí hlbokou láskou za vašu nezištnú pomoc.
PaedDr. Margita Borová,
riaditeľka školy
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Inšpekcia

NAŠI DROBCI

Inšpekcia, to je drina,
možno je to super, príma.
Vyskúšajú, odskúšajú,
niečo nám aj skontrolujú.
Inšpektori skúšajú,
až nám chĺpky vstávajú.
Bojíme sa, až nás trasie,
povieme si: „ to je šťastie“.
Inšpekcia odchádza
a nám sila dochádza.
M. Bielaková, A. Sivoňová,
M. Gura, 5.A

O pyšnej včielke

Bola raz krásna lúka, na ktorej
bolo mnoho včielok. Všetky včielky sa mali radi. Mali tam veľa kvetov. Raz prišla zlá včielka a vyrušila ich pri opeľovaní. Povedala, aby
išli preč. Potom bola včielka smutná. Volala včielky k sebe, no žiadna nechcela ísť. Pre včielky to bolo
ponaučenie na celý život.

O včielke

Boli raz včielky kamarátky, ktoré sa spolu hrali naháňačky. Raz sa
tie včielky pohádali a jedna včielka
odišla preč. Včielka sa chcela hrať
ďalej, ale už nemohla. Chýbala jej
včielka Anulienka. A tak ju k sebe
zavolala. Zmierili sa a hrali sa až
do večera, kým ich mamička nezavolala spať.

O prasiatkách

Jeden zlý gazda chcel zabiť prasiatka. Ale prasiatka počuli gazdu, ako chystal veci na zabíjačku.
Rýchlo odišli do mesta a stretli
kamarátov. Jeden z nich povedal:
„Kam idete, prasiatka?“
„Ideme do sveta, lebo jeden zlý
gazda nám chce ublížiť, tak sme
mu utiekli.“ Prasiatka vo svete
našli dobrého gazdu a žijú tam až
doteraz.
Lenka Kovaličková, Patrícia Luscoňová, Zuzana Segečová, 2. A

Dávid Kolčák, 14t
Prázdniny sú krásne mesiace,
bežia rýchlo ako družice.
Deti sa tešia, cez letné dni leňošia.
Prázdniny bežia ako voda ,
do oceánov sa vlievajú moria.
Deti sa tvária smutne,
keď sa školský rok začne.
V škole sa musíme učiť,
cez prázdniny môžeme šantiť.
Deti majú veľa snov,
keď sa rozlúčia so školou.
Z. Staššová, 5.A

AKCI

Koník je môj kamarát, mám koníka veľmi rád.
Na chrbte ponosí, veď sme veľkí kamoši.
Anna Tomašáková, 4. B

Len čo vyjde ranné zore, kohút sa
má na pozore.
Kikiríka od rána:
do školy sa ponáhľaj.

Psíček

Ten náš psíček od rána všetky
mačky naháňa.
Cez noc stráži verne dom, starčeka
a starkú v ňom.
Anna Tomašáková, 4. B

A PRE

VŠETK Y DET

Zuzana Bubliaková, 12r

IS
O SA L E Z I

KEDY?
8. – 9. august 2005
sú dni, ktoré venujeme práve vám
od 9 00 – 14 00
8. august je dňom pre mladších (1. stupeň)
9. august je pre tých skôr narodených (2. stupeň)

Kôň

Kohút

NA HORÁCH
Jana Sameliaková, 13r

Zuzana Grobarčíková,
Zdenka Chudiaková

Štyri ročné obdobia poznám.
Len jedno ročné obdobie nás
teraz riadi, je to leto.
Leto, leto, krásny vták, letíš
ako na krídlach, lenže ty
nemáš žiadne krídla, ty máš
len hodiny, minúty a sekundy.
Zuzka Grižáková, 4. B

Zajac

Ľubomíra Brišáková, 8.B

Prázdniny

Leto

Ja som zajko – biele bruško,
chutný noštek, dlhé uško.
Rád jedávam mrkvičku a šťavnatú
trávičku. Anna Tomašáková, 4. B

Životné prostredie / rady
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VTÁK,
Jozef
Gabriel,
13r

Kvet

Kvet je ako letný lúč,
na večer sa zatvorí ako letné slnko.
Kvet nás teší ako nejaká hračka,
bez ktorej neviem zaspať.
Nie je to nádherné?
Kvet nám okrášľuje svet.
Zuzka Grižáková, 4. B

Krava

Mliečko – to je zdravie, sila, do vemienka mliečko skrýva.
Hádaj, kto tam mliečko máva.
To je ľahké, predsa krava.
Anna Tomašáková, 4. B

M
N
Á

I

ČO NA VÁS ČAKÁ?
• Kusisko duchovného povzbudenia
• Kus dobrej nálady a zážitkov
• Športové zápolenie
a mnoho iného

Aktuality
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Naši deviataci

čas lúčenia...

Na základnú školu sa človek spätne pozerá
ako na bezstarostné roky. Keď sa obzriem dozadu, môžem potvrdiť, že ako celok také aj boli. Verím, že takto budú spomínať na ne aj naši deviataci, ktorí odchádzajú z našej školy. Aj keď nám
občas prinášali krušné chvíle, predsa len títo deviataci môžu byť príkladom pre svojich mladších
kamarátov. Samozrejme, nie všetci. Prajeme im,
aby vždy kráčali tou správnou cestou, ktorou je
Ježiš – cestou pravdy, lásky a pokoja. Lúčime sa
s nimi a chceme Vám predstaviť, kde budú reprezentovať našu školu:
František Lašťák – opravár spotr. elektroniky,
SOU Nižná, 4.roč
Marek Brezoňák – elektrotechnika , SPŠ Tvrdošín, 4.roč
Jana Brezoňáková – operátor odev. výroby, ZSŠ
od. Námestovo, 4.roč
Jana Káziková – operátor odev. výroby, ZSŠ od. Námestovo, 4.roč
Marta Vojtasová – Učiteľ. pre MŠ, Turč. Teplice, 4.roč
Peter Vnenčák – tesár, SOU Námestovo, 3.roč
Jana Ľudmová – gymnázium Námestovo, 4.roč
Terézia Rusnáková – propagač. graﬁka SOU Nižná, 4.roč
Eva Vorčáková – krajčírka, ZSŠ od. Námestovo, 3.roč
Martina Ďubašáková – propagač. graﬁka, SOU Nižná, 4.roč
Marek Jucha – strojný mechanik, SOU Námestovo, 3.roč
Zdenko Rajniak – strojný mechanik, SOU Námestovo, 3.roč
Peter Tomašák – strojný mechanik, SOU Námestovo, 3.roč
Mária Bieľaková – gymnázium Námestovo, 4.roč
Ľubica Nováková – gymnázium Námestovo, 4.roč
Jozef Mlynarčík – opravár. Spotr. Elektroniky, SOU Nižná, 4.roč
Michaela Chovancová – obchod a podnikanie, ZSŠ Námestovo, 4.roč
Lenka Skurčáková – kaderníčka, SOU Dolný Kubín, 3.roč
Janka Bubliaková – obchod a podnikanie, ZSŠ od Námestovo, 4.roč
Ján Genšiniak – stolár, SOU Nižná, 3.roč
Peter Luscoň – obrábač kovov, SOU Námestovo, 3.roč
Katarína Vnenčáková – gymnázium Námestovo, 4.roč
Denisa Vnenčáková – kaderníčka, SOU Dolný Kubín, 3.roč
Janka Grižáková – obchodná akadémia OA Slanická osada, 4.roč
Mária Sameliaková – obchod a podnikanie, ZSŠ od Námestovo, 4.roč
Lucia Sivoňová – operátor od. Výroby, ZSŠ od. Námestovo, 4.roč
Dávid Ďubašák – lesníctvo, SLŠ Lipt. Hrádok, 4.roč
Martin Pindiak – elektrotechnika, SPŠ Tvrdošín, 4.roč
Ľubomír Mazurák – elektrotechnika, SPŠ Tvrdošín, 4.roč
František Tarčák – operátor st. výroby, SOU Námestovo, 4.roč
Katarína Kormanová – hotelová akadémia HA Slanická osada, 5.roč
Zuzana Bieľaková – gymnázium Námestovo, 4.roč
Eva Pindjaková – gymnázium Námestovo, 4.roč
Gabriela Gabrielová – obchod a podnikanie, ZSŠ od. Námestovo, 4.roč
Zuzana Chudiaková – hotelová akadémia HA Slanická osada, 5.roč

Deviatacká óda

Tá sihelnianska škola pekne murovaná,
nevymenili by sme ju ani za pána.
Kto v nej býva, kto v nej je?
Riaditeľ, učiteľ i spolužiačky moje.
Málo nás je, málo, ale nič to preto.
Bez 45 deviatakov bude ešte leto.
Naša škola vám povie,
srdce moje už dávno vie,
že len jednu školu mám a inú si nehľadám.
Za všetko my, deviataci,
ďakujeme Vám.

Pes, mačka – Zdeno Rajniak, 15r
Mária Vronková – hotelová akadémia HA Slanická osada, 5.roč
Miroslav Ľudma – murár, SOU Námestovo, 3.roč
Vladimír Kornhauser – opravár spotr. elektronika, SOU Nižná, 4.roč
Marek Ferneza – opravár spotr .elektronika, SOU Nižná, 4.roč
Miroslav Jančo – murár, SOU Námestovo, 3.roč
Ondrej Randiak – elektrotechnika, SPŠ Tvrdošín, 4.roč
Martin Ferneza – elektrotechnika, SPŠ Tvrdošín, 4.roč
Tatiana Strišková – operátor od. výroby, ZSŠ od. Námestovo, 4.roč
Marta Klušáková – obchodná akadémia OA Tvrdošín, 4.roč
Zuzana Grobarčíková – operátor od. výroby, ZSŽ od. Námestovo, 4.roč
(FOTO – Pam. list )
PaedDr. Margita Borová, riaditeľka školy

Ján Pavol II.
Ján Pavol II. bol nasledovateľom
Ježiša Krista. Bol výnimočný, lebo
mal rád mládež. Keď zomrel, celý
svet – či už veriaci alebo neveriaci,
zosmutneli. Bol svätý už za svojho
života. Hovorieval nám: „Základ
Cirkvi je na skale: dôverujte jej!“ Bol
ako hlava rodiny – rodiny sveta.

Svätý Otec bol človek, ktorý pomáhal ľuďom a vyzýval ich
k viere. Bol to pápež, ktorý zjednocoval národy. Pri príchode na
Slovensko z neho vyžarovala veľká láska. Jeho úsmev vždy bude
v nás žiariť.
M.Bielaková, A. Sivoňová, 5.A
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Školský spravodaj
Svätá zem

Školský spravodaj

Viete, kde je Svätá zem? Naši
žiaci povedia „áno“. V dňoch 17. –
25. mája bola inštalovaná výstava

fotograﬁí z miest pôsobenia Ježiša
Krista, ktorú slávnostne otvoril.
Doc. ThDr. Anton Tyrol

Biblická výstava

V čase od 17. do 27. mája sa v našej škole konala biblická výstava
o Svätej zemi, na ktorú sa mohli
prísť pozrieť aj rodičia a starí rodičia. Mohli sme na nej vidieť veľa zaujímavých obrázkov zo Svätej
zeme, do ktorej sa možno mnohí
z nás nedostanú. Táto výstava nám
ukázala niekoľko miest, na ktorých
žil Pán Ježiš pred 2 tisíckami rokov.

Ing. Jarmila
Jarošová, zástupkyňa školy

Dedina opäť čistejšia

Do zberu železa sa zapojili predovšetkým deti z CZŠ sv. apoštola
Pavla. Zber trval od 12.00 do 15.00.
Nazbieralo sa veľa kovového šrotu, ktorý sme vláčili z garáží, pivníc a z potoka. Tí najusilovnejší
získali pekné ceny: kolektív 5. B .

Deň detí

Stretli sme sa opäť na ihrisku
a bojovali sme o žetóny v rôznych
súťažiach. Žetóny sme vymenili
za sladkosti a nakoniec sme sa posilnili chutným gulášom. Ďakujeme učiteľom, obetavým rodičom,
kuchárkam a školníkovi.

„Ducháče“ v Rabčiciach
My, deviataci, sme sa rozhodli
prežiť 2 dni na duchovných cvičeniach, hlbšie sa spoznať a zamyslieť sa nad zmyslom života.
V deň, keď sme prišli na faru, čakala nás prvá prednáška. Rozobrali
sme Sväté Písmo a zamýšľali sa o jeho uplatnení v konkrétnom živote. Uvedomili sme si, že sa veľakrát
správame ako márnotratný syn.

Veľa srandy sme zažili aj pri varení
nášho obedu a večerí, kde sa prejavili naše kulinárske schopnosti.
Spoločná modlitba ruženca a svätá
omša utužili naše vzájomné vzťahy. Naša triedna učiteľka sa nestíhala čudovať, akí sme schopní.
Myslím, že každý z nás si z týchto dvoch dní odniesol veľa dobrého
pre svoju dušu.
(9. B)

Spievať v školskom zbore nie je malina
Každý utorok a stredu od druhej
do štvrtej, ba aj dlhšie, sme trénovali.
Nie je ľahké spievať dvojhlasne, spievať alt alebo soprán, ale naša p. uč.
Silvia Seifertová vie, ako na to.
„Hlas treba trénovať. Dnes
spievame oveľa krajšie,“ tvrdí J.
Genšiniaková.
„Veľmi dôležité je vedieť začať,

aby nevznikol falošný tón,“ doplní D. Sivoňová.
Takto sa chceme poďakovať
p. uč. Seifertovej a žiakom – J. Genšiniakovej, D. Sivoňovej, K. Gurovej
a A. Sivoňovej, ktoré vystupujú na
slávnostiach a pravidelne nás sprevádzajú počas sv. omší pre deti.
Redakčná rada

Exurzia na Oravskú priehradu, 5. ročník
Išli sme do Námestova pozorovať čajky a iné vodné vtáctvo na
Vtáčí ostrov. Sprievodca M. Demko nám o nich rozprával zaujíma-

vé veci a pozorovali sme ich aj špeciálnym ďalekohľadom. Keď sa exkurzia skončila, osviežili sme sa
dobrou zmrzlinou.

Exurzia k Hviezdoslavovej hájovni, 6. ročník
Boli sme v Hviezdoslavovej hájovni, kde žil Milo Urban a P. O.
Hviezdoslav. Videli sme tam veľa vecí od Mila Urbana, ako sú
diela napr.: Živý bič... a diela od

P. O. Hviezdoslava. Videli sme,
v akej chudobe bývali. Boli tam aj
staré veci, ktoré používala rodina Lachová, napr. kolovrátok, oblečenie...

Poľsko-slovenský výlet

História rukami detí
Nápad p. uč. Pitákovej našiel nezvyčajnú odozvu u žiakov 5. – 9. ročníka. Makety pyramíd, gilotín, pluhov, vozov, z dreva, z piesku, polystyrénu, ba i z múčneho cesta hýrili fantáziou. Výsledok sme mohli
obdivovať na hlavnej chodbe.

Dňa 8. júna 2005 nám triedna
pani učiteľka oznámila, že z každej triedy vyberajú troch najlepších žiakov. Od nás som to bola ja,
Adam a Petra. Mali sme ísť do Tatier. Kázali sa nám poriadne obliecť a zobrať veľa jedla, lebo budeme dlho.
Na druhý deň, vo štvrtok ráno,
sme vyobliekaní a nabalení obrovskou desiatou prišli ku škole. Ešte
sme čakali na Poliakov, ktorí boli na raňajkách a poďho na cestu. Cestovali sme asi 3 hodiny, až
sme došli k Demänovskej jaskyni.
Aj keď to neboli Tatry, na nálade
mi to neubralo. Myslela som si, že
do jaskyne pôjdeme kopcami, ska-

lami, ale nie. Vošli sme do veľkého domu – a už sme boli v nej. Keď
som uvidela nádheru skál, veľkú
vodu, dokonca s mincami, očká mi
zablýskali. Povráva sa, že keď tam
hodíte mincu a niečo si budete želať, určite sa to splní.
Po prehliadke jaskyne sme šli
k Aquaparku, ale beda: nemali sme plavky. Tak sme išli do obchodu, niektorí na preliezky a iní
si našli automat s hop-hopkami.
Takto sme si každý našli zábavu
a smiechu nebolo konca-kraja. Po
čase nás zima zahnala naspäť do
autobusu. Konečne prišli Poliaci
a vyrazili sme na cestu domov.
Marika Ďjubeková 5. B

Poľské deti v Sihelnom
V dňoch 8. – 10. júna 2005 bola
v našej škole na návšteve skupinka
detí z Poľska so svojimi učiteľmi.
Priestory školy využívali na prenocovanie a vždy ráno, pred začiatkom vyučovania, odišli na výlet. Pri tejto príležitosti sa k nim
pripojili naši žiaci, ktorí boli týmto odmenení za dobré výsledky
v škole. Spoločne navštívili De-

mänovskú jaskyňu, Oravský hrad,
Zuberec... Najväčším lákadlom
bol výlet do Tatier, ktorý sa ale
kvôli nepriaznivému počasiu neuskutočnil. Naša vďaka patrí
p. starostovi, ktorý im tieto výlety sponzoroval.
Pobyt na Orave sa im veľmi páčil a na záver nás pozvali nás na
návštevu k ním.
–red

Na voľné chvíle / výsledky
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Čas na interview s Bohom
Vážení priatelia,
opäť je tu máj – lásky čas. A možno aj čas na interview s Bohom.
„Poď ďalej,“ povedal Boh. „Tak
ty by si chcel urobiť so mnou interview?“
„Keď máš čas...“
Boh sa usmial a odvetil: „Môj čas
je večnosť, a preto ho mám dosť na
všetko. A čo chceš vlastne vedieť?“
„Čo Ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Boh odvetil: „To, že ich nudí byť
deťmi, a tak sa ponáhľajú dospieť
a keď sú konečne dospelí, túžia byť
deťmi. Prekvapuje ma, že strácajú
zdravie, aby zarobili peniaze a potom utrácajú peniaze na to, aby si
dali do poriadku zdravie. Prekvapuje ma, že v strachu o budúcnosť
zabúdajú na prítomnosť, a tak
vlastne nežijú v prítomnosti ani

v budúcnosti. Prekvapuje ma, že
žijú, akoby nikdy nemali umrieť,
a že umierajú akoby nikdy nežili.“
Boh ma vzal za ruky a chvíľu
sme mlčali.
Potom som sa opýtal: „Čo by si
chcel ako rodič naučiť svoje deti?“
Boh sa usmial a odpovedal: „Chcem, aby poznali, že nemôžu nikoho donútiť, že najcennejšie nie je
to, čo v živote majú, ale koho majú.
Chcem, aby poznali, že nie je dobré porovnávať sa s druhými. Každý
bude súdený sám za seba, nie preto, že je lepší alebo horší ako ostatní. Chcem, aby poznali, že bohatý
nie je ten, kto má najviac, ale ten,
kto potrebuje najmenej. Chcem,
aby poznali, že trvá len pár sekúnd
spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme,
hlboké rany a trvá veľa rokov, kým
sa tie rany zahoja. Chcem, aby sa

Sen o mori – Peter Pindjak, 13r
naučili odpúšťať. Odpúšťať činmi.
Chcem, aby vedeli, že sú ľudia, ktorí ich veľmi milujú, len nedokážu
vyjadriť slovami svoje city. Chcem,
aby vedeli, že za peniaze si môžu
kúpiť všetko okrem šťastia. Chcem,
aby vedeli, že skutočný priateľ je
ten, čo nich vie všetko, a predsa ich
má rád. Chcem, aby poznali, že nestačí, aby im druhí odpúšťali, ale že

aj oni musia ľuďom odpúšťať.“
Poďakoval som sa Bohu za čas
a za všetko, čo pre mňa a moju rodinu urobil. On mi odvetil: „Som
tu 24 hodín denne, pýtaj sa a ja ti
odpoviem.“
Ľudia zabudnú, čo si povedal,
ľudia zabudnú, čo si urobil, ale
nikdy nezabudnú, ako sa pri tebe
cítili. Maj to na pamäti.

Načo sú nám prázdniny?
M I N I A N K E TA
Môžem byť s rodinou, s kamarátkami. Môžem pomôcť rodičom. Dominika, 5.B
Niekto si myslí, že rok (10 mesiacov) prejde ako voda, ale nie
je to pravda. Som rád, že môžem
prežiť tie dobré aj tie smutné chvíle s kamarátmi, ktorých mám okolo seba. Teším sa aj na koncoročný
výlet. Dominik P., 5.B
Chcela by som sa poďakovať
Pánu Bohu, že mi pomohol pri
písaní všetkých písomiek. Zuzana S., 5.A
Oddych od učenia, ale veľa
inej roboty: seno – kosiť, sušiť,
prevracať, deptať... Lukáš F.
Vysvedčenie síce nie je dobré,
ale to mi neprekáža. Nešlo to tak
rýchlo ako voda, ale dalo sa to zvládnuť. Cez školský rok mi deň ubehne rýchlejšie, lebo v škole mi prejde
asi polovica dňa. A tak budem doma
a budem sa nudiť. Blaženka M.
Prázdniny sú pre každého to
najlepšie zo školy. Na konci šk.
roka, keď nám rozdávajú vysvedčenia a v ňom samé dvojky, troj-

I N Š PE KC I A

ky a nebodaj aj horšie známky,
sľubujeme mamine, že sa na konci prázdnin poučíme, len nech nás
pustí von, ku vode a na ihrisko. Ale
svoje sľuby nikdy nesplníme. To je
plán žiaka, ako sa vyhnúť učeniu.
Paťa V., 6.B
Mám aj nemám rada, keď sa
končí šk. rok. Nemám rada to,
že lúčiaci sa deviataci revú a jačia.
Ale mám rada to, že už budeme
o rok starší. Barborka K., 6.B
Cez prázdniny môžeme chodiť na výlety, k známym, hrať sa
a vymýšľať všelijaké kúsky. Ale
tiež musíme pomáhať rodičom
a nezabudnúť chodiť do kostola.
Dominika V., 6.B
Na prázdniny sa všetci tešíme. Rozmýšľame, kde pôjdeme
a hlavne, aké bude vysvedčenie.
Určite aj vás mamy strašia: „Keď
bude zlé vysvedčenie, môžeš zabudnúť na prázdniny, budeš sedieť doma!“ Tak sa všetci snažia
na konci roka známky opraviť, ale
nie je to žiadna maličkosť.
Dominika V. ml.

V tomto školskom roku sme mohli na našej škole privítať aj Štátnu školskú inšpekciu. Na 39 vyučovacích hodinách sa sledoval priebeh
výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska kvality a efektivity vyučovania a učenia sa. Celkové hodnotenie školy je priemerné, čo je v porovnaní s priemernými výsledkami Žilinského kraja.
Školská inšpekcia vyzdvihla vybavenosť školy výpočtovou technikou, ponuku krúžkov a záujmových aktivít zameraných na rozvoj estetických potrieb žiakov, prezentácia žiakov v rôznych súťažiach, koncepčné zámery školy, rozvoj osobnosti, významné aktivity školy, spolupráca
školy s inštitúciami a zriaďovateľom, starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami...
Odporúča zvyšovať kvalitu vedomostí žiakov, zvyšovať úroveň verbálnej komunikácie žiakov, doplňovanie kabinetov novými pomôckami...
PaedDr. Margita Borová, riaditeľka školy

10. strana / 29. 6. 2005

Na voľné chvíle

Sihelník 2 / školský časopis Úsmev

Čo je MANDALA?

Mandala je kruhový obrazec. Nájdeš ju v snehovej vločke, na kvete,
na šatách, na šperkoch, na chrámových stavbách.
Skús aj ty objaviť svoju mandalu. Pomocou kružidla rysuj malé a veľké kružnice, pravidelne ich rozmiestňuj do kruhu, gumuj zbytočné čiary. Ak ešte vládzeš, môžeš ju vymaľovať alebo dokresliť. Pozri, čo dokázali šiestaci!

Tucet „zákerných“ otázok
ZEMEPISNÉ OKIENKO

Napíš názvy štátov, ktoré sú
v mape vyznačené
A–
B–
C–
D–
E–

A. Koľko členov má v súčasnosti EÚ?
B. V ktorom roku vstúpila do
EÚ Slovenská republika?
C. V ktorom meste má sídlo

A

B

Napíš hlavné mestá týchto štátov:
Portugalsko,
Írsko,
Nórsko,
Maďarsko,
Bielorusko.

E

D

8.
9.
10.
11.

T

C

TAJNIČKA
Duchovný otec
Meniny má 4. 2.
Meno nového pápeža
Hlavné mesto SR
Zviera, ktoré žije na púšti
Zväčšená fotograﬁa
Mesiac, v ktorom
dostávame vysvedčenie
Dostávame ho na konci roka
Vzťah medzi priateľmi
V súčasnosti nepoužívaný
pád
Nosíme ich na očiach

1
2
3
4
5
6

J. Luscoňová, 7.B

7
8
9
10

Kľúč múdrosti – JK

G. Ako sa volá najväčšie jazero
v Európe? Žijú v ňom jesetery, ktoré
kladú ikry a poznáme ich ako kaviár,
ktorý patrí medzi najdrahšie jedlá.
H. Skús namaľovať zástavy
niektorých štátov Európy, napr.
Poľsko, Česká republika, Nemecko, Írsko, Taliansko, Rakúsko…

☺

Vyznač do mapy tieto európske štáty:
1. Taliansko
2. Litva
3. Nemecko
4. Chorvátsko
5. Belgicko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EÚ? (hlavné mesto Belgicka)
D. V ktorom meste sa nachádza
Eiffelova veža?
E. Z ktorého stromu sa vyrába
korok? Najväčším producentom
korku je Portugalsko.
F. Ako sa volá najdlhšia rieka
Európy?

11

„
TREPANÉ“ O ŠKOLE
A MIMO ŠKOLY
Chlapček stopne auto a pýta
sa: „Ujo neodviezli by ste ma do
školy?“
„Ale ja idem opačným smerom.“
„Nevadí, tým lepšie.“
* * * * * * *
„Ocko, v škole som dostal
trojku!“
„A z čoho, Jožko?“
„Z ničoho nič!“

Duchovné okienko / udalosti
SPOLUPRÁCA RODINY
A ŠKOLY
Rodičia dali život svojim deťom, majú teda plné právo, ale
i povinnosť postarať sa o ne.
Rodina je vždy prvým a hlavným vychovávateľom. Je ním
vždy bez ohľadu na to, či chce,
či je na to pripravená alebo nie.
Škola má plniť úlohu pomocníka. Pomáha rodičom pri napĺńaní ich úloh. Je úplne samozrejmé, že v záujme dobra
dieťaťa budú hľadať spoločnú
reč, prehlbovať vzájomnú spoluprácu výmenou informácií,
hľadaním riešení problémov,
využívaním rôznych foriem
vzájomnej spolupráce.
Cieľ spolupráce:
a) aktívne prispieť k osobnostnému rozvoju dieťaťa, pomôcť mu k naplneniu jeho životného poslania
b) spoznať podmienky –
možnosti, ponuky, požiadavky
školy, duchovné aktivity
c) aktívne sa zapájať do života školy pravidelnou účasťou na rodičovských stretnutiach a podujatiach, ktoré škola ponúka
d) začleniť dieťa do spoločenstva školy, triedneho kolektívu, zapojiť ho do spoločných aktivít
e) vzbudiť v ňom záujem
o dobro a poznanie
f) spoznať podmienky v rodine.
Sú deti, ktoré sú zžité s týmito pravidlami a zaslúžia si
pochvalu, napr. za reprezentáciu a šírenie dobrého mena
školy, zapájanie sa na sv. omšiach, vytváranie dobrej atmosféry v triede...
Našu školu navštevujú aj
problémoví žiaci a ich priestupky je potrebné riešiť zníženou známkou zo správania.
Najčastejšie nedostatky: vulgárne vyjadrovanie, ubližovanie mladším žiakom, arogantné správanie, neuznávanie autority.
Sú rodičia, ktorí akceptujú
cieľ spolupráce. Žiaľ, sú aj rodičia, ktorí to ešte nepochopili
a dokonca nevedomky pomáhajú svojim deťom neuznávať
autoritu učiteľa a školy.
PaedDr. Margita Borová,
riaditeľka školy
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Nezabudnite pozrieť na nebo!
Vážený, múdry starec sa pozeral zo svojho okna na ulicu, po ktorej sa preháňalo množstvo ľudí.
Chodili raz hore, raz dolu. Niektorí v rukách niesli ťažké tašky, iní
sedeli na koňoch a za sebou ťahali plne naložené vozíky. Po dlhšej
dobe pozorovania sa nakoniec odhodlal zastaviť jedného priateľa a
opýtal sa ho: „ Priateľu, stihol si sa
dnes ráno pozrieť na nebo?“
„Nie. Nič dnes nestíham.“
„A videl si dnes ulicu?“
„Áno, videl som ľudí, ako chodia
sem a tam, kone, vozy, kupcov...“
Keď skončil, múdry starec mu
na to všetko povedal: „Za päťdesiat i za sto rokov tu vždy bude takáto ulica. Vždy tu budú ľudia, kone, vozy. Vždy tu bude taký
trh, zhon a vrava. Ale už tu nebudeš ani ty, ba ani ja! Tak sa ťa preto
pýtam, priateľu! Prečo stále bežíš

DUCH SVÄTY
a nemáš ani čas pozrieť sa aspoň
chvíľu na nebo?“
A ponaučenie? Aj keď budeš
mať veľa práce, aj keď budeš v prírode, na poli, pri vode či v lese... Aj

Dominika Vonšáková ml., 6. B
keď si povieš: „Konečne mám čas
oddychovať!“
Nezabúdaj sa však pozrieť na
nebo!
Mgr. Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Duchovné okienko našej školy
Kresťanský pedagóg má byť
vyspelou osobnosťou, aby sa mohol stať pozitívnym a názorným príkladom s ktorým sa žiaci môžu stotožniť a napodobňovať ho. Z toho vyplýva väčšia zodpovednosť nielen voči spoločnosti
a vlastnému svedomiu, ale i voči
Bohu. Kresťanský učiteľ je povolaný svojou prácou a životom hlásať biblickú radostnú zvesť a mladých viesť ku Kristovi, ktorý je učiteľom všetkých. Na to, aby sme to
zvládli, potrebujeme sa duchovne
nechať viesť, a preto pod vedením
vdp. Ľuboša Šipoša sa konali na
našej škole duchovné obnovy pre
pedagógov.
Veľkou posilou pre učiteľov boli
duchovné cvičenia, ktoré sa konali v Rabčiciach pod vedením vdp.
Viliama Marettu. Témou bola Eucharistia v našom živote. Mali sme
možnosť počas silencia hlbšie si
uvedomiť silu Eucharistie v každodennom živote.
To, že Eucharistia je centrom
života každého človeka, zdôraznil
aj ThDr. Anton Tyrol na duchovnej obnove.
Naši žiaci mali možnosť aktívne sa zapojiť do duchovného života školy. Každý štvrtok sa vo farskom kostole konala špeciálne pre
nich sv. omša, na ktorej duchovný
otec Ľuboš Šípoš vo svojich príhovoroch povzbudzoval deti ku konaniu dobra.
Aby sme si uvedomovali prítomnosť Ježiša Krista, vybudovala sa v škole malá kaplnka - Matky
ustavičnej pomoci. Chodili sme sa
tu modliť krížovú cestu, modlitbu
sv. ruženca a za sv. Otca.
Mojou túžbou je, aby pomáhala
vychovávať našich zverencov. Prí-

kladom nám je aj nasledujúce vyznanie jednej učiteľky:
Pre mňa to bolo čosi úžasné: začínať vyučovanie návštevou sviatostného Spasiteľa, ktorému som
odovzdávala všetky problémy,
prosila o pomoc pre seba a svojich žiakov. A tak som mohla pred
nich predstúpiť a hovoriť im smelo o tom, čím bolo naplnené moje vnútro. Až na tejto škole som
mohla bez zábran hovoriť o láske
nášho Pána Ježiša k nám a viesť
mne zverené deti, aby sami cítili
túžbu navštíviť ho a porozprávať
sa s Ním o všetkom, čo trápi ich
detskú dušičku. On nás učil odpúšťať si navzájom.
Spomínam si na chvíľu, keď
sme s Marianou – problémovým dievčaťom „nezvládli situáciu“ a bolo potrebné to urovnať.
Po skončení vyučovania sme zašli spoločne do kaplnky a prosili sme o odpustenie Toho, ktorého sme zarmútili. Potom nasledo-

Deň matiek

Pod réžiou p. učiteľky Bujnovej a Maslaňákovej sa žiaci predstavili s pestrým programom. Videli sme súbor Goralček, scénky,
hviezdy Super Star, počuli sme lahodné tóny, milé slová. Veríme, že
sme naše mamy potešili.
Ku dňu matiek
Pane,
ty, ktorý miluješ deti,
žiadam ťa o jednu službu:
Urob zo mňa televízor!
Aby sa moji rodičia o mňa starali,
ako sa starajú oň.

valo vzájomné odprosenie. Ťažko
vyjadriť slovami, čo som v tej chvíli cítila. Bolo to aj úsmevné, počuť
z úst malej Marianky: „Pane Ježišu, prepáč, pani učiteľka už bude
poslušná.“
PaedDr. Margita Borová,
riaditeľka školy
Našim žiakom sme sa snažili poskytnúť dostatok príležitostí k duchovnému rastu, ale odozva z ich strany je slabá. Len málo
z nich si uvedomuje dôležitosť a silu spoločnej modlitby.

Aby sa na mňa pozerali,
ako sa pozerajú naň.
Chcem hovoriť ako niektorí moderátori,
aby ma počúvali rovnako, ako ich.
Chcem byť televízor, aby som bol
najlepším priateľom
mojich rodičov,
obľúbeným hrdinom mojej rodiny.
Pane, prosím,
dovoľ mi byť televízorom
hoci na jeden deň.
Vida Nueva
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Futbal vo výsledkoch
Dorast
Družstvo dorastu v jarnej časti
bojovalo o postup do V. ligy – možno slabou koncentrovanosťou počas zápasov vonku, slabou morálnou silou a schopnosťou veriť vo víťazstvo aj na súperovom ihrisku sa
tento cieľ nepodarilo splniť. Je potrebné viac sa popasovať pri vytvorení kamarátskeho kolektívu, ktorý
by aj v kritických chvíľach vedel obstáť. Aj napriek tomu, že sme verili
v baráž o postup, sa to nepodarilo.
Možno na budúci rok...
Súťažný ročník 2004/2005
futbalu vo výsledkoch
Po jesennej časti futbalu sme
hodnotili jednotlivé družstvá v súťažiach ako dobrý vstup do oravských súťaží, to isté hodnotenie
platí po celej sezóne.
Muži po jesennej časti si polepšili a postúpili o dve priečky vyššie
ako nováčik súťaže, dokázal sa popasovať aj družstvami na prvých
priečkach.
Vďaka patrí všetkým za vzorný prístup k majstrovským zápasom, ako aj za vytvorenie jednoliateho kolektívu.
1. Klin
20 19 0 1 75 :16 57
2. O. B. Potok 20 14 1 5 57 :28 43
3. Zubrohlava 20 12 2 6 41:22 38
4. Krivá
20 10 5 5 50 : 22 35
5. Liesek
20 11 2 7 42 : 33 35
6. Sihelné 20 9 111 48 : 28 28
7. Rabčice
20 8 3 9 46 : 33 27
8. O. Polhora 20 6 6 7 25 : 34 25
9. Vitanová 20 5 312 22 : 50 18
10. Habovka 20 1 217 24: 77 6
11. Brezovica 20 1 118 21 : 83 4

1. Or. Lesná 20 15 0 5
2. Or. Veselé 20 13 4 3
3. Sihelné 20 13 3 4
4.Zubrohlava 20 12 1 7
5. Or. Polhora 20 11 3 6

72 :25 45
55 :20 43
48:20 42
60 : 40 37
46 : 28 36

Muži – hore zľava: P. Kolčák, Marián Tarčak, M. Ferneza, Stano
Kozák, Peter Chudiak, Ján Kolčák, Tomáš Pindjak;
v drepe: Martin Mlynarčík, Dušan Skurčák, Martin Pindjak;
ležmo: Jozef Ludma, Ján Kozák (COACH), Štefan Sunega
1. Lokca
26 19 2 5104 :23 59
2. D.Kubín B 26 16 5 5 75 :33 56
3. Zubrohlava 26 17 3 6 88:32 54
4. Habovka 26 13 8 8 50 : 36 47
5. Zuberec 26 14 4 8 76 : 58 46
6. Or. Jasenica2614 4 8 54 : 42 46
7. Or. Polhora 26 13 6 7 71 : 31 45
8. Žaškov
26 11 510 63 : 51 38
9. Hruštín
26 10 412 62 : 61 34
10. Medzibrodie 26 7 415 37: 69 25
11. O. Lesná 26 6 614 53 : 67 23
12. Zákamenné26 7 118 34 : 75 22
13. Sihelné 26 3 914 31 : 48 17
14. O. Podzám 26 0 323 14 : 176 3

Žiaci – hore zľava: Jozef Sivoň, Sunega, Mazurák, Pindjak, Randiak
(COACH), Pindiak;
v drepe: Kakačka, Grobarčík, Andrej Sunega, M. Grobačík, Lukáš Kozák; ležmo: Laštak
6. Novoť
20 9 5 6 40 : 32 32
7. Zákamenné20 6 6 8 26 : 32 24
8. Klin
20 5 510 39 : 48 20
9. Breza
20 5 411 41 : 50 19
10. Mutné
20 4 313 23: 35 15
11. Rabčice 20 0 020 15 : 135 0

Mladší žiaci
Po jesennej časti boli v tabuľke
na 3. mieste. Po dobrej zimnej príprave a futbalovom zohratí sa každým turnajom dostávali do formy.
Za zmienku stojí porážka Oravskej
Polhory, ako aj remíza. Je potrebné, aby rodičia viac podporovali ich
futbalový talent a viac sa zapojili
pri tréningových procesoch.
1. O. Polhora 24 15 4 5 50 :23 49
2. Sihelné 24 10 5 9 31:39 35
3. Námestovo 24 9 6 9 36:29 33
4. Klin
24 4 416 16 : 27 16

Žiaci
Predpokladali sme, že ako vlani
vybojovali postup do I. triedy v tabuľke Pravdy, i teraz obstoja v strede, keď uhrali remízu v Lokci (1:1).
Že domácej pôde nedajú gól, svedčí o streleckej nemohúcnosti. Príprava – fyzická, ako aj technická, je
na dobrej úrovni. Len poctivé prístupy jednotlivých hráčov k majstrovským zápasom pokrivkávali:
buď na zápas nedošli, alebo sa im
nechcelo hrať. Napriek všetkým
nezdarom patrí všetkým poďakovanie a treba veriť, že z vyššej súťaže nevypadnú dve oravské družstvá a Sihelné si I. triedu obháji.

Záverom ďakkujem všetkým
hráčom aj funkcionárom, ktorí
pracovali okolo futbalu a osobitne starostovi za podporu hráčom
a funkcionárom Petrovi a Jánovi
Kolčákovcom, Tomášovi Pindjakovi pri práci s mladšími a staršími žiakmi v tréningovom procese.
Martinovi Pindjakovi, Františkovi
Grižákovi pre zdarný priebeh dorasteneckej súťaže, za zastúpenie
vedúceho družstva.
Chcem poďakovať aj tým, na
ktorých som si nespomenul. Patrí Vám vďaka.
Ján Kozák,
manažér FK Sihelné

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Sihelnom – na fotograﬁi
spoločne so starostom obce Jozefom Gabrielom, sa zúčastnili obvodnej
súťaže DHZ, ktorá sa konala 29. mája 2005 v Zubrohlave
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Ročník VIII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné
Veľkonočná svieca. Kus odliateho, vyformovaného vosku. Je taká nenápadná, že si ju ani poriadne nevšimnem. A pritom v sebe ukrýva koľko
pravdy. Ako náhle sviecu zapálim, tuhý vosk zrazu prehovorí: Ježiš žije! Smrť nemá posledné slovo. Otcova láska je viac ako smrť a dáva nám život bez hraníc. Večný život!
Zoberiem sviecu do rúk a vykročím. Malé svetielko mi osvetlí temné cesty môjho života. V tom
okamihu prekonávam strach. Už sa nebojím že
do niečoho narazím alebo zablúdim. Vtedy si
uvedomím, že On je tým svetlom! Hlavne vtedy,
keď v živote hľadám cestu.

POHĽAD
na veľkonočnú
sviecu

Ochladilo sa! Podržím ruku nad plameňom
sviece, cítim stúpajúce teplo. Trochu sa ohrejem.
Stále túžim po teple, svetle, slnku... Taká svieca
je naozaj dobrá vec! Ale veď toto všetko mi ponúka aj Boh. A ešte viac – svoje priateľstvo, pokoj,
odpustenie, lásku... Pri ňom nemôžem vnútorne
zamrznúť!
Stále kráčam ďalej a svieca sa stále zmenšuje. Rozumiem tomu. To že svieti a hreje má za následok, že pomaly zhára. Taký je dôsledok každej
obety! Obety sviece, obety Ježišovej, obety mojej... Ale to je predsa naše poslanie, kvôli tomu
sme na tomto svete. Kto to nepochopil, ten je len
„neužitočný služobník!“
Malý kus vyformovaného vosku. A pritom koľko pravdy v sebe ukrýva. Aj cez tohtoročné veľkonočné sviatky si to chcem znova uvedomiť! Že
sú to sviatky života a horiacich sŕdc, sviatky odvahy a obetavej služby, sviatky pokoja a úprimnej radosti. Práve preto budem spievať vznešené
„ALELUJA“!
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Výstavba obce / samospráva

Zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Sihelné
uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 12. 2005 o 16 30 hodine v zasadačke ocú v Sihelnom
obecné zastupiteľstvo
D) ukladá:
1) Prehodnotiť bod č. G/1 z OZ
zo dňa 10. 10. 2005
2) Výboru urbarialistov Sihelné previesť urbariát Sihelné na
právnickú osobu, budovu previesť
na bývalých urbarialistov Sihelné
a prepracovať stanovy združenia
bývalých urbarialistov obce Sihelné a prepracovať stanovy združenia bývalých urbarialistov obce Sihelné.
3) Ukladá vyasfaltovať tieto
miestne komunikácie:
• cesta k J. Pervekovi, celková
dĺžka 150 m,
• cesta do Or. Veselého, celková dĺžka 130 m,
• cesta k Ďubekovi celková
dĺžka 100 m,
• Končina k Mlynarčíkovi, celková dĺžka 550 m,
• cesta okolo MŠ, celková dĺžka 1000 m,
• Stará cesta, celková dĺžka
600 m,

• cesty za dedinou, celková
dĺžka 400 m.
4) Ukladá OcÚ v Sihelnom pripravovať ďalšie nové cesty pod výstavbu ďalších rodinných domov.
e) Schvaľuje:
1) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku ktorý sa nachádza pod rodinným domom na základe geometrického plánu v k. ú.
Sihelné č. 37048201-149/2005,
/681/200 zo dňa 10. 10. 2005.
Pozemok zakreslený ako diel č.
8, KN – C par. č. 98/5 o výmere 112 m2 a diel č. 9, KN-C par. č.
98/4 o výmere 17 m2, pre Stanislav Barnašák, ul. Hlavná č. 755,
029 44 Rabča.
2) Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3) Rozpočet obce Sihelné na
rok 2006.
4) Operačného plánu zimnej
údržby miestnych komunikácii
a to nasledovne:
• cesta k p. Herudovej, č. p. 77,
KN par. č. 1297 v dĺžke 130 m,
• cesta k J. Pervekovi, č. p. 89,
KN par. č. 1302 v dĺžke 150 m,

• cesta k Oravskej Polhore,
č. p. 121, KN par. č. 1300 v dĺžke
100 m,
• cesta do Oravského Veselého, č. p. 116, KN par. č. 1301 v dĺžke 130 m,
• cesta pri ZŠ, Marián Luscoň, č.
p. 485, KN par. č. 1303 v dĺžke 400 m
• cesta ku Jurášovi, č. p. 198,
KN par. č. 1304 v dĺžke 230 m
• cesta J. Sivoň, č. p. 229, KN
par. č. 1208 v dĺžke 140 m,
• cesta poza vodu, KN par. č.
1291, v dĺžke 1000 m,
• cesta za MŠ, č. p. 508, KN
par. č. 556 v dĺžke 200 m,
• cesta za kultúrnym domom, č.
p. 499, KN par. č. 3 v dĺžke 80 m,
• cesta Končina, č. p. 281, KN
par. č. 1275 v dĺžke 700 m,
• Stará cesta po Palitefku, č.
p. 367, KN par. č. 1283 v dĺžke
600 m,
• cesta k Márii Kovalíčkovej,
č. p. 348, KN par. č. 1282 v dĺžke
75 m
• cesta Magura, č. p. 285, KN
par. č. 1279 v dĺžke 1500 m,
• cesta za dedinou k Bieľakovi,
č. p. 338, KN v dĺžke 400 m
• cesta za dedinou k Chudiakovi, č. p. 335, KN v dĺžke 130 m,

• okolie kultúrneho domu
v dĺžke 100 m
• cesta okolo MŠ a ZŠ
• cesta ku kostolu, cintorína
a farskej budovy, KN par. č. 1293,
• cesta Ďubašak František,
č. p. 262, KN par. č. 1276 v dĺžke
150 m.
5) Odmenu starostovi obce
47 % z mesačného platu.
6) Schvaľuje úver vo výške
7 miliónov korún na vyasfaltovanie miestnych komunikácii s platnosťou na 30 rokov.
F) Neschvaľuje:
1) Žiadosť o pridelenie bytu
alebo garsónky pre manželov Juraj Vonšák a manželka Eva, Sihelné z dôvodu nedostatku bytov.
2) Žiadosť o byt pre Brezoňaková Karla, Sihelné č. 207, pre nedostatok bytov.
3) Žiadosť o pridelenie bytu
pre manželov Ferdinand Ďubašák
a manželka Katarína, Sihelné č.
262, pre nedostatok bytov.
a) berie na vedomie:
1) Vyhodnotenie roku 2005.
jozef gabriel,
starosta obce sihelné

Hospodárenie príspevkovej organizácie obce

Hospodárenie obce Sihelné za rok 2005

Správa o hospodárení prísp. org. Obec Sihelné – drobná prevádzka 2005

Správa o hospodárení obce Sihelné za rok 2005

Príspevková organizácia Obec
Sihelné – drobná prevádzka (ďalej
len PO) je zriadená Obcou Sihelné
jej hlavnou úlohou je poskytovanie neziskových verejnoprospešných prác a spracovanie majetku
obce Sihelné. So súhlasom zriaďovateľa a po schválení OZ Sihelné vykonáva aj podnikateľskú činnosť hlavne poskytuje služby pracovných strojov a stavebné akcie
v obci.
Podnikateľská činnosť
V tomto roku sa podieľala hlavne na výstavbe Telocvične pri ZŠ
Sihelné.
Taktiež poskytovala služby a to
hlavne zemné práce pre našich
občanov ako aj iné podnikateľské
subjekty.
V roku 2005 vykázala príspevková organizácia z podnikania
tržby vo výške 3 166 317 Sk. Hospodársky výsledok bol zisk v sume
1 2 21 Sk.
Rozpis zrealizovaných výnosov a nákladov: • výnosy z vedľajšej činnosti: ZŠ Telocvičňa:
2 947 677 Sk, pracovné stroje
202 640 Sk, zimná údržba COOP
16 000 Sk, úroky: 208, celkom:
3 166 525 Sk; • z vedľajšej činnosti: materiál 2 670 535 Sk, služby

61 689 Sk, mzdy – poistné, odvody: 418 451 Sk, poplatky: 3 728 Sk,
celkom: 3 154 404 Sk
Hlavná činnosť
Obec Sihelné – drobná prevádzka ako príspevková organizácia zriadená obcou Sihelné má
v hlavnej náplni prevádzkovanie
verejnoprospešných prác v obci
ako sú údržba MK aj zimná, verejné osvetlenie, MR, verejné priestranstva, cintorín a správu majetku obce t. j. obecných bytov, kultúrneho domu, PZ.
Hospodárenie príspevkovej organizácie na tomto úseku bolo
v roku 2005 nasledovné:
• príjmy: príspevok z rozpočtu obce: 553 611 Sk, verejnoprospešné práce: 108 368 Sk, nebytové priestory 239 942 Sk, KD sála:
25 143 Sk, bytové hospodárstvo:
177 050 Sk, stavebné pracovné
stroje: 176 473 Sk, úroky: 175 Sk;
• výdaje: materiál: 473 325 Sk, voda + elektrická energia: 17 248 Sk,
služby/výroba tepla v kultúrnom
dome: 66 407 Sk, mzdy + poistné,
sociálne náklady: 722 257 Sk, poplatky: 5 600 Sk, účtovné odpisy:
53 596 Sk.
jozef gabriel,
starosta obce sihelné

beŽNÉ PRíjMY
Rozpočet 2005/Skutočnosť
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu spolu: 870 Sk/
1651 Sk.
Daňové príjmy: DPFO Výnos
dane z príjmov 4 580/7 928; daň
z pozemkov 460/106, daň zo stavieb 410/169, daň z bytov 0/1, daň
za psa 2/0, daň za výherné hracie automaty 0/135, daň za ubytovanie 10/0, daň za užívanie verejných priestranstiev 3/3, daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 520/384;
Nedaňové príjmy: z prenájmu
budov 4/470: z toho: nájom z prevádzky 0/118, nájom za miestnosť 0/2, nájom CZŠ 0/350; príjmy z pren. strojov, prístr. 2/1,
správne poplatky 28/52; za kopírovanie, pokuty, penále 0/3;
popl. a platby za predaj výrobkov. tovarov a služieb 10/360:
z toho: za MR 0/9, za vodu 0/13,
za kopírovanie 0/1,za kuch. odpad 0/1, združené fin. prostr. 0/110, cintorín. popl. 0/2,
príjem za teplo 0/218, iné príjmy 0/6, popl. a platby za jasle,
mater. školy 10/43,Popl. a platby

za stravné 0/184, príjem z predaja majetku 0/978, príjem z predaja pozemku 0/1, úroky 3/2, príjmy z náhrad poist. 0/20, príjem
z dobrop. 0/34;
Transfery 2417/3529: z toho: na stravu 0/10, na zdravotníctvo 0/22,na výst. telocvične 0/3000, na pozem. komunikácie 0/3, na náklady aktiv. činnosť 0/494; prebytok hospodárenia z min. roka 245/248
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu celkom 870/152.
Všeobecné verejné služby inde neklasiﬁkované: voľby 0/22;
obce: mzdy, príplatky OcÚ
1200/1416, poistne do VsZP, Sideria, soc., spol. 452/538, cestovné
náhrady 5/0, energia 77/104, voda
3/0, poštovné služ. telek. 215/244,
interiérové vybavenie 0/31, výpočtová technika 30/25, prevádzkové
stroje a prístroje 50/13, všeob. materiál, kan., čistiace, papier 95/91,
knihy, časopisy 25/22, pracovné
odevy, obuv 10/4, software, licencie 20/24, palivo ako zdroj energie 0/9, reprezent. 15/17, auto –
benzín 90/72, údr., opravy, servis

obecné zastupiteľstvo / sociálne veci
áut 20/114, poistenie áut 50/46,
doprava 0/6, karty. známky, poplatky 2/0, údržba inter. vybavenia 25/17, údržba výpočtovej techniky 10/9, údržba prevádzkových
strojov a prístrojov 15/3, údržba špec. stroj., prístr. 0/2, údržba
budov 0/1, školenia, kurzy. porady 5/0, reklama propagácia 7/1,
všeobecné služby 15/5, špeciálne
služby 15/52, civilná služba 50/45,
poplatky 15/0, stravovanie 70/47,
poistné budov 25/24, Prídel do
sociálneho fondu 15/26, odmeny 20/0, odmeny zamestnancov
mimo pracovného pomeru (dohody) 50/32, bežné transfery 50/20,
výstavba amﬁteátra 0/25.
Finančná oblasť: audítorské
služby 20/0, poplatky 20/19.
Transakcie verejného dlhu:
splátka úroku 150/133, splátka
úveru 240/356.
Požiarna ochrana: energia
30/26, špeciálny materiál hadice
0/17, pracovné odevy, obuv 0/12,
palivo ako zdroj energie 4/3, servis, údržba áut 7/2, poistenie
áut 16/0, údržba budov 2/0, poistné budov 6/0, odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru (dohody) 5/0.
Cestná doprava: údržba miestnych komunikácii 165/62, geometrický plán, kolky miestne komunikácie 200/11.
odpadové hospodárstvo: smetné nádoby 20/37, odvoz odpadu 160/174, poplatky za skládku 150/147.
Rozvoj obcí: mzdy VPP 55/327,
odvody 62/114, mater. 30/174,
prac. odevy. obuv akt. čin. 0/42,
stravovanie 0/11, poistné 0/8,
príspevok Drobnej prevádzke
532/554, zásobovanie vodou:
energia 5/4; verejné osvetlenie:
energia 180/185 údržba verejného
osvetlenia 20/54.
bytové hospodárstvo: energia 5/0, údržba hasiacich prístrojov 0/3, znalec. posudky 0/17, rekonš. BJ (výmena okien) 0/225.
Rekreačné a šport. služby (telovýchova): poistné 0/1, energia 3/2, materiál (výstavba telocvične.) 13/53, poist. telocvičňa 0/18, reprez., dary 0/22, palivo ako zdroj energie 0/7, doprava
futbalistov 0/45, údržba ihriska,
klzisko 5/22, odmeny na dohody
(výstavba telocvične 5/133, príspevok telovýchove 80/77, výstavba telocvične 1 100/5 402; knižnica: odmeny 5/0.
Kultúra: všeob. mat., kan.,
čist., papier 10/0, údržba has.
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prístrojov 0/3, údržba kult. domu 0/23, propagácia 0/1, propag.
(folklór. slávnosti) 82/66, (odpustové dni) 1/1, (deň matiek) 5/4,
(prísp. Ergo, darčeky na Mikuláša) 4/5, mzda kronikára 5/0,
prísp. folklór. skupinám 0/5; vysiel. a vydav. služby: materiál 0/4,
údržba MR 0/27, propagácia (časopis Sihelník) 15/17, poplatky za
rozhlas 0/1.

Zima bola dlhá a chladná

Náboženské a iné spoloč.
slúž. cintorín: energia 4/3, údržba cintorína 0/14, členské združeniam 20/12, príspevok charite
(opatrovateľská služba) 303/287.
Materská škola: mzda 800/781,
odvody 249/281, energia 110/215,
voda 5/11, poštovné služby, telekomunikácie 20/0, interiérové vybavenie (koberce, guma... ) 0/95,
údržba has. prístrojov 0/8, všeob. mat., kancel. , čistiace, papier 40/69, knihy. časopisy 4/2,
prac. odevy. obuv 5/2; údržba
strojov, prístroje a zariadení 0/17,
údržba budovy 231/101, poplatky
banke 10/7, stravovanie 0/22, poistné budov 0/9, prídel do sociálneho fondu 10/10.
Základná škola: údržba budovy 0/78, poistné 0/7, príspevok
CZŠ (výlet, plavecký výcvik, družina) 0/42, fa za projekt 0/58, školenia, kurzy, porady 0/12.
Školská jedáleň: mzda 35/304,
odvody 105/115, energia 110/15,
voda 15/33, poštové služby, telekomunikačné 10/0, interiérové
vybavenie (koberce, guma) 0/25,
prevádzkové stroje a prístroje (nákup elektrospotrebičov) 0/14, všeobecný materiál, kancelárske, čistiace, papier 25/32, knihy. časopisy 1/0, pracovné odevy, obuv 3/4,
údržba strojov, prístroje a zariadení 0/4, poplatky banke 5/8, stravovanie 0/25, prídel do sociálneho fondu 6/4.
Starostlivosť o starých občanov: reprezentačné 0/33.
Pomoc občanom v hmotnej núdzi: stravovanie pre deti
v hmotnej núdzi 0/10, príspevok
pri požiari 0/10.
Finančné prostriedky obce
k 31. 12. 2005:
• ﬁnančné prostriedky na bežnom účte: 201 183, 69 Sk
• ﬁnančné prostriedky strav.
účet: 25 993, 04 Sk
• ﬁnančné prostriedky sociálny fond: 49 059, 68 Sk
• ﬁnančné prostriedky v hotovosti: 0 Sk.
jozef gabriel,
starosta obce sihelné

Musíme si povedať, táto zima
bola dlhá a chladná, čo sme pocítili na vlastnej koži. Náklady na teplo prekročili každoročný priemer
a museli sme doplniť zásoby, aby
sme mali čím kúriť do jari. Včasná
zima a silné mrazy nám robili veľké
problémy so zásobovaním pitnou
vodou. Museli sme pristúpiť k regulácii, čo je už posledná možnosť
ako uspokojiť všetky domácnosti, aj
napriek tomu boli domácnosti, ktoré nemali vodu aj viac ako mesiac.
Pravda je taká, že výdatnosť prameňov klesla na minimum nielen
v Sihelskom hrádku, ale aj v Pilsku. Je to neuveriteľné, ale je to tak.
Tým chcem vyvrátiť rôzne reči o rôznych poruchách a iných výmysloch,
čo sa šírili pomedzi ľudí. Ešte bolo šťastie, že v Pilsku boli pramene,
ktoré neboli vpustené do potrubia.
Ako náhle bola možnosť sa dostať
do Pilska a vyvliecť ruly na prepojenie, tak sa dva voľné pramene pripojili. Týmto musím poďakovať svojím zamestnancom, ktorý sa brodili v 1,5 m snehu a ešte museli ručne
nájsť prívodné potrubie v zemi. Zá-

roveň sa chcem poďakovať Jozefovi
Konhauserovi, ktorý nám na skutry
vyviezol do Pilska vodovodné ruly.
V tomto roku musíme urobiť všetko preto, aby sa tento problém nezopakoval a pripojíme ostatné pramene. Za to všetko sme dostali upozornenie od Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že sme bez povolenia vpustili do ich potrubia vodu,
že vraj, ktorá môže ohroziť zdravie
obyvateľstva. Takú vďaku sme od
nich dostali.
Petičná akcia, ktorá bola zaslaná na vodárenskú spoločnosť, kde
občania vyjadrili svoju nespokojnosť so zásobovaním pitnou vodou
a aby vodárenská spoločnosť odovzdala vodovod do správy obce bola opodstatnená. Bude to ťažké, ale
dúfajme, že sa to podarí.
Aj v tomto roku je hlavnou akciou v obci výstavba telocvične.
Spustiť do prevádzky ju chceme na
začiatok nového školského roka.
V tomto roku sa poobkladali obklady a dlažby v sprchách, toaletách,
triedach, šatňa ch, chodbách a vestibule. V týchto dňoch sa dokončili
stropy v triedach a vestibule. Pokračuje sa v maľovaní všetkých miestnosti a haly. Po Veľkej noci sa začne s odpruženým roštom pod parkety a izoláciami v hale. Objednali sa
pevne zabudované a prenosné športové náradia. Samotné parkety vložíme do haly pravdepodobne v mesiaci máj. Práce je ešte dosť, ale verím, že sa nám podarí dodržať termín plánovaného otvorenia.
MILÍ SPOLUOBČANIA, prajem Vám
radosť zo vzkrieseného Ježiša Krista a šťastné prežitie Veľkonočných
sviatkov.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Opatrenia proti
vtáčej chrípke

Vtáčia chrípka (Aviárna inﬂu
enza) sa v súčasnosti považuje za
závažné ochorenie domácej hydi
ny a voľne žijúceho vtáctva, ktorá
má v krajine s výskytom zdravot
ný, ekonomický, sociálny a politic
ký dopad.
Chrípka vtákov je infekčná (ná
kazlivá) vírusová choroba domá
cich, voľne žijúcich a exotických
vtákov. Vyskytuje sa hlavne u mo
riek, kačiek, husí, kury domácej,
perličiek, prepelíc, holubov, ja
rabíc, labutí, kormoránov, čajok,
hrdličiek, škorcov, drozdov, lasto
vičiek, vrabcov a pštrosov.
Pôvodca vtáčej chrípky je ví
rus, ktorý v truse vtákov prežíva
30 dní pri teplote 4oC, alebo 7 dní

pri teplote 20 °C, pri izbovej tep
lote na slame 28 dní a vo vajcovej
škrupine 8 dní. Z dezinfekčných
prostriedkov účinných proti víru
su vtáčej chrípky sú: 2 – 4 % lúh
sodný, 2 – 4 % chlórové vápno, 4 –
8 % chloramín B.
pokračovanie – s. 4
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Zdravie / Nevypaľujte trávu!

Opatrenia proti
vtáčej chrípke

Dokončenie – s. 3

Vtáčia chrípka vyvoláva u hydiny dve rôzne klinické formy a to:
1. vysokopatogénnu
vtáčiu
chrípku, pri ktorej je pozorova
ný náhly úhyn, choroba je v tomto
prípade extrémne nákazlivá, pri
čom úhyn je až 100 %
2. nízkopatogénnu vtáčiu chríp
ku, pri ktorej vírus vyvoláva len
miestne infekcie s miernejšími kli
nickými príznakmi ako sú mierne
dýchacie príznaky, problémy so
znáškou, alebo príznaky choroby
môžu aj chýbať
Vírusy vyvolávajúce nízkopa
togénnu vtáčiu chrípku prežíva
jú v prírode v populácii voľne žijú
cich vtákov, hlavne vodného vtác
tva, ktoré po vstupe do organizmu
hydiny môže mutovať (zmeniť sa)
na vírus vyvolávajúci vysokopa
togénnu vtáčiu chrípku. Z uvede
ného vyplýva, že vyššie riziko na
kazenia vtáčou chrípkou majú tie
chovy hydiny, ktoré sa nachádza
jú pod migračnými (sťahujúcimi)
cestami voľne žijúceho vtáctva,
alebo v tesnej blízkosti miest slú
žiacich k ich rozmnožovaniu ale
bo odpočinku.
Dĺžka inkubačnej doby, čo je
časový úsek medzi kontaktom
s pôvodcom nákazy a vypuknu
tím klinických príznakov, sa pohy
buje od niekoľkých hodín až do 3
dní, maximálne do 1 týždňa. Hlav
nými klinickými príznakmi vtáčej
chrípky je strata plachosti, zníže
ná aktivita a príjem krmiva, po
stihnuté jedince majú našuchore
né perie, nosnice častejšie kvoka
jú, výrazne sa znižuje znáška ale
bo sa úplne zastaví. Vajcia sú de
formované a majú tenkú škrupinu.
Objavujú sa aj dýchacie poruchy
ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot,
nadmerné slzenie, opuchy hlavy,
viečok, výtok z nosových otvorov.
Môžu sa objaviť aj opuchy a krvá
caniny na končatinách.
Vírus sa z organizmu hydiny
vylučuje sekrétmi – výtokmi z no
sových otvorov, kašľom, kýchaním
a trusom.
Vírus sa v chove hydiny šíri kon
taktom s chorými vtákmi, pros
tredníctvom ošetrovateľov, kon
taminovanými predmetmi, krmi
vom vodou a násadovými vajcami.
Jednými z možných spôsobov
prenosu vtáčej chrípky na hydi
nu a farmové chovy vtákov je pre
nos z voľne žijúcich vtákov, hlavne
z vodného vtáctva. Z tohto dôvodu
je potrebné:
• zabrániť priamemu a nepria
memu kontaktu voľne žijúcich vtá

kov, zvlášť vodného vtáctva s hydi
nou, hydinu je treba držať v uzav
retom priestore alebo pod prí
streškom a chrániť ju pred kontak
tom s voľne žijúcim vtáctvom
• umiestňovať krmivo pre
vlastnú hydinu takým spôsobom,
aby sa k nemu nemohlo dostať di
vo žijúce vtáctvo
• sliepky a morky nedržať spo
ločne s vodnou hydinou
• hydinu nenapájať vodou zo
zásobníkov povrchových vôd prí
stupných voľne žijúcemu vtáctvu
• prísne dodržiavať nákup hydi
ny len z registrovaných fariem, kto
ré sú pod veterinárnym dozorom
• pri podozrení z nákazy dez
infikovať všetok materiál, ktorý je
v priestore chovu hydiny vynesený
alebo ho v priestoroch chovu hydi
ny nechať
• obdržiavať najprísnejšie pra
vidlá hygieny
• vyvarovať sa ilegálnemu (ne
povolenému) dovozu hydiny a vtá
kov zo zahraničia (exotické, okras
né vtáky)
Aj keď riziko nakazenia ľudí ví
rusom vtáčej chrípky je pomer
ne nízke môže mať pre infikované
osoby fatálny (nepríjemný) prie
beh. U ľudí je možná infekcia úz
kym kontaktom s infikovanými
vtákmi alebo hydinou a ich pro
duktmi – hlavne trusom a sekrét
mi (výlučkami dýchacieho ústro
jenstva) alebo konzumáciou ne
dostatočne tepelne opracované
ho mäsa. Pri tepelnom spracova
ní hydinového mäsa a hydinových
produktov sa vírus vtáčej chrípky
inaktivuje (ničí) pri 70 oC.
Perie a páperie z hydiny mô
že byť takisto infekčné v dôsledku
kontaminácie trusom alebo inými
telovými tekutinami.
V Slovenskej republike sa vyko
náva tzv. monitorovací program,
ktorým sa sleduje potencionál
ny (možný výskyt) vírusu vtáčej
chrípky a voľne žijúce vtáky.
V prípade nálezu uhynutých vtákov alebo ne-

prirodzene sa správajúcich vtákov je potrebné
tento bezodkladne hlásiť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu Dolný Kubín č.
tel: 043/5862841). Dôležitou zásadou pri nájdení
uhynutého vtáka je nedotýkať sa ho.
Vlastník alebo držiteľ zvierat je podľa §16, ods. 3 zákona
č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti... povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt moru hydiny (zníženie príjmu krmiva a vody, zvýšený úhyn, pokles znášky alebo akýkoľvek klinický prejav svedčiaci pre vtáčiu
chrípku).
RVPS Dolný Kubín
ďalej odporúča:
• pri nahlásení nájdeného uhy
nutého, alebo z choroby podozri
vého vtáka, aby nahlasujúci uvie
dol svoju presnú adresu, kontakt,
aby presne popísal miesto nálezu
• obec, v katastri ktorej bol náj
dený uhynutý, alebo z choroby po
dozrivý vták, je povinný zabezpe
čiť prípadnú pomoc úradnému ve
terinárnemu lekárovi pri odbere
na laboratórne vyšetrenie (rebrík,
člnok a pod.)
• aby sa osoba, ktorá prišla do
kontaktu s uhynutým, alebo z cho
roby podozrivým vtákom striktne
riadila pokynmi úradného veteri
nárneho lekára.
Ďalšie dôležité informácie
o vtáčej chrípke
Vtáčia chrípka je vírusové pre
nosné ochorenie vtákov, hydiny,
prípadne iných zvierat, s ťažkým
priebehom, ktoré často končí ich
uhynutím.
Prenos na ľudí je veľmi zried
kavý, najčastejšie pri manipulácii
s chorými, resp. uhynutými zvie
ratami alebo nedodržaní zásad

osobnej hygieny, prípadne vdýc
hnutím prachu s obsahom vý
lučkov chorých, resp. uhynutých
zvierat. Miestom vstupu vírusu
do organizmu človeka sú ústa, nos
a očné spojovky.
Inkubačný čas, t. j. čas od infi
kovania sa po objavenie sa prvých
príznakov ochorenia, je priemer
ne 7 dní, maximálne 10 dní.
Podozrenie na ochorenie spô
sobené vírusom vtáčej chrípky je
každé ochorenie s horúčkou 38 °C
a viac, s kašľom, bolesťami hrdla,
alebo s ťažkosťami s dýchaním, ak
chorá osoba v predchádzajúcich
desiatich dňoch bola v oblasti s vý
skytom vtáčej chrípky, alebo ma
nipulovala s chorými alebo uhy
nutými zvieratami.
Hlavným rezervoárom vírusov v prírode sú voľne žijúce vtáky, najmä vodné vtáctvo – divé
kačice, labute, husi.

Prevencia:
• nedotýkajte sa uhynutých, ale
bo z ochorenia podozrivých vtákov,
• ak mačka prinesie chorého
alebo mŕtveho vtáka do domu,
navlečte si rukavice a vložte ho
do igelitového vreca, následne si
umyte ruky,
• noste rukavice, keď čistí
te mačacie odpadky a následne si
umyte ruky, oznámte nález uhy
nutého vtáka príslušnej regionál
nej veterinárnej a potravinovej
správe,
• dodržiavajte zásady osob
nej hygieny (vždy si umyte ruky
pred zaobchádzaním s potravina
mi, umývanie rúk mydlom a vo
dou a pranie odevov v odporúča
nej teplote s bežným pracím pros
triedkom je dostatočné na zniče
–OcÚ
nie vírusu chrípky).

Zákaz zapaľovať suchú
trávu, lístie,
páliť haluzE v lese!

Časopis žiakov
Cirkevnej základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihelnom
Sihelnom
č. 1/2006

Veľká noc
Je tu čas jari. Vo vzduchu cítiť
neopakovateľnú vôňu prebúdzajúcej sa prírody. Kvety sa nedočkavo
vystierajú k oblohe, potoky sa napĺňajú vodou roztápajúceho sa snehu, semená začínajú klíčiť, lúky sa
opäť zelenajú. Zaznieva symfónia
oslavy života, vôle žiť.

v 12. storočí sa objavili prvé maľované vajíčka. Najskôr iba červené,
neskôr sa pridružila zelená a žltá –
farby života. Jednofarebné postupne vystriedali vajíčka zdobené s čoraz väčšou fantáziou – vyškrabovaním, oblepovaním, dierkovaním či
odrôtovaním...

Veľkonočné sviatky patria
k najkrajším a najveľkolepejším
v roku. Pre kresťanov sú aj dnes
najvýznamnejším obdobím. Slávia sa na pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista – Božieho baránka. Veľká noc – Hebrejsky Pesah
– je aj najväčším sviatkom židov.
Pripomínajú si ním vyslobodenie
z egyptského otroctva.
Veľká noc každý rok pripadne
na iný deň. Kresťania ju slávia vždy v prvú nedeľu po splne mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Ak je spln v nedeľu, Veľká noc sa oslávi o týždeň.

jarná veštba
Z vajíčok sa tiež predpovedala budúcnosť. Predvídalo sa podľa nich počasie, úroda, dĺžka života
i výdavky. V sklenenom pohári rozpúšťali vaječný bielok. Podľa vznikajúcich sa tvarov predpovedali
budúcnosť. Napríklad kostol mladému dievčaťu veštil svadbu, starému človekovi blížiaci sa koniec.
Loď s plachtami predstavovala mužov skorý návrat domov alebo ďalekú púť. Ak sa bielok náhle spustil na dno pohára, hrozilo nešťastie.

Zvyky a obyčaje
V ľudovej tradícii sa zachovali
početné zvyky a obyčaje súvisiace
s vítaním jari a oslavou prebúdzajúcej sa prírody.
• Korbáč ako symbol odovzdávania sily, zdravia a sviežosti mladého prútika,
• dekorovanie bahniatkami či
zajačikmi ako potecha z novonarodených mláďat,
• polievanie prinášajúce mladosť a sviežosť po celý rok
• či maľovanie vajíčok predstavujúce prísľub krásy života vznikajúceho zo zárodku.
Maľovanie vajíčok
Dáva sa do súvislosti aj so zákazom ich konzumovania počas
pôstneho obdobia v minulosti. Už

Symboly zdravia a sily
Vajíčko v jarnom zvykosloví bolo nielen predmetom na obdarovanie kupačov a šibačov, ale patrilo aj k obradným pokrmom. Zvyšky z neho kládli napríklad aj do zeme pri siatí obilia, ba aj na hroby
mŕtvych. Jarné obdobie sprevádzalo veľa magických úkonov a väčšina z nich pripadala na veľkonočný týždeň. Vynášala sa Morena
a s ňou zlé sily. Prinášalo sa leto –
zelený stromček ovešaný sviečkami a stužkami. Ľudia sa umývali či
dokonca kúpali v potoku, aby z tela
vyhnali choroby, zaistili si zdravie,
krásu a šikovnosť.
a čo dnes?
Vodu z potoka nahradila sprcha,
kraslice čokoládové vajíčka. Radosť dievčat z príchodu šibačov je
však rovnaká aj v treťom tisícročí.

Prežime Veľkonočné sviatky
v radosti
sviatky prežili podľa slov svätého
Od počiatku cirkvi boli Veľkonočné sviatky hlavným a ústredným
sviatkom cirkevného roka. Po celých
50 dní slávili kresťania vzkriesenie
Pána. Radovali sa z toho, že láska zvíťazila nad smrťou, a že skrze vzkriesenie máme podiel na naplnení života Ježiša Krista. Výrazom tejto veľkonočnej radosti sa
stali rozmanité spevy Aleluja. Prajem Vám, aby ste tieto veľkonočné

Augustína:
„Spievajte Aleluja, tu na zemi,
kde sme ešte plní starosti, aby sme
raz mohli spievať tam v istote. Spievajte Aleluja dnes, nie preto, aby
sme sa radovali z pokoja, ale aby
sme našli útechu v trápení. Tak ako
spievali pútnici. Spievaj, ale kráčaj
ďalej! Spevom sa teš v núdzi, nebuď
mrzutý! Spievaj a kráčaj ďalej!“
riaditeľka školy
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Žiackym perom

Aká som ja
veľká dáma...

Veľká noc
Veľká Noc je najväčší kresťanský sviatok. Začína sa 40 dňovým
pôstom. Najznámejšie sú tri dni,
ktoré sa nazývajú: Zelený štvrtok,
Veľký piatok a Biela sobota. Najcharakteristickejší je Veľký piatok, lebo v ten deň na kríži zomrel
Ježiš Kristus. Aj Veľkonočný pondelok je pre mnohých určite nezabudnuteľný. Chlapci chodievajú
polievať dievčatá. Tento rok pripadol Veľkonočný pondelok na
17. apríl.
alžbeta Chudiaková, 9. a

Prvý jarný deň

Prvý jarný deň v tomto roku
pripadol na 21. marec. Jar je obdobie, keď
sa zem prebúdza k životu.
Vtedy slniečko začína z oblohy
na zem vysielať teplejšie lúče.
Všetko sa zo dňa na deň začnú
meniť. Jarnú náladu nám pričaria
spod
snehu vykúkajúce sa snežienky,
žlté narcisy, pestrofarebné tulipány i svieža
zeleň trávy. Na ovocných stromoch sa ukazujú biele a ružové
púčiky
kvietkov, z ktorých sa čoskoro
dočkáme prvého ovocia.
Po oblohe lietajú vtáky priletajúce z teplých krajov, hľadajú si
v korunách stromov vhodné miesto pre svoje hniezdo, kde čoskoro
budú s láskou vychovávať
svoje potomstvo.
Veľmi sa na jar teším. Len aby
tu už ostala.
Katka Chudiaková, 9. a

Jar
Jar je jedno zo štyroch ročných období. Začína sa 21. marca. Je to obdobie prebúdzania
celej prírody zo zimného spánku. Všade sa topia kopy snehu.
Všade sú samé mláky vody. Ľudia z južného Slovenska sa tohto obdobia obávajú najviac kvôli
záplavám. Väčšinou majú zatopené pivnice a domy. So záplavami zápasia každý rok. Vznikajú im obrovské škody, a preto
sa tešia na leto. S jarným obdobím sú spojené všetky práce na
poli. S tými musíme ešte chvíľu
počkať, lebo sneh sa topí veľmi
pomaly. Teploty vzduchu sú na
toto obdobie nízke.
Ľubomír Vorčák, 9. a

Oblievačka
Na Veľkú noc vody dosť,
malým deťom na radosť.
Chlapec príde obleje,
dievča celé mokré je.
Vyšibe ju korbáčom,
bude dobrým kúpačom.
Mamka rýchlo stužku dá,
a hneď chlapcov z domu hná.
Gita a Monika, 7. a

Rozprávka
o jari
Kde bolo tam bolo, bolo jedno
kráľovstvo a v tom kráľovstve bývala
šťastná rodinka – kráľ ,kráľovná a malá princezná, ktorej dali
meno Jar.
Keď jej rodičia zomreli a ona
bola už veľká ,rozhodla sa ,že príde k nám
na Oravu koncom marca. Keď
sme ráno otvorili očká, šteklili nás
na líce
teplé slnečné lúče. Jar vonku fúkala teplý vánok. V búde sa
k mamke
túlili malé šteňatá, za sliepkou
chodili malé kuriatka.
Máme veľmi radi jar, lebo zažijeme veľa zážitkov.
Žiaci 3. a

Zaujímavosti / tvorba

Pekné sviatky

Prajeme Vám krásne prežitie
veľkonočných sviatkov. Nech Vaše domy sú plné pokoja, stoly hýria
hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.
PS: a veľa vody
žiaci CZŠ

Príchod
drozdov
Raz jedno ráno som sa zobudil a zbadal som, že sa začal topiť sneh. Išiel som do školy a veľmi som sa namočil ,ale konečne
som si uvedomil že prichádza jar.
Keď som prišiel zo školy, bol som
robiť hrádze, ale znova som sa namočil. Večer som prišiel domov.
Keď som išiel spať, chvíľu som
stál v hale a v mojej izbe som začul šum vtáčích krídel. Pozrel som
sa len tak po tme a videl som akúsi
čiernu škvrnu, ako lieta po mojej
izbe. Keď som to povedal mame,
zasvietila a na mojej stíhačke, ktorú som mal na špagáte sedel drozd.
Mama zavolala otca. Potom sme
otvorili okno a vyhnali sme ho.
Už som si bol istý že prišla jar.
Milan Mazurák, 3. a

Budík
Keď som bol malý, spýtal
som sa dedka, čo je to jar. On
mi povedal, že jar je akokeby budík, ktorý všetko zobúdza. Zobúdza stromy, rastliny
a roztápa sneh.Aj ľudí prebúdza a prináša im radosť.

Mala som asi tri roky. Moja
teta Zuzka je o pár rokov staršia. Vždy sme spolu vymýšľali
nové hry. Na princezné, na mamičky, na modelky. Nápady sa
rodili najčastejšie v jej hlave.
Ja som tiež nechcela zaostávať. A nápad bol na svete. Vyobliekala som sa , ako som
najkrajšie vedela. Ukradla som
mamine lodičky, čiže topánky
na podpätku.
Vôbec mi neboli veľké....
Vyskakovali mi pri každom
kroku. Dlho som schádzala po
schodoch. Na každom schode
som ich musela obúvať nanovo.
Nevadilo, veď som moderná.
Najhoršie to bolo na pieskovisku. Viete si predstaviť chodiť
po piesku v obrovských vysokých topánkach?!
Stále sa mi naberal do nich
piesok,ale ja som trpezlivo vyhadzovala, vyhadzovala, vyhadzovala... Bola to pekná hra
hoci, Nikolka sa nevedela vynadívať.
Kristína Staníková, 5. b

Bojazlivý
zajko
Veľká noc je na dosah.
Vieš, či nevieš jej obsah?
O zajkovi maličkom,
Čo chodieval s korbáčom.
Malý zajko hopká po dvore,
šups a už je v komore.
Zľakol sa on malej mušky,
čo zletela spod halúzky.
Čaká, čaká, kde je muška.
Ticho bźźź.....................
Vyletela spod brlôžka.
janko Grižák, 7. a.

Naše postrehy

Karneval
=> V nedeľu,
keď som bola
na karnevale,
sa mi veľmi páčila diskotéka.
Aj masky boli celkom pekné. Najviac sa
mi páčili vodníci a rúž.
=> Na diskotéke bolo super. Boli sme až do konca, poriadne sme sa
vytancovali. Ale najlepšie, keď už bola tma. Na druhý deň nás čakal
lyžiarsky.
žiaci 7. a

Zo života školy / tvorba

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

7. strana / 13. . 2006

VEĽKÁ NOC
Najprv sa úplne podobá vajíčku,
aké máte doma v chladničke. Zrazu sa v ňom začne niečo jemne pohybovať...a zvnútra počuť ťukanie
na škrupinku. Malá dieročka, neskôr väčšia, väčšia... A potom vykukne. Strapaté, spotené kuriatko. Ešte je síce neisté na svojich
nôžkach, ale už je tu, živé a pípajúce. Píí, píí... Hm, je Zázrak, ako vo
vajíčku pod veľkým teplom rastie,
ako si samo pomôže von, preťuká
dieročku, vystrčí zobáčik. Nakoniec celou silou vytlačí časť škrupiny a vyskočí rovno pred zvedavé oči...
Teraz ti je jasné, prečo sa vajíčko už veľmi dávno stalo symbolom
Veľkej noci, zmŕtvychvstania Ježiša...
Víťazstvo nového kuriatka nad

škrupinou, ktorá ho drží vo svojej
moci, je obrazom Ježišovho víťazstva nad mocou smrti, ktorá ho držala v hrobe.

Stretnutie so zmŕtvýchvstalým
KRISTUS SKUTOČNE VSTAL
Z MŔTVYCH.
ALELUJA!
JEHO RANY NÁS UZDRAVILI
JA SOM S VAMI PO VŠETKY
DNI AŽ DO KONCA SVETA
PORAZENÝ, ČI VÍŤAZ?
NÁDEJ V UTRPENÍ

Svätý otec ján Pavol II.

Prostredníctvom školského
rozhlasu sme si spomenuli na vý
ročie smrti nezabudnuteľného
svätého Otca Jána Pavla II., ktoré
ho slová ešte jasne počujeme, jeho
otcovské láskavé rady a jeho pas
tierske požehnanie, ktorým ob
jímal bez výnimky všetkých ľu
dí. Predovšetkým detí, chorých a
starších.
Dnes už nemôže pozdvihnúť
svoje ruky, aby nimi požehnával,
nemôže vyrieknuť ani slová po
žehnania, dnes nás požehnáva z

neba a vyprosu
je nám Božie mi
losrdenstvo. Svo
ju chorobu a svo
je trápenie obe
toval za celú Cir
kev, za celý svet
a za každého člo
veka tejto plané
ty. Inak to ani ne
mohol urobiť, le
bo pre neho kaž
dý človek je Bo
žím dieťaťom, za
ktorého Kristus zaplatil svojou kr
vou a umučením na kríži.
Pontifikát Jána Pavla II. bol od
samého začiatku poznačený utr
pením, ktoré dnešný človek nech
ce prijať. Nezabúdajme na slová,
ktoré Ján Pavol II., ktoré vyriekol
na poslednej návšteve Slovenska.
povzbudzujem ťa:
„Nikdy sa nehanbi za evanjelium! Chráň si ho v svojom srdci
ako najcennejší poklad, z ktorého
môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života.“

Beseda s misionárkou
Beseda s misionárkou – sestrou
Františkou Olexovou z Afriky
Na našu školu zavítala rehoľná sestra Františka z rehole sv. Františka Assiského, ktorá už 12 rokov pôsobí v Afrike.
Poslaním tejto rehole v Afrike je
vzdelávať a pomáhať chorým na
AIDS. Majú tu dom, ktorý volajú
misia sv. Jána, kde sa týmto chorým venujú.
Podelila sa s nami o zážitky
v tejto pre nás neznámej krajine
zažité. Rozprávala o živote, chorobách a starostiach .
Keďže v tejto krajine je veľa ľudí
nakazených vírusom AIDS, smrť
je jej každodennou spoločníčkou
s ktorou sa musela vyrovnať. Keď
prišla do Afriky ako najťažšie bolo
podľa jej slov vidieť zomierať malé
dieťa, ktoré je nevinné a trpí tak isto ako dospelý človek.
Jej spolusestra vymyslela príbeh, ktorý pomáha ľahšie prijať
smrť detí. Hovorí o tom, ako v nebi boli už všetci anjeli unavený

a starí a tak nemal kto Pánu Bohu
spievať na chválu. Pán Boh sa preto rozhodol pozrieť na Zem. Zrazu zbadal misiu sv. Jána a počul
ako tam mali černoškovia krásne spievajú a rozhodol sa, že by
si odtiaľ jedného anjelika mohol
vziať. Vtedy sa povie meno dieťaťa, ktoré zomiera a sestra sa opýta či mu ho deti chcú dať. Na túto
výzvu všetky deti radostne volajú:
Áno, dáme mu ho, on bude hviezdou na oblohe.
Ďalším vážnym problémom tejto krajiny je nedostatok vody a málo jedla. Sestra Františka vyzvala
naše deti k tomu, aby sa snažili vážiť si vodu a jedlo, ktoré sú pre nás
samozrejmosťou.
Posledné slová sestry Františky:
„Až keď som prišla do Afriky uvedomila som si čo sú skutočné problémy. My, ktorí sme nezažili
v živote nič vážne, sme náchylní robiť si ťažkú hlavu z vecí, ktoré často
nie sú až také dôležité.“

Duchovná obnova pre
deviatakov 22. marca
Monitoring žiakov 9. ročníka
už nie je žiadnou novinkou a žia
ci sa naň pripravujú aj na krúž
koch so zameraním na opakova
nie učiva.
Pre každého žiaka, ktorý to so
svojou budúcnosťou myslí vážne
to je náročná úloha. Aby sa po nej
trochu „zotavili“ pripravili sme
pre nich duchovnú obnovu, ktorú
viedli Saleziáni don Bosca SDB –
don Peter Kuchár a don Emil Ša
fár z Námestova. Téma duchovnej
obnovy bola „ZMYSEL ŽIVOTA“,
ktorú im vysvetlili pomocou po
dobenstva o Márnotratnom syno
vi. Mladý človek hľadá zmysel ži

vota a ak mu nepomôžeme správ
ne sa zorientovať môže skončiť zle.
Potom hľadáme vinníka, kto zly
hal: on sám, rodičia, škola?
Našou úlohou je formovať mla
dého človeka tak, aby sa stal samos
tatným a zodpovedným, schopným
konať slobodne a správne.
Pre mladého človeka je preto
veľkým prínosom duchovná ob
nova, kde má možnosť zamyslieť
sa nad sebou a svojím smerova
ním v živote. Každý žiak mal mož
nosť pristúpiť ku sviatosti zmiere
nia. Duchovná obnova vyvrcholila
svätou omšou.
riaditeľka školy
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Š kolský spravodaj
Lyžiarsky výcvik

Kedy ? 10. februára 2006
Kto? 7. ročník
S kým? p. uč. Nováková, Kakačková, p. farár Šipoš, p. Peter Mazurák.
Kde? Lyžiarsky vlek v Sihelnom
Ako? SUPER. Nastal osudný deň 10. 2. 2006 pondelok. Stretli sme
sa v škole a mali sme si doniesť celú výstroj. V škole sme chvíľu čakali, kým
nám výstroj skontrolovali. Potom sme išli autobusom za dedinu na vlek .
Po rozdelení do skupín sme už konečne mohli ísť na vlek. Okolo 11 hodiny sme mali desiatu a potom sme ešte lyžovali. No cez prestávku nám
učiteľka oznámila dobrú správu. Mňa, Stana a Mária preradili do 1.
skupiny. Ostatné dni boli dobré, lebo sme sa naučili lepšie lyžovať. Posledný deň sme mali súťaže v slalome .Obchádzali sme palice. A aj keď
som nebol medzi prvými, veľmi sa mi to páčilo.
Páčilo sa mi ,že sa tam všetci naučili lyžovať a nikomu sa nič nestalo,
a že sme sa mohli lyžovať od rána do večera, kým nevypli vlek.
Najviac sa mi páčilo, keď Peter, p. uč. Nováková, Martina a p. uč.
Kakačková išli lesnou traťou. Všetci popadali a ja som vletel medzi stromy s lyžami a ledva som odtiaľ vyšiel.
Keď sme sa zaradili do skupín išli sme sa lyžovať. Každý deň nám to
šlo o niečo lepšie. Počasie nám veľmi prialo. Okrem pondelka každý deň
snežilo a niekedy aj fúkalo.
Bolo tam super, ja som bola v 1. skupine. Skupiny boli 3. V 1. skupine
bol s nami Peter Mazurák, máme s ním aj fotograﬁu.
žiaci 7. A

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 26. 2. 2006 sa opäť konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov
Kubín v umeleckom prednese. Do súťaže sa zapojilo množstvo žiakov
zo všetkých tried. Recitovali prózu aj poéziu.
Poézia
2. – 4. roč.: 1. Pavlína Chudiaková 4. B, Vladko Bielák 4. A,
2. Žaneta Pitáková 4. A, 3. Michaela Kolčáková 4. B
5. – 6. roč.: 1. Margaréta Bieľaková 6. A,
2. Zuzka Grižáková 5. B,
3. Janka Genšiňáková 6.A, Boženka Brišáková 6. A
7 – 9 roč.: 1. Alžbeta Chudiaková 9. A, 2. Anna Bielľaková 8. B
3. Lukáš Gluch 7. B.
Próza
2 – 4 roč.: 1. Terézia Chudjaková 3. A,
2. Veronika Brezoňáková 4. B,
3. Andrea Segečová 2. A
5 – 6 roč.: 1. Dominika Sivoňová 6. A,
2. Marika Ďubeková 6. B,
3. Petra Masničáková 6.B.
7 – 9 roč.: 1. Karolína Chudiaková 8. B, 2. Martin Bieľak 7. B,
3. Katarína Chudiaková 9. A.
Víťazom blahoželáme! Prví nás reprezentovali na okresnom kole
Ľ. Nováková
v Námestove. Tešíme sa opäť o rok!

Fotografovanie vo veľkom

Zo života školy / tvorba
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Nie každá škola sa môže pochváliť s tým, že na hodinách výtvarnej
výchovy žiaci pracujú s digitálnymi fotoaparátmi. Tešíme sa, že pani
riaditeľka rýchlo reagovala na podnet zaviesť v 9. ročníku projekt Základy fotografovania a zabezpečila 5 digitálnych fotoaparátov.
Projekt sme začali v druhom polroku a našim deviatakom sa darí.
Tvorivý potenciál, ktorý v sebe každý mladý človek, naplno využívajú
spoza fotoaparátu. Fotograﬁcké videnie je umenie vidieť svet ináč vnímať krásu detailov, zachytiť ho v nezvyčajnej forme.
Základy fotografovania sú rozdelené do okruhov: 1. Portrét, 2. Krajina, 3. Veci okolo nás, 4. Architektúra, 5. Videozáznam. Finálnym výsledkom fotograﬁckej tvorby má byť prezentácia fotograﬁí na samostatnej výstave, uverejňovanie najlepších tlači. Deviataci si zostavia aj
koncoročné absolventské tablo. V ďalších rokoch by sme chceli začať aj
s kamerovaním.
p. uč. Staníková

kamarátime sa so slovenčinou
nespisovne NIE
ísť do babky, lekára
za päť minút dvanásť
za prvé
teho
veznul
buchnul
zúčastnili sme sa súťaže
vyzná sa do motorov

spisovne ÁNO
ísť k babke, k lekárovi
o päť minút dvanásť
po prvé
toho
vzal
buchol
zúčastnili sme sa na súťaži
vyzná sa v autách

Pýtali sme sa našich žiakov
a dozvedeli sme sa, že:
gurman je:
• goral
• bojovník v nejakom kmeni
• človek, ktorý sa vie mečovať
• liečiteľ gunárov
bistro je :
• múdro
• keď niekto všetko vie
• staré mesto
• krčma
vernisáž je:
• masáž chrbta, ktorá skrášľuje
• slávnostný obed
pre bohatých
• ten, čo je verný masáži
blanketa je:
• anketa o plávacích blanách
• anketa o bláznoch
• slúži na výchovu
• čiapka
titulok je:
• človek s titulom
• útulok pre tigre
• diplom

• občiansky preukaz
• múmia je:
• človek, ktorý nevie tancovať
• zaobväzovaný
od hlavy po päty
• človek, ktorý žil za faraóna
* * *
Viete správne odpovede?
gurman • pôžitkár, labužník
bistro • malý pohostinský
podnik na rýchle
občerstvenie
vernisáž • slávnostné otvorenie
výstavy
blanketa • nevyplnený formulár
titulok • názov článku
v časopise
múmia • ľudská alebo zvieracia mŕtvola chránená pred rozpadnutím konzervačnými látkami.

Beseda s PPZ

Prostredníctvom školského roz
hlasu sme si spomenuli na výročie
smrti nezabudnuteľného svätého
Otca Jána Pavla II., ktorého slová eš
te jasne počujeme, jeho otcovské lás
kavé rady a jeho pastierske požeh
nanie, ktorým objímal bez výnimky
všetkých ľudí. Predovšetkým detí,
chorých a starších. Dnes už nemôže
pozdvihnúť svoje ruky, aby nimi po

Na VaŠe NÁPaDY
a PoSTReHY čaKÁMe!
budú uverejnené v ďalšom
čísle. STAČÍ AK ICH VLOŽÍTE DO
SCHRÁNKY S NÁZVOM čaSoPIS.

žehnával, nemôže vyrieknuť ani slo
vá požehnania, dnes nás požehnáva
z neba a vyprosuje nám Božie milo
srdenstvo. Svoju chorobu a svoje trá
penie obetoval za celú Cirkev, za ce
lý svet a za každého človeka tejto pla
néty. Inak to ani nemohol urobiť, le
bo pre neho každý človek je Božím
dieťaťom, za ktorého Kristus zaplatil
svojou krvou a umučením na kríži.

Čo sa udialo ... 23. 12. 2005 – 2. 1. 2006
6. 1. 2006
31. 1. 2006
3. 2. 2006
6. 2. 2006
6. – 10. 2. 2006
7. 2. 2006
6. – 10. 3. 2006

Čo bude...

12. 4. 2006

13. – 18. 4. 2006
24. 4. 2006
21. 5. 2006
25. 5. 2006
1. 6. 2006

Vianočné prázdniny
Sviatok Troch kráľov
Polročná výplata
– dlho očakávané vysvedčenie
Polročné prázdniny
Karneval
Lyžiarsky výcvik 7. ročník
Monitor 2006
Jarné prázdniny

Beseda s PPZ
Prednáška k Mesiacu lesov
Veľkonočné prázdniny
Deň otvorených dverí
Rodičovské združenie
Deň matiek
Nanebovstúpenie Pána
Deň katolíckych škôl
Deň detí
Školské výlety • Exkurzie
Leto. Veľké prázdniny

Súťaž v tvorbe
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Veľká
2.

1.

súťaž

školská

3.

4.
4.

5.
autori súťažných fotograﬁí sú žiaci 9. ročníka

6.
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akademický maliar Ignác Kolčák
Slávni rodáci
Hreje nás pocit, keď sa stretneme s rodákmi, ktorí šíria dobré meno. Jožko Luscoň, Ignác Kolčák, Ján Ferneza (in memoriam)
sú osobnosti kultúrneho života
známe celému Slovensku.
16. mája sa dožije sedemdesiatich piatich rokov života akademický maliar Ignác Kolčák. Hoci
žije v Bratislave, prechováva vrúcny vzťah k rodnej obci a vďaka jeho
menu bratislavská verejnosť pozná Sihelné. Vždy sa k nemu hlásil a vždy sa tu rád vracal.
Po vyštudovaní Akadémie výtvarných umení v Prahe podieľal
sa na založení Oravskej galérie,
múzea na Slanickom ostrove. Aj
dnes sa aktívne zapája do kultúrneho života.
Vyberáme niekoľko myšlienok,
ktoré o ňom pri príležitosti jeho jubilejnej výstavy v Prezidentskom paláci a v Slovenskom rozhlase napísal významný spisovateľ a priateľ Ignáca Kolčáka Ladislav Ťažký:
Jeho hory, tvorba a tvar
„Dívajúc sa na obrazy majstra
Kolčaka sa pýtam: Hory porodili
majstra, alebo on im pomohol Zrodiť sa v plnej kráse? On im dal svo-

ju podobu, zrodenú v jeho predstave a tak sa spojila krása i myšlienka v obraze, príroda a talent v diele,
ktoré stvoril Pán Boh. Ignác Kolčák
je človek hôr a majster, ktorý s horami žije. Sú jeho rodiskom, kolískou
a láskou.
Maľuje ich preto, že ich miluje, ba viac, Kolčák sa svojim horám
klania, zbožňuje ich a pýši sa nimi
pred celým svetom.
Kolčákov maliarsky rukopis je
zďaleka i na prvý pohľad
poznateľný, ale nielen podľa obsahu toho čo je na plátne, ale aj
podľa farieb, ktoré najradšej alebo
zásadne používa, dáva im prednosť
pred inými. U Ignáca Kolčáka prevláda farba zelená, tu majú predsa
hory, tráva a stromy, ale vyrovnáva
sa jej aj modrá, tú majú zasa hory
vzdialené a nebo nad nimi
Popri nich najčastejšie farbu žltú, farbu zrelého jačmeňa alebo
suchej slamy, ktorej občas vypomáha farba oranžová. Červenú farbu Kolčák používa menej.
Svoje obrazy skúpo zaľudňuje, alebo zazveruje. Kolčák je vo
svojich horách v podstate samotár. Ale ako človeka umelec je im
za mnohé vďačný. Jeho obrazy nás
lákajú a pozývajú, aby sme priš-

li k nim a do nich, aby sme sa s nimi poláskali a potešili svoju dušu.
Orava, pohorie Beskýd a Choča je
maliar rajom a Kolčákovým rodiskom.V jeho detstve mala jej príroda pôvodnú, neporušenú podobu.
Ale ani Oravská vodná priehrada
jej neuškodila. Naopak. Zaľudnila
ju turistami.
Viem si predstaviť Ignáca Kolčáka v jeho horách ako Gorala, ktorý
tieto hory nielen maľuje, ale vedel by
v nich aj žiť a pracovať v lese,na poli
i na salaši... Kolčák by vedel doma
na Orave aj v potu tváre chlieb svoj
každodenný dobývať. Skromná, ale
dobrá životospráva Goralov, slobo-

da, tvrdá práca a silná viera v Boha bohato doplňovaná poverami ich
pripravila na prežitie v drsnej kráse hôr. Jediné, čo silne potrebujú, je
pocit pevnej pôdy pod nohami, a to
svojej, nie cudzej.
Toto všetko spomínam iba preto,
aby sme poznali pokladnicu i zdroj
umeleckých kvót, ktoré Kolčákovi
darovalo rodisko, dedinka Sihelné
na Hornej Orave. Čo iné mohol maliar Ignác Kolčák vidieť prioritne,
kde a v čom sa cítil psychicky i tvorivo najistejšie ako v rodnom kraji. Kde mohlo byť teplejšie jeho duši
a kde mohol najvyššie povzniesť jeho duch ako na Orave? Čo videl re-

Umenie zblízka
Opýtali sme sa žiakov, ako na
nich pôsobí toto dielo?
Čarbanica, ktorá nedáva žiadny zmysel
Nakreslilo ho 5 ročne dieťa.
Podobá sa na dedka.
Je to čert. Je chlpatý. Nemá tvar!
Nemá prsty!
Vyzerá ako osoba na úteku.
Mutant.
Je škaredý. Nič tam nie je. Ani
farby.

A teraz pravda
Obraz Telovka sa volá podľa toho, že vznikol obkreslením tela.
Dnes je vystavený v galérii v Bratislave. Nie je však zavesený na stene, ale položený na zemi. Vznikol
tak, že si umelec ľahol na zem a ceruzkou obkreslil svoje telo – vytvoril tak svoj autoportrét. Dôležité pri
tom bolo, že do jeho v niku bol zapojené cele telo.
p. uč. Staníková

Knihy sú ľuďom tým, čo krídla vtákom

igor kalný: telovka, 1986

Aj keď knihy v našom živote čoraz viac vytláčajú počítače a televízia, ešte stále poskytujú ľuďom také zážitky , ktoré im žiadne médium nenahradí.
Keď pozeráš televízor alebo hráš nezmyselné počítačové hry, tvoj
mozog je pasívny, prijíma niečo, čo mu niekto podsunie. Nerozvíja sa.
Krpatie.
Keď čítaš knihy, pracuje tvoja fantázia, predstavivosť. Postavy sú
také aké chceš ty. Sám ich obliekaš. Češeš. Pohybuješ sa v ich svete.
V marci zvykneme knihám venovať viac pozornosti. Zaslúžia si to.
Akú knihu si prečítal v marci?
(Odpovede vhadzuj do schránky ČASOPIS, budú uverejnené v ďalšom čísle.)
Ľ. Nováková

Život a dielo
alistickejšie a najpoetickejšie ako
sloje rodné hory, ktoré akoby konca kraja nemali. Stvorené, vyvreté
sú z hlbín zeme a na obraze zo srdca majstra. Hory, hory, hory čierne... To sú už tie moje čiernohorské,
tie baltské, cez ktoré šli žandári po
nás... Aj na tie myslím, keď vidím
tie Kolčákove oravské. Nuž nie čudo
ak sú tie jeho a tie moje hory tak podobné, že čosi naša duše spája. Áno
sú to hory.
Kolčákova pracovitosť a chuť
ovládať všetky praktické remeslástavbárske i záhradnícke – je obdivuhodná. Je to umelec-robotník.
Navštívte majstra v jeho bratislavskom dome, ateliéri, na terase, pobudnite s ním chvíľku na
dvore, alebo z obďaleč pozorujte, čo robí, keď nemaľuje. Reže,
kreše, prestavuje, pristavuje, dostavuje. Kedy vlastne Kolčák tvorí, keď toľko pracuje, organizuje
a spriada všelijaké plány, politické nevynímajúc. Skrátka je to rodine, spoločnosti, umeniu a Slovensku prospešný nezmar. Je to
pôrod rýchly a ľahký. Deti-diela – sú zdravé, pekné, vydarené,
životaschopné. O dva tri mesiace schopné cestovať s otcom-majstrom na výstavu do sveta...“
Majstre, nech svieže farby na palete života Vám ešte dlho žiaria..

Sihelník 1 školský časopis Úsmev
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Pri príležitosti Vašich narodenín
Vám prajeme pevné zdravie, Božie
požehnanie a veľa tvorivých síl.
S úctou Vaši rodáci
z. staníková

ignác kolčák: Maľby a kresby z rodného kraja. Výber.
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Žiacka tvorba / rady

Okienko pre rodičov

Beseda s mládežou ako jedna z foriem
formovania názorov
Kladné výchovné pôsobe
nie rodiny vo veľkej miere závi
sí od úrovne a schopnosti rodičov
správne vychovávať. Výsledok vý
chovy do značnej miery závisí aj
od mnohých negatívnych vplyvov,
ktoré na mládež pôsobia zvonka.
Celá naša spoločnosť je presýtená
liberálnymi názormi na základné
mravné hodnoty. Často i rozhlas,
televízia a literatúra v komerčnom
boji o priazeň poslucháčov či divá
kov túto neradostnú situáciu ešte
umocňujú.
Rodičom často chýbajú logic
ké argumenty na zdôvodnenie
požadovaného správania sa detí,
a preto používajú vo výchove málo
účinné príkazy a zákazy. Deti ich
poslúchajú iba z donútenia a do
časne.
Výchovná pomoc je však po
trebná pre všetky rodinné spolo
čenstvá. Ak odborník podporí ná
zor rodiča, jeho autorita pred deť
mi rastie a účinok výchovného pô
sobenia sa zvyšuje. V tomto smere
majú stále čo dobiehať nielen ško
ly, ale aj rozhlas a televízia.
Učiteľ v škole môže zušľach
ťovať názory detí drobnými po
známkami, zaujímavými príbeh
mi a príkladmi zo života iných ľu
dí prípadne jasným vyjadrením
vlastného postoja. Musí ich však
dokazovať svojim mravným živo
tom (učiteľ – záletník urobí vo vý
chove viac zla ako osohu, a preto
by mal svoje zotrvanie v škole sám
zvážiť). Jedna z osvedčených fo
riem pri výchove harmonickej ro

diny je beseda mladých ľudí s od
borníkom. Počas nej je potrebné
zamerať sa na túžbu mladých ľu
dí vytvoriť v budúcnosti harmo
nickú rodinu ako základ ich osob
ného šťastia. Treba ich presved
čiť o správnosti určitých konkrét
nych životných krokov, myslenia
a konania i vtom prípade, ak väčši
na ich kamarátov má ešte odlišný
názor. Vždy bude platiť zásada, že
dosiahnuť v živote môžeme len to,
na čo myslíme, čo v mysli tvoríme.
* * *
V tomto období sa uskutoč
nila nasledujúca akcia – beseda s pharmDr. jozefom laurincom.
Keďže žiaci 7. a 9. ročníkov ma
jú v učebných osnovách v predme
te prírodopis tému „Plánované ro
dičovstvo“ pozvali sme odborní
ka, Dr. Jozefa Laurinca, aby žia
kom túto problematiku vysvet
lil z odborného hľadiska. V bese
de vysvetlil aj negatívne účinky
antikoncepie. Spomeniem niekto
ré z nich – nevoľnosť, bolesti hla
vy, bolesti brucha, zvýšené ochl
penie, pigmentové škvrny, žlčo
vé kamene, depresie, zmeny nála
dy, prírastok hmotnosti, vypadá
vanie vlasov, opuchy nôh, infar
kt... U fajčiarok je toto riziko až
10x vyššie.
Podotkol, že príznaky užívania
sa odzrkadľujú až o 5 – 10. rokov.
Každá žena, nosí v sebe túžbu byť
matkou a práve preto by mala po
znať čo je pre jej budúce pokolenie
dobré a čo zlé.

Aký by mal byť
moderný veriaci
človek?
Človek, ktorý sa hlási k viere nerobí nič mimoriadneho, ale všetko
robí s mimoriadnou ochotou. Žije všedným životom, ale uchováva
v sebe pre druhých nevšednú lásku
a pochopenie. Neodsudzuje druhého, ale najskôr sa snaží poznávať sám seba, opravdivo uznať svoju chybu a ochotne hľadať nápravu.
Snaží sa znášať posmešky a urážky, ale nenechá si všetko od druhých láskať. Nie je uvravený, pretože uvravený je známkou obmedzenosti ducha, ale tiež nemlčí. Ak rozpráva, rozpráva o niečom a hovorí
pravdu. Predovšetkým dbá o čistotu svojho srdca a mysle. Dobro vykonáva nezištne, nepočíta dopredu

s vďakou a odmenou od druhých.
Nikdy nikomu nevnucuje svoje náboženské presvedčenie. Opravdivo
veriaci človek viac rozpráva s Bohom než o Bohu a celý deň prežíva v prítomnosti Boha. Vyznačuje sa múdrosťou a jednoduchosťou
v spôsobe života. Ak ho stretne nejaké nešťastie, snaží sa udržať rovnováhu mysle a postupne sa vyrovnáva s bolestnou udalosťou až dôjde k tomu, do okamžiku vďačnosti
a prijatí toho, že bolesť zušľachťuje
dušu a slza očisťuje osobnosť človeka. Duchovné záležitosti vykonáva
zo svojho vnútorného presvedčenia, nie z povinnosti.
Tí, ktorí sa stali svätými nie sú
svätí preto, že nikdy nepadli, ale preto, že dokázali povstať z hriechu.
riaditeľka školy

Výstava

Z Jeruzalema ku všetkým národom
V pondelok 3. apríla sa všet
ci žiaci ročníkov 5. – 9. zúčastni
li v Námestove výstavy: Z Jeruza
lema ku všetkým národom. Výsta
va vznikla ako skrátená verzia veľ
kej archeologickej expozície z tali
anskeho Rimini. Na jej príprave sa
zúčastnilo množstvo odborníkov
a vedeckých inštitúcií (Vatikán
ske múzeá, Izraelský pamiatkový
úrad a iné).
Výstava je rozdelená do štyroch
veľkých celkov: Palestína v Ježišo
vých časoch, Cesty posolstva, Kul
túrna a náboženská situácia a Pí
somná tradícia. Výstava podá

va obraz o geografickej, politic
kej, spoločenskej a náboženskej
situácii, v ktorej vzniklo kresťan
stvo, opisuje život prvotnej Cir
kvi a spôsoby šírenia viery v Ježi
ša Krista z Jeruzalema ku všetkým
národom.
Žiakov najviac oslovila mozai
ka, na ktorej je zobrazený bájny
vták Fénix, ktorý je známy tým,
že zomieral uprostred plameňov
a opäť povstával k životu zo svojho
vlastného popola. Práve pre túto
zvláštnosť sa v starokresťanskom
výtvarnom umení používal ako
symbol Kristovho vzkriesenia.

Poskytovanie štátnej dotácie
na stravu, motivačný príspevok
a školské pomôcky
Vážení rodičia, dňom 1. 1. 2006
nadobudol účinnosť Výnos MPSVaR SR zo dňa 14. 12. 2005 č.
3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií. Rozšíril sa v ňom okruh detí, ktorým je možnosť poskytovať
dotáciu na stravu, školské potreby a motivačný príspevok. Jedná
sa nielen o deti z rodín v hmotnej
núdzi, ale aj o deti z rodín, ktorých
príjem je najviac vo výške životného minima rodiny. Sumy životného minima platné od 1. 7. 2005:
• 4 730 Sk pre jednu plnoletú
fyzickú osobu, • 3 300 Sk pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú
osobu, • 2 150 Sk pre každé nezaopatrené dieťa
Za príjem sa považuje čistý
príjem zo závislej činnosti, príjem
zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné), prídavok na dieťa, daňový bónus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky
pestúnskej starostlivosti (odmena

pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok
za opatrovanie, dávka a príspevky
v hmotnej núdzi, iné.
Kritérium príjmu na dotácie je
splnené, ak priemerný mesačný
príjem spoločne posudzovaných
osôb za posledných šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na
ktoré sa poskytuje dotácia je najviac vo výške životného minima
pre spoločne posudzované osoby.
Na tento príspevok majú nárok
aj rodiny živnostníkov. Živnostník preukazuje príjem potvrdením
z daňového úradu o príjme za rok
2005 a potvrdením zo Sociálnej
poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach.
V prípade, že ste sa dobrovoľne rozhodli dať si prepočítať príjem pre poskytovanie dotácií Vášmu dieťaťu, dostavte sa
do kancelárie školy, kde Vám poskytneme potrebné tlačivá a informácie ako postupovať ďalej.
riaditeľstvo školy
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Čo nájdete v tomto časopise?

Horor story
Alkoholizmus
Ako bolo na plese... Vtipy... Esemesky...
Test: Máte čaro osobnosti?
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Milí čitatelia!

Ako všetci vieme, sú pred nami najväčšie
sviatky v roku: Veľká noc. Najskôr sme sa
však na tieto sviatky museli dobre pripraviť
40 dňovým pôstom. Každý z nás si mal niečo
odrieknuť, niečo odoprieť.
Na čo to je ale dobré? Je ťažké, zvlášť pre nás
mladých, niečoho sa zrieknuť. Veď si chceme
užívať, zabávať sa a nijaký pôst nám v tom nebude brániť! Ale častokrát zabúdame na toho,
kto nás stvoril a kto je v každej chvíli pri nás!
Boh nás ešte nikdy nesklamal! On predsa poslal svojho syna, aby vzal na seba ťarchu našich
hriechov. Odvďačme sa mu za jeho lásku dobrou
prípravou na to, keď naň položíme tento kríž.
Čo pre mňa znamená kríž?
Už v minulosti ľudia vedeli, že kríž je symbol Kresťanov.
Je to súčasť nášho života. Každí prežíva nejaký kríž. Buď je to strata blížneho, choroba,

udalosti

Fajn 2/ časopis pre mladých
zrada.... Ak chceme nasledovať Ježiša musíme niesť kríž
na svojich pleciach, ako povedal: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj
kríž a nasleduje ma!“ Keď budeme niesť svoj kríž s láskou, kríž
bude pre nás ako niečo krásne, čo nás privedie k Otcovi.
On je nekonečná láska a kde
je tá, nechýbajú ani klince, tŕnie a kríž. Ak
však budeme kríž niesť s neochotou a bez lásky,
spadneme až na dno, ale Boh nám podá svoju ruku
a položí náš kríž na svojho syna, ktorý za nás zomiera, zomiera na kríži. Ježiš to len ticho
znáša a modlí sa za nás, aby sme našli cestu k nemu.
Preto ťa aj ja Pane prosím, daj
aby som ťa nadovšetko milovala a to
aj vtedy, keď ma obkľučujú bolesti
Kalvárie.

Ako bolo na Nealko plese?
Tak ako každý rok, sa 28. 1.
2006 uskutočnil Nealko ples.
Tohto ročný ples sa dial v znamení hesla „Neboj sa, prejav sa! Na
základe tohto hesla, si mal každý, mladí aj starší uvedomiť, aký
dar sme dostali od Nebeského otca a nebáť sa ho rozdávať ďalej.
Bol to ples ako každý iný s malou
výnimkou, bol bez alkoholu. Našou
snahou, je ukázať ľuďom, že naozaj nieje potrebný alkohol na to,
aby sme sa dokázali dobre zabávať.
Skutočne to niektorý dokázali oceniť a chceli, aby sme robili viac takých akcií do roka. Hoci to bol ples
bez alkoholu, prišlo naň pomerne
veľa mladých ľudí a taktiež aj niekoľko mladých manželských párov, za čo sa im chceme poďakovať! Taktiež sa
našli takí, ktorí nám chceli pokaziť celú zábavu, ale nakoniec sa to aspoň trochu vyriešilo.

Začali sme sv. omšou o 18 00 hod. V kultúrnom dome sme začali ples príhovorom
a chutnou kapustnicou, za ktorú sa chceme
poďakovať našim tetám kuchárkam. Taktiež
patrí naša vďaka aj slečnám čašníčkam. Ďalej nastalo kolo ľudových tancov, potom moderných...
Samozrejme nechýbala ani tombola, ktorá bola veľmi
pekná a pestrá a za
ktorú sa chceme
poďakovať aj našim sponzorom.
Po chutnom zákusku o polnoci,
sme všetkých naučili tanec Írske
ženy a taktiež sme
si zatancovali staronový
Belgický

tanec, ktorý mal veľký úspech.
Nechýbala ani súťaž: Metlový tanec...
O pol 3 bolo oficiálne ukončenie a nastala
voľná zábava, ktorá trvala do 5 hodiny rannej.
Ponúkam, vám niekoľko záberov, aby ste
sa presvedčili, ako sme sa na Nealko plese
zabávali.

Esemesky

• Najkrajšia matematika je tá, ktorá násobí radosť, delí smútok, odmocňuje nenávisť a umocňuje lásku.
• Keď sa pozrieme cez čisté, priezračné sklo, seba dobre nevidíme, ale vidíme ostatných. No stačí dať na opačnú stranu kúsok
• Láska je veriť, láska je byť, láska je naše
áno, láska je žiť. Láska je tu, láska je tam,
láska všade, láska je fajn. Láska je povraz,
láska je bič, láska je všetko a celkom nič.
• Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Radosť zo Vzkrieseného Krista Vám praje…

Test, literárna tvorba
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Máte čaro osobnosti? TEST od Majky Bez nej nič niet
Niekomu sa darí všetko, iný si musí všetko tvrdo zaslúžiť. A za to, vraj, môže čaro
osobnosti. Teda – či vieme zapôsobiť na ľudí, získať si ich, presvedčiť o správnosti vášho názoru. Ako je to s vami?
1. Dokážete získať pre svoju vec neznámeho človeka len prostredníctvom telefonátu? Teda bez toho, aby vás videl a vy ste naň
mohli zapôsobiť aj inak ako hlasom?
2. U osoby, ktorá vám nie je moc sympatická, ste dosiahli nečakaný úspech. Zmeníte okamžite mienku o tamto človeku a bude
vám sympatickejší?
3. Podpisujete sa smerom nahor? Mieri posledné písmeno vášho mena do kopca?
4. Pripúšťate v diskusii aj názor s ktorým
nesúhlasíte? Je možné vás presvedčiť?
5. Boli ste miláčikom dospelých ako dieťa?
6. Vyhýbate sa nepríjemným otázkam
úsmevom?
7. Máte tendenciu nehádať sa a nechať si
svoj názor pre seba?
8. Lichotia vám ľudia často?
9. Cítite spokojnosť, keď sa pozriete do
zrkadla?

VYHODNOTENIE
Za každé áno si pripíšte 1 bod a za nie 0.
9–7
Ste presvedčený, že máte čaro osobnosti,
ale ste často dosť márnomyseľný a nadmieru sebavedomý človek. Nepripúšťate si, že by
vás niekto nemal rád, či skôr, že by ste to nikomu ani nedovolili!
6–5
Nepochybne máte čaro osobnosti a ešte
ste aj veľmi príjemný so zdravým sebavedomím, bez márnej márnomyseľnosti. Nezapredáte svoj charakter, len kvôli tomu, aby
vás mali ľudia radi.
4–3
Rozhodne nie ste miláčikom davu. Pravdepodobne to vyplýva z vašej neistoty. Neveríte si, preto o svojej veci neviete nikoho
presvedčiť, hoci pravda je na vašej strane.
2–0
Vy nielenže nemáte šarm, ale nemáte
žiadne sebavedomie a nemáte sám seba rád.
Keď sa pozriete do zrkadla, nevidíte nič príjemné. Skúste to najprv so sebou a potom
s ostatnými.

Láska,
dáva ti samu seba
Láska,
tá nič nežiada od teba
Láska,
tá nepotrebuje veľa slov
Láska,
s ňou svet je svetom snov
Láska,
tak veľa nám môže dať
Bez lásky,
človek si život môže rovno vziať
Bez lásky,
je ako kráčať hustou tmou
Bez lásky,
je dnes toľko sirôt, vdov
Bez lásky,
ľudia umierajú na frontoch vojen
ale s láskou,
majú zo života dobrý dojem
Láska,
oplatí sa pre ňu žiť
láska, za tú každý sa chce biť.
Básnička od Janky pre potešenie duše

Horor stor y Ako si mŕt va panna vrkoč pýtala
V susednej obci sa stala dávno-dávno taká strašne neuveriteľná príhoda, ale doteraz všetkému, čo sa vtedy stalo, všetci, od
najmenších detí po skúsených najstarších
ľudí, naozaj veria a nikto z nich by sa neodvážil ísť o polnoci na cintorín.
Čo sa vtedy prihodilo?
Spočiatku veľmi milá udalosť. V jednej
rodine sa narodilo dievčatko. Nič neobyčajné. Lenže babici, ktorá pomáhala dieťaťu
na svet, sa prisnilo na tri razy, že dievčatko bude mať krásne bohaté vlasy a pokiaľ
sa z nich ani kúštiček neodstrihne, dievčatko bude zdravé. Ale keby len o centimetrík z nich prišla, postihne ju ťažká choroba
a za krátky čas zomrie! Okrem toho, keby sa
nejako podarilo niekomu čo len jeden vlas
získať a nosiť ho vo svätom obrázku na prsiach, ten sa aj z najťažšieho položenia dostane.
Zverila babica toto tajomstvo matke a zaprisahala ju, aby sa to nikto iný nedozvedel.
Ale ako matka vydrží s takým tajomstvom? Zaprisahala teda kmotru, čo dcérku
na krst niesla.
Vyrástla z nej krásna dievčina...
Ako plynuli roky, z dievčaťa sa stala dievčina s nádhernými zlatožltými vlasmi, ktoré jej matka zapletala do vrkočov a okrúcala okolo hlavy, ako najlepšie vedela. Dievčina sa jej neraz spytovala: „Ach mamko, prečo musím takú ťarchu na hlave nosiť? Veďže
mi z tých vrkočov po kúsku ostrihajte! Ale,
dcérenka, len sa nezbavuj svojich krásnych
vlasov a nos ich pokiaľ budeš živá!“
Dievčina bola nielen krásna, ale aj poslušná a pracovitá. Pomáhala pri každej robote a už si ju aj mládenci začali všímať.
Ale ona skromne ich pohľady znášala. Bola na svete už asi sedemnáste leto a práve
sa robilo na lúkach so senom. Už sa dosúša-

lo a mohlo sa na voz nakladať, len bolo treba chvíľu počkať na furmana. Využila dievčina chvíľu, odbehla k potôčiku. Stála, zahľadela sa do tôniny pod jelšou. Opantala
ju akási horúčka a začala si vlasy rozpletať.
Poprezerala sa vo vodnom zrkadielku, načrela pre matku vody do hrnčeka a šťastná sa
vracala späť. Keď ju takú zazrela mať, hlboko si vzdychla. Vzala hrnček s vodou, nepovedala nič a pila.
To sa nemalo stať...
Po jasnom nebi preletel mráčik a ľahký vánok previal dievčine vlasy. Beda! Jeden prameň sa zachytil o koleso voza. Matka hneď
odhodila hrnček a začala dcére vlasy ratovať. Dievčina sa rozosmiala a chcela sa v nejakom omámení otočiť, no vlasy sa ešte viac
zamotali. „Aspoň mi z nich už konečne odstrihnete, mamka! Odstrihnem, dcérka moja, odstrihnem, len sa toľko netoč a tichučko sa posaď do voza!“
Robila nešťastná mať čo len mohla, aby
dcére vlasy zachránila. Už-už jej chcela vyrozprávať tajomstvo, ale udržala si jazyk.
Keď prišiel furman, ani seno nenakladali
a matka rozkázala ísť opatrne. No len čo voz
poskočil na prvom kamienku, stalo sa. Chumáčik vlasov sa odtrhol a dievčina sa smiala,
že sa vezú v prázdnom voze bez roboty, ako
páni. Puklo matke srdce a o tri dni ju pochovali. Aj dievčina o chvíľu zaľahla vo veľkej
slabosti a ukrutných bolestiach. Nič jej nemohlo pomôcť, len smrť.
Zomrela...
Obliekli pannu ako nevestu, truhlu vyzdobili ľaliami a chystali do čierneho hrobu.
Vtedy si pomyslela krstná mať: „Dcéruške život nič neprinavráti a vrkoč by mohol mnohým ľuďom pomôcť.“
Vzala nožnice a keď boli s nebožkou sami, vrkoč odstrihla. Ale tak sa strašne preľakla toho, čo urobila, že ho naspäť uložila

tak, aby nebolo nič poznať.
Úbohú dievčinu pochovali, ale nejednu
noc predbehla a rozmýšľala o svojom skutku. Chodievala na cintorín s čerstvými kvetmi, chcela vyprosiť odpustenie.
Až jeden deň, bolo po strašnej búrke, všade sama skaza a záplava, pobrala sa tiež na
cintorín dať do poriadku, čo voda poškodila.
Už keď stúpala do svahu, začalo ju premkýnať zlé tušenie. Potom videla tú hrôzu. Hlina z čerstvého hrobu vymytá a v blate čosi belavé. Vyzeralo to ako veľký zdochnutý
had, ale ako sa približovala, uvedomila si, že
to nieje had.
A radšej stokrát to mohol byť ten odporný tvor. Bol to však odstrihnutý vrkoč. Nohy
jej zmeraveli, krv sekla. Schovala vrkoč do
zástery, šla domov, bez ducha. Nastala ťažká noc. Hromy a blesky ukazovali svoju silu, nevládala ani hromničku zapáliť ani ruženec preberať.
Počula plač...
Keď sa lejavica trochu utíšila, začula žalostný, kvílivý plač. Alebo sa jej to iba zdalo?
Pane Bože odpusť mi moje viny...klop,
klop na okno. Ticho, tma a zrazu sa ozve tenučký hlas: „Ukradla si mi vrkoč, vráť mi môj
vrkoč, daj mi ten vrkoč...
Ako keby sama bola mŕtva, urobila, o čo ju
nebožká žiadala. Vyšla z domu.
Ktosi potom hovoril, že keď slabo zablyslo, bolo vidieť postavu smerom k cintorínu.
Ešte si spomenul, že to bolo presne o polnoci, aj ráno sa našli stopy, ženské, smerovali k
vymytému hrobu, ale už viac nič, iba prázdna chalupa krstnej mamy. Ktosi ešte vravel,
že je mŕtva, ale pretože ju nepochovali, sedáva každú polnoc na hrobe, všelijako sa
premieňa, chytá ľudí a schováva ich do zástery. Potom ich už nik nevidí.
A tomuto dodnes v tej dedine veria!
Lýdia Bujnová
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Problematika mladých

Z ASMEJME SA

alkohol

Mnohí mladí majú problémy ako: drogy, alkohol, fajčenie, neviazaný pohlavný život. Prečo
však toto všetko robia? V tomto vydaní Vám porozprávam všetko o mladom človeku a alkohole.
Alkoholizmus
Pri pití alkoholov si niektorí ľudia neuvedomujú, že neukoja iba smäd nápojom, ktorý im chuťovo vyhovuje, ale že si tým pestujú návyk na väčšiu alebo menšiu pravidelnú
konzumáciu alkoholu.
Prečo však mladí ,alebo ľudia vôbec, pijú
alkoholické nápoje?
Pre niektorých je povzbudením pred dôležitou schôdzkou, pre iných zabudnutím na
bolesť alebo na neopätovanú lásku. Iní pijú
iba pre zábavu a preto, aby zapadli do partie, ktorá je neustále v „liehu“. Neuvedomujú si však ako ubližujú ostatným a hlavne sami sebe.
Iní mladí naopak v tom nevidia žiaden
zmysel a nedokážu pochopiť ostatných ako
im môže také „svinstvo“ chutiť.
V začiatkoch alkoholického opojenia
vzniká u človeka stav spokojného a rovnomerného rozpoloženia mysli. Zvyčajne sa to
prejavuje navonok veselým výrazom na tvári, živou mimikou, výrečnosťou a smiechom.
Človek ľahko uzatvára priateľstvá, dostavuje sa u neho zvýšený pocit sebavedomia, dojem, že by ľahko prekonali životné problémy. A práve tento stav, v ktorom sa ľudia cítia znamenitými a schopnými, je často najsilnejším pudom, že človek siaha po alkohole a považuje ho za útechu v šťastí aj v nešťastí.
V ďalšom priebehu opilosti sa pijúci človek stáva nekritickým, netaktným, začína
kričať, spievať, nedbá na okolie. Jeho správanie je impulzívne, nepremyslené. Takí ľudia strácajú schopnosť počúvať druhých, nevedia kontrolovať svoju reč, ich tvár sčervenie, pri chôdzi sa tacká a vidí dvojmo.
V treťom štádiu opilosti sa dostavuje únava, spavosť, často zvracanie. Tvár
bledne. Pri veľkých dávkach sa opilosť
podobá narkóze: úplné bezvedomie, necitlivosť a mimovoľné močenie. Niekedy
je človek zmätený, blúzni, metá sebou.
V ťažkých prípadoch a pri nedostatočnej
pomoci môže zomrieť aj následkom ochrnutia dýchacieho centra v predĺženej
mieche.
Johns Hopkinsov test
pre alkoholizmus (15 otázok)
1. Pijete preto, že ste nesmelý v styku s ostatnými ľuďmi?
2. Zhoršuje pitie vašu reputáciu?
3. Mali ste výčitky svedomia po pití?
4. Chodíte do zlej spoločnosti a pochybných podnikov, kde pijete?
5. Sú vaše ambície nižšie kôli pitiu?
6. Žiada sa vám piť v určitý čas dňa?
7. Potrebujete piť i na druhý deň ráno?
8. Máte problémy so spánkom v súvislosti s pitím?
9. Pijete, aby ste unikli pred problémami?
10. Pijete sám?
11. Vyhľadali ste lekára v súvislosti s pitím?

Príbeh

12. Pijete, aby ste si upevnili sebavedomie?
13. Mali ste finančné problémy kôli pitiu?
14. Zanedbávate kôli pitiu rodinu?
15. Boli ste hospitalizovaný v nemocnici
v súvislosti s pitím?
Pozn.: Pod pojmom pitie sa myslí pitie alkoholických nápojov.
VÝSLEDKY: Ak ste odpovedali na 2 otázky
áno, je to varovanie, že sa môžete stať alkoholikom. Ak ste odpovedali kladne na 3
otázky, je pravdepodobné, že sa alkoholikom čoskoro stanete. Ak ste odpovedali áno
na 4 a viac otázok, je vysoko pravdepodobné, že už ste závislý na alkohole.
* * *

Príbeh 20 ročného Tomáša, ktorý
zomrel na otravu alkoholom.
Tomáš bol vždy veselé a neposedné dieťa, hovorí jeho mama. Už od detstva mal veľa
kamarátov s ktorými trávil viac času ako so
svojou rodinou. V detstve chodili na stanovačku, na ryby. V škole sa neučil dobre, lebo
keď sa to tak vezme, ani nemal čas na učenie. Keď mal 15 rokov mal veľmi komplikované správanie. Začal chodievať do barov,
začal piť a častokrát nespával doma. Nevidel
v ničom inom zmysel, iba v alkohole.
Bol poznačený z detstva
Vychovávala som ho sama. Jeho otec odišiel, keď mal Tomáš 5 rokov. Dovtedy ho
často bíjaval. Bol alkoholik. Dodnes si pamätám, ako mi Tomáško hovorieval, že nikdy
nechce byť ako jeho otec. Neskôr však prišla
pochybná partia, zaraďovanie sa do ich spoločnosti. Veľmi som ho od toho odhovárala,
ale on ma neposlúchol, tak som ho zamkla
doma v izbe. On utiekol a niekoľko mesiacov
som o ňom nemala žiadne správy.
Bol to šok
Po troch mesiacoch mi prišiel oznámiť jeden sused, že videl na konci mesta na ceste
ležať v bezvedomí mladíka, ktorý sa podobal na môjho syna a že ho odviezli do nemocnice. Okamžite som tam išla. Áno, bol to môj
Tomáš. Bol taký nevládny a bezbranný. Cítila som, že ma potrebuje, preto som sa od neho
ani na chvíľu nepohla. Mal vtedy 17 rokov.
Zmenil sa
Keď sa prebral, sľuboval, že už nikdy nebude piť a že sa začne liečiť. A tak sa aj stalo. Po roku sa úplne dostal z alkoholu, a začal viesť normálny život. Dokonca si aj našiel
dievča, do ktorého sa veľmi zaľúbil, ale jeho
šťastie trvalo iba chvíľu. Zo skromnej Eriky
sa však vykľulo veľmi zlomyseľné a namyslené dievča, ktoré môjho syna iba využilo.
Opäť sa začala rovnaká nočná mora
Z rozchodu s Erikou sa nedokázal vyrovnať a opäť začal piť. Nedalo sa to nijak zasta-

Strýko, ktorý bol
na návšteve sa pýta: „A pomáhaš mamičke?
Ale áno“, odpovedá Marienka. „Vždy, keď od nás odídeš, počítam strieborné lyžice“.
Pán učiteľ, minule ste nám na hodine
biológie sľúbili, že nám porozprávate niečo
o mozgu– prosíkajú žiaci.
– To je možné, ale dnes mám v hlave úplne niečo iné.
Katechétka si povzdychne nad žiakom –
darebákom:
Tonko, Tonko, bojím sa, že mi dvaja sa
v nebi asi nestretneme.
A prečo? Máte na svedomí veľa hriechov?
Po polnoci pristúpia k osamelému mužovi dvaja
chuligáni:
– Nemáte dve zápalky?
Pánovi sa uľaví
a povie:
– Nech sa páči,
vezmite si celú škatuľku... !
– Netreba, potrebujeme iba dve. Chceme
losovať, ktorý z nás vám ukradne tašku!
Na ulici:
Teta, je vám ten nákup ťažký?
Veru je, synak.
Tak si ho preložte do druhej ruky.

viť. Nemyslel na nič iné, len na Eriku a na to,
kde urobil v ich vzťahu chybu. Snažila som
sa mu to vyhovoriť z hlavy, ale on ma nepočúval a stále si tvrdil svoje.
Bol to jeho koniec
Jednu noc sa nevrátil domov. Mala som
strach, čo sa bude opäť diať. Nemohla som
zaspať. Okolo polnoci niekto zabúchal na
dvere. Bol to Tomáš. Mala som radosť, že sa
konečne vrátil, hoci bol opitý. Jediné, čo
mi však ešte stihol povedať bolo: „Ďakujem,
viem, že iba ty si ma mala naozaj rada. A odpusť mi, za všetko, čo som ti urobil“.
Ani som mu nestihla povedať, že mu nemám čo odpúšťať. Omdlel a už sa viac neprebral...
Na záver Vám všetkým chcem popriať
pokojné prežitie Veľkej noci, aby ste nezabúdali brať na seba svoj každodenný kríž
s veľkou láskou, lebo iba ak človek miluje,
je dokonale šťastný.
„VŠETKO, ČO ROBÍME Z LÁSKY, STÁVA SA
VEĽKÝM A KRÁSNYM.“
Martina Chudjaková a kolektív „fajn“
priateľov

Výchova
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Ktorá cesta je tá pravá?
Určite si vieš predstaviť, ako
nám bolo, keď sme ako novopeče
ní, teda začínajúci rodičia niesli na
sebe bremeno zodpovednosti za
šesť malých detí. Stáli pred nami
tie malé vystrašené bytosti a v tvá
ri sa im zračila nevyslovená otáz
ka. Očakávali lásku a usmerňova
nie. V týchto našich ťažkostiach
sme siahli po Biblii a študovali sme
ju s novou horlivosťou. Až sme ne
verili vlastným očiam: skutočne, v
Biblii sme našli jasný a rozhodný
vzor výchovy dieťaťa, ktorý sa pri
najmenšom vyrovná výrokom mo
dernej pedagogiky.
Vysvetľujeme si to tým, že Boh
 Stvoriteľ, náš Otec, sa nám pred
stavuje aj v úlohe matky (Izaiáš
66,13) a nazýva nás svojimi deť
mi. Táto myšlienka nás nadchla. Z
toho sme odvodili: tak ako náš ne
beský otec zaobchádza s nami, du
chovnými deťmi, tak sa máme my,
pozemskí otcovia a matky, učiť za
obchádzať so svojimi deťmi.
Ale ako s nami zaobchádza náš
nebeský Otec? Na to má určite
každý svoj názor alebo predstavu,
ktorá je veľmi ovplyvnená skúse
nosťami z detstva. V každom prí
pade je však láskavejší, spoľahli
vejší a spravodlivejší ako ktorýkoľ
vek otec alebo matka na našej ze
mi.
V Biblii čítaš, že Boh je doko
nalá láska: „Ten, kto nemiluje, ne
pozná Boha, pretože Boh je láska.
Božia láska k nám sa prejavila tak,
že Boh poslal na svet svojho jedno
rodeného Syna, aby sme skrze ne
ho žili.” (1. list Jánov 4,8.9) Boh ťa
chce prijať ako svoje dieťa a daro
vať ti hlboký pocit bezpečia.
Druhým podstatným a základ
ným rysom Božieho výchovného
pôsobenia sú jasné rady pre spo
ločný život. Ak sa niekedy rozhod
neš nesprávne, ak si nebudeš ve
dieť rady, potom si môžeš v Žalme
32 prečítať: ,,Vyučím ťa a ukážem
ti cestu, po ktorej kráčať máš, ra
diť ti chcem a moje oko bude bdieť
nad tebou. „ (v. 8)
Pretože náš nebeský Otec vie,
že sme niekedy vzdorovití a ne
poslušní, tak nám musí dať, ob
razne povedané, „uzdu” a tro
chu nás usmerniť, aby sme zosta
li na správnej ceste. To si prečí
taš v nasledujúcom verši toho is
tého žalmu: „Nebuďte bez rozumu
ako kôň a mulica, ktoré treba kro
tiť zubadlom a uzdou, bo ináč k te
be neprídu,“
Azda ťa prekvapí, že Biblia ho
vorí o Božom súde a trestaní. Súd
je určený pre bezbožníkov, tresta
nie pre ich deti, keď nedodržiavajú
jeho príkazy, ktoré boli určené pre
ich dobro.

Keby si si prelistoval celú Bib
liu, stále by si narážal na tieto pod
statné črty Božieho zaobchádza
nia s ľuďmi. Tým sa Biblia pre nás
stáva ,,odbornou pedagogickou
knihou” od prvej stránky až po
poslednú.
Môžeme teda povedať, že rovna
kým spôsobom, akým Pán Boh pri
stupuje k nám, vyučuje nás a nieke
dy aj trestá, máme aj my mať radi
svoje deti, vychovávať ich a učiť po
slušnosti, keď to bude potrebné.
Tieto tri základné myšlienky
biblicky zdôvodnenej výchovy detí
nájdeš v Novom zákone v liste Efe
zanom (6,4): „A vy, otcovia, ned
ráždite si deti, ale ich vychovávajte
s prísnosťou a napomínaním pod
ľa Pána.“ Ten prvý výraz: nedráž
diť si deti – to predsa znamená ne
byť netrpezlivý, nespravodlivý a
vedieť sa ovládať. To sa dá povedať
aj v pozitívnom zmysle: poskyto
vať deťom potrebnú vrelosť alebo
teplo, pocit bezpečia, prítulnosť a
lásku. A až potom sa k tomu viaže
slovo „napomenutie“ a „kázeň“.
Keď ešte raz porozmýšľaš nad
tým, čo sme práve uviedli, dospe

ješ k záveru, že Biblia dáva nám
rodičom jednoduchý, avšak jas
ne stanovený koncept, ako máme
spoločne žiť s našimi deťmi. Na
zýva ho:
• Základ bezpodmienečnej lás
ky a bezpečia.
• Spoločný život zameraný na
výchovu a jasné pravidlá.
• Rodičovská starostlivosť a z
nej vyplývajúca dôslednosť a po

slušnosť.

Ak by sme si tento náčrt chce
li znázorniť obrazom „rodinného
domu”, potom by na ňom vynika
li tri biblické zásady:
Keď niekto stavia dom, začína
od strechy? To by išlo ťažko. Ne
ustály tlak, tvrdé slová a posluš
nosť, naproti tomu málo rozhovo
ru, pocitu bezpečia a lásky – pri
takomto spôsobe života „strecha“
veľmi tlačí a zraňuje dušu dieťaťa.
Bolo by prevrátené, keby sme ne
venovali dosť času na postavenie
správnych základov. Niektorí ro
dičia postavia roztrasené základy
bez, lásky a v zhone. Autoritársky
si vynucujú poslušnosť a dodržia
vanie rodinného poriadku naprík

lad krikom či búchaním do stola. A
potom nech sa nečudujú, že v ste
nách takéhoto domu sa objavujú
trhliny, a nakoniec sa všetko zrúti.
Pred takouto katastrofou ťa
chceme uchrániť. Musel by to byť
strašný zážitok, keby si na kon
ci svojho života zistil, že z rodin
ných vzťahov ti zostala iba hroma
da črepov.
Správne teda je: venuj dostatok
času, lásky a bohatosť fantázie na
stavbu rodinných základov. Čím
sú základy hlbšie, čím sa deti cí
tia bezpečnejšie, tým ochotnejšie
sa budú podriaďovať tvojej výcho
ve a akceptovať rodinné pravidlá.
Za týchto okolností im nepadne
zaťažko podriaďovať sa poriadku.
Naopak, pomôže im to k zdravé
mu rozvoju osobnosti. Pretože po
ciťujú, že ich má niekto rád a ve
dia, ako sa majú správať, len zried
ka dôjde k nejakému trestu.
Vieš, aké nám tento jednoduchý
model „rodinného domu“ dodával
nadšenie? Podľa tohto náčrtu sme
žili posledných dvadsať rokov. Po
mohol nám vychovávať deti cieľa
vedome a pritom bez napätia.
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byť otcom je poslanie, stať sa ním je úloha
Dnešná doba má zmätok v hodnotách a prenáša ho aj na rodinu. Veľa mužov sa stane otcami, hoci ešte nie sú pripravení na manželstvo,
a iní vstupujú do manželstva, hoci sa ešte nestali mužmi. pred mužom stojí niekoľko úloh, ktorých dosiahnutie vyžaduje čas, ale aj zrelosť.
byť mužom...
Prvým dôležitým poslaním
muža je stať sa mužom – to zna
mená dozrieť. Zrelosť sa pritom
prejavuje niekoľkými črtami: v pr
vom rade je to prijatie seba samé
ho, s dobrými aj so zlými vlastnos
ťami; pozerať sa na svet reálnym
pohľadom; mať svoj život posta
vený na určitých hodnotách, mať
určité plány a ciele a tiež predsta
vu o tom, v čom je zmysel života.
Znakom zrelosti je aj vzťah k pl
neniu povinností a získavanie ur
čitého pracovného návyku. K pre
javom tiež patrí srdečnosť a schop
nosť stáť si za svojím, bez ohľadu
na to, čo si myslia ostatní. A napo
kon je to odolnosť voči stresu, čím
sa myslí citová a psychická zrelosť.
Muž bude v určitej miere dozrie
vať v týchto vlastnostiach po celý
život, dôležité však je, aby ich mal
v primeranej miere. Len potom
je schopný urobiť dôležité kroky,
medzi ktoré patrí otázka povola
nia, ale tiež výber životného part
nera a rozhodnutie stráviť s ním
celý život.
byť manželom...
Hoci čas chodenia a zasnú
benia je časom budovania vzťa
hu, starostlivosť oň by sa nema
la končiť dátumom svadby, prá
ve naopak. Vstup do manželstva
prináša množstvo nových pod
netov, s ktorými vyrovnať sa pot
rebuje čas. Aj stávať sa a byť dob
rým manželom vyžaduje čas. Kva
lita vzťahu manželov je pritom ne
smierne dôležitá, pretože má veľ
ký vplyv na ich šťastie. Keď si po
vedal svojej manželke áno, stala sa
tým najväčším darom, ktorý si pri
jal do svojho života a za ktorý ne
sieš zodpovednosť. Tá zodpoved
nosť však nie je niečím smutným
či ťaživým. Máš v nej bytosť, kto
rá ťa prijala do svojho života a kto
rá ťa miluje. Je tvojou spriazne
nou dušou a váš vzťah by mal byť
zo všetkých ľudských vzťahov naj
dôležitejší. Manželka by mala byť
tvojím najlepším priateľom a pria
teľstvo si vyžaduje starostlivosť,
schopnosť vcítiť sa, nájsť si na seba
čas, vypočuť toho druhého, ale aj
chcieť pre neho to najlepšie. V ne
poslednom rade je vzťah manže
lov dôležitý na vytvorenie zdravé
ho prostredia v rodine a je zákla
dom na prijatie detí do života.
byť otcom...
Byť otcom je veľká výzva. On
je zodpovedný nielen za vytvore
nie domova a materiálne zabez

pečenie rodiny, ale má sa podie
ľať aj na vytváraní rodinnej atmo
sféry, prejavovať záujem o problé
my svojich detí a pomáhať im, te
da venovať im svoj čas, svoju nehu,
starostlivosť, byť im oporou a za
hŕňať ich svojou láskou. Otec má
ešte jednu dôležitú úlohu – pomá
ha svojim deťom osvojiť si vlast
nú mužskosť a ženskosť. Pre svoj
ho syna je otec najväčším vzorom,
syn preberá jeho postoje a správa

nie k svetu, ale aj k ženám, cez ot
ca sa utvrdzuje v mužskosti a vy
berá sa na cestu dozrievania. Pre
svoju dcéru je otec na dlhý čas pr
vým a jediným mužom, vďaka ne
mu sa učí vytvárať si vzťah k mu
žom. Ak dcéra vie, že otec preja
vuje o ňu záujem, získava pocit,
že sa môže a dokáže páčiť mužom
a tak sa vyberá na cestu stotožne
nia sa so svojou ženskosťou. Otco
via často prejavia svoju hrdosť, až
keď ich deti niečo dosiahnu, a de
ti v snahe zapáčiť sa otcovi sa že
nú za úspechmi, dostávajú sa pod
veľký tlak a neraz sa cítia bezvýz
namné, ak sa im to nepodarí. De
ti však potrebujú byť otcom milo
vané, aby otec mohol byť na ne hr
dý, nie naopak.
byť prorokom...
Poslanie muža byť prorokom je
dnešnej dobe neznáme. Toto po
slanie sprevádza muža počas ce
lého života a je zdrojom sily v jeho
mužskosti, manželstve, ale aj v ot
covstve. Najväčším príkladom ta
kéhoto muža je sv. Jozef. Obzvlášť
jeho láska, úcta a ohľaduplnosť je
hodná inšpirácie. Muž je povola
ný, aby prijímal Božie slovo a žil ho
vo svojom živote. Práve z tejto ži
tej pravdy vyviera jeho mužskosť,
a žiť ju i chrániť je zasa znakom

charakteru. Mužovi modlitba dá
va silu obetovať sa za svojich blíz
kych. Modliť sa za svoju rodinu,
zvolávať na jej členov Božie požeh
nanie, odovzdávať plány a ciele do
Božích rúk nie je znakom slabos
ti, ale pokory a veľkosti osobnosti.
Muž má veľký podiel na vstupova
ní Boha do rodiny. Viera dieťaťa je
totiž charakterizovaná otvorenos
ťou – dieťa bez roblémov prijíma aj
tie najťažšie pravdy, ale len vtedy,

ak jeho rodičia sú svedkami viery.
Zbožnosť dieťaťa je viac intuitívna,
než intelektuálna. Ak sa však dieťa
nestretne s hlbokou vierou u svo
jich rodičov, jeho otvorenosť a dô
vera voči posvätným, tajomným
veciam ostatne nevyužitá. V ro
dinách, kde otec neprežíva svoju
vieru a náboženská výchova ostá
va na pleciach matky, môžu syno
via, ale aj dcéry vnímať zbožnosť
ako poslanie ženy. Netreba zabú
dať, že cez rodičov si dieťa vytvá
ra vzťah k Bohu. Ak deťom hovorí
te, že Boh je láska, ale nežijete lás
ku, ak im hovoríte, že Boh sa o ne

stará, ale vy si nenájdete na ne čas,
ako môžu tomu veriť? Vy im však
môžete sprostredkovať skúsenosť
viery, napríklad spoločnou mod
litbou v rodinnom kruhu, spoloč
nou návštevou kostola, ale hlavne,
ak vieru žijete. Svedectvo otca ako
muža viery je pre deti aj pre rodinu
nevyhnutné.
Pred mužom stojí veľká úloha
– stáť sa mužom, manželom a ot
com a v tom všetkom prežívať vie
ru. Sú to náročné a dôležité úlohy,
ale je v jeho silách, aby to zvládol.
Ak muž dáva prednosť peniazom
a kariére pred manželkou a deťmi,
ochudobňuje seba aj ich. A pritom
nič nedokáže deťom nahradiť chý
bajúcu otcovskú lásku a manželke
chýbajúcu manželovu lásku. Na
vyše peniaze a kariéra nedokážu
naplniť srdce muža tak ako chvíle
prežité s rodinou.
ideálny otec:
• považuje za svoju prioritu byť
tu pre deti,
• poskytuje im svoju lásku a ni
čím nepodmieňované prijatie,
• trávi čas so svojimi deťmi
a dáva im najavo, že si úprimne že
lá byť s nimi,
• prejavuje im svoju náklonnosť
aj telesným kontaktom,
• začleňuje ich do svojich aktivít
vrátane koníčkov a práce,
• prejavuje manželke lásku a re
špekt,
• svojím príkladom vštepuje de
ťom hodnoty a schopnosť seba
kontroly,
• ochraňuje svoje deti a začle
ňuje ich do rodinných diskusií,
• vyznáva biblické a morál
ne hodnoty, je teda duchovným
vodcom.
podľa kníh: pavla hudáka Ďakujem, že si a józefa augustyna
být otcem.

Duchovné cvičenia učiteľov
Začiatkom
pôstu sme sa
aj my učitelia
Cirkevnej zá
kladnej ško
ly sv. apoštola Pavla v Sihelnom
mohli zúčastniť duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnili v pastoračnom centre v Rabčiciach.
Duchovné cvičenia prebiehali
od piatku 3. 3. do nedele 5. 3. 2006
pod vedením vdp. Jaroslava Humeného.
Témou duchovných cvičení bol
význam pôstu a význam ukrižova-

nia Ježiša Krista v živote kresťana.
Prednášky na túto tému boli pre
nás veľmi povzbudzujúce a umožnili nám hlbšie sa zamýšľať nad našim duchovným životom. Spoločné chvíle prežívame v tichu, v adorácii, v modlitbe a pri slávení svätej omše nás naplnili pokojom a radosťou.
Veríme, že sa tento čas, strávený v modlitbe stane požehnaním
pre nás všetkých a prinesie hojné
ovocie v našej ďalšej pedagogickej
činnosti.
Mgr. andrea lubasová

Školstvo, výchova, platená inzercia
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zápis do školy
Začiatok
dochádzky do
materskej ško
ly je pre die
ťa určite vzrušujúcim zážitkom.
A to možno nielen pre dieťa ale aj
pre rodiča (veď s ním spolucíti).
Prvý deň v materskej škole – nám
sa zdá, že to nebolo ani tak dávno,
keď vy rodičia ste tento deň zažili
so svojimi ratolesťami a to prichá
dzajúc v septembri do našej MŠ.
(A vy deti sa pamätáte na ten
to deň?)
Odvtedy však prešla farebná je
seň a aj biela zima. Súčasne nám
už slnko roztápa sneh a o chvíľu
budú vykúkať prvé jarné kvietky.
A deti: Tie nám za ten čas v ma
terskej škole podrástli a všeličo sa
naučili. Popritom zažili aj veľa ra
dostných ale aj slávnostných chvíľ.
Jedna z tých významných chvíľ.
Bol určite deň pre deti najvýznam
nejší. Bol to zápis detí do Cirkev
nej základnej školy sv. apoštola
Pavla v Sihelnom (CZŠ).
Na tento deň deti iste nezabud
nú. Je to deň, ktorý sa tak rých
lo nevymaže k pamäti ale naopak
– dlho zostane ako spomienkový.
Veď deti ho prežívali rôzne, s rôz
nymi pocitmi a dojmami. Väčšina
detí sa tešila Mnohé však nevede
li zakryť známky napätia a tak tro
chu aj strachu v detskej tváričke
s otáznikom – čo nás to tam v tej
škole čaká?
Príprava na zápis predškolákov
v materskej škole sa začala opako
vaním poznatkov, ako aj prípravou
programu.
Nevšedný deň – Deň zápisu
sa začal programovým pásmom
a maňuškou (básničkami o abece
de, písmenkách, ako predstavujúc
sa geometrické tvary – štyria ka
maráti do sveta sa vybrali...)

Napätie sa z detských tvári
stratilo. Deti sa rozospievali a naj
výraznejšie svoju radosť ku škole
vyjadrili pesničkou:
Čas si kráča za krokom krok,
my sme starší o jeden rok.
Nemôžme sa stále len hrať.
My chceme sa dnes do 1. triedy
zapísať.
Počúvajte sladučký hlas, dnes tu
chceme zastaviť čas.
Všetkým spolu a každý z nás ďakujeme všetkým Vám!
Dovidenia milá škôlka, my už nie
sme malí,
kde sú chvíle, keď sme všetci poobede spali.
Dovidenia milá škôlka nás už čaká veľká škola,
utekajme, veď nás ona volá.
Po programe sa deti rozišli do
tried, aby absolvovali zápis. Zápis
do 1. roč. CZŠ sa niesol v duchu roz
právky o repke. Cieľom daného zá
pisu bolo zistiť pripravenosť a škol
skú zrelosť detí pre vstup do školy.
Deti sa najprv predstavili ded
kovi a nakreslili mu pekný obrázok.
Babke tej ozdobili zásterku geomet
rickými tvarmi. Vnučke spočítali
farebné guľôčky na šatách. Psíkovi
pomohli vybrať najväčší hríbik na
večeru, mačičke skúšali mašličky
rôznej farby. To preto, aby sa všet
kým páčila. A myšičke – tej zareci
tovali básničku.
Deti zvládli tieto úlohy pomer
ne dobre a domov odchádzali s roz
žiarenými očkami. Najväčší prob
lém bol len so zlou výslovnosťou
detí. preto bude v budúcnosti nut
né, aby rodičia viac spolupracovali
s logopedičkou, ktorá im určite po
radí ako s deťmi správne artikulo
vať a cvičiť výslovnosť. problémom
sa možno javí len nájsť si v dneš
nej unáhlenej dobe čas a náležite
sa viac venovať deťom aj po tejto

Výhodný mikrovlnný internet
bude aj v Sihelnom

Vážení spoluobčania,
• V našej obci sa ide zriadiť vysielač, cez ktorý bude možnosť pripojenia na internet. Aby sa vysielač začal stavať, je potrebné spísať
zoznam záujemcov, ktorý chcú mať doma vysoko rýchlostný internet.
• Najmenší poplatok za používanie internetu je 250 Sk s tým,
že sa jedná o internet bez časového obmedzenia s rýchlosťou do
384 kbit/s a s predplatením 500 MB dát. Na výber sú aj iné mesačné programy. Informácie sú na OcÚ, alebo Vám ich dajú pracovníci
ﬁrmy DSI DATA z Námestova, ktorá bude vysielač stavať. Telefónne čísla sú na OcÚ. Záujemcovia nech sa prídu zapísať na ocú.
Podmienky pripojenia na internet: • záujemca musí zaplatiť aktivačný poplatok vo výške 1428 Sk a zakúpiť si anténu s prijímačom.
Cena za anténu s prijímačom je približne 4500 Sk. • Cena môže byť
nižšia aj mierne vyššia čo závisí od veľkosti antény a dĺžky káblov.
• Viac informácií poskytnú zamestnanci DSI DATA: 043 / 558 12 66,
0903 / 528 243, 0910 / 985 801, www.dsidata.sk

stránke v záujme svojho dieťaťa.
Materská škola praje svojím de
ťom z materskej školy správne vy
kročenie životom a nájdenie si tej
najvhodnejšej šťastnej cesty, ktorá
začína už vstupom do CZŠ.

A Cirkevná základná škola sv.
apoštola Pavla v Sihelnom sa úp
rimne teší na všetkých budúcich
prváčikov.
za MŠ – o. s.
za czŠ – k. M.

Výchova k modlitbe
Prvoradou a nevyhnutnou zložkou výchovy k modlitbe je konkrétny príklad a živé svedectvo rodičov.
Karol Wojtyla si na svojho otca spomínal ako na človeka, ktorého život sa stal životom stálej modlitby.
Večer a zavčas rána ho mladý Karol videl, ako otec kľačí a potichu sa
modlí. Otec so synom si spoločne čítavali Bibliu a pravidelne sa modlievali ruženec.
Otec a matka, čo sa modlia s deťmi zostupujú do hĺbky ich sŕdc, kde
zanechávajú stopy, ktoré nedokážu zmazať ani budúce životné udalosti.
Modlitba je vzletom srdca, jednoduchým pohľadom na nebo, výkrikom vďačnosti a lásky v skúške
i v radosti.
Oddávna prikladali ľudia modlitbe v živote človeka veľký význam.
Žili v ťažkých podmienkach, neve-

deli čítať, písať ba ani rozprávky
rozprávať, lebo ich to nik nenaučil.
Čo však veľmi dobre poznali bola
modlitba. Staré mamy si ich šepotali celé dni. Na zástere nosili uviazaný ruženec. Na poludnie sa nezabúdali aj keď nemali hodinky pomodliť Anjel Pána so svojimi deťmi. V čase adventu skoro ráno ešte
za tmy chodievali na roráty. Aj keď
toho veľa nevedeli, vštepili do sŕdc
svojich detí veľkú úctu k modlitbe.
Na otcovi rodiny závisí, či sa
stane modlitba v rodine samozrejmosťou, alebo či ju deti, aj keď sa
ju naučia, odložia ju spolu s detskými šatami, lebo otec, ktorý je
autoritou vo všetkom, sa nemodlí. Je potrebné hľadať cesty k návratu otcov rodín k náboženskému sebavedomiu a zodpovednosti za náboženské zmýšľanie a formovanie svojich rodín.
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Stolní tenisti ukončili
Sihelskí stolní tenisti
už svoju sezónu ukončili. Poďme si ju v krátkosti pripomenúť. Boli sme začlenení do 1.
triedy, ktorú tvorilo 10 mužstiev.
Po fantastickom úvode, kde sme
sa do polovice súťaže pohybovali v prvej trojke, neskôr však nastal útlm, pokles formy, čo malo za následok klesajúcu tendenciu v tabuľke na 5. miesto, kde
sme sa udržali až do konca sezóny. Po dobrom začiatku, berieme
konečné 5. miesto, vzhľadom na
naše ambície len ako dobrý. Táto

sezóna nám ukázala naše slabiny
aj prednosti. Vieme na čom môžeme do budúcnosti stavať, i to čomu sa vyvarovať. Celé mužstvo
veríme, že budúca sezóna bude
pre nás úspešnejšia.
Dopomôcť k tomu by nám mali aj nové priestory v telocvični, ktoré by už mali byť na jeseň
hotové. Ďalej veríme, že s novými priestormi a možnosťami sa
zväčší aj záujem o tento šport, čo
by malo za následok väčšiu konkurenciu v mužstve. Veríme, že
nám to vyjde.
peter staš

Sihelné na majstrovstvách Zimná príprava dospelí
Slovenska
Sobota 25. marca bola pre na
šich hokejbalistov zo Sihelného
veľmi úspešná. Po výborných vý
konoch všetkých chalanov si na
saleziánskom turnaji v Námesto
ve vybojovali prvé miesto, putov
ný pohár a postup na majstrov
stvá Slovenska v Novej Dubnici.
Tie sa konali o týždeň neskôr a tr
vali 3 dni. Stretli sme sa z tímami
ako Bratislava, Poprad, Dubnica,
Trnava, Žilina. Hoci sme ako sa
na reprezentantov Sihelného patrí
bojovali a hrali na doraz, preuká
zala sa zohratosť ligových tímov.
Po zápasoch v skupine, kde nám
chýbalo aj trochu šťastia sme ob
sadili štvrté, nepostupové mies
to a obsadili sme konečné ôsme
miesto, čo je prijateľný výsledok.
Prostredníctvom Sihelníka sa
chceme poďakovať všetkým, kto
rí nám umožnili hrať proti tým
najlepším: naším rodičom, páno
vi Brišákovi, Kornhauserovi, Ran
diakovi, pánovi farárovi a hlavne
obecnému úradu, ktorí nás nevá
hali podporiť. Veľká vďaka.
hokejbaloVý týM: Fran
tišek Chudiak, Anton a Ondrej Ran
diak, Jožo a Ľubo Mazurák, Milan
Striška, Vladimír Kornhauser, Mi
roslav Ľudma, Peter Pindjak.
VÝSLEDKY – turnaj námestovo: žiaci – kategória Xl, skup.
b: Oravská Polhora, Námestovo
A, Námestovo B, Sihelné. 1. Orav
ská Polhora – Sihelné 1:1; gól Ja
kub Randjak; 2. Sihelné – Námes
tovo B 0:0; 3. Námestovo A – Si
helné 3:0.
Poradie: 1. Námestovo A, 2. Or.
Polhora, 3. Bobrov, 4. Rabča, 5. Si
helné, 6. Námestovo B, 7. Klin,
8. Oravská Polhora B

VÝSLEDKY – turnaj nová Dubnica – skupina a: Dubnica N. Vá
hom, Petržalka, Trnava, Sihelné,
Šaštín.
Naše zápasy: 1. Sihelné – Dub
nica 1:3, gól: Miroslav Ľudma; 2.
Sihelné – Petržalka 0:5; 3. Sihel
né – Trnava 0:5; 4. Sihelné – Šaš
tín 1:0, gól: O. Randjak, zápas o 7.
miesto: 5. Sihelné – Poprad 1:4,
gól Miroslav Ľudma.
konečná tabuľka
1. Petržalka
2. Trnava
3. Dubnica I.
4. Bratislava – Miletičová
5. Dubnica II.
6. Žilina SOU
7. Poprad
8. sihelné
9. Šaštín
10. Žilina Saleziáni

VÝSLEDKY – turnaj námestovo
Študenti – kategória – XXl
Skupina: Sihelné, Or. Polhora,
Rabča, Námestovo A, Námestovo
B, Námestovo C.
Zápasy: 1. Sihelné – Rabča 0:0;
2. Sihelné – Námestovo C 1:0, gól
Miroslav Ľudma; 3. Sihelné – Or.
Polhora 2:2, góly: Anton Randjak,
Miroslav Ľudma; 4. Námesto
vo B – Sihelné 0:1;, gól: Ondrej
Randjak; 5. Námestovo A – Si
helné 0:0; 6. SEMIFINÁLE: Or. Pol
hora – Sihelné 0:1, gól: Ondrej
Randjak; 7. Sihelné – Námestovo
A 0:0. Na trestné strieľania 1:0, gól
Miroslav Ľudma.
konečná tabuľka
1. sihelné – postup na
majstrovstvá sr
2. Námestovo A
3. Or. Polhora
4. Námestovo B

Prvé zapojenie
hráčov do tré
ningového pro
cesu pred odvet
nou jarnou čas
ťou prišlo po
merne
veľmi
skoro – začiatok januára. Náš tré
ningový harmonogram bol nasle
dovný: • sobota (stretávali sme sa
na ihrisku kde sa trénovala pohyb
livá a kondičná časť); • nedeľa (te
locvičňa – chodili sme hrať futbal
do Zubrohlavy). V poslednej fáze
zimnej prípravy sme boli obohate
ní o tréningy a skúsenosti z Poľskej
Koszarawi, kde sme taktiež nav
števovali tamojšiu športovú halu.
Účasť jednotlivých hráčov na tré
ningoch možno hodnotiť ako veľ
mi úspešnú. Či však je pripravenosť
hráčov na jarnú časť dostatočná
ukáže až čas a s ním odohraté zá
pasy. a naše ciele? Posun v tabuľ
ke minimálne o dve priečky nahor.

Dorast
Tréningový proces v doraste je
podobný ako tomu, ktorý absol
vovali dospelí: • sobota (kondícia,
výbušnosť, pohyb); • nedeľa (telo
cvičňa). U dorastu išlo v prvej fá
ze zimnej prípravy – dať sa opäť do
kopy ako kolektív. A to hlavne poč
tom na tréningoch, organizačne,
vzťahovo. Možno povedať, že sa
hlavné ciele prípravy u dorastu po
darili. Chalani sú odhodlaní v jar
nej časti zabojovať o lepšiu hru, di
váka, i lepšie postavenie v tabuľ
ke. A tým si napraviť trochu poša
rapatenú reputáciu z jesene. Spo
ločne im držme palce aby sa im to
podarilo. U dorastu prišlo počas
zimnej prestávky k pohybu v hráč
skom kádri. V jarnej časti si už Dá
vid Kolčák, Martin Pindjak, kto
rí odišli na hosťovanie do Námes

tova. a konkrétne ciele chalanov
na jar? Ako vravia: „Nechajte sa
prekvapiť.“ My len dúfame, že to
bude príjemné prekvapenie.
Mladší a starší žiaci
Tréningový proces u žiakov za
čal zo všetkých družstiev najne
skôr harmonogram tréningov
bol nasledovný: • pondelok (star
ší žiaci); • utorok (mladší – star
ší žiaci); • streda (mladší – star
ší žiaci). Žiaci trénovali v priesto
roch cirkevnej základnej školy. Pr
vé tréningy ukázali kondičný de
ficit a tak boli tréningy zamerané
hlavne na kondičnú prípravu. Až
neskôr sme začali s výbušnou si
lou a taktiež s technickou časťou.
Tréningy možno hodnotiť kladne.
Účasť na tréningových jednotkách
bola veľmi vysoká a tým pádom
dúfam, že aj účelná.
ciele u starších žiakov sú jednoznačné – záchrana i. triedy.
Všetci veríme, že starší žiaci bu
dú hrať najvyššiu oravskú súťaž aj
v budúcej sezóne. Pokiaľ by sa nám
to podarilo, bol by to určite veľký
úspech tohto družstva, s jedným
s najnižším vekovým priemerom
v súťaži (8 mladších žiakov zaska
kuje pri starších). U mladších žia
kov sú ciele taktiež jasné. Vyhrať
svoju skupinu a tým pádom sa kva
lifikovať medzi 4 najúspešnejšie cel
ky na Orave. Pripomenie že chlapci
zimujú zatiaľ na prvom mieste v ta
buľke, a keďže naozaj mnohí zbie
rajú skúsenosti po starších žiakoch
veríme, že pri troške športového
šťastia môžeme s týmto celkom na
plniť naše ciele na 100 %.
Začiatok jarnej časti bol naplá
novaný na 26. marca. Kvôli zlé
mu počasiu sa však dve kolá odlo
žili a malo by sa začínať 9. 4. 2006.
Termín je pre zlé počasie ohrozený.
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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Keď kríž sa stane naším učiteľom ...
Slovo na úvod

Nevnímajú bolesť, ktorá by ich upozornila na
nebezpečenstvo.
Aj na základe tohto svedectva môžeme poOd čias dávno minulých bol kríž symbolom
ľudského potupenia, poníženia a hanby. Až Je- vedať, že citlivosť na bolesť je veľmi dôležitá,
žiš Kristus pretvoril kríž na symbol vykúpenia, pretože nás upozorní na blízku prítomnosť „neznovuzrodenia a spásy. Ak správne pochopí- bezpečenstva a zranenia“!
A tak nad vznášajúme zmysel kríža, môže sa pre nás stať dokonca „učiteľom“! Môžeme tak získať veľmi uži- cou sa hmlou všetkých
točný pohľad na život a zmysel utrpenia. Filo- našich snov a sebaklazof Proust raz poznamenal: „Niet efektívnej- mov stojí milujúca, ale
šieho spôsobu, ktorý by človeka rozložil a zno- osamelá postava Jeva ho zocelil, ktorý by mu pomohol lepšie chá- žiša. Za jeho chrbpať seba samého, ako je ľudské utrpenie. Utrpe- tom, vrhajúc dlhý
nie nás nepochybne vždy niečomu naučí a ukáže tieň, stojí vysoký
kríž. Pre mnohých
nám spôsob, ako správne chápať život.“
Kresťanský postoj k utrpeniu je vo svete, ľudí je kríž kameňom
v ktorom žijeme, dôsledne zavrhovaný a popie- úrazu, šialenosťou, ktorej
raný. Posolstvo médií sa nás snaží presvedčiť, sa treba vyhnúť. Ale pre nás,
že máme kráčať životom s maximálnym pôžit- ktorí veríme, že utrpenie vyzýkom a minimálnou bolesťou. Všetkému utrpe- va k zmene, pozýva k premeniu sa treba vyhnúť. Žijeme len raz, preto si má- ne života a osobnostme zobrať všetko, čo sa len dá. Ber vždy len to nému rastu, je utrpenajlepšie. Jedz, pi a buď šťastný, lebo zajtra zo- nie hodnotným učitemrieš. Do určitej miery sme všetci vtiahnutí do ľom. Pre kresťana
tejto ﬁlozoﬁe „dobrého života“. Ak sa v živote je to cesta k zrelosti,
aj nejaká bolesť a utrpenie objaví, snažíme sa múdrosti a plnosti životoho okamžite striasť. A tak sa civilizácia na- ta. Všetci sa musíme
pcháva množstvom utlmujúcich liekov a omam- posadiť k nohám
ných prostriedkov, len aby sme „necítili“ a pod- tohto učiteľa.
Na záver môľa možnosti na všetko čím skôr aj zabudli! Stali
sme sa generáciou ľudí, ktorí sú „pripravení po- žem len
škrabať sa skôr, než nás začne vôbec niečo svr- spomebieť“! A tak človek v utrpení nenachádza žiadne núť povzbudenie sv.
poučenie. Len nech nám je dobre.
Lekár, pôsobiaci dlhé roky v kolónii pre malo- Pavla:
„A myslím,
mocných, spomínal nasledujúcu skúsenosť. Dôvodom, prečo u malomocných dochádza k mno- že utrpenia tohto
hým poraneniam končatín, nie je tak samot- času nie sú hodné poné malomocenstvo, ale je to spôsobené tým, že rovnávania s budúim chýba akákoľvek citlivosť! Títo ľudia nie sú cou slávou, ktoschopní cítiť bolesť, ktorá by ich na poranenie rá sa na nás
upozornila. Chytia sa niečoho horúceho a ne- má zjaviť“!
cítia bolesť, porania si ruku a nevedia o tom... (Rim 8,18)
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Sihelník ...................... 2 – 4, 10 – 12
Telocvičňa je hotová ................... 2 – 4
Majster SR – drevorubač .............. 12
Futbalové dianie ............................ 20
Materská škola včera, dnes, zajtra ... 10
Úsmev ...................................... 5 – 9
Žiackym perom .......................... 6 – 7
Školský spravodaj ............................. 8
Na návšteve ..................................... 9

2. strana / 14. 9. 2006

Sihelník 2

Výstavba obce / samospráva

Telocvičňa je hotová
Som rád, že som mal tú česť byť
pri výstavbe novej telocvične. Od
nového školského roku deti môžu
využívať nové priestory telocvične
a 4 nové triedy aj veľkú počítačovú
miestnosť. Chcem priblížiť práce,
ktoré sa urobili tento rok.

eFOTO: V. Briš

Po zime sme začali s maľovaním, bolo treba vymaľovať 2 500 m2
stien. V máji sa začalo s izoláciou
proti vode a s tepelnou izoláciou
v hale. Následne sa začal skladať
dvojstupňový odpružený rošt. Keď
boli tieto práce urobené, tak sa za-

čali klásť parkety a následne brúsenie a lakovanie parkiet. Hneď po
týchto prácach sa začali montovať športové náradia. Ako len bolo
možné tak sme začali s vonkajšími
úpravami. Najprv terénne úpravy a vonkajšia kanalizácia, výmena 4 okien na základnej škole. Postupne sa začalo zatepľovaním severných častí budovy a čelnej strany školy. Hneď po nalepení polystyrénu sa začalo s omietaním budovy. Telocvičňa začala mať svoju tvár.
V auguste sa začalo s vonkajšími úpravami. Najprv schody s rampou pre vozíčkarov a potom zámková dlažba. Vytvorilo sa nové parkovisko a zelená plocha pred budovou. Zostali nám iba úpravy zo severných strán, ktoré by sme mali
dokončiť tento mesiac.
Teším sa z toho, že sa nám to
podarilo urobiť a tak užitočnú vec
mohli dať do užívania. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe telocvične. Najprv mi-

Rekonštrukcia ciest
V poslednom období sa urobila aj rekonštrukcia miestnych komunikácií. Vyasfaltovali sa všetky miestne komunikácie, ktoré využívajú občania. Ide o nasledujúce cesty: pri Brandisovi (nižný koniec) 200 m, cesta k J. Pervekovi
120 m, cesta na Or. Veselé 100 m,
cesta na Or. Polhoru 100 m, cesta okolo MŠ 1000 m, cesta za MŠ
100 m, cesta za KD 70 m, cesta Končinou 600 m, stará cesta
650 m, cesta na Maguru 550 m,
cesta za dedinou 550 m, v celkovej
hodnote 6,8 mil. Sk.

eFOTO: V. Briš
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nisterstvu školstva, hlavne bývalému ministrovi p. Martinovi
Froncovi, ktorý nám uvoľnil počas dvoch rokov výstavby 6,9 mil.
Sk. Ešte tento rok sme dostali
1 mil. Sk. Ďalej všetkým svojím zamestnancom, koordinátorom aktivačnej činnosti a všetkým nezamestnaným. Urobili ste kus dobrej práce.
Hodnota budovy je podľa rozpočtu vyše 20 miliónov Sk. Skutočne sa preinvestovalo do 13 mil.
Sk – z rozpočtu obce sme investovali 6 mil. Sk. Preto je rozdiel medzi rozpočtom a skutočnými nákladmi, lebo sme si robili všetko
sami a práce, ktoré boli v subdodávke robili živnostníci alebo občania z našej obce.

eFOTO: V. Briš

Obecné zastupiteľstvo / sociálne veci
Zároveň sa vyasfaltovala druhá vrstva na ihrisku za školou. Lebo prvýkrát sa nedala natiahnuť,
z dôvodu mäkkého podloženia.
XIV. Folklórne slávnosti
V posledných rokoch mávajú
veľmi dobrú úroveň Folklórne slávnosti pod Babou horou, čo vidno
na počte divákov. Ďalej v zimnom
období sa rekonštruovalo vysoké napätie v obci. V súčasnosti sa
buduje nové vedenie vysokého napätia smerom za dedinu a s vybudovaním novej trafostanice, ktorá bude slúžiť na posilnenie napätia v tejto lokalite.
Priebeh výstavby telocvične
• január 2004 – projektová dokumentácia a vydanie stavebného
povolenia
• august 2004 – príprava staveniska a zahájenie stavby
• september 2004 – zemné práce a betónovanie základových pätiek a pásov, prekládka inžinierskych sietí
• október 2004 – betónovanie
betónovej platne
• november 2004 – začiatok
budovania zvislých konštrukcií
a zazimovanie stavby
• máj 2005 – domurovanie obvodových múrov a hlavnej priečky, šalovanie , betónovanie stĺpov
a vencov prízemia
• jún 2005 – šalovanie a betónovanie stropu nad prízemím, stavanie lešenia až do výšky budovy
zvonku a zvnútra stavby
• júl 2005 – murovanie obvodových múrov prvého poschodia, šalovanie a betonáž stĺpov a väzníkov,
osadzovanie oceľových nosníkov
• august 2005 – práce na streche nad triedami a vestibulom
• september 2005 – zatepľovanie strechy, montáž strechy nad
halou
• október 2005 – murovanie
priečok, osadzovanie okien a dverí, elektroinštalácia
• november 2005 – voda a kanalizácia, omietanie stavby vo
vnútri

eFOTO: V. Briš
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• december 2005 – ústredné
kúrenie, izoláciu proti vlhkosti
• január 2006 – zatepľovanie
stropu a, betonáž poterov
• február 2006 – osadzovanie
proti požiarnych dverí
• marec 2006 – obklady a dlažby, vyspravovanie cokľov, montáž
kazetového stropu
• apríl 2006 – montáž svietidiel, zásuviek a dokončenie elektroinštalácií, bielenie telocvične
• máj 2006 – izolácia haly, montáž roštu pod parkety
• jún 2006 – montáž podlahy
v hale, hromozvody, elektrická prípojka, montáž športových náradí
• júl 2006 – lepenie PVC podláh
po učebniach a ostatných miestnostiach, zatepľovanie budovy
a nanášanie stierky
• august 2006 – vonkajšie úpravy, čistenie, prístrešok nad vchodom, kolaudácia stavby
• 14. september 2006 – slávnostné otvorenie.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
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ÚČASTNÍCI CELODEDINSKEJ PÚTE V KREMNICI – B. ŠTIAVNICA – SV. ANTON – B. BYSTRICA – STARÉ HORY – 3 AUTOBUSY!

Reﬂexie z návštev
V prázdninovom čase sa náš
chrámový spevácky zbor rozhodol navštíviť niektoré kostoly na Spiši a zároveň urobiť návštevy u našich rodákov – kňazov.
Našou návštevou sme ich chceli
utvrdiť, že na nich myslíme, sme
s nimi spriaznení a vážime si ich
prácu. Prvá návšteva bola u Maroša – kňaza, ktorý pôsobí v Podolínci, priblížil nám históriu
mesta a navštívili sme i známy
kláštor redemptoristov. V družnom rozhovore sme sa dozvedeli o jeho práci s rómskou komunitou. Cestuje za Rómami do ich
dediny a tam sa ich snaží priviesť
k Pánovi a vôbec k civilizovanému životu. Ceníme si jeho oddanosť odvahu a obdivujeme jeho vytrvalosť a držíme mu palce. V poradí druhá zástavka bola
v okresnom meste Stará Ľubovňa, kde pôsobí Jožo náš rodák
– kňaz. Taktiež nás oboznámil
s históriou aj súčasnosťou mes-

ta. Po malom občerstvení sme
odišli do Brutoviec, kde pôsobí
náš bývalý pán farár M. Koleják.
Obhliadli sme si okolie a farnosť.
V tamojšom malebnom kostolíku zasvätenom sv. Vavrincovi
sme boli účastní na sv. omši, ktorú sme oslávili aj naším spevom.
Po krátkom posedení s tamojšími farníkmi sa nám ťažko odchádzalo, lebo mnohí z náš zistili, že
sú to dobrosrdeční ľudia. Čo sme
si odniesli?
Rezonuje v nás bohatosť kresťanskej kultúry, čo je povinnosťou ju zachovávať a prenechávať
pre budúce generácie. Učiť vážiť
si dedičstvo našich kresťanských
predkov v nej zotrvávať, upevňovať a prinajmenšom sa ju snažiť
odovzdávať a rozširovať. Každého z nás to posilnilo vo viere a plní dojmov, osobných poznatkov
a emócií sme si vo svojom vnútri priznali: len pre tieto hodnoty
sa oplatí existovať.

Zber zemiakov – pekný začiatok jesene

Skúška
stromov
Stromy
naplnené zvukmi až za okraj
mlčky stojace okolo ciest
osieťované náletmi krídel
hrbiac sa pred pred búrkou
presvetľované zobákmi
nehybné v bezvetrí
s nádejou v zaprášených listoch
rozveseľovali svoje tablá
medzi nebom a zemou
Pred komisiou koruny tvorstva
odpovedali na jedinú otázku
svetovej maturity
DOKEDY EŠTE ŽIJEME?

Usmiati zo školy

eFOTO V. Briš

Lýdia Bujnová

eFOTO V. Briš

Časopis žiakov
Cirkevnej základnej školy
sv. apoštola Pavla
v Sihelnom
Sihelnom
č. 2/2006

Slovko na úvod školského roka
Po dvoch mesiacoch oddychu začíname ďalší školský rok. Čo nám
prinesie? To je v rukách nášho nebeského Otca, ale sčasti aj v našich.
Skúsme nasledujúcich desať mesiacov prežiť viac času s Ježišom, nechať väčšie miesto v srdci pre nehoviac sa stíšiť, častejšie pristupovať
k sv. spovedi, na sv. omšu a k sv. prijímaniu. Skúsme teda žiť ozajstný
kresťanský život. Ak takto vykročíte do nového školského roku uvidíte,
že sa vám bude ľahšie a radostnejšie
žiť. Ľahšie sa vám budú prekonávať
všedné školské problémy, ktoré vás
na ceste vzdelávania postretnú.
Práve vtedy sa pre vás škola stane miestom kde radi chodíme a nie
miestom, na ktoré sa vo svojich spomienkach pozeráme ako na najhoršiu nočnú moru.
Je na každom z nás ako sa rozhodneme. Vravím my, pretože si každý z nás môže zvoliť cestu akou sa vyberie. Ak chcem meniť druhých, musím predovšetkým zmeniť seba, pre-

tože vždy treba začať od seba. Len
vtedy, keď vlastníme seba, môžeme
byť darom pre druhých. Len vtedy
môžeme opravdivo milovať. Len vtedy, keď si vážime seba, môžeme si vážiť druhých okolo nás, vážiť veci a vôbec všetko čo nás obklopuje. Pribudli nám nové triedy, telocvičňa, máme nový nábytok a pomôcky, dokážme teda svojim prístupom aj k týmto veciam, že si vieme vážiť veci ktoré máme. Neničme ich, ale užívajme
tak, aby to mohli slúžiť aj vaším deťom. Ak to všetko chceme zvládnuť
musíme mať pokoru, aby sme mohli
čerpať zo skutočného Prameňa, ktorým je Ježiš, lebo keď sa chceme napiť z prameňa, musíme si kľaknúť
a skloniť hlavu.
Nech je pre nás všetkých tento
rok požehnaním. Vám milí deviataci želám, aby ste sa správne rozhodli pre budúce povolanie a vy milí
prváci, aby ste si školu obľúbili, aby
ste sa naučili písať a čítať.
Margita Borová
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Zaujímavosti / tvorba

Žiackym perom
Prázdninový výlet

Lukáš Ferneza, 6. B

V auguste som bola s rodičmi
na Starých Horách, Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici. Počasie
nám vyšlo. Najprv sme sa vybrali
do stredu Európy. To bol zážitok!
Krásny kostol, pekné prostredie...
V štvorposchodovom kostole
sme počúvali príhovor Jozefa Luscoňa, nášho rodáka. Potom sme
posadali do autobusu a čakala nás
baňa. V bani sa každý smial.
Prečo? Museli sme si obliecť
dlhé zelené plášte, na hlavy nám

Kto druhému jamu kope…
Každý druhý deň chodíme
s bratrancami na huby. Zájdeme
dosť ďaleko a vždy ich nájdeme do
košíka . V lese je veľká sranda, lebo
oni sú odo mňa starší. Neprestajne
ma strašia podľa ﬁlmu Pach krvi,
ktorý sme pozerali spolu. Oni chodia za mnou a keď sa naskytne príležitosť, tak sa čarovne vytratia. Ja
pokračujem ďalej lesom, kým oni
zhadzujú šušky zo stromov, napodobňujú zvuky zvierat...
Zo začiatku som sa veľmi bála,
plakala som, až sa mi museli uká-

zať, ale nepovedali mi, že to strašili oni. Ja som to však tušila.
Na druhý deň sme išli zas. A bolo to naopak. Strašila som ich a oni
sa báli naozaj, lebo ani trošku netušili, že som to bola ja. Od strachu bežali domov. Doma zistili, že
ma v tom zhone zabudli v lese. Po
návrate som sa priznala, že som
im všetko len vrátila.
Boli veľmi nahnevaní.
Tak im treba! Veď kto druhému...
Katka Gurová ,7.A

dali prilby a do rúk sme dostali baterky. V bani bola tma, úzke chodby a rôzne staré náradia,
ktorými sa v minulosti v tejto bani pracovalo.
Smer – Banská Bystrica: naháňačka holubov, zmrzlina, rádio
Lumen.
Smer – Staré Hory: kopec,
schody, voda, lavičky, dážď.
Nádhera!
Božena Brišáková, 7.B

Martin Striška

Chlieb náš každodenný
Ako sa pečie chlieb? Chlieb
je Boží dar, bez ktorého by sme si
nevedeli predstaviť náš život. Veď
je aj jedno porekadlo: „Na chlieb
sa ťažko robí.“ Najskôr sa musí
pripraviť pole, aby sme mohli
zasiať žitko. Potom čakáme,
kedy nám vyrastie, no stále sa oň
musíme starať. V jeseni, keď je
zrelé, pokosí sa, vymláti a putuje
do sušičky. Vysušené sa odvezie
do veľkého mlyna, kde ho
mlynári zomelú a máme z neho
chlebovú múku. Z múky pečieme

chlieb a rôzne múčne výrobky...
Chlebík pečie mama doma, alebo
ujovia a tety vo veľkopekárňach.
Vo veľkopekárňach sa pečie chlieb
pre všetkých ľudí. Pripravujú ho
z múky, soli, vody a kvásku. Vo
veľkej pekárenskej peci sa cesto
vymiesi, vykysnuté a pripravené
sa dá upiecť.
Upečený chlieb putuje do obchodov. Tu si ľudia kupujú voňavý chlebík a tak sa dostane do ľudských príbytkov na pekne prestretý stôl.
Michal Kolčák, 7.A

Čučoriedky? To je drina!

Rozhodli sme sa ísť na čučoriedky. Vstávali sme skoro. Vyšli
sme z domu a povedali si: dobre
sme sa modlili, keď nám neprší.
Ale to sme ešte netušili, čo nás
čaká.
Začalo pršať, no my sme aj tak
išli. Posadali sme si na vlečku od
traktora a prikryli sa veľkým igelitom. Cesta bola veselá. No ne-

smiali sme sa dlho. Dostali sme
defekt na traktore a museli sme
ísť ďalej pešo. Už nám bolo dlho,
nepozerali sme dopredu, ale pod
nohy. Vošli sme do kosodreviny.
Našli sme miesto plné čučoriedok.
Každý nazbieral, koľko chcel.
Najhoršia však bola cesta domov.
Nechápem, ako môže niekto chodiť
na čučoriedky každý deň!
7. B

Na prázdninách u babky
Lenka Rusnáková

Bol slnečný deň. Vybral som sa
na hríby. Ako tak idem a hľadám
hríby, uvidel som veveričku, ktorá
na mňa hodila šušku. Popri tom

som našiel pod jedným stromom
dvadsať dubákov rôznej veľkosti.
Keď som mal plnú tašku, išiel som
domov.
Michal Brišák, 6. B

Lucia Chudiaková

„Normálny“ prázdninový deň
Nastala čučoriedková sezóna
a s ňou aj možnosť zarobiť si nejaké korunky. Začala sa rabovačka Pilska.
Vstávali sme ráno o pol tretej,
čo pre nás bolo veľmi ťažké. Asi
okolo šiestej ráno sme konečne vyfučali hore. Často to bolo dosť ná-

ročné. Bola veľká hmla a bolo nám
zima. Ale vidina peňazí nás hnala do práce. Okolo obeda to bolo
opäť neznesiteľné, pretože zas bolo veľmi teplo a slniečko nám silno
ohrievalo chrbát.
Ale stálo to za to!
Mária Luscoňová, 6.A

Nie všetci prázdninovali
Moja priateľka
Dominika vonšáková, 7. B

Nie všetky deti boli na prázdninách. Napríklad malý Peter bol doma a pomáhal na stavbe. Strýko ho
„otravoval“: „Peter podaj meter!“

Aj druhí mali podobné problémy: „Miloš do pece prilož!“
„Vierka zavri dvierka!“
Marek Chudiak, 5. A

Karolína Chudjáková: Šport

Tvorba
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Prázdninový potôčik
Prázdniny boli ako potôčik, ktorý veselo žblnká
a drsné kamienky sa zmenili na hladké.
Z rána do školy
Keď napadne čistá rosa z rána,
otvorí sa školská brána.
Všetky deti cez ňu idú, naučiť sa niečo nové prídu.
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Žaneta Pitáková, 5. A

Eva Vonšáková, 6. B
Príchod jesene
Prichádza jeseň a ja si spievam veselú pieseň.
Prichádza jeseň, pozriem sa von: „Ach, aký je tam zhon!“
Anna Tomašáková, 6.B
Lístie
Padá lístie, padá,
nový chodník skladá.
Chodník lístia je už plný,
na ňom prianie sa vždy splní.
Alenka Pilátiková, 6.A
Školská brána
Od večera až do rána,
otvorí sa školská brána.
Po mesiacoch oddych,
všetci sú zas v štichu.
Každý má už strachy veľké,
učiť sa spoluhlásky mäkké.
Bojí sa, že prídu päťky,
pre naše malé zmätky.
Keď sa snažiť budeme,
jednotky do žiackej chceme.
M. Kolčáková, V. Brezoňáková
ml., 5. B

Lenka Grižáková: Rodina
Vrana
Volá Jožko: „Mama moja
škola to je riadna smola!“
„Radšej zaspím, hneď len zrána,
veď do školy prišla vrana,
sadne za mňa do lavice,
naučí sa rovnice.“
Veronika Bubliaková, 6. B
Monika Brandysová: Jesenný list

Karolína Chudjáková

Soňa Garajová

Veronika Kovalíčková

Posledný prázdninový deň
Pomaličky, ale isto, odniesol
žblnkajúci potôčik posledný deň
prázdnin. Ale to, čo žblnkajúci potôčik odniesol, to aj hneď priniesol
– čarovný deň, ktorý nás časom

Leto
Z jahôd je vôňa veľmi voňavá,
na slnku sa kvietky trblietajú.
Na lúke sa pasú kravičky.
Všade je krásne ticho a pokoj.

naučí zas niečo nové. Každý deň
v škole načerpávame vodu z potôčika, ktorá sa mení na naše vedomosti.
E. Juriťáková,
P. Chudjáková, 5. B

Monika Garajová: Cesta do neba

Po lete však príde jeseň, zvončeky
zazvonia a škola sa začína.
Ivanka Luscoňová, 5. A

Radosť veľká ...
Začali sa prázdniny dnes,
zvolám deti urobiť ples.

Cez prázdniny
Cez prázdniny chodím preč,
doma ma nič nevidieť.

Zvolala som deti všetky,
Zabudli hneď na tie päťky.

Dubákov je na mraky,
pri nich dáke masliaky.

Všetci sa len zabávali,
alebo sa spolu hrali.

Chodíme aj na borovky,
zbierame ich do plechovky.

Na druhý deň dlho spali
a dnes sa tiež iba hrali.

Bohvieaký biznis neni,
ale lepšie ako v Keni.

Dobre sa tie deti mali,
dva mesiace sa im máli.

Prázdniny
Prázdniny sú veľmi krásne,
všetky deti sú tak šťastné.

Každé dieťa by sa dobre malo
– bez školy!

Monika Brandysová: Jesenný list

Ale čo už, škola, každé ráno volá.
A tak deti vybrali sa, aby vzorne
učili sa.
Aďka Pilátiková, 5.A

8. B

Slnko svieti, voda láka,
z piesku staviam snehuliaka.
Pri slnku sa opaľujem, vo vode sa
vyvaľujem.
Alenka Pilátiková
Mária Kormanová, 6.A
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Školský spravodaj

ORGA NIZ ÁCI A ŠKOLSK ÉHO ROK A 20 0 6/20 07
V tomto školskom roku máme v škole 381 žiakov a 18 tried.
Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí v pondelok
31. januára 2007. Druhý polrok sa začína 1. februára 2007 a končí
sa 29. júna 2007.
Jesenné prázdniny sa začínajú 2. novembra 2006 a končia sa 3. novembra 2006. Vyučovanie sa začína v pondelok 6. novembra 2006.
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2006 a končia sa 2.
januára 2007. Vyučovanie sa začína 3. januára 2007.
Polročné prázdniny sú 2. 2. 2007. Vyučovanie sa začína 5. 2. 2007.
Jarné prázdniny: 26. februára – 2. marca 2007.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 5. apríla 2007 a končia sa 10.
apríla 2007. Vyučovanie sa začína 11. apríla 2007.
Letné prázdniny sa začínajú 1. 7. 2007 a končia sa 31. 8. 2007.
Sviatky našej školy:
7. apríla – Ján de la Salle : Deň učiteľov
27. jún – Panny Márie ustavičnej pomoci (kaplnka)
14. september – Povýšenie sv. Kríža : odpust
Klasiﬁkačné rady
25. januára 2006 (štvrtok) – za prvý polrok
21. júna 2006 (štvrtok) – za druhý polrok
Pedagogické rady
20. 11. 2006 (pondelok) – za prvý štvrťrok
23. 4. 2007 (pondelok) – za tretí štvrťrok
Týždeň otvorených dverí 8. – 12. január
Deň otvorených dverí pre rodičov: 20. novembra v pondelok
o 15.00, 23. apríla v pondelok o 15.00
Zápis do prvého ročníka: 17. januára 2007 o 12.00
Rozvrh hodín:
1. hodina
8.00 – 8.45
2. hodina
8.50 – 9.35
3. hodina
9.50 – 10.35
4. hodina 10.40 – 11.25
5. hodina 11.35 – 12.20
6. hodina 12.25 – 13.10
Triednictvo je rozdelené nasledovne: 1. A Mgr. Katarína Maslaňáková; 1. B Mgr. Lýdia Bujnová; 2. A Mgr. Dana Masničáková; 2. B
Mgr. Marcela Fernezová; 3. A Mgr. Erika Segečová; 3. B Mgr. Rastislav Slovík; 4. A. Mgr. Iveta Kakačková; 4. B Mgr. Katarína Viludová; 5. A Mgr. Jana Kutláková; 5. B Mgr. Martina Pitáková;
6. A Mgr. Oľga Hajdučáková; 6. B Mgr. Monika Madleňáková;
7. A Mgr. Silvia Seifertová; 7. B Mgr. Zlatica Staníková; 8. A.
Mgr. Ľubomíra Nováková; 8. B Mgr. Mária Jagnešáková; 9. A.
Ing. Anna Chudjáková; 9. B Mgr. Lenka Nahálková.
Výchovný poradca: Ing. Mariana Kutliaková.
Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov budú v stredu v čase od
13:00 – 15:00.
riaditeľka Margita Borová
ÚSPECHY NAŠEJ ŠKOLY
Výtvarné súťaže: Medzinárodná výtvarná súťaž – Žijem
v Beskydách: 2. miesto – Dominika Vonšáková ml., Mária Kormanová,
Veronika Staníková; 3.miesto – Daniela Sameliaková, Dominika
Vonšáková st.; špeciálne ocenenie – Jozef Majkút, Vladimír Jucha;
Medzinárodná výtvarná súťaž – vianočná pohľadnica: 3. miesto
– Jozef Pilátik; Medzinárodná súťaž – Bienále fantázie: špeciálne
ocenenie – Erik Grobarčík; Medzinárodná výtvarná súťaž – Ľudoví
muzikanti: 3. miesto – škola: priestorové zobrazenie; celoslovenská
súťaž – Gorazdovo výtvarné Námestovo: 1. miesto Lenka Grižáková,
Alenka Kozáková; II. kategória: 1. miesto Kolektívna práca 5. A III.
kategória.
Literárne súťaže: okresné kolo – O najkrajšiu vianočnú básničku:
3. miesto – Zuzana Vronková; Štúrov Zvolen: 3. miesto – Vladimír
Bielak.
Okresné kolo v šachu: 2. miesto – Jakub Randiak, 4. miesto –
Jakub Brezoňák.
Čestné uznania: Za účasť v XI. ročníku medzinárodnej súťaže
výtvarnej tvorivosti „Zelený svet“,
Za účasť IV. Dňa tanca: Country friends.

Školský spravodaj / tvorba

Školský spravodaj
P O N U K A K RÚ Ž KOV V Š KO L S KO M R O K U 2 0 0 6 / 2 0 0 7
Bujnová:
Veselí prváci
Maslaňáková: Prváčik
Masničáková: Matematika pre
druhákov
Fernezová:
Bedminton
Kakačková: Športovo-hasičský
Viludová:
Anglický jazyk
(3., 4., 5.roč)
Tvorivosť
Kutláková:
Nemčina
Hajdučáková: Spevácky
Seifertová:
Matematický
Staníková:
Kresliarsky
Aerobik
Nováková:
Stolný tenis
Mladý žurnalista
Jagnešáková: Mažoretky
Nahálková: hodinka
v telocvični
Angličtina
(6. – 9.roč)
Základy nemčiny
Polláková:
Matematika
– príprava
na monitor 9
Matematika pre
ôsmakov

Pjonteková:

Šikovné ruky
Školský klub deti
Madleňáková: Šikovná gazdinka
Minárech:
Rezbársky
Šípoš:
Biblický
Futbal
Krúžky zabezpečované Centrom voľného času Námestovo v priestoroch CZŠ sv. apoštola Pavla
Lubasová:
Country tance
Šmolko tance
Disko tance
Divadelný
PONUKA PRE VŠETKÝCH
Priestory počítačovej učebne
budú prístupné pre verejnosť dvakrát v týždni, v utorok a vo štvrtok
od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Priestory telocvične budú
sprístupnené verejnosti podľa
záujmu. Je potrebné vopred
sa nahlásiť vedeniu školy. Sprístupnenie priestorov bude spoplatňované.
Margita Borová

SIHELNIANSKE NÁREČIE POD LUPOU
MALÉ VÝSKUMNÍČKY (ČASŤ PRVÁ)
Kamaráti, zamýšľali ste sa už niekedy nad naším materinským jazykom?
My dve sme sa o to pokúsili a postupne Vás budeme informovať o tom, čo
sme zistili.
Keďže každý z vás je určite usilovný žiak, má o materinskom – slovenskom jazyku bohaté informácie. Vedeli ste však to, že popri slovenskom jazyku existuje aj veľké množstvo nárečí, ktorými sa hovorí na slovenskom
území? Naozaj je to tak. Pre každý kúsok nášho Slovenska je príznačný určitý dialekt – nárečie, ktoré ho charakterizuje a je pre daný región príznačné. Často sa tak odlišujú od našej spisovnej slovenčiny, že im ani nemusíme rozumieť.
Čo to vlastne nárečie čiže dialekt je? Z odbornej literatúry sme zistili, že
nárečie je vlastne jazykový útvar, ktorým sa hovorí na zemepisne ohraničenom území. Ďalej vieme, že od iných obdobne zemepisne vydelených nárečí
sa nárečie odlišuje istými charakteristickými znakmi. S nárečiami sa môžeme stretnúť v miestnych názvoch, ľudových piesňach a povestiach.
Aj v našej malej dedinke sa môžeme stretnúť s nárečím. Je to sihelnianske nárečie, a ako sme vyskúmali, je zaujímavé tým, že aj napriek tomu, že
sa ním rozpráva na území SR, patrí toto nárečie do nárečí poľského pôvodu a s nárečiami slovenskými nemá veľa spoločného.
Dočítali sme sa, že goralské nárečia sa delia na štyri skupiny: 1. Spišské
goralské nárečia, 2.oravské goralské nárečia, 3. Kysucké goralské nárečia
a 4. nárečia enkláv (napr. Suchá Hora, Hladovka). Sihelnianske nárečie
samozrejme patrí do oravských goralských nárečí, ale budeš vedieť, ktoré ďalšie obce so svojím nárečím patria tiež do tejto skupiny? Svoje správne
odpovede napíš na lístok a vhoď do pripravenej krabičky, ktorá je umiestnená na chodbe v CZŠ v Sihelnom. Mená výhercov sa dozvieš v ďalšom čísle, kde budeme pokračovať s naším výskumom.
Alenka a Aďka Pilátiková
A window to your English
Rewrite the jumbled letters and ﬁnd the words
(Prepíš poprehadzované písmenká a nájdi slová):
Example (príklad): voel – love
ebeelvi, eath, memerreb, edne, hnitk, peefrr, danndestur, wkon, keil

Život a dielo
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Na návšteve s Ignácom Kolčákom
Slávni rodáci

V stredu (6. 9.) sme mali normálnu hodinu výtvarnej výchovy. Pani učiteľka nám rozprávala
o našom rodákovi, známom maliarovi, Ignácovi Kolčákovi. Zrazu
niekto zaklopal na dvere.
Keď sme otvorili, stál vo dverách. V jeho spoločnosti sme strávili príjemnú hodinku s jeho spomienkami na detstvo a na ľudí
v našej dedine.
Najviac sa nám páčilo, keď rozprával po goralsky. Aj napriek rokom prežitým vo svete, nezabudol
na „rodnú reč“. Hovoril o ľuďoch,
ktorých poznal, o klebietkach
a medzi iným aj o tom, že dnes už
ľudia tak pekne nerozprávajú ako
voľakedy. Nemajú v sebe pokoj, ale

„bafkajú“ na seba, kričia po sebe.
Hovoril aj o prírode, o lesoch,
ako sa za tie roky zmenili. Spo-

Denný tábor v škole
V dňoch 22. – 24. augusta sa
v našej škole uskutočnil Denný tábor, ktorý pre nás pripravili naši Erkári v spolupráci s CZŠ v Sihelnom.
Každý deň sa začínal svätou
omšou a končil sa sladkým prekvapením v podobe koláčikov.
Celým táborom sa nieslo heslo
v podobe troch viet:
„Dobrý boj som bojoval.“
„Beh som dokončil.“
„Vieru som zachoval.“
Každý deň bol v znamení jednej
vety z tohto hesla.
Prvý deň sme sa venovali sile,
múdrosti, spoločenstvu. Hádzali
sme loptou, obiehali kolky, hádali vety, slová.
Na druhý deň sme hľadali poklad. Tento deň bol dosť náročný,
pretože nám nevyšlo počasie, ale
ani to nič neubralo na dobrej nálade. Hľadali sme v lese, no nakoniec
sme poklad našli v škole.

Tretí deň sa niesol v znamení tretej vety. Pripravili sme darček pre starých ľudí, navštívili sme
ich. Bolo to dojímavé. Naozaj.
Tábor sme zakončili veľkou
opekačkou. Bolo nám veľmi dobre, dúfame, že niečo podobné sa
ešte bude opakovať.
Silvia Luscoňová, Jana
Pindjaková, 6.A

Ako sme prežili 27. jún
27. jún sme v závere školského
roka prežili po prvý raz slávením
sviatku Matky Ustavičnej pomoci.

Dôvodom tohto slávenia bola novovzniknutá kaplnka zasvätená práve jej – Matke Ustavičnej pomoci.

NEMODLI SA OTČE NÁŠ, KEĎ...
Nehovor Otče, keď sa nesprávaš ako syn.
Nehovor náš, keď žiješ ako egoista.
Nehovor, ktorý si v nebi keď myslíš iba na veci na zemi.
Nehovor, posväť sa tvoje meno, keď si toto meno nevážiš.
Nehovor, príď tvoje kráľovstvo, keď ho miešaš s materiálnymi záujmami.
Nehovor, daj nám chlieb náš..., keď sa nestaráš o hladujúcich.
Nehovor, odpusť nám naše hriechy, keď sa hneváš na svojho brata.
Nehovor , neuveď nás do pokušenia, keď nemáš chuť vyhnúť sa hriechu.
Nehovor, zbav nás Zlého, keď nezápasíš zo všetkých síl proti zlu.
Nehovor Amen, keď neberieš vážne slová tejto modlitby.

mínal na svoj život, na štúdiá, na
„svoje prvé čmáraniny“, ktoré
kreslil na vrecúška z desiaty. Bolo

to naozaj veľmi pekné.
Lenka Rusnáková , Simona
Garajová, 9.A

Výkričník!
NO Č NÁ MOR A NA ŠIC H DE V I ATA KOV
Dňa 6. 2. 2007 čaká našich deviatakov prvá rozhodujúca životná
skúška. Je to Monitor 2007.
Aké sú reakcie tých, ktorých sa to najviac dotýka?
Deviataci:
Čo ma čaká? Predovšetkým ťažká drina. Vo februári príde monitor!!! Bojím sa, pretože nás strašia, že bude ťažký a od neho závisí náš
ďalší študijný rast. Potom je tu rozhodujúca otázka: Na akú školu ísť
ďalej? Čo si vybrať? MOJA ŠKOLA. Veľmi ťažký problém, veď od neho
závisí moja budúcnosť.
Čo ak si zle vyberiem? Čo ak nebudem spokojná? Čo ak to nezvládnem? Čo AK...???
Alžbeta, 9.B
Hurááá, sme v deviatke! Čaká nás kopa učenia a príprava na monitoring. Rozhodnutie, akú školu si vybrať pre svoje ďalšie štúdium. Ale
hlavne sa tešíme na večierok, kde sa všetci spolu stretneme a rozlúčime
sa vo veľkom štýle.
Lucia, 9.B
Čakajú nás posledné mesiace, ktoré budeme tráviť spolu ako trieda, v ktorej sme držali vždy spolu. Dúfam, že ten posledný rok to nebude inak, aby učitelia s nami nemali starosť, ale aby boli na nás hrdí, že
im odišla dobrá trieda...
Mária, 9.B
No, už sme deviataci! Čakajú nás skúšky a vážne rozhodnutia. Len neviem, či sme na ne dostatočne pripravení. Tie potvrdia naše vedomosti,
zručnosti, schopnosti. Držte nám palce, o chvíľu to čaká aj vás. Aňa, 9.B

Do programu sa zapojili všetci
žiaci školy od najmladších po najstarších a ten vyvrcholil spoločnou svätou omšou slávenou pátrom Petrom Kuchárom na hlavnej
chodbe školy.
Ráno sa začalo vysielaním
v školskom rozhlase priblížením si pôvodu sviatku a obrazu
– ikony Matky ustavičnej pomoci. Následne sme venovali Matke chvíľku modlitby v kaplnke,
triedy so svojimi triednymi učiteľmi.
Čas do slávenia svätej obete
bol určený na prípravu obetného
daru – každá trieda toho svojho
najkrajšieho. Úloha bola rovnaká – vytvoriť pre Pannu Máriu ru-

žu a vložiť do nej svoje poďakovania i prosby. Boli sme prekvapení
pri pohľade na výtvory žiakov, plné fantázie a pestrosti. Boli jedinečné a žiarili.
Pred svätou omšou bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Spovedali vdp. Ľuboš Šípoš
a páter Peter Hrabovecký. A po nej
prišiel vrchol slávenia, stíšili sme
sa na svätú omšu a priniesli plody
našej práce ako obetné dary. Skutočne od srdca...
Sviatok Matky Ustavičnej pomoci si už svojím prvým slávením
našiel pevné miesto v podujatiach
našej školy a zapísal sa i do vnútra
mnohých z nás a tak sa tešíme na
jeho ďalšie slávenie.
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Materská škôlka / Predzáhradky

Materská škola, včera, dnes a zajtra

Ak ste mali doma predškoláka minulý školský rok, určite potom poznáte prostredie MŠ. Vedeli ste, s kým sa tam Vaše dieťa stretáva,
kamaráti, čo všetko poznáva a spoznáva. Ako rodičia ste s ním prežívali radosti, ale aj starosti. Možno spolu s ním ste sa tešili z jeho
vydarených činností a určite ako správny rodič ste sa informovali, aké je, ako napreduje a ako sa prejavuje.
Ak máte teraz predškoláka, nuž vás to určite neminie a postupom času sa dozviete, ako vplýva a pôsobí MŠ práve na Vaše dieťa. Materská
škola je pre všetky tieto deti taký odrazový mostík k ďalšiemu ponímaniu života. Pomáha im priblížiť okolitý svet, objasňuje základné pojmy,
ktorých znalosť im má uľahčiť vstup do ZŠ. Rozvíja aj praktické vedomosti, ktoré prispievajú k samostatnosti dieťaťa a zlepšujú celkovú
orientáciu a pohľad na okolitý svet detskými očami.
Práve v tomto období sa pripravujeme do našej tkz. Galérii Materskej školy vystaviť spoločnú
fotku detí, ktoré navštevovali MŠ
v školskom roku 2005/06. Pohľadom na túto fotku sa nám vynárajú spomienky na deti, s ktorými
sme sa počas daného roka tak často stretávali.
Tieto deti si zvykali na MŠ –
už v prvých dňoch sa adaptovali
a niektoré z nich sa zaškoľovali už
počas mesiaca máj, jún.
V MŠ jeseň 2005 sme zahájili trochu netradične – cvičebným programom. Veľa motivácie, dobrá nálada, účasť rodičov, to všetko premenilo jedáleň na menšiu telocvičňu
s príjemnou atmosférou. Cvičebným programom bola poverená
p. učit. Luscoňová Ľ. Cvičili sme
všetci, na záver sme sa ešte zahrali.
Príjemná hudba, spontánny pohyb
a dynamika: to všetko bolo pekným
symbolom daného dňa nazvaným
„Mama, oco, cvičte so mnou!“
Dni utekali a naša škôlka mala už predvianočnú náladu. Zrazu
v nej začalo rozvoniavať ako v maminej kuchyni. A keď sa rozleteli dvere, na triede zbadali ste deti
v zásterkách spolu s mamami, ako
kuchtia, miešajú, vaľkajú, vykrajujú cestíčko – pohľad ako z rozprávky. To všetko prebiehalo pod
skúseným okom p. učit. Mazurákovej, ale aj mamičiek. Medovníčky sa chystali na vianočnú besiedku ale aj pre Mikuláša. A ten veru prišiel, keď prišiel jeho čas. Doniesol typické mikulášske dobroty pre každé dieťa vo veľkom košíku. Pritom bol veľmi zvedavý, čo si
pre neho deti pripravili. Tie ho veru príjemne prekvapili! Básničkami, pesničkami, scénkami a on zato sľúbil, že ich príde pozrieť o rok
a budúcich školákov určite do

prvej triedy CZŠ. A to už klopkali na dvere Vianoce. Sviatočná nálada sa odrazila aj na vianočej besiedke s programom a vianočnými
koledami, s medovníčkami a všetkým, čo tomuto dňu patrí. Prešli aj Vianoce a Nový rok. Našli sme sa zrazu na karnevali. Skoro sme sa nespoznali, veď tie masky boli rôzne a veľmi pekné! Privítala ich zimná víla a nechýbal
ani zlý Rumburak. Ani potom deti nezaháľali. Niektoré pokračovali vo vzdelávaní v angličtine pod
vedením pani učiteliek z jazykovej
školy Kalittea Námestovo a Americana Komárno. Na súťaži v Námestove Sihelné znovu obsadilo prvé a tretie miesto spomedzi
viacero materských škôlok. Svoje
mamičky deti nezabudli pozdraviť vystúpením v kultúrnom dome
na Deň matiek. Úspech mali deti aj na detskej školskej olvmpiáde v Oravskej Polhore, kde sa tiež
pekne umiestnili pri väčšom počte škôlok. A keďže deti milujú rozprávky, vybrali sme sa na jednu
z nich do naozajstného kina v Rabči. Ale ešte radšej majú zvieratká,
a tak sme spoločne navštívili Eddyho ranč a deti si zajazdili na koníkoch. Keď sa dobre vyšantili, riadne im zachutila opekačka zo špekačiek, ktoré nám spoločne s maminami pripravila p. ved. SŠ a p. školníčka. To bol deň radosti skoro ako
ten na 1. júna MDD. Školský rok
sme ukončili slávnostným rozlúčkovým dňom so špeciálnym pohostením pre deti. A v ten deň sme
sa rozlúčili básničkou:
Dovidenia, škôlka milá, dosť si
nás už naučila
spievať, kresliť počítať,
krásne básne prednášať.
Dovidenia, milá škôlka, nás
už čaká veľká škola.

Na záver sme vychádzkou do
kostola a v kostolíku spoločne poďakovali za všetko dobré a pekné,
čo nás postretlo, vyjadrili sme túžby a želania, poďakovali za svoje zdravie i zdravie rodičov a svojich blízkych. V školskom roku
2005/06 sme zaškolili 5 – 6-ročné deti v počte 45. Okrem nich MŠ
navštevovali aj deti mladšieho oddelenia. Pri záujmoch a potrebách

v MŠ nám veľmi dobre pomáhala
aj spolupráca s Obecným úradom.
Začal sa nový školský rok
2006/07. Po lete, po prázdninách
sa opäť stretávame v MŠ s novými
deťmi, s novými tvárami. Dúfajme,
že sa im bude v MŠ páčiť. Pripravili sme pre nich rôzne aktivity a činnosti. Materská škola je tu pre nich
dnes, zajtra a pevne veríme, že aj
v budúcnosti.
O. Synáková

XIV. Folklórne slávnosti

eFOTO V. Briš

Príbeh zo života

11. strana / 14. 9. 2006

Sihelník 2

Povolaná k láske

V USA sa premieta ﬁlm o živote sv. Terézie z Lisieux nazvanýTherese.
Herečka Lindsay Younceová, predstaviteľka hlavnej úlohy, pokladá
svoj vstup do katolíckej cirkvi za najväčšiu milosť, s ktorou sa stretla
v priebehu nakrúcania ﬁlmu.
„Bola som vychovaná vo „veľmi nábožnej rodine,“ spomína herečka Lindsay Younceová. „Základom evanjelickej viery, ktorú sme
prijali, bola prostota srdca, mysle a modlitba, zvlášť kontemplatívna. V našom vyznaní nebolo miesta
pre sviatosti, ani akúkoľvek autoritu, preto bolo pre nás ťažké prijať
tento rozmer katolíckej cirkvi.“
Lindsay tvrdí, že nikdy nepochybovala o Ježišovi. Na strednej
škole sa stretla s mnohými katolíkmi. Predtým o nich počula, že katolíci v skutočnosti nepraktizujú svoju vieru a že u nich platí iba rituál.
Raz jej však istý katolík povedal:
„Ak sa chceš niečo dozvedieť o mojej viere, prečítaj si katechizmus.„
„To som aj urobila,“ pokračuje
Lindsay. „Mala som v úmysle dokázať kolegovi, že sa mýli a že nemá byť
katolíkom. Ako protestantka som
žila v presvedčení, že vieru možno
nájsť iba vo Svätom písme, a preto som ho vzala do ruky a začala čítať od začiatku až do konca. A našla
som úryvky, ktoré hovoria o krste,
o svätom prijímaní... Nevedela som,
kam sa mám obrátiť. Stále som však
odmietala stať sa katolíčkou.“
Ako Lindsay hovorí, mala vtedy
šestnásť rokov a rodičia o jej trápení nemali tušenia. Celú tú dobu sa
vrúcne modlila, aby bola privedená na správne miesto.
Raz sa modlila v tichu srdca
v kostole, keď zrazu počula slová:
„Som tu!„ Ten hlas bol taký výrazný, že sa pozrela hore a okolo seba,
ale nikoho nevidela. „Znovu som
sa začala modliť a počula som hlas
po druhý a po tretí raz. Vtedy som
si uvedomila, že je to Ježiš, ktorý mi
vlieval do srdca pokoj. To otvorilo moje srdce pre katolícku cirkev.“
Vo veku svojich sedemnástich
rokov Lindsay odcestovala do Európy. V Ríme pochopila, že katolícka cirkev má niečo, čo iné cirkvi nemajú: hlboké dejiny, teológiu, spiritualitu, bohatstvo. „Keď som sa
vracala domov, uvedomila som si,
že sa musím stať katolíčkou. V srdci som už mala istotu. A spoznala
som prvú sväticu sv. Faustínu. Viac
menej v tej dobe, keď bola blahorečená, som videla o nej ﬁlm. Počula
som, že v určitom období svojho života sa modlievala k Božej Matke.
Pomyslela som si, že keď sa svätá
osoba modlí k Panne Márii, musí to
niečo znamenať. Rozhodla som sa,
že sa budem modliť ruženec, ale nevedela som, ako sa to robí.“
Lindsay si vtedy spomenula na
internet. Vo vyhľadávači zadala

heslo ruženec a razom dostala odpovede z mnohých stránok. „Tak
som sa s elektronickým Zdravas
Mária v pozadí začala modliť ruženec. Pamätám si, ako veľmi som
sa bála, že do izby vojde niektorý
z rodičov, ale nestalo sa tak.“
Keď v poslednom roku strednej školy doma povedala, že sa chce
stať katolíčkou, rodičia boli zarmútení. Lindsay však chodila denne do kostola, i keď jej v tom bránili. „A i keď som nemohla pristupovať ku svätému prijímaniu, tešila som sa z toho, že môžem byť blízko Najsvätejšej sviatosti.“ V istý deň
stálo pri kostole veľké množstvo áut
a policajných vozov. Niekto zomrel?
„Spýtala som sa niekoho na parkovisku, čo sa stalo. Povedali mi, že
prišli telesné ostatky sv. Terézie od
Ježiška. Vtedy som ešte nevedela,
kto to je a samotné relikvie ma vyľakali. Napriek tomu som vošla do
kostola. Dnes však viem, že ona to
chcela. Bála som sa, že ma zachytia
televízne kamery a že sa môžem objaviť v správach, nechcela som, aby
sa o tom dozvedeli rodičia. Ale neobjavila som sa na obrazovke, Ježiš
to zrejme naplánoval na neskoršiu
dobu, na môj ﬁlmový debut.“
Keď Lindsay vstúpila na ﬁlmovú
akadémiu, pochybovala, či je možné byť herečkou a súčasne kresťankou. „Záležitosť viery som odložila.
Realizovala som však predstavenia
o postavách žien v blízkosti Ježiša:
napríklad Máriu, Martu... A práve
vtedy mi niekto povedal, že sa bude nakrúcať ﬁlm o sv. Terézii. I keď
som vtedy ešte stále nevedela, kým
bola, išla som na kasting.
Akonáhle som dostala jej úlohu, kúpila som si všetky dostupné knižky o nej. Svätica mala veľký vplyv na môj život. Po celý čas sa
ma dotýkala a menila ma. To nebola iba úloha, to bolo obrátenie.“
Svätá Tereza má takú moc pôsobiť na ľudí, že nie je možné zostať ľahostajným k jej láske. Mnoho osôb
obdivovalo sv. Teréziu práve preto, ako milovala. Keď sa niekoho
dotkla, bolo to, ako by sa ho dotkol
sám Ježiš. Sv. Terézia mnoho nerobila, ona proste milovala. To je to,
k čomu sme všetci povolaní: povolaní k láske. V malých obyčajných
veciach je ukryté celé tajomstvo.
„Na jeseň 2000 som začala obdobie katechumenátu a 31. mája 2001 som bola pokrstená, birmovaná a pristúpila som k svätému prijímaniu. Prijala som meno
Faustína Terézia. Bol to najkrajší
deň v mojom živote!“
TKKBS

Lindsay Younceová ako
hlavná hrdinka
v americkom filme Theresa

Futbalové dianie v obci
Súťažný
ročník
2005 – 06
Futbalisti v Sihelnom
skončili súťažný ročník
2005-06 s týmito výsledkami.
Mladší žiaci turnajovým spôsobom vyhrali skupinu C a prebojovali sa do záverečného turnaja,
ktorý sa konal v Lokci, kde obsadili 4. priečku, 2x prehrali a 1x remizovali, za výkon si zaslúžia pochvalu, najmä za dobrý a zodpovedný prístup k zápasom. Do ročníka 2006-2007 toto družstvo už
odohralo 2 turnaje. Zatiaľ je na 2.
priečke v skupine C. Treba veriť,
že ich hravosť a chuť hrať futbal sa
ukáže v ďalších turnajoch. Vedúci
– Martin Mlynarčik.
Starší žiaci: ich účinkovanie súťažnom ročníku 2005-2006
možno hodnotiť trochu ako sklamanie po jesennej časti boli na 12
mieste v I. triede. Jarná časť začala v dobrom tempe, záver súťaže
sa nevydaril, a zostúpili do II. triedy. Veríme, že v druhej triede budú
patriť medzi popredné družstvá
v tabuľke. Žezlo zodpovednosti
zobral vedúci Štefan Sunega.
I. trieda – SŽ
1. D. Kubín B 26 21 4 1 110 : 22
2. Vavrečka 26 18 4 4 86 : 31
3. Or. Jasenica 26 17 4 5 63 : 28
4. Or. Lesná 26 16 4 6 63 : 30
5. Zuberec
26 13 2 11 56 : 60
6. Or. Polhora 26 10 3 13 27 : 46
7. Žaškov
26 9 5 12 45 : 74
8. Zákamenné 26 10 1 15 30 : 55
9. Zubrohlava 26 8 6 12 26 : 38

67
58
55
52
41
33
32
31
30

10. Hruštín
26
11. Medzibrodie 26
12. Mutné
26
13. Habovka 26
14. Sihelné
26

8
6
7
6
5

2 16
7 13
3 16
5 15
6 15

38 : 59
28 : 47
40 : 60
32 : 66
29 : 57

26
25
24
23
21

Dorast v súťažnom ročníku 2005/06 možno hodnotiť ako
sklamanie. Je v družstve dosť kvalitných hráčov, ktorí by uhrali aj
vyššiu súťaž, ale prácou na sebe
tréning, zodpovednosť, aj prístup
k povinnostiam nie je dosť na dostatočnej úrovni. Po jari skončili na 10. mieste v ročníku 2005 –
06. Súťažný ročník 2006-07 odštartovali výhrou. Treba len veriť,
že dobrým prístupom k povinnostiam dokážu sa popasovať so súpermi a umiestnia sa na popredných miestach v tabuľke, to im
prajeme. Vedúci dorastu je Anton
Randjak.
I. trieda – dorast sk. B
1. Or. Lesná 22 17 3 2 77 : 22 54
2. Zubrohlava 22 17 3 2 87 : 34 54
3. Or. Polhora 22 15 4 3 69 : 16 49
4. Or. Veselé 22 13 2 7 60 : 28 41
5. Vavrečka 22 9 3 10 48 : 48 30
6. Klin
22 8 6 8 41 : 55 30
7. Novoť
22 8 5 9 47 : 33 29
8. Breza
22 6 4 12 41 : 49 22
9. Zákamenné 22 7 1 14 49 : 72 22
10. Sihelné
22 5 6 11 31 : 57 21
11. Mutné
22 4 8 10 25 : 40 20
12. Rabčice
22 0 1 21 16 : 137 1
Mužstvo štartovalo v ročníku
2005 – 06 v II. B triede, v ktorej
po jesennej časti bolo na 5. mieste po zimnej príprave, ktorá sa
Pokračovanie – s. 15
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DREVORUBAČ ZO SIHELNÉHO JAROSLAV PERVEKA
MA JSTER SLOVENSKEJ REPUBLIK Y 2006

JAROSLAV PERVEKA VO VÍŤAZNOM ŤAŽENÍ – súťažná disciplína „odvetvovanie na trenažéri“

Foto: archív J. Perveka

DREVORUBAČ ZO SIHELNÉHO JAROSLAV PERVEKA OPÄŤ
ZVÍŤAZIL!
Foto:
archív J. Perveka
Pílku chytá a chce píliť skoro
každý malý chlapec, najmä ak vyrastá na dedine v horskom prostredí a práca s drevom je každodenná
činnosť. Mladého Jaroslava Perveku zlákala oravská príroda a v hore pracuje od skončenia Stredného odborného učilišťa lesníckeho
v Tvrdošíne.
Pán Perveka, v tohtoročnej medzinárodnej súťaži drevorubačov

v Námestove ste obhájili vlaňajšie
prvenstvo a získali ste titul Drevorubač Majster SR 2006. Dostali ste Pohár predsedu VÚC Žilina
a stali ste sa celkovým víťazom súťaže o Oravský pohár 2006. Aká
bola cesta k týmto úspechom?
Práca v hore je pre mňa veľmi
zaujímavá, hoci to nie je ani jednoduchá ani ľahká robota. Keď
som videl v Námestove drevorubač-

Futbalové dianie v obci
Dokončenie – s. 15
uskutočnila v telocvični a dobrým prístupom k povinnostiam v jarnej časti
postúpili na 2. miesto, ktoré bolo
prekvapením súťaže a zato treba
pochváliť celý kolektív.
Konečná tabuľka
1. Zubrohlava 18 17 0 1 70 : 12
2. Sihelné
18 11 1 6 46 : 34
3. Or. B. Potok 18 9 5 4 39 : 23
4. Rabčice
18 8 5 5 34 : 31
5. Or. Polhora 18 9 1 8 37 : 34
6. Bobrov
18 8 2 8 36 : 27
7. Vitanová 18 7 2 9 39 : 39
8. Liesek
18 4 4 10 21 : 39
9. Habovka 18 5 0 13 27 : 47
10. Brezovica 18 1 2 15 11 : 74

51
34
32
29
28
26
23
16
15
5

Súťažný ročník 2005 – 06
Do súťažného ročníka 2006 –
2007 sa mužstvo prihlásilo. Celkový vývoj a vyžrebovanie v nie-

ktorých prípadoch a prístup k zápasom (niektorých hráčov) nenasvedčuje o kvalite kolektívu. Veríme, že je to jav prechodný a diváci funkcionári a celá futbalová verejnosť sa v Sihelnom bude tešiť
z hernej pohody.
Veríme, že do nového ročníka
súťaže 2006 – 07 vstupujú odhodlaním, zlepšiť pozície súťažiach,
alebo ich udržať.
Zároveň chceme poďakovať
hráčom vedúcim funkcionárom
za ich vykonanú prácu.
Rozlosovanie jesennej časti
sezóny 2006/07 (zostatku)
Mužstvo II. skupina B
VII. kolo 17. septembra o 15. 00
Sihelné – Krivá,
VIII. kolo 24. septembra o 15. 00
Or. Biely Potok – Sihelné,
IX. kolo 1. októbra o 14. 30 Sihelné – Vitanová.
Ján Kozák, manažér FK Sihelné

ské súťaže, zaumienil som si, že aj
ja to raz skúsim. Sám som si zaobstaral vybavenie aj ochranné oblečenie, trénoval som podľa toho, čo
som videl a prvýkrát som sa zúčastnil súťaže v roku 2003. Na tejto mojej premiére som získal svoju prvú
trofej za rez na podložke, čo je jedna
z piatich súťažných disciplín.
Hovoríte, že je to jedna z piatich
disciplín, ktoré sú ďalšie? Priblížte
ich našim čitateľom.
Všetky disciplíny sú veľmi náročné na odbornosť a správnu techniku
vykonania, ktorú posudzuje odborná
porota. Základné pravidlá sú obsiahnuté v 30-stranovej príručke, čo samozrejme nie je možné stručne opísať, preto vymenujem len názvy jednotlivých disciplín: 1. stínka (vykonáva sa v teréne) súťaží sa na presnosť dopadu stínaného stromu, 2.
odvetvovanie (vykonáva sa na trenažéri), 3. výmena reťaze (osadenie novej reťaze na pílu) hodnotí sa
zručnosť manipulácie s nástrojom,
4. kombinovaný rez (zručnosť pri
práci s pílou), 5. presný rez (rez na
podložke) vyžaduje veľkú citlivosť.
Už podľa názvov sú to veľmi
špeciálne disciplíny. Ako a kde
sa na ne pripravujete?
Môj tréning je veľmi náročný
na čas a samozrejme musím byť aj
v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Trénujem po práci na dvore,
kde som si pripravil materiál a podmienky na tréning. Som rád, že moja manželka má pre to pochopenie
a toleruje moju neprítomnosť do-

ma. Ale bez prípravy by som na súťaž nešiel.
Zúčastnili ste sa aj medzinárodných súťaží v Nemecku a Estónsku.
Aké dojmy máte z cudziny?
V zahraničí zbieram skúsenosti, cítim tam priateľskejšiu atmosféru medzi súťažiacimi, hoci rivalita aj tam existuje. Veľmi pekné spomienky mám na súťaž v českom Křivoklate, kde sa konali Majstrovstvá Českej republiky. Získal
som tam Titul DŘEVORUBEC
2006.
Pán Perveka, dobré meno Sihelného šírite aj v rôznych končinách Slovenska, odkiaľ si taktiež prinášate trofeje. 1. miesto
Drevorubač – Jakubovany 2004,
1. miesto Drevorubač Lutina 2004,
2. miesto z Lutiny 2005. Máte v Sihelnom svojich nasledovníkov alebo fanúšikov?
Nasledovníkom môže byť aj môj
synček Filip, ktorý už má svoju maličkú pílku a fanúškovia sú moji spolupracovníci a kamaráti, ktorí ma
priateľsky podporujú. Byť drevorubačom na súťažiach je aj ﬁnančne veľmi náročné, preto som teraz
rád, že sa mi stala sponzorom ﬁrma DOLMAR, ktorá dodáva lesnú
techniku.
Pán Perveka, okrem týchto vymenovaných prvenstiev ste získali v krátkom čase množstvo iných
ocenení. Želám Vám, aby sa Vaše
drevorubačské umenie ďalej rozvíjalo, šťastie a radosť zo života.
Zhovárala sa Lýdia Bujnová
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Novoročné POĎAKOVAnie starostu
Váže
nÍ spolu
občania!
Dovoľte mi na začiatku môjho nového
volebného
obdobia sa
Vám prihovoriť zopár
vetami.
V prvom
rade sa Vám
chcem poďakovať za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách a veľmi si to vážim.
Blahoželám aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a dúfam,

že naša spolupráca bude na veľmi dobrej
úrovni. Ešte raz sa chcem poďakovať politickým stranám, ktoré ma podporili
a tiež verím, že naše vzťahy budú nadštandardné. Ale zdôrazňujem,
že nebudem politikárčiť, ale budem pracovať pre dobro občanov našej obce.
Som pripravený každému pomôcť kedykoľvek a podľa možností okamžite. Túto prácu som bral vždy ako službu
a chcem aj v tom pokračovať.
To, čo som napísal vo svojom volebnom programe, budem sa snažiť
aj splniť a v mnohých veciach, bude záležať aj na Vás.
Ešte raz Vám ďakujem za dôveru
a verím, že Vás nesklamem.
Jozef Gabriel, starosta obce

Počet
oby vateľov
SIHELNÉHO
k 31. 12. 2006
bol 2 022
Za rok počet obyvateľov klesol o 3;
narodilo sa 35 detí, zomrelo 17 obyvateľov, k trvalému pobytu sa prihlásilo 5 občanov a odhlásilo 26. OcÚ

2. strana / 7. 2. 2007

Sihelník 1

Obecné zastupiteľstvo / hospodárenie

Rozpočet obce 2007 Poslanci obce schvaľovali
Bežné príjmy v tisícoch Sk
Daňové príjmy: výnos dane 10  500 tis. Sk;
Dane z majetku: z nehnuteľnosti – pozemky fyz. osoby 128, zo stavieb – fyz. osoby 250, daň. nedoplatky z min. rokov 300;
Dane za špecifické služby: za psa 2, daň za ubyt. kapacitu 10, za nevýherné hrac. automat. 135, za užív. verej. priestr. za komun. odpady
a drob. stav. odpady 404, nedoplatky na odpadoch 250;
Nedaňové príjmy: 212 z vlastníctva: z prenaj. budov 2, z prenaj.
priestorov SJ 2, nájom. byt. a nebyt. priestory 500, z prenájmu 2;
Administratívne a iné poplatky a platby: správ. poplatky 40;
Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb: DS – voda 20, miest. rozhlas 6, kopírovanie 2, kuchynský odpad 1, príspevkov od rodičov 10, réžia na stravné ŠJ 120, cintor. poplatok 1;
Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov: z účtov fin. hosp. 3;
Bežné príjmy spolu: 12 694 tis. Sk.
Kapitál. príjmy: príjem z predaja kap. majetku 960, z pred. budov 100;
Kapitálové príjmy spolu: 1 060 tis. Sk
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu spolu:
13 754 tis. Sk

Uznesenie zo zasadania
obecného
zastupiteľstva (ďalej OZ), ktoré sa uskutočnilo 28. 12. 2006 o 900 hodine
v zasadačke OcÚ
Obecné zastupiteľstvo
D) Ukladá
1. Pripraviť návrh na správu
telocvične vo večerných hodinách
a v dňoch pracovného voľna.
2. p. Trajovi Štefanovi, Mutné
č. 139, 029 63, vlastníkovi budovy č.
p. 361, aby si oplotil z dôvodu ublíženia
na zdraví občanov, pre zlý stav budovy.
E) Schvaľuje
1. Na návrhy starostu obce
schvaľuje zástupcu starostu obce
p. Miroslava Brandysa.

2. Plat starostovi obce podľa zákona 253/94 Zb. v znení neskorších zmien a 20 % prémie mesačne.
3. Odmenu poslancom OZ vo
výške 400 Sk za jedno zasadnutie OZ.
4. Predĺženie nájomnej zmluvy na 1 rok pre p. Chudiak Pavol
a manž. Jana, Sihelné č. 215.
5. Predĺženie nájomnej zmluvy
na 1 rok pre p. Jozef Vons a manž.
Jana, Sihelné č. 215.
6. Rozpočet obce na rok 2007.
B) Odporúča
starostovi obce pripraviť novú
organizačnú štruktúru obecného
úradu

Bežné výdavky v tis. Sk
Obce: Mzdy, platy a ost. vyrovnania: tarifný plat 1 000, príplatky – osobný 300;
Poistné a prísp. do poisťovní: 494; Cestovné náhrady: tuzemské 5;
Energia, voda a komunikácie: energia 20, palivo na vykurovanie
57, voda 3, telefón a fax 200, poštové služby 30;
Materiál: interiér. vybav. 300, výpočtová technika 50, prevádzkové zariadenia, techn. a náradie 50, kancelárske potreby a papier 35,
mat., papier, kopírka 10, čistiace potreby a hygienický mat. 5, tlač.
a formuláre 5, všeobecný materiál 30, kvety, vence 2, knihy, časop.,
noviny a prac. pomôcky 20, nehm. majetok 20, reprez. OcÚ 15;
Dopravné: nákup KUKA vozu na kom. odpad 300, palivo, mazivá,
oleje a špec. kvapaliny OcÚ 90, nákup osobného auta 600, servis,
údržba, opravy a výdavky s tým spojené OcÚ 20, nákup 9 mies. auta
350, poistné OcÚ 50, karty známky, poplatky OcÚ 4;
635 Rutinná a štandartná údržba: prev. strojov – MR 500;
Služby: školenia, kurzy, semináre, porady 10, propagácia reklama
a inzercia 5, všeobecné služby 15, špec. služby 20, štúdie, expertízy,
posudky 30, stravovanie 70, poistenie majetku 60, prídel do sociálneho fondu 20, odmeny poslancom OZ 40, dohody 200;
Finančná a rozpočtová oblasť: Služby: aud. služby 20, poplatky
banke 20, splátky úrokov 400, splátky úverov 480;
Dobrovoľná požiarna ochrana: energia, voda a komunik.: energia 30;
Dopravné: palivo, mazivá, oleje, šp. kvapaliny 5, servis, údržba,
opravy 30, poistné 16;
Rutinná a štandardná údržba: hasiacich prístrojov 10, projektová
dokumentácia rekonštrukcie budovy PZ 60;
Služby: poistenie požiarnik. 6, odmeny 5;
Zimná údržba: posyp. mater. 5, proj. dok. 300, geom. plány na
miestne komunikácie – nižný koniec 50;
Odpady: služby: odvoz odpadu 204, ulož. odpadu 200;
Životné prostredie: prísp. spol. úradovni 50;
Rozvoj obci: prísp. príspev. organizácii 1 000;
Zásob. vodou: el. energia 5, výkup pozemkov pod vodojem Hrádok 20;
Verejné osvetlenie: energia: 70, údržba verej. osvetl. 600;
Rekreačné a športové služby: energia: 5;
Materiál: čistiace potreby 5, doprava futbalistov 35;
635 Rutinná údržba ihriska: 15, výkup pozemkov na pred. ihriska
100, projektová dokumentácia šatni 100; Odmeny: 10;
Transféry: príspevok TJ 100;
Ost. kultúr. služby: materiál: 10, rutin. a štandart. údržba 20; služby: folklór. sláv. 70, odpust. dni 5, deň matiek 5, deň deti 15, stret.
s dôchod. 32, prísp. cirk. zboru 15;
Vysiel. a vydav. služby – obec. noviny: materiál: tlač novín 30;
Náboženské a iné spoločenské služby – Dom smútku: energia 4;
Údržba: cintorína 10; Transféry: člen. príspevky 20, prísp. charite 251;
Materská škola: Mzdy a platy: tarifný plat 900;
Poistenie a príspevky do poisťovní: 342, na doplnkové dôchodkové poisť. 10, el. energia 40, teplo 70, voda 15, telefón a fax 20,

Uznesenie zo zasadania
obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. 11.
2006 o 1630 hod. v zasadačke OcÚ
Obecné zastupiteľstvo
E) Schvaľuje
1. Všeobecné Záväzné Nariadenie o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007. Toto VZN bolo
vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu v Sihelnom dňa 17. 11.
2006 a zvesené 27. 11. 2006 pracovníčkou OcÚ Sihelné p. Vorčákovou. Daň za odpad v roku 2007
bude realizovaný cez platobný
doklad SIPO.
2. Pre Špeciálnu internátnu školu Milana Urbana 160/45,
029 01 Námestovo finančný príspevok na učebné pomôcky v sume
1 000 Sk.
3. Žiadosť o verejné osvetlenie
a verejný rozhlas za CZŠ sv. apoštola
Pavla v Sihelnom. Za CZŠ budú realizované všetky inžinierske siete.
Na vedomie: Jaroslav Chudiak,
Sihelné NS, 029 46; Ľubomír Blažeňak, Sihelné č. 243, 029 46; Marián Luscoň, Sihelné NS, 029 46;
Václav Maslaňak, Sihelné NS,
029 46
4. Žiadosť o kanalizačné rúry
v dĺžke cca 15 m pre p. Anton Gri-

žák, Sihelné č. 321, Termín na jar
2007.
5. Žiadosť o prenajatie priestorov v kultúrnom dome Sihelné na
účely Kaderníctva pre p. Vronková Martina, Sihelné č. 408, 029 46
6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na 1 rok pre p. Ďubašáková Marcela, Sihelné č. 215,
029 46.
7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na 1 rok pre p. Gabrielová Martina, Sihelné č. 215,
029 46.
8. Finančné prostriedky získané z odpredaja cenných papierov po rozdelení SEV, a.s. Žilina
na Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a. s. Martin, Liptovskú
vodárenskú spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Dolný Kubín. Finančné prostriedky sú viazané na výstavbu vodovodu v obci Sihelné.
F) Neschvaľuje
1. Žiadosť o pridelenie bytu v obci Sihelné pre p. Anton
Pindják a manželka Eva, Sihelné
č. 209, 029 46. Nedostatok bytov.
2. Žiadosť o pridelenie bytu
pre p. Lucia Gužiňaková, Sihelné
č. 60, 029 46. Nedostatok bytov.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

materiál 40, knihy, časopisy, noviny 5, prac. obuv, oblečenie 5, údržba MŠ 100, údržba výpočtovej techniky 10, odvoz odpadu 10, poplatky banke 10, prídel do sociálneho fondu 10;
Cirkevná základná škola (CZŠ): príspevok CZŠ 25,
Mzdy a platy: tarifný plat 420,
Poistné a príspevok do poisťovní 159, príspevok doplnkového dôchodkového poistenia 7, el. energia 40, telefón a fax 10, materiál 25,
knihy, časopisy, noviny a prac. pomôcky 1, prac. obuv, oblečenie 3,
poplatky banke 5, stravné 20, prídel do sociálneho fondu 6;
Bežné výdavky spolu: 13 286 tis. Sk.
Výstavba vodovodu 468
Kapitálové výdavky 468 tis. Sk
Bežné a kapitálové výdavky spolu 13 754 tis. Sk

Obecné zastupiteľstvo / hospodárenie
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Správa o hospodárení obce Sihelné za rok 2006
Bežné príjmy
Rozpočet/Skutočnosť
100 Daňové príjmy
DPFO Výnos dane z príjmov
6 100/10 410, daň z pozemkov
321/135, zo stavieb 450/257,
z bytov 0/1, za psa 2/0, za výherné
hracie automaty 135/90, za
ubytovanie 10/0, za užívanie
verej. priestranstva 6/2, za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady 667/300
200 Nedaňové príjmy
z prenajatých budov: 506/477,
správne poplatky 38/29, pokuty,
penále 0/2, poplatky a platby za
predaj výrobkov, tovarov a služieb
30/14, platby za jasle, materské
školy 10/40, za stravné 120/174,
príjem z predaja majetku 0/270,
príjem z FNM 0/33, Úroky 3/1,
príjmy z náhrad poistného 0/42,
príjem z dobropisov 0/33,
z toho: na stravu a pomôcky 0/19,
na zdravotníctvo 0/3, na výstavbu
telocvične 0/1 000, na pozemné
komunikácie 0/3, na stavebný
úrad 0/37, na životné prostredie
0/7, na voľby do NR a komunálne
voľby 0/31, na register obyvateľov
0/8, na náklady aktivačná
činnosť 0/483, poskytnutý úver
7 000/6 810, príjem z predaja
majetku 500/0, prebytok
hospodárenia z min. roka 0/118,
Spolu: 15 898/20 829 tis. Sk
Výdavky bežného a kapitálového
rozpočtu

Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované: voľby 0/31,
Obce: mzdy, príplatky OcÚ
1 200/1 579, poistné do VZP,
Sideria, soc., spol. 420/565,
cestovné náhrady 5/0, energia
77/17, voda 3/0, poštové služby,
telekom. 225/257, interiérové
vybavenie 30/1, výpočtová
technika 30/42, prevádzkové
stroje a prístroje 50/13, všeobecný
mat., kancel., čistiace, papier
97/58, knihy, časopisy 25/23,
pracovné odevy, obuv 10/0,
softwér, licencie 20/55, palivo ako
zdroj energie 0/23, reprezentačné
15/10, auto benzín 90/80,
údržba, opravy, servis áut 20/46,
poistenie áut 50/34, doprava 0/2,
karty, známky, poplatky 2/0,
údržba interiérového vybavenia
25/0, údržba výpočtovej techniky
10/14, údržba prevádz. strojov,
prístrojov 15/0, údržba špec.
strojov, prístrojov 0/2, údržba
budov 0/1, školenia, kurzy,
porady 5/0, reklama, propagácia
7/0, všeobecné služby 15/0,
špeciálne služby 20/70, poplatky
15/1 stravovanie 70/105, poistné
budov 25/52 , prídel do soc.
fondu 20/25, odmeny 30/18,

odmeny zamestnancom mimo
prac. pomeru (dohody 50/55
preddavky) teplo, el. energia
0/252,
Finančná oblasť: audít. služby
20/0, poplatky 20/58,
Transakcie verejného dlhu
splátka úroku 120/211, splátka
úveru 200/268, Požiarna
ochrana: energia 30/18,
špeciálny mat. 0/2, prac. odevy,
obuv 0/5, palivo ako zdroj energie
4/ 4, servis, údržba áut 7/15,
poistenie áut 16/13, údržba budov
2/0, poistné budov 6/0, odmeny
zamestnancom mimo prac.
pomeru/dohody 5/6,
Údržba MK z úveru 6 000/6 810,
údržba MK 5/77, geometrický
plán, kolky MK 0/20,
Odpadové hospodárstvo: smetné
nádoby 20/1, odvoz odpadu
204/192 poplatky za skládku
200/143, Rozvoj obcí: mzdy
VPP 240/330, odvody aktiv.
činnosť 284/121, materiál 47,
pracovné odevy, obuv stravovanie
0/14, poistné 0/2, príspevok
drobnej prevádzke 1 000/1 124,
Zásobovanie pitnou vodou:
energia 5/5, Verejné osvetlenie:
energia 180/84, údržba verej.
osvetlenia 20/55, Bytové
hospodárstvo: energia 5/3,
údržba hasiacich prístrojov 0/3,
rekonštrukcia BJ (výmena okien)
20/49,
Rekreačné a športové služby
(telovýchova): energia 8/3,
materiál 8/35, zariadenie
telocvične 0/263, reprezentačné,
dary 0/4, palivo ako zdroj energie
0/7, doprava futbalistov 35/32,
stravovanie 0/8, odmeny na
dohody/výstavba telocvične 5/7,
príspevok telovýchove 100/38,
výstavba telocvične vlastné zdroje
500/3 023, výstavba telocvične
z predaja majetku 0/270, výstavba
telocvične z FNM 0/33, výstavba
telocvične dotácia 1 000/1 000,
Kultúra: energia 0/16, všeobecný
mat. kancel. čistiace, papier
10/15, údržba kultúrneho domu
20/0, propagácia folklórnych
slávností 92/112, propagácia
(folklórne slávnosti, deň matiek)
0/5, mzda kronikára 0/7;
príspevok folklórnym
skupinám 0/45;
Vysielacie a vydavateľské:
údržba MR 382/0 propagácia
(časopis Sihelník) 20/51,
poplatky za rozhlas 0/2,
Náboženské a iné spoloč. služby
(opatrov. služba): energia 4/2,
údržba cintorína 10/9, členské
združenia 20/12, príspevok charite
(opatrovateľská služba) 303/305,
Materská škola: mzda 800/760,
odvody 280/278, energia 110/ 24,

voda 15/18 prevádzkové stroje
a prístroje 0/57 doprava 0/3,
reprezentačné 0/2, všeobecný
mat. kancel. čistiace, papier 40/69
knihy, časopisy 4/ 6, pracovné
odevy, obuv údržba strojov,
prístrojov a zariadení údržba
budovy 100/0, poplatky banke
20/2, stravovanie 15/0, prídel do
soc. fondu 10 /10,
Základná škola: údržba budovy
50/51, príspevok CZŠ 25/4,
školenia, kurzy, porady 0/15,
Školská jedáleň: mzda 350/594,
odvody 129/219, energia 48/44,
voda 0/27, poštové služby,
telekomunikačné (nákup
elektrospotrebičov) 10/1,
všeobecný mat. kancelárske
čistiace, papier 25/91, knihy,
časopisy 1/0, prac. odevy,
obuv 3/3, poplatky banke 5/5,

stravovanie 20/0, prídel do soc.
fondu 6/7,
Starostlivosť o starých občanov:
reprezentačné 26/32,
Pomoc občanom v hmotnej
núdzi: deň Mikuláša 0/8, ostatné
príspevky 0/20, stravovanie
pre deti v hmotnej núdzi 0/20,
príspevok pri požiari 0/5,
Výdavky bežného a kapitálového

Uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), ktoré sa uskutočnilo 25. 9. 2006
o 1630 hodine v zasadačke OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo
D) Ukladá
1. Obecnému úradu Sihelné pripraviť zmluvu o združení
medzi obcou Sihelné a firmou
HEKO s.r.o., Oravská Polhora
v podnikaní cestovného ruchu
do budúceho zastupiteľstva.
2. Predvolať p. Irenu Luscoňovú a prehodnotiť jej sociálnu
situáciu a podľa potreby jej prideliť finančný príspevok v hmotnej núdzi v sume 5 000 Sk.
E) Schvaľuje
1. Podľa § 9 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov uznesením
zo dňa 25. 9. 2006 č. E/1 určilo,
že OZ bude mať 1 okrsok celkom
9 poslancov, ktorí budú zvolení
v jednom volebnom obvode uzatvorenom pre celú obec Sihelné.
2. Žiadosť p. Margity Jančovej, rod. Kovalíčková Sihelné č. 312 o odpredaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza pod jej rodinným domom
na základe geometrického plánu č. 86/2006, zhotoveného
Ing. Nečasom Petrom dňa 25.
4. 2006. Tento pozemok je zakreslený z KN – E č. 3844 ako
diel č. 6 o vým. 21 m2 a diel č. 8
o výmere 6 m2, diel č. 12 o výmere 37 m2, obec je vlastníkom
v 636/3520-úč. Po prepočte je
to výmera 12,52 m2.
Z KN-E par. č. 3846 ako diel
č. 4 o vým. 47 m2, diel č. 10 o výmere 20 m2, obec Sihelné je
vlastníkom v 9633/158400-úč.,

po prepočte predstavuje výmeru
4,07 m2.
3. Žiadosť otváracích hodín
v predajni TOMATEX, obchod
so zmiešaným tovarom zriadený
v rod. dome Sihelné č. 107. Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok od
800 hod do 1600 hod., Sobota – od
800 hod. do 1300 hod., p. Antónia Iskierková, Gruňanská 1006, Rabča.
4. Žiadosť o príspevok v hmotnej núdzi pre rodinu Mikuláša
Grobarčíka, Sihelné č. 443 v sume
5 000 Sk.
5. Finančný príspevok na projekt jazykového laboratória pre
CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelnom
v sume 20 000 Sk.
6. Žiadosť o finančný príspevok na projekt otvorenej knižnice
„Objav svoje krídla“ pre CZŠ sv.
apoštola Pavla v Sihelnom v sume
5 000 Sk.
7. Žiadosť o pridelenie bytu pre
Ďubašák Ferdinand a manž. Katarína, bytom Sihelné č. 190.
8. Žiadosť o pridelenie bytu
pre Eva a Juraj Vonšakovci, Sihelné č. 75.
9. Farskému cirkevnému zboru príspevok na prepravu.
10. Žiadosť o povolenie stavebných úprav bytu – kúpeľňa,
WC podľa finančnej situácie obce
a správcu bytu.
11. Bezplatné využívanie telocvične obyvateľom obce Sihelné. Náklady spojené s využívaním
telocvične hradí obec Sihelné.
12. Pridelenie bytu pre p. Annu Maderičovú, Sihelné č. 341
F) Neschvaľuje:
1. Finančný príspevok na dopravu žiakov na plavecký výcvik pre
CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

rozpočtu

celkom 15 898/20 790 tis. Sk

k 31. 12. 2006
Finančné prostriedky na bežnom
účte: 81 024, 02 Sk
Finančné prostriedky stravovací
účet: 27 351, 34 Sk
Finančné prostriedky sociálny
fond: 67 416, 68 Sk
Finančné prostriedky v hotovosti:
0 Sk.
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Pomoc obetiam násila

Násilie je uplatňovanie sily
voči niekomu alebo niečomu,
kto nám stojí v ceste pri realizácii našej túžby, akt sily pôsobiaci proti prekážke.

Násilie sa chápe ako prejav niečoho prirodzeného alebo aj ako produkt zle organizovaného spoločenského života. Preto ho možno chápať
v dvoch rovinách: násilie sa odmieta,
pretože odporuje právu, vyzdvihuje sa jeho oslobodzujúci účinok, chápe sa ako reakcia na predchádzajúce
násilie (prostredníctvom násilia likvidovať existujúce násilie).
V sociálnej činnosti je zložité
postihnúť odlišnosť medzi motiváciou, stimuláciou a sankciou.

Problém spočíva vo využívaní ich
možnosti a miere využívania pôsobnosti na rovnováhu spoločnosti, akceptovania sociálnej spravodlivosti, zodpovednosti jedinca a spoločnosti…

Formy násilia
• Fyzické: zastrašovanie pohľadmi a gestami, krikom, zúrením, týranie matky a detí, zranenie, ničenie osobného vlastníctva.
• Psychické: stála kontrola, čo
žena robí, s kým hovorí, nadávanie,
ponižovanie, izolácia od kontaktov
s okolím.
• Sexuálne: proti svojej vôli.
• Ekonomické: žena musí žiadať o peniaze, nemôže pracovať.

Rady / Komunálne voľby / Stručne

Linka detskej istoty –
Slovenského výberu pre UNICEF
tel.: 0800 112 112
P e d a g o g i c k o psycholigická poradňa
(PPP), Ťatliaka 2051 / 8, 026 01
Dolný Kubín, tel.: 043 / 586 21 07,
586 22 86
Krízové stredisko: ul.
Záskalická 907, 026 01 Dolný
Kubín, tel.: 043 / 586 23 50
Centrum
výchovnej
a
psychologickej
prevencie (CVPP): ul. SNP
1200, 026 01 Dolný Kubín, tel.:
043 / 26 61 32 44
Detská linka záchrany
–
SLONAD
Nitra:
tel.:
0820 32 32 32

Ak vieš o niekom alebo Ty
sám sa stávaš obeťou rôznej
formy násilia, porozprávaj sa
s nami! Vieme Ti pomôcť, poradiť a urobíme len to, s čím
budeš sám súhlasiť!
(RCH 1/2007)

Volebné výsledky
komunálnych volieb
Zo zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Obec Sihelné, obvodná volebná komisia Námestovo, termín konania volieb 2. decembra 2006
V obci sa zistili tieto výsledky:
počet volebných obvodov: 1
počet volebných okrskov: 1
počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 291
počet voličov, ktorým boli vydané
obálky: 601
počet odovzdaných obálok: 601
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
obecného miestneho zastupiteľstva: 569,
počet poslancov, ktorý sa mal
zvoliť: 9,
počet zvolených poslancov: 9
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 584
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom
lístku:
1. Jozef Gabriel, 467;
2. Ing. Peter Piták, 117.
Kandidáti, ktorí boli zvolení
za poslancov
obecného zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v ich
rámci v poradí podľa platných
hlasov:

1. Jozef Ferniza, KDH 297;
2. Vladislav Kornhauser, KDH
293;
3. Margita Ďubašáková, KDH
290;
4. Ján Kozák, KDH 263;
5. Miroslav Brandys, KDH, 254
6. Jozef Chudjak Bc., KDH, 233
7. Apolónia Ďjubašáková,
KDH, 203;
8. Alena Palitefková, KDH 200;
9. Dušan Grobarčík,
ĽS – HZDS 179.
Náhradníci – kandidáti,
ktorí neboli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v ich
rámci v poradí
podľa počtu získaných platných
hlasov:
1. Marta Mlynarčíková, KDH
166;
2. Juraj Grobarčík, ĽS – HZDS
141;
3. Peter Kolčák, Bc, SNS 138;
4. Miroslav Pindják, SNS 135;
5. Jozef Mazurák, ĽS – HZDS
130;
6. Jozef Bieľak, ĽS – HZDS 124;
7. Jaroslav Chudjak, SNS 111;
8. Jolana Lašťáková, SMER –
SD 100;
9. Paulína Fernezová SMER –
SD 72;
10. Marián Žaják, SNS 70;
11. Oľga Jagelková, SMER – SD
69;
12. Anna Vnenčáková, SMER –
sociálna demokracia 62;
13. Jozef Žajak, ĽS – HZDS 59;
14. Ján Belkoťák – HZD 49.
Predseda miestnej volebnej
komisie

Kniha zo spoločnej farnosti
Rímsko-katolícka farnosť Rabča je názov 248-stranovej monografie, ktorú napísali: Anton Brišák, Soňa Maťugová, Ing. Vladimír Briš.
V knihe je zachytená celá história rabčianskej farnosti. Zakúpiť si ju
môžte v sakristiách: v Sihelnom, v Rabči, v Oravskej Polhore alebo
v obecnej knižnici v Rabči.
(red)

Sihelné očami polície
V Sihelnom v roku 2006 bolo
zaznamenané:
Sihelné patrí medzi obce s vyšším nápadom trestnej
činnosti. V štruktúre dominuje hlavne nebezpečné vyhráža-

nie, ublíženie na zdraví a trestný
čin výtržníctva. Všetky sú spojené s konzumáciou alkoholu. V obci
bolo objasňovaných niekoľko trestných činov krádeží vlámaním a sexuálne násilie.
(red)

Nespaľujme
odpady!
Pri spaľovaní v peci, kotli alebo
na ohnisku môže vznikať viac ne
bezpečných škodlivín a jedov ako
v kvalitnej spaľovni komunálnych
odpadov (tým sa spaľovní nechce
me zastávať).
PRIATELIA ZEME

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 1/2007
Časopis žiakov Cirkevne

Katka Rusn

Vlak prevá
ža
Iskru lásky ľudí vo vagónoch
ve
Advent ťa os zieme si v srdci
lo
Nežným boz ví
kom
Ohník betle
h
Citlivým poh emskej žiary
ľa
Energia ra dom pohladí
dosti sa za
čína...
Ahoj priate
ľm
Dotyk prijm ôj
i
Venujem ti
dar
Evanjelium
lá
Nežnosť v d sky
uši
Trhliny tvoj
e zahojí
Peter Juri
ťák, 7.B

áková, 3. A

Monika Rusnáková,
6.

B

Školský spravodaj
Vysviacka telocvične

Týždeň pred vysviacko
u som dostala od pani riaditeľk
y pútavú ponuku. Mala som čít
ať komentár
k video prezentácii o na
šej škole počas slávnostného otv
orenia. Pripravovali sme sa spo
lu s Jakubom
a prežívali sme veľ ké str
esy.
Text bol rozsiahly, slo
vá krkolomné. Museli sme
sledovať premietané obrázky, súb
ežne čítať text
a s tým sme mali po
riadny prob-

Erko-plesko

Aha, čo visí na náste
nke! Erkoplesko, super! Kde si
mám kúpiť
vstupenku? Kedy to vla
stne bude?
Na všetky otázky sme
dostali odpoveď. Ples sa blíži a s
ním aj radosť
detí .
Dočkali sa. Dievčatá
si obliekli
šaty a chlapci obleky.
Hybaj sa zabávať. Začala hrať hu
dba, ale parket bol prázdny, ha
nbili sme sa.
Našlo sa zopár smelý
ch, a to organizátori. Po čase bolo
tancujúcich

lém. Ani som sa nesti
hla zorientovať a na stene sa ob
javil nový obrázok. Rýchlo, rýchlo
, len sa trafiť
s textom.
Je tu slávnostné otvore
nie. Plno
významných osobnost
í so záujmom
sleduje prezentáciu. V
hlave mi vírili všelijaké myšlienk
y. Len to nepokaz Dominika, sús
treď sa. Moja hlava bola plná str
achu i radosti, že som dostala tak
ú príležitosť.
Vyšlo to.
Dominika Sivoňová,

7. A

viac a viac, nakoniec
všetci. Tancovali ako diví, rozha
dzovali rukami, nohami, pišťali i
spievali. Zrazu vyhlásili súťaž . Kt
o zje najviac
chlebíčkov a vypije
najviac vody?
Súťažiaci pchali do
seba, pchali, až sa dojedli. Pili,
až sa dopili.
Obidvom bolo zle, ale
od
neminula. A znova sm mena ich
e tancovali,
kým neprišiel koniec
. Povedalo sa
dosť, tak dosť.
Na budúci rok sa
stretneme
znova .
Jana Genšiniaková, 7.
A

Dana Ďubašákova,

Adopcia na diaľ ku

Vďaka učiteľom a do
brým srdciam detí sa naša ško
la zapojila do
projektu a adoptovala
si asi 7 detí
zo Šalamúnových ostrov
ov:
2. A a 3. A Ireen Ne
lly; 1. – 4.
roč. Christopel Paen
i; 7. A, 5. A,
6. A, 8. A Paul Ku
kiti; 5. B Ja-

3. A

net Gaobata; 6. B Jul
ian Bonamapa; 9. roč. Jenita Ma
usi; p. uč. Rusinová Jean Kue; p.
uč. Pjonteková Patrick Gaobata.
Jedným z najväčších
zadosťučinení tohto života je,
že nikto nemôže úprimne pomôcť
iné
ku bez toho, aby pri tom mu človenepomohol
sám sebe.
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Ako bolo  / tvorba

Žiackym perom

Naši starí rodičia
Na hodine slohu sme sa rozprávali o tom, ako trávime voľný čas a či ho
trávime plnohodnotne. Väčšina žiakov potvrdila, že aj napriek školským
povinnostiam a pomáhaniu pri drobných domácich prácach rodičom im
zostáva dosť času na šantenie, hru, bicykel či počítač. Spolužiaci rozprávali aj drobné zážitky, ktoré pri hre zažili. Na základe tejto témy sme dostali domácu úlohu. Od svojich starých rodičov mali zistiť, ako sa hrávali, a aké boli ich najsilnejšie zážitky.
Žanetka P.
Naši dedovia žili veľmi ťažko
a skromne. Na rozdiel od dnešných
detí často nemali dať čo do úst. Ovsená kaša, ktorú teraz jedia prasatá, bola často pre nich pochúťkou.
Z úrody, ktorú dopestovali museli dávať časť na „kontigent“. O tretej-štvrtej hodine ráno už chlapci vstávali kosiť, alebo inak pracovať na poli, preto nemali čas ani na
hru. Bodaj by sme také časy nikdy
nezažili.
Alžbetka B.
Keď bola moja babka taká ako
ja, nechodilo sa povinne do školy.
Jej rodičia nestačili obrábať polia
a tak musela doma pomáhať. Aby
mohla ukončiť piatu triedu, tak jej
otec prisľúbil učiteľovi vrece jačmeňa zemiakov. Na hru jej veľa času
nezostávalo, ale veľmi rada si aspoň zaspievala.
Lukáš a Rasťo G.
Keď bol náš dedko malý, staval
si v potoku „búdky“ a v nich sa hral
s kamarátmi, keď im zostal nejaký
voľný čas. Nemali hračky ako my teraz, ale sa hrali s lístkami, z blata
a piesku stavali domčeky, chytali
ryby. Pritom všetkom si radi zaspievali ľudové piesne.
Aďka P.
Moja babka má veľa zážitkov
z detstva. Porozprávala mi o svojom živote v Zázrivej, v ktorej prežila časť svojho detstva. Ako malú
ju mama poslala na faru ku strýkovi. Strýko bol prísny a tak veľa času
preplakala. Keď tam prišla, mala
sedem rokov a bola v takom šoku, že
tri dni neprehovorila ani jediné slovo. Prehovorila až vtedy, keď uvidela obrovský nôž a veľkú kopu mrkvy.
Strýko jej daroval porcelánovú bábiku a s tou a hrala najradšej. Zbierala aj pohľadnice, a ako iné deti
aj ona musela pracovať. Koniec jej
rozprávania je smutný – strýka zavreli do áreštu.
Matúš P.
Starý otec musel pásť kravy už
ako malý. Keď mal čas chytal ryby,
hral a na naháňačky a skrývačky.
Často chodieval na huby.
Nikolka P.
Moja starká so svojimi kamarátkami topili morenu, spievali: „Morena v oleji smažená, kam ju zane-

sieme, keď sami nevieme.“ Cez leto
boli doma, pásli húsky a pomáhali rodičom na poli. Do školy chodili
len v zime, keď nebolo roboty. Sedeli pri piecke, v ktorej museli najskôr
nakúriť, a v takých ťažkých podmienkach sa museli učiť.
Michalka K.
Moja babka Žofia a väčšinou
hrala na schovávačky, naháňačky a slepú babu. Bývala v dreveničke so svojimi siedmimi súrodencami v Oravskej Polhore. Počas vojny
chodila do Sihelného cez Hrádok,
lebo cesta cez Polhoru bola plná
Nemcov. Bolo to veľmi riskantné.
Veronika B.
Moja stará mama Margita
sa najradšej hrala s handrovými
bábikami, ktoré si nosila aj ku kravám, ktoré musela pásť. Starý otec
Štefan a strašne rád hral s vyrezávanými koníkmi. Hrávali a aj s loptou.
Janko G.
Môj dedko mal v čase vojny 14 rokov a z tohto obdobia má najsilnejšie zážitky. Chodieval kopať zákopy, do ktorých sa schovávali vojaci. Keď šiel môj pradedo odviesť na
Moravu zemiaky, bol s ním. Zemiaky viezli celý týždeň, a keď sa vracali
domov, Rusi brali furmanom kone.
Ešte horšie bolo, keď tu boli Nemci, tí brali všetko: kone, kravy,
sliepky, pšenicu... V tom roku cez
zimu sa dedo ukrýval lese s koňom,
Nemci po nich často strieľali. Fronta tu prešla 12. alebo 13. apríla.
Rusi tlačili Nemcov tam, kde neboli pripravení.
Za pomoc ďakujeme našim starým rodičom.
Tému spracovali žiaci 5. A a 5.
B pod vedením p. uč. Kutlákovej.
L – ľúbiť Ťa bez konca
A – ako anjel bez krídel
		 a veľkého zvonca
S – smiať sa s Tebou bez dychu
K – krásne stretnutia si tu
A – ani jeden deň bez
		 Teba Ježiš
Dominika Garajová, 7. B

Božena Brišáková, 7. A

Október, mesiac úcty k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sme sa opýtali:
Čo si myslíte o dnešnej mládeži?
• Dnešná mládež je ako počítačový maniaci, nepomáhajú rodičom, chodia po baroch, ale nie
všetci!
Bola mládež za vašich čias
iná?
• Áno, predtým mládež musela
viac pomáhať svojim rodičom, musela veľa robiť na poli, keď mohli ísť
do školy boli veľmi radi , že sa môžu
niečo nové naučiť, a ktorí nemohli,
museli ísť pásť kravy.
Ako kedysi fungovala škola?
• Keď boli práce na poli, museli sme byť doma a pomáhať rodičom, to bolo v lete. V zime sa mohlo chodiť do školy, ale tiež nie všetci, iba tí, čo im rodičia dovolili.
Tiež sa vyučovalo ako dnes, ale ešte mojej babky rodičia keď chodili do školy, nepísali do zošitov, ale
na malé tabuľky kriedou.
Popíšte jeden deň vo vašom živote.
• Ráno som musela ísť pásť
kravy, potom som sa umyla a šla
som do školy. Keď som prišla zo
školy, najedla som sa a musela
som ísť na pole hrabať seno alebo
ísť kopať zemiaky. Domov som sa
vrátila neskoro večer a až potom
som sa učila.

Ako ste sa zabávali?
• Pri rieke sme si robili prístrešky, kde sme si varili. Veľmi radi sme sa vozili na baranoch. Keď
som už bola staršia, tiež som chodila na zábavu ako aj dnes, lenže
ma tam pustili o 21:00 a domov
som musela prísť už o polnoci.
Ako ste si našli svoju životnú
lásku?
• životnú lásku som si našla na zábave. Zábavy vtedy bývali aj v humnách. On ma pozval do
tanca a takto sme sa vlastne zoznámili.
Porovnajte svoju svadbu
s dnešnými svadbami.
• Prvej boli svadby doma, nie
v kultúrnom alebo bola pod prístreškom pred domom. Tiež nás
sobášil pán farár, ale nebolo to
určite ako dnes!
Čo by ste chceli odkázať dnešnej mládeži?
• Nech si viac vážia svojich rodičov a starých rodičov, aby mali
radi Ježiša a aby ho hľadali v každom človeku. Uctievali si Pannu Máriu – našu matku, radi sa
modlili ruženec a iné modlitby.
Raz máš príležitosť
O tom je moja reč
Dary štedrosti
I maličkosť poteší
Nezabudni láskou obdariť
A slovom potešiť.

Výskum / tvorba
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Sihelnianske nárečie
pod lupou
MALÉ VÝSKUMNÍČKY (časť druhá)
Milí kamaráti, už po druhý raz
sa vám prihovárame s témou, kde
a venujeme goralskému nárečiu.
V predchádzajúcom čísle sme si
povedali, čo to vlastne nárečie je,
a aké je naše nárečie a čím je charakteristické. Ďalej sme sa venovali deleniu goralských nárečí, kde sme vyhlásili aj súťaž. Otázka znela, ktoré
ďalšie obce na Orave používajú goralské nárečie. Víťazom sa stal Michal Kurák, žiak 6. B, ktorý uviedol
tieto obce: Rabča, Rabčice, Oravská
Polhora, Oravské Veselé, Mutné.
Zakamenné, Novoť, Oravská Lesná.
Michal však neuviedol všetky obce, ale bol najbližšie k správnej odpovedi. Do tejto skupiny by sme mali ešte zaradiť obce Suchá Hora
a Hladovka.
Keď sa však pozrieme na región
Oravu, pre ktorý je tento dialekt typický, tak zistíme, že Orava sa nerozprestiera len na území Slovenska
ale aj na území Poľskej republiky. To
znamená, že goralskú nárečovú oblasť netvorí len 11 obcí na slovenskom území, ale aj obce na území
Poľska. Na poľskom území je 13 takýchto obcí s goralským nárečím.
Čo myslíte, ako sa dostalo toto
nárečie do Poľska alebo z Poľska
k nám?

Tieto poľské obce boli do r. 1920
súčasťou Oravskej stolice, preto tu
môžeme hovoriť o jazykovej spojitosti. Rozhodnutím na konferencii
v Paríži 28. júla 1920 sa tieto obce
pripojili k Poľsku.
Keby sme sa však chceli pozrieť ďalej do minulosti, nemôžme sa opierať len o vývin samotného nárečia. Na jeho vzniku a vývine, ako sme sa dočítali,
sa podieľalo veľa historicko-spoločenských, politických a kultúrnych udalostí.
Anton Habovštiak, ktorý sa venoval skúmaniu nárečí, skonštatoval, že v 16. st. sa k nám dostávajú
početné skupiny obyvateľov z okolia
Živca a valasi zo stredoslovenských
krajov. Títo ľudia sa stretli na terajšej pohraničnej oblasti, čo malo
vplyv na formovanie nárečia.
Ľudia však už predtým udržiavali styky s Poľskom. V goralskom slovníku sme sa dočítali,
že už v 13. storočí boli udržiavané styky s Poľskom a to hlavne obchodné. Z Krakova cez Nowy Targ
a ďalej na Oravu viedla stará obchodná cesta.
Ľudia z Oravy mali od dávnych
dôb kontakt a súvis s poľským územím, ľuďmi a kultúrou. Tak je to aj

Zuzana Stašová, 7. A
dnes, veď určite každý z vás už bol
na obľúbených poľských trhoch, či
nie? A kto vie goralsky, ten si určite prvotriedne porozumie a porozpráva s každým predávajúcim Poliakom.

Nabudúce sa dozviete, či je goralské nárečie v jednotlivých dedinách rovnaké.
Požehnané sviatky s goralskými koledami želajú Aďka a Alenka
Pilátikové.

Lucijný stolček

Michal Kolčák, 6. A

Ján Botto
V šiestom ročníku sme sa na literárnej výchove zaoberali baladou
– epickým žánrom s jednoduchým
dejom, ktorý je smutný, pochmúrny a zvyčajne sa končí tragicky.
V predchádzajúcich ročníkoch sme
spoznali aj iné literárne žánre, jedným z nich je aj rozprávka.
Na základe prečítaných ukážok
sme vyvodili spoločné a odlišné
znaky týchto dvoch žánrov a pokúsili sa pracovať s textom balady – posúďte sami, ako sa nám to
podarilo.
Deti si vybrali baladu od J. Bottu a pretvorili jej záver na záver
rozprávkový.
Raz, na Štedrý večer, šli sme do
kostola.
susedovie Janko, to bol šelma
smelá;
dosť sa napočúval o bosorkách
rečí:
a on, vraj, neverí, len keď sa presvedčí.
Dobre no, Janíček – keďs´ taký
paholček,
sadniže si, sadni, semká na ten
stolček,

sadniže si, sadni, ak máš dobrú páru:
veď ty hneď uvidíš, či ľudia len
táru!
„A čo bych nesadol? – čo priam
v ňom bude Bes“–
(to stolček robený od Lucie
podnes)
„A čo bych nesadol? – zložte ho
len dole,
veď ja vám ukážem hneď straku na kole!
Chachacha,chichichi – kdeže
ste, bosorky?!“
Nesmej sa, Janíčko, bude ti
smiech horký! –
Na stolček si sadne: – v obe líčka zbľadne;
pozrie – dobre duša z neho nevypadne.
Čo vidíš, Janíčko? – Jaj, bože,
prebože! –
Schytí sa, chce skočiť – a tu hor
nemôže.
„Ha! Krstná, suseda! Pusťte
ma, jaj, beda!“
Chce ruku zodvihnúť, a tu – sa
mu nedá.
Kto je to, čo je to? my nič
Pokračovanie s. 8
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Bolestný cieľ
„Konečne prišla nejaká ľahká
hodina“,to si pomyslí každý pred
telesnou výchovou. Prezliekali sme
sa v chodbičke a už sme tušili, čo sa
bude asi robiť.
„ Už ide“ , kričali žiačky vpredu.
„Budeme behať dvanásťminútovku“, zahlásila učiteľka.
„ O nie“ , začali sme hundrať.
„Pôjdeme ku škôlke, aby som na
vás dobre videla“, rozhodla rázne
učiteľka.
Pred štartom nás upozornila, že
najskôr máme bežať pomalšie, aby
sme mali sily do konca. Ale kdeže!
Všetky sme bežali turbo diesel a potom už len vzdychy: „Nevládzem.

Tvorba
Odpadnem“. Pri otočke som sledovala prvákov a vravela som si:
„Och, malé deti, čo vás ešte čaká.“. Oči som mala zahmlené, už
len dva kartónové štvorčeky, čiže
dve kolá a mám to za sebou“.
„Pridaj, pridaj“,. Šla som
sa uvariť vo vlastnej šťave. Vlasy mi zmastneli, žeby som mohla
na nich rezeň pražiť. Ešte meter
a som v cieli.
„Stop“, učiteľka stopla stopky.
Nie síce prvá, ale s najväčším počtom štvorčekov.
Do líc mi búši krv, pociťujem
poriadnu únavu. Mám to za sebou. Stojíme pred automatom
a nevieme sa dopiť detskej coly.
Božena Brišáková, 7. A

Erko-plesko

Jana Luscoňová, 9. B

Lucijný stolček
Ján Botto
Dokončenie s. 7
nevidíme;
tri ráz chce hor´ skočiť, tri ráz
ho dač´ stríme.
A na tom stolčeku ako junec
v jarme
borí sa, morí sa – a to všetko
darme.
A na tom stolčeku jaks´trepe
taks´trepe:
aha! pekný vtáčik, však si už na
lepe! –
Ľudia sa schádzajú, všeličo
zháňajú;
jedni sa zaň modlia, druhí zaklínajú.
Tu je už kadidlo i vodička svätá –
ale on len volá: „Rata, ľudia, rata!“
kadili, kropili dosť na všetky
strany,
ale on na stolku ako prikovaný:
„Jaj, hlavička moja – jaj, ručička moja!“
A ľudia jak stĺpy kolo neho stoja.
Smutne organ hučí, smutnejšie
ľud spieva
a na tom stolčeku šuhaj omdlieva.
Len kebys´ nekebys´ smutný
spev prebíja:
„Rata, ľudia, rata!“ – jaj, Ježiš
Marija!“
Už všetko utíchlo, už pieseň
skončená,

scengali a národ padá na kolená.
Začne sa modlitba – aj sa dokonáva –
a Janík na stolci bolestne skonáva;
opúšťa hlavičku, ručičky napína:
niet pre neho raty len u Hospodina.
1. rozprávkový
záver: M. Klušák,
T. Vnenčák, K.
Grobarčík, Z.
Grižáková
– Janko,
naodvážnejší chlapec z dediny sa tiež
vybral na
polnočnú omšu. Jankov sused vyrobil
na Luciu stolček bez
klincov,
ktorý mal
mať čarovnú
moc.
Pretože
bol Jan-

„Aha čo visí na nástenke, erko-ples, super“, ozývajú sa deti. A už iba
kde to bude, kde si mám kúpiť vstupenku a kedy to vlastne bude. Na
všetky otázky deti dostali odpoveď. Ples sa blíži a s ním aj radosť detí. Dočkali sa. Dievčatá si obliekali šaty a chlapci obleky. Prišli , začala
hrať hudba, ale čo keď každý bol hanblivý a nikto nešiel z miesta na parket. Našlo sa zopár osôb, ale to boli aj tak tí, čo ples organizovali. No po
čase bolo detí na parkete viac a viac, až nakoniec všetci tancovali ako
diví. Jeden skákal, druhí zasa rozhadzovali rukami, nohami. Smiali sa
kričali, pišťali. Zrazu zasvietilo svetlo a hlásili, že budú súťaže.

ko najodvážnejší, ľudia z dediny si
ho chceli vyskúšať. Priniesli stolček do kostola a prikázali mu naň
sadnúť: „Janko, sadni si na stolček, keď si taký odvážny!“ Sadol
si, lebo chcel, aby ho ľudia obdivovali, ale pred očami sa mu začali
mariť ježibaby. Chcel sa uchrániť,
ale ježibaby ho ovládali. Skákali
mu po kolenách a hlave. Volal na
ľudí a kričal na pomoc. Nakoniec
ho zachránil pán farár, ktorý prišiel s kadidlom a svätenou vodou.
Svätená voda pomohla a chlapec
bol oslobodený. Janko sa ale od tej
doby nehrá na „machra“ a nechce,
aby bol obdivovaný. A aby sme nezabudli, zďaleka sa vyhýba poverám.
2. rozprákový príbeh: Ľuboš,
Soňa, Aňa, Veronika
– Janíčko si sadol na Lucijný čarovný stolček a videl pred oltárom
ježibaby. Začal kričať, aby mu ľudia pomohli. Ľudia však nepočuli nič. Jeho nárek počula iba krásna víla. Tá prišla a vyslobodila Janíčka spod jarma bosoriek. Janíčko sa hneď do nej zaľúbil. A ako
býva v dobrej rozprávke zvykom
onedlho sa konala svadba. Dobre si nažívali, narodili sa im štyri
krásne detičky: Ľuboško, Sonička,
Anička,Veronka. Na vŕbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke (baladôčke) koniec.
Nehľadaj lásku v cudzine
Nájdeš ju doma v rodine

Karol Grobarčík, 3. A

Martin Hajdučák, 3. A

Zo života školy  / Ako bolo
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KOMPARO

Dňa 9. 11. 2006 mali naši deviataci akúsi „predskúšku“ prijímacích pohovorov. Písali testy podobné monitoringu, na základe
ktorých budú prijímaní na stredné
školy a stredné odborné učilištia.
Ako sa naši deviataci cítili a ako
to všetko zvládli?

Tu sú názory niektorých z nich:
Cítila som sa celkom dobre, lebo to nebol ozajstný monitor, ale aj
tak som mala strach. Nedopadlo to
veľmi dobre, ale z chýb, ktoré som
tam urobila som sa poučila a dúfam, že monitor dopadne lepšie.
Karolína Ch., 9. B

Tohto dňa som sa bála, pretože som si nebola istá svojimi vedomosťami. Rozdelili nás do troch
skupín a ja som bola v tej skupine,

kde neboli moje kamarátky, tak
som sa cítila nesvoja. Ale dopadlo
to celkom dobre.
Eva P., 9. B

Na tento test som sa obzvlášť
netešila, pretože to bol test zo slovenčiny a matematiky a tieto predmety obzvlášť neobľubujem. Do-

padlo to ako to dopadlo a už sa pripravujem na skutočný Monitor.
Len dúfam, že to dopadne dobre.
Veronika K, 9. B

Sme veľmi radi, že sme sa zúčastnili Kompara.
Overili sme si naše vedomosti a zistili sme svoje nedokonalos-

ti a chyby, ktoré najčastejšie robíme. Už sa pripravujem na ozajstný
Monitor.
Aňa B., Alžbeta B., 9. B

Čo rozprávala stará miska...
Dejepis
Bolo to v roku 1929, keď sa chlapec vybral s priateľmi do lesa. Hľadali vhodné miesto na písanie domácej úlohy z dejepisu. Peter, jeden z nich, išiel pomalšie, lebo mu
nestačil dych. Bol dosť bystrý na
to, aby si všimol dierku, ktorá bola vyrytá v zemi.
Ostatní chlapci už boli pri jednej stene jaskyne Domice. Dierka
v zemi, ktorú Peter našiel, nebola ďaleko. Peter si pokľakol a začal
hrabať – ryť do zeme. Asi po desiatich minútach úmorného hrabania vyhrabal misku, ktorú stratil
akýsi roľník na Slovensku predtým, ako odišiel z jaskyne Domice
– ich bývalého bydliska. Zrazu sa
miska ozvala: „Och, konečne svetlo, ďakujem!“ Peter ostal v pomykove, ale o chvíľu sa prebral a začal sa vypytovať, čo za kopu hrdze
to vyhrabal. Nuž a miska začala

rozprávať: „Som miska roľníka.
Varili vo mne svoje najobľúbenejšie jedlá, a vždy pred jedlom
kreslili po stenách. Bola to ich
ďakovná modlitba, bez ktorej
nezačali nikdy jesť. Je to už dávno, čo sme spolu chodili z miesta na miesto. V tejto jaskyni sme
sa zdržali najdlhšie a poviem ti,
bolo to super. Až na to, že som
bola postupom času stále menej a menej potrebná.
Roľníci si zadovážili nové
nádoby a keď ma prestali používať, zahrabali ma tu a ty si ma
našiel.“
Peter mal hneď svoju úlohu
hotovú a od toho dňa sa mu dejepis začal veľmi páčiť. Po skončení základnej a strednej školy
si vybral štúdium histórie a stal
sa špičkovým archeológom.
A čo miska? Tá je teraz v Národnom múzeu Slovenska.

Zuzana Grižáková,6. B

Alenka Kozáková,4. B

Exkurzia

Deviataci sa dňa 18. 10. 2006 zúčastnili exkurzie do Poľskej republiky
na trase OSWIENČIM – KRAKOW – WADOWICE.
Oswienčim
Bolo tam veľmi pekne! Mnohé
veci, ktoré sme uvideli, boli veľmi
smutné. Sprievodca,
ktorý nás sprevádzal,
hovoril o tom, v akých
podmienkach ľudia
v koncentračnom tábore žili.
V jednej budove žili
ženy spolu s dobytkom
a v druhej muži.
Mali mizerné podmienky na prežitie.
Tehotné ženy museli pracovať tak, ako by
ani nečakali dieťatko.
Svoje deti vychovávať
nemohli. Deti boli použité na experimenty.
Tento výlet nebol ako každý iný.
Celý deň nás sprevádzali myšlienky
na ľudí, ktorí tam museli žiť, na ich
pocity, trápenie. Bolo to strašné!!!
Pohľad na topánky, oblečenie, hrnce, predmety, ktoré používali...
Títo ľudia nemali šancu žiť život
ako my. To nebol život, to boli muky
a trápenie. Ich životy vyhasli predčasne, len zopár z nich sa zachránilo útekom.

Atmosféra na hrade i pod hradom bola úžasná. Pod hradom vystupovali ľudia v dobových maskách, niektorí si s nimi
podali ruky.
V podhradí si niektorí ľudia aj zarábali, napr. jeden starší pán si zarábal hrou
na harmonike a ľudia
mu hádzali peniaze do
klobúka.
Hrad Wawel navštevuje množstvo ľudí.
Z hradu sa dajú urobiť
výborné fotografie.
Cesta zo Sihelného bola zdĺhavá, ale
oplatilo sa nám tam
ísť. Získali sme nové vedomosti
a prežili zaujímavé zážitky.

WADOWICE
Z Oswienčimu sme cestovali do
Wadowíc, kde stojí rodný dom nebohého pápeža Jána Pavla II. Bolo to niečo úžasné – stáť na mieste, kde sa hrával ako chlapec. Videli
sme jeho fotky i fotky jeho rodiny.
Prezreli sme si jeho odev, detskú
postieľku, lyžiarsku výstroj i lyže.
Bolo tam veľa pamätných medailí, ktoré dostal pri svojich jubileách.

„Strašné ,že ľudia využívali ľudí
ako sa len dalo...“
Jana Sameliaková, 9. B

KRAKOW
V Krakowe sme navštívili hrad
Wawel. Z neho bol dobrý výhľad na
celý Krakow. Cesta na hrad bola dosť dlhá, ale zaujímavá.

A ešte raz Oswienčim...
„Najsmutnejšie bolo zistiť, ako
fašisti zabíjali novorodencov.“
Veronika Staníková, 9. B
„Udivilo ma množstvo ľudských
vlasov, z ktorých vyrábali látky.“
Ľubomír Masničák, 9. B

„Hrozné bolo pozerať sa na fotografie vyziabnutých detí!“
Karolína Chudjaková, 9. B
„Zarazilo ma, v akých podmienkach ľudia spali a koľkí boli natlačení v jednej miestnosti.“
Jana Luscoňová, 9. B
„Toľko nevinných ľudí zomrelo
a vedľa nich šťastne býval pán veliteľ so svojou rodinou.“
Alžbeta Bjeláková, 9. B
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Tvorba

Spomienk y

Keď sa začali Vianoce, tak sme sedeli za stolom a zapálili sme sviečky. Najedli sme sa a keď sviečky
dohoreli, išli sme ku stromčeku.
Stromček bol celý červený. Ježiško
mi priniesol kombinézu, korčule,
rozprávkovú knižku, sveter a tričko.
Veľmi som sa potešila .
Vianoce sa mi páčili.
Simonka S. 4.B
Adventný veniec
krásne svieti
Dočkať sa Vianoc
Vôňa dobrej kapustnice
Ešte chvíľu
Nastane
Tajomné ticho
Večera s našou rodinkou
Istota lásky plnej darčekov
Adventný veniec zvestuje
Noc plnú radosti a nádeje
Oj krásny deň
Cítim Evanjelium lásky
Michaela Fernizová 7. B

Vianoce sa mi veľmi páčia, lebo sa
ozdobuje stromček a dávajú sa darčeky. Vlani som dostala vetrovku,
macka a Svet v kufríku. Svet v kufríku je veľmi pekný, odtiaľ sa dozviem
všetko o rôznych krajinách. Tohto
roku sa teším hlavne na kapra a na
jasličky.
Dominika B, 4. B

Veronika Žuborová, 9 r.

Vôňa Vianoc...
Blížia sa Vianoce. Už cítiť vôňu jedličiek. Už cítiť vôňu salóniek a medovníkov...
V každom dome už svieti v okne
stromček, v každom dome už svieti
rodinný svietnik. Veď sa ľudia radujú, že Ježiš sa narodí.
Deti si už nacvičujú koledy, aby
mohli darovať pesničku malému Ježiškovi. Všetko tak krásne znie.
Bim-bam, zvony bijú na polnočnú a všetci ľudia sa hrnú do kostola,
aby sa Ježiškovi poklonili.
Láskyplné a pokojné sviatky
želá všetkým čitateľom Sihelníka.
Filip Bjelák, 6. A

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Narodil sa Ježiško. Minulý rok
som dostala pulóver. Ja, brat a sestra sme dostali hru Investor. Minulé
Vianoce boli pekné.
Už sa teším na tie ďalšie!
Dominika G., 4. B

Minulé Vianoce sa mi veľmi páčili.
Dostal som rifle, mikinu, mobil a lyže. Stromček sme mali umelý, ale aj
tak bol pekný.
Martin J., 4. B

Krížovka
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Žiacka tvorba / šport / rady

Pozdr av y
a odk a z y
* * *
Srdečne pozdravujeme našu
triednu učiteľku Madleňákovú, ďakujeme za jej šikovné ruky a za jej trpezlivosť.
trieda 6. B
* * *
Chcem pozdraviť svoju maminu. Všetko najlepšie k jej
meninám, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania .
dcérka Alžbeta Sivoňová
* * *
Chcem pozdraviť svojich rodičov a súrodencov a popriať
im všetko najlepšie do nového roka.
Dominika Vnenčáková 2. A
* * *
Chcem pozdraviť svojich rodičov a popriať im príjemné
Vianoce a aby so mnou vydržali.
dcéra Katka Mazuráková
* * *
Milí rodičia a starí rodičia,
želám vám pekné Vianoce
a šťastný nový rok 2007.
Lenka Grižáková
* * *
Chcem pozdraviť super párik
Simonu Miklušákovú a Mária
Kolčáka.
Matúš Lašťák
* * *
Paťka všetko najlepšie k narodeninám veľa šťastia,
zdravia a hlavne lásky.
kamarátka
Dominika Sivoňová

Aerobic

Od októbra sa v našej telocvični rozbehol projekt Cvičenie aerobicu.
Cvičenie je v utorok a vo štvrtok. Je hodinové, od 18:30 do 19:30.
Precvičuje p. Marcela Adamčíková, učiteľka TV z Rabče. Cvičenie je
vhodné pre všetky vekové kategórie
ako relax, na spevnenie svalstva, na
kondíciu, na schudnutie...
A čo na to ženy?

1. Čo Vás viedlo k tomu, aby ste
začali cvičiť tento druh cvičenia –
čiže aerobic?
• Aby som si rozhýbala svalstvo,
lebo človek ho má väčšinou stuhnuté a trochu aj kolektív, vymeniť domáci stereotyp.
2. Prihlásili ste sa tu s nejakým úmyslom alebo len pre dobrý
pocit?
• Pre dobrý pocit, ale keď schudnem, budem rada.

3. Aký cvik sa Vám najviac
páči?
• Najradšej cvičím Redline.
4. Čo vravíte na Vašu cvičiteľku?
• SUPER!
5. Odporučili by ste toto cvičenie
aj ostatným?
Všetkým ženám. Je to dobrý relax. Človek si pri tom výborne odpočinie.
Ďakujem za rozhovor.
L. Klušáková, 8. A

Športové rekordy atletiky našej školy

* * *
8. B trieda želá všetkým
veselé Vianoce a šťastný
nový rok

Šprint – 60 m
St. žiaci (8 – 9. roč.)
9. B Bieľaková Alžbeta 8´97 s
9. A Grižák Michal 8´00 s
Ml. žiaci (5 – 7. roč.)
6. B Bubliaková Veronika 9´80 s
5. B Korman Martin 10´95 s

Lukášove
h á da n k y

Beh – 1500 m
9. B Bieľaková Alžbeta 6:17 min
Beh – 800 m
6. A Pindjaková Jana 3:36 min
5. B Korman Martin 3:00 min

– Spieva to, hrá to, a predsa
muzikanta nevidíš, čo je to?
(oidár)
* * *
– Chodí to po štyroch, a predsa nohy nemá. Nikdy a nepotkne, bez pary sa pohne, čo je
to? (otua)
* * *
– Čistí veci, vodu pije, a predsa to nezabije, čo je to? (akčárp)

Šport

Hod kriketkou
St. žiaci (8 – 9. roč.)
9. B Staníková Veronika 29,10m
8. B Sunega Andrej 43m
Ml. žiaci (5 – 7. roč.)
6. A Garajová Soňa 28 m
5.A Gužiňák Rasťo 27,30 m
Skok do diaľky
St. žiaci (8 – 9. roč.)
9. B Bieľaková Alžbeta 4,00 m

8. B Jagelka Andrej 4,05 m
Ml. žiaci (5 – 7. roč.)
7. A Brišáková Božena 3,65 m
5. B Skurčák Anton 3,20 m
Športové zručnosti a úspechy sú základom rozvoja zdravej, plnohodnotnej
osobnosti človeka.
Veľa športovej chuti, snahy
úspechov prajú Učitelia TV.

Receptár
Domáci chlieb
1 kocka droždia, vlažná voda,
2 – 3 uvarené a pretlačené zemiaky, 1 veľká lyžica soli, rasca podľa chuti, štipka mletého nového
korenia
Do preosiatej múky dáme pripravený kvások, zemiaky, korenie
a vymiesime cesto. Má byť hustejšie ako na koláče. Keď už je ces-

a

športových

to dobre vymiesené, posypeme
ho múkou, prikryjeme obrúskom
a necháme vykysnúť (asi hodinu).
Po vykysnutí sformujeme cesto do
tvaru bochníka a dáme na plech
(nemastíme plech, ale ho len posypeme múkou). Pripravený bochník
potrieme studenou vodou, vložíme
do rúry a pečieme asi hodinu.
Keď upečený chlieb vyberieme
z rúry, opäť ho potrieme studenou
vodou, prikryjeme ho a necháme
vychladnúť.
Adam CH.

ÚSMEV č. 1/2007 • Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom • Redakčná rada: šéfredaktor Adam Chudák; redaktori športu: Lenka Klusákova, Mária Ďubašáková; kultúry: Kristína Ďubašáková; ostatní: Eva Vnenčáková, Patrícia Vnenčáková, Simona Nováková, Ján Rusnák, Martina Mačincová, Gita Jančová, Zuzana Bubliaková, Dominika Vonšáková st., Dominika Vonšáková ml., Kristína Glovaťáková; • zodpovedná: Mgr. Ľubomíra Nováková
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Vianoce nech sú stále
Atmosféra Vianoc napĺňa každého z nás radostným pocitom
ľudskej blízkosti. Málokedy sa dostávame do situácií, keď je človek
tak blízko k človeku. Túžba po ľudskej blízkosti je prejavom túžby po
lepšom človeku.
V období Vianoc si uvedomujme, že potrebujeme ľudí okolo seba,
v blízkosti ktorých sa môžeme deliť
s tým, čo máme. S naším šťastím,
ale i nešťastím, s našimi radosťami
ale i starosťami. Možno je toto dôvod obľúbenosti vianočných sviatkov. Žiaden iný sviatok cirkevného
roka sa nepribližuje tak k človeku,
ako práve betlehemské udalosti.
V narodení dieťaťa, v obraze rodiny skláňajúcej sa nad novorodeniatkom, vo volaní „sláva“ a radostnej atmosfére nachádzame sami seba.
Vianoce sú naozaj o spoločenstve ľudí. Práve tá túžba po pravom
láskyplnom spolunažívaní, ktorá
nás vytrháva z reality života, ukazuje, že skutočnosť okolo nás je iná.
Tým, že sa všemožne snažíme
navodiť atmosféru pohody, vlastne
priznávame, že ju nemáme. Tým,

že sa cítime náchylní k dobročinnosti, uznávame, že počas roka na
blížnych v núdzi priveľa nemyslíme.
Pocity blízkosti, ktoré hľadáme,
ukazujú, že v skutočnosti sme obklopení samotou a ľuďmi, ktorí hľadia len na a do seba. Tmu zaháňame svetlom sviečok, samotu spevom
vianočných piesní, nepokoj potláčame najrôznejším vytváraním atmosféry pohody, egoizmus štedrosťou. Aké prostriedky máme k dispozícii, aby sme zabránili ďalšiemu
prázdnemu miestu pri štedrovečernom stole? Ako zabránime tomu,
aby všetky tie vzácne okamihy ľudskej blízkosti nezostali iba mihajúcimi sa spomienkami.
Vianočný stromček je stromom
života, ozdobeného tým najlepším čo máme, v najkrajších farbách a vzácnom svetle. On je daný na užívanie tých najlepších darov, vyzdobený ozdobami nádeje na
sviežej zeleni života. Dôvod, prečo si týmto symbolom vyzdobujeme
naše príbytky, znamená nový prístup k stromu života. Z tejto radosti je potom i ľudská blízkosť naplnená novým obsahom.

Ak náš Boh prichádza k nám,
aby prebýval medzi nami a slúžil
nám, potom i my právom vychádzame k ľuďom a právom im slúžime.
Tak sa aj čaro vianočných sviatkov
nerozplynie pri poslednom zhasnutí sviečok na stromčeku, ale pretrvá
i do dní nasledujúcich.
To volanie anjelov z betlehemských nív sa v živote kresťana neohraničuje len na obdobie Vianoc.
Veď tento Boží pokoj patrí ku každému dňu, spievaním na slávu Bo-

žiu práve slovami tohto vianočného
volania:
„Sláva na výsostiach
Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“
V týchto slovách sa napíše naša
túžba po lepšom človeku. Boh prišiel, aby nám ukázal, že nebo je otvorené.
Požehnané sviatky všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a všetkým
ľuďom dobrej vôle praje
Margita Borová

Vstup do školy predznamenáva postoj dieťaťa
k vzdelávaniu na dlhé roky
V rodinách, kde majú
predškoláka, je obdobie zápisu (január – február) vždy poznačené otázkou rodiča, či jeho
dieťa má dobré predpoklady zvládnuť budúce školské povinnosti.
Ak je dieťa napr. príliš hravé,
všetečné, neposedné, nezapája sa
do kolektívu a pod., vzniká podozrenie (s otáznikom), že nie je pre
školu zrelé, že zrejme nedosahuje
školskú zrelosť.
Zápis do prvého ročníka je určitým sitom práve pripravenosti
dieťaťa na vstup do školy. Ak dieťa nám neprejde, je odporučené na
vyšetrenie k odborníkom (pedagogicko-psychologickej poradne).
Je to však najlepšie riešenie, ako
sa presvedčiť o správnosti rozhodnutia – vypočuť si aj názor odborníka, aby sa potom nemuselo dieťa
do dvoch mesiacov vrátiť do MŠ.
Deti, ktoré pre vstup do školy nie sú pripravené, zlyhávajú pri
výučbe písania, čítania, matematiky. Sú vnímané ako podpriemerne (slabí žiaci) vzniká u nich pocit
menejcennosti, ktorý potom môže pôsobiť ako brzda v ďalšom vývine dieťaťa. Preto rozhodnúť sa,
čo je pre dieťa najlepšie – nie je vždy ľahké. Veď vstup do školy mô-

že predznamenávať postoj dieťaťa
k vzdelávaniu na dlhé roky.
Na druhej strane, ak sa zaškolenie odloží v snahe, aby sa dieťaťu „predĺžilo detstvo – dozrelo“
napriek tomu, že je zrelé pre školu,
vzniká tu riziko, že o rok môže byť
„prezreté“. Za rok strávený v MŠ sa
môže naučiť abecedu a pod. a v škole sa potom už bude nudiť, vyrušovať a stávať sa problémovým žiakom. Preto správne sa rozhodnúť je
dosť zložité, konečný verdikt zostáva na učiteľovi na odbor. ale predovšetkým na rodičoch. Kompletné
vyšetrenie školskej zrelosti sa robí individuálne s dieťaťom, citlivo
a diskrétne u odborníka, ktorý okrem iného zisťuje, či je dieťa schopné ostať a pracovať s cudzou osobou (citová zrelosť). Dôvodov na
vyšetrenie školskej zrelosti je viac.
K najčastejším dôvodom na predškolské pedagogicko-psychologické
vyšetrenie patrí:
• podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita,
• sťažená adaptácia na cudzie
prostredie a cudzích ľudí, výrazná
citová pripútanosť (zväčša k matke), nesamostatnosť, hravosť,
• hraničný dátum narodenia
(jún, júl, august),

• mimoriadne nadané deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri, ktorým „zle
vychádzajú, hrozí im automatický
odklad o 1 rok,
• rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, kde je potrebné rozhodnúť, či ostane v MŠ, alebo sa
zaradí do špeciálnej ZŠ,
• zdravotné a iné problémy, ako
sú poruchy vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast
detí vývinové chyby, nevyhradená
lateralita (pravo-ľavorukosť), deti predčasne narodené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou...
• snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa v čom vyniká, v čom
je slabšie a pripraviť ho na vstup
do školy,
• požiadavka niektorých, najmä súkromných, špeciálnych a jazykových ZŠ, aby dieťa takéto vyšetrenie absolvovalo.
V našej MŠ mierne dobré skúsenosti s deťmi s odloženou školskou
dochádzkou, ale aj s deťmi, ktoré
navštevujú MŠ dlhšie ako len jeden
rok. Práca s nimi sa nám osvedčila. Sú to deti, ktoré prichádzajú do
MŠ ako 4-ročné. Tieto majú viac

času vyrovnať sa s nezrovnalosťami, majú viac času na vstrebávanie poznatkov a pod. V kolektíve
sú sebavedomejšie, zodpovednejšie a pri zápise do školy dosahujú
výraznejšie lepšie výsledky (a čo je
podstatné, ani jedno z týchto detí nebolo potrebné nikdy navrhovať na pedagogicko-psychologické vyšetrenie školskej zrelosti).
Zápis do školy ale je už za nami a naše škôlkarské deti sa tešia
na karneval.
Srdečne pozývame na
detský karneval MŠ aj rodičov. Uskutoční sa v MŠ 16. 2.
2007 (v piatok) o 9 30 hod. v priestoroch ŠS.
Zároveň oznamujeme rodičom,
že od 26. 2. 2007 do 2. 3. 2007 sú
jarné prázdniny. V priestoroch MŠ
sa budú prevádzať sanitné – technické práce. Za porozumenie ďakujeme.
Rodičia, ktorí majú záujem
o umiestnenie svojho dieťaťa v MŠ
v nasledujúcom školskom roku
2007/08 si môžu v MŠ vyzdvihnúť
prihlášky. Vyplnené prihlášky sa
budú prijímať do 30. 3. 2007. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ
bude rodičom doručené do 30-tich
kalendárnych dní. Vedenie MŠ
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Športové spravodajstvo
Do súťažného
futbalového
ročníka
2006/07 boli
prihlásené
družstvá:
mladší žiaci,
starší žiaci, dorast a dospelí.
Hodnotenie družstiev
Z mladších žiakov odišiel silný
ročník do starších pre svoj vek. Táto kategória sa omladila a aj napriek tomu v súťaži obstáli, keď po
jesennej časti turnaja skončili na
2. mieste. Cez zimnú prípravu
spolu s vedúcim M. Mlynarčikom
– v telocvični zúročia tréning a po
jarnej časti budú bojovať o oblastného majstra OF2.
U starších žiakov družstvo
zostúpilo do II. triedy, kde bojuje o popredné priečky v tabuľke.
U chlapcov je poznať tréningový
proces, práca s loptou, hravosť,
ale aj súdržný kolektív. V niektorých zápasoch hráči boli mierne
lepší, pre svoju neskúsenosť uhrali
horší výsledok. Ich vedúcim je Štefan Sunega.
Zimná príprava prebieha v telocvični. Treba dúfať, že sa odzrkadlí
v jarnej časti a bude bojovať o popredné priečky v tabuľke, prípadne
aj o postup do vyššej súťaže.
Dorast
Jesenná časť začala vcelku dobre, uhrali výsledok v Kline; doma
vysoko vyhrali nad Brezou. To bolo všetko. Po týchto dvoch zápasoch sa len trápili, niekedy nastupovali na zápas nekompletní, hoci
v súpiske je ich vyše 20 hráčov.
Dôvody: zodpovednosť hráčov
– voči fanúšikom aj funkcionárom, nedôsledný prístup k tréningom, pohodlnosť – prosiť sa u mladých, veď v tomto veku by pohyb
mal byť radosťou. Dúfame, že tréning v telocvični cez zimné obdobie napomôže stmeleniu kolektívu, čo sa odzrkadlí v jarnej časti
a postúpia na vyššie priečky v ta-

Stolný tenis
Výsledky 1. trieda muži: 11. kolo: Sihelné – Bziny B 7:11,
body: Ľ. Mazurák 2.5, J. Chudiak 2, P. Staš 1.5, M. Pindiak 1;
12. kolo: Breza B – Sihelné 13:5,
body: D. Romaňák 4,5, J. Maťovčík 3,5, J. Kubaš 2,5, P. Volček 2,5
– J. Chudiak 2, Ľ. Mazurák 2, M.
Ferneza 1.

buľke. Ich zodpovedným vedúcim
je Randjak.
Dospelí
Vyžrebovanie súťaže pre družstvo nebolo výhodné, prihlásilo
sa menej súťažiacich. Hráči pracujú v turnusoch a to všetko sa
odzrkadľuje aj na futbalovom ihrisku: častokrát treba určité posty nahrádzať dorastencami, ktorí
do kolektívu nemusia hneď zapadnúť, ale aj napriek týmto nedostatkom družstvo dospelých po jesennej časti obstálo. Zimná príprava
prebieha v telocvični.
Niektorí dorastenci sa zúčastňujú na 1. ročníku zimnej halovej
futbalovej ligy v Rabči. Pod hlavičkou KOBAV Sihelné. Súťaž skončili tretí. Martin Ferneza bol vyhodnotený najlepším strelcom.
Zároveň by som chcel poďakovať celej futbalovej verejnosti za trpezlivosť pri tréningovom
procese cez zimnú prípravu, popriať mnoho ochotných funkcionárov a hráčov vo futbale a málo tých čo kritizujú a nepriložia ruku k dielu.
Výsledky halovej futbalovej ligy
– športová hala v Rabči: 9. posledné kolo: Kobav – Laverna 2:4,
góly: M. Ferneza 2 – J. Kovalíček
ml. 2, J. Gužík ml., O. Pindiak.
Tabuľka muži 1. trieda

1. Laverna
2. Uniteam
3. Sihelné
4 .Lesbora
5. Fešáci
6. Seniori
7. Rabčice
8. Macenga
9. St. pošta
10. Diabli
10.Sihelné

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12

7
7
5
4
4
4
3
2
1
0
1

2
0
1
2
1
1
3
3
3
0
0

0
2
3
3
4
4
3
4
5
9
11

49:16
49:29
56:29
27:36
34:30
32:34
28:29
28:32
22:47
23:64
66:150

23
21
16
14
13
13
12
9
6
0
14

Najlepší strelci: 1. Martin Ferneza (Kobav) 17, Martin Grobarčík (Uni team 17).
Tabuľka muži 1. trieda
1. Bziny B 12 11 0 1 154:62 34
2. Rabča B 12 8 1 3 130:86 29
3. Zuberec 12 7 2 3 137:79 28
4. Hruštín C 12 7 1 4 128:88 27
5. Mutné B 12 7 0 5 120:96 26
6. Námestovo C12 6 2 4 118:98 26
7. Breza B 12 5 1 6 98:118 23
8. D. Kubín C12 3 0 4 76:140 18
9. Lokca C 12 1 1 10 50:166 15
10. Sihelné 12 1 0 11 66:150 14
–red

Nová telocvičňa cirkevnej základnej školy počas vyučovacej hodiny
efoto m. borová

OZNAM
daňovníkom
V súlade s platným VZN
Obecný úrad v Sihelnom
pristupuje od nového ro
ku 2007 k plateniu po
platku za komunálny od
pad cez SIPO. (OcÚ)
Na rodení 2 0 0 6
Jozef Masničak
Ema Tarčáková
Tatiana Luscoňová
Dušan Domiňák
Tomáš Blažeňák
Matúš Luscoň
Peter Pilátik
Dominika Miklušáková
Matúš Gura
Denisa Špigurová
Dominika Pjontková
Lukáš Joštiak
Tatiana Vronková
Emanuel Somsedík
Anežka Zemančíková
Miroslava Harbutová
Sára Kornhauserová
Matej Macsodi
Vanesa Kekeláková
Juraj Vonšák
Natália Pientáková
Jakub Kohuťar
Martin Brezoňák
Janka Luscoňová
Viktória Bútorová
Klaudia Kubuljáková
Matej Hopjak
Eva Perveková
Simona Záhumenská
Martin Luscoň
Natália Kozáková
Adrián Grobarčík
Barbora Brezoňáková
Janka Grobarčíková
Katarína Bieľáková
Blažej Kovalíček

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Karol Kovalíček,
nar. 19. 2. 1954 † 25. 1. 2006
Jozef Mazurák,
nar. 2. 7. 1926 † 7. 4. 2006
Ján Staš,
nar. 30. 9. 1917 † 12. 4. 2006
Ján Chudiak,
nar. 17. 4. 1926 † 31. 5. 2006
Jozef Kozák,
nar. 11. 8. 1986 † 25. 6. 2006
Mária Kornahuserová,
nar. 14. 9. 1962 † 24. 7. 2006
Jozefína Jegelková,
nar. 5. 8. 1915 † 1. 8. 2006
Emil Kornahauser,
nar. 4. 3. 1932 † 10. 8. 2006
Paulína Kekeľáková,
nar. 6. 9. 1937 † 17. 8. 2006
Margita Gluchová,
nar. 6. 5. 1959 † 4. 9. 2006
Ján Luscoň,
nar. 8. 12. 1939 † 8. 9. 2006
Vendelín Brandys,
nar. 24. 12. 1929 † 18. 9.
2006
Paulína Fernezová,
nar. 24. 3. 1925 † 21. 9. 2006
Anna Staníková,
nar. 2. 6. 1935 † 24. 9. 2006
Vendelín Mazurák,
nar. 25. 7. 1955 † 1. 10. 2006
Jozef Mlynarčík,
nar. 26. 6. 1929 † 3. 10. 2006
Žofia Petrakovičová,
nar. 22. 9. 1912 † 7. 11. 2006
V roku 2006 zomrelo
17 občanov.

†

Sihelník 1/2007 • Vyšlo 7. februára 2007 • 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 • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

hxij_blchimjwqt,_nmrmj_N_tj_tQgfcjlmk-1.1//6
_qmngq g_imt Agpictlc
X?HIM
Jcdankn+s`lankn+
ankidcdmkdrmcnl
ux`jnrsqnl@usnlkdrmnlcnld
l`kbgqnly`ijncqhdldL nm`kdudđjrlnkt+
d mdrlhd axģ rn yuhdq`sj`lh
ronkt+
rnyuhdq`sj`lhykdr`+
noq udoqhkhyokdr`-

Roq um` urknumnrĦ u oqdcjnkrjnl udjt

Číslo 2/2007

Ročník IX.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Qnmjs g_i_
<PaXZPıYdQTZ^eĻ&1

Veľkosť človeka
<hb[İ\ ýT eTĚZ^bĀ ķ[^eTZP ]T
i]P\T]Ļ c^ PZð YT eði^a^e^ ĹX
ehb^Zð ]İiZh P[TQ^ cdķ]ð P ]P
^_PZ 0[T b_^ķİeP c^ e c^\ ķX YT
c^[TaP]c]ð Z SadWð\ PZĻ YT YTW^
^QTcPe^ķXSadWð\ķXX\_^\ĪýT
]P_a)b]ĻZd_^\0[TPYPZðYTe^
be^Y^\baSRX8ST\T]XTZTShe^]Zd
P\P\P_^caTQdYT_^\^Rbd_aPc^
eP]İ\C^YTeTĚZ^bĀķ[^eTZPPZ^bP
a^iW^S]T\T) ķX YTY _^\ĪýT\T P[T
Q^ķX_ĪYST\Te^]Zd=Pe^]^ZeTĚ
Zð\ĪýTQhĀZPýSðP[TķXYTeTĚZðPY
e^e]ĨcaX.
Snl Q`shb`

8O`)J^ofh^Hloj^klsľ)3+>

Yuhdq`sj ltoqhj y`kh+
mdbgr`ycnltmduych`kh@is`jaxr`kdmrlh`kh+
jdaxm y`ijnl`k+
bgnqntk`ajntbtohs`k
`ugq bgoqdgq u`k@s`judđlhrltsm
gđ`ccngtrsdislxUsnlu`jy`yqhdcuhdqj`+
jcdrsnil`j`Uhdqj`Rdrsqhjxshd ynaq`k`+
`axr`rny`ijnlgq`k`ßL r`y`ijncnaqd>ÏÍgmdþr`
nos`kh
`cngqxr`c`khY`i`hjgmdþuxrjnhk+
jl`j lcngqxoqhrjnhk-

g_aiwkncpmk

Btmhgiw

Víťazná práca Nikolky
Pindjakovej z 5. B
Tqĥ_ gCspn_timjcxqi_j_
1,kgcqrm

M` Rhgdkmh`mrjdi tkhbh id l`,
k cnl- Runil uygđ`cnl mduxmhj 
ronldcyh nrs`smbg cnlnu- Kh r`
ha`idchmntudbntncnrs`smbgÍa,
@ijdþk`aj`ank+
u`istcunihjxC`mj``I`mj`rqchdjnr`ygni+
Mhd+mhdrsncunihjxyqnyoq u,
jdþr`oqh`sdđtrldid+
jx+jsnqcnaqdonym sd-Shdsncun,
`ongđ`cnlģ`yngqdid+
ihjxl`i`iaq`s`Lh``uxydq`i
jdþnckhmnrshmdgđ`c
shd
 hm - Os`sd r`+ l r yuk s,
`uj` cdibgukhonl g`md+jdþm`rudsdidlmn rsunoncna,
?lbpc_Ngjrgimt*3,?
mbgđtc>
ÌBf_ÌNpg_rcĐqrtm
Q`y+ jdþ l`l` u`qhk` u jtbgx,
mh unĘ`ibt o`q`c`ijnu onkhdujt
`chdu`s r`oqhmdigq`kh+oqhhdkcn
Jarné prázdniny
jtbgxmd`iLhjn-Y`gđ`cdkr`m`rdr,
2Ti YPa]Ĵ _aĻiS]X]h Q^[^ bd sqx`nos`kr`l`lx9ßL`l`+oqdn
_Ta<Xi^[b]TWPSP[^bPQXRhZ[^ePĀ rm`dchdujxbdkjnlqnum`j>Ï
L`l`r`nsnhk`ncronq j`+y`,
PZ^aķdĚ^ePĀ<^W[Xb\TİbĀ]PeącİeXĀ
bcPaðRWa^SXķ^e<P[Xb\TPY_aĻRd gđ`cdk`r`m`I`mjt`C`mjt+jsn,
Zc^aĻbPW]Tłb_aPeX[PP\^W[Xb\T qoq udsdq`ygq`khodwdrn-Onbgu,
bPbcaTc]ĨĀbZP\PaĻc\X3[WąXTb\T khonudc`k`9ßSnmhdidbdkjnls`jÍ
Q^[Xe^]PiPQĻeP[Xb\TbPPýZð\bP uk`rx+ nh+ su q ` onrs`ut l`i rbd
]Ti^c\T[^
2D]\ćĻY]dĻ[Z&0 qnum`j+`kdunumsqhidj` c hm -Ï

Lhbg`k þ`kdi gđ`cdk m` chdu`s 
`ankdsdylsdmdi+`jnoqdcsl-
Mdudcdk bdkjnl onbgnohģ+ n sl
l`l` lxrkdk` ` uĘ` onkhdujx gn
s`jnrkdohk`+ dsnbdkmdbg`ks`j-
@ax qbgkn njk`l`k runi `kcnj+
oqhc`kr`jtgqdrunihbgrdrshdq-Y``k
uxgq u`ģ-M`idgnrsq`mdrsnk`r`y`,
`k`ygqnl` þnu`ģjoj`odwdr`-
Cuni`s l r` u gqd mdc`qhkn+
gk`umdC`mjd-
C`mj` r` yq`yt m`gmdu`md on,
rs`uhk`+ ncrsqhk` rsnkhjt+ nsnhk`
r``mdoqdsmduxjqjk`9ßMdbgbdl
uh`bgq`ģsngkododwdrn Ï
Y`sn I`mj` r` kdm ha`krjx
trlh`k``onjq`nu`k`ugqdþ`kdiOqhuddqhr`l`l`nsnhk`jruni,
ltrxmnuh`ros`k`r`gn+ht on,
bgnohkidinconudþ-Lhbg`kt `iy`,
atcnk+nr`l`lxos`k+mnuy o,
srhronldmtkI`mj`+s ltru cxC`mjdtrs,
ohģ+ mhd id s`j  oqhdanim  ` suqcn,
gk`u +idonjnim `udmdtrlh`s`+Ï
onudc`k`l`l`ß@ijdþr`yc`im`dchdujxbdk,
jnl qnum`j+ mhd id sn s`j+Ï onjq`,
nu`k`l`l`+
ßm`oqhdjsnlt+ drsdj` chm+
l lu rqnum`jnq`c`-Ï
Lgimji_Nglbh_imt*3,@

,,Kniha je človeku tým,
čo krídla vtákom.“
s. 4

PožehNané VEĽKONOČNÉ SVIATKY
Pred pár dňami sme slávili najkrajšie
sviatky roka a už sú tu najdôležitejšie sviatky roka, a to sviatky Veľkej noci. Jar sa prebúdza a do prírody prichádza nový život.
S otepľovaním si plánujeme nové práce na
poliach alebo okolo našich príbytkov. Tak
isto je to aj v obci.
Najprv k tomu, čo sme za pár dní od
nového roka urobili. V teplých zimných
mesiacoch sme postupne menili všetky
svietidlá verejného osvetlenia za úsporné.
Výmenou ušetríme minimálne dve tretiny elektrickej energie. Ak ste si všimli, na
všetkých vedľajších cestách sme osadili
nové dopravné značky, je to hlavne kvôli
bezpečnosti. V súčasnosti sme začali s rekonštrukciou obecného úradu. Celá rekonštrukcia spočíva v prestavbe niektorých
miestností, rekonštrukcii elektroinštalácie, zrealizovanie počítačovej a telefónnej

siete a celkovým skultúrnením priestorov
budovy. Vybuduje sa nový vstup do budovy a okolie úradu s parkoviskami. Zruší sa
rovná strecha, cez ktorú už aj tak zateká,
spraví sa tiež nová sedlová strecha, pod
ktorou bude nová veľká zasadačka a dva
sklady. Nakoniec sa urobí nová fasáda.
Zároveň sa pripravia projekty na zastrešenie požiarnej zbrojnice, ktorá tak tiež zateká, s novými miestnosťami v podkroví na
prenájom. Zároveň chceme skrášliť okolie
budovy. Taktiež sa začalo s projekčnými prácami na chodníkoch okolo štátnej cesty, a to
so zameraním výškopisov a polohopisov.
Objednali sme štiepkovač na haluziny
a drevný odpad do hrúbky 16 cm. Týmto
vás chcem informovať o tejto službe, ktorú
budeme verejne poskytovať. Ide vlastne
o zosekanie haluzí aj s ihličím a drobného
dreveného odpadu na sekance, ktoré zužit-

kujeme pri vykurovaní. Čiže nebude treba
prácne, ručne osekávať haluze ale o tejto
službe vás budeme informovať neskoršie.
Chceme to robiť, lebo neporiadok v našich
lesoch je hrozný. Tento rok budeme chcieť
zrekonštruovať celý miestny verejný rozhlas, lebo je v havarijnom stave.
Veľmi ma teší, že v zimnom období sa
vo veľkom využívala telocvičňa. Stretávali
sa tam rôzne vekové kategórie pri rôznych
športových aktivitách. Trochu ma mrzí, že
dievčatá sa zapájajú menej.
Zároveň sa chcem poďakovať lyžiarskemu stredisku Grúniky Sihelné za bezplatnú
prázdninovú lyžovačku v mene všetkých
detí.
Prajem Vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky a načerpania veľa duchovnej
sily počas tohto veľkonočného obdobia.
Jozef Gabriel, starosta obce
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Rodiny bez otcov
V súčasnosti sa čoraz častejšie
hovorí o kríze otcovstva,
ktorá je koreňom výchovnej
krízy dneška. Starú pravdu
o potrebnosti otca pri vývine
dieťaťa potvrdzuje psychológia,
ktorá priznáva, že spoločnosť
bez otcov stráca oporné body.
Pocit neistoty sa rodí z úzkosti matiek a detí zbavených otcov
a prejavuje sa v podobe výchovného problému. Mnohí si mysleli, že
dieťa žijúce v neistote bude lepšie

vyzbrojené do života proti rizikám.
Je to naopak. Včasné upadanie dieťaťa do neistoty, ako aj návyk mať
hrôzu z riskovania alebo pokusov
o risk nepopierateľne spôsobujú,
že v dospelom veku bude tento jedinec žiadostivo túžiť po ideálnej
bezpečnosti, ktorú nemôže dosiahnuť a zostane dieťaťom.
Otcovská autorita
Verejnosť pozná mnoho prípadov jedincov vekovo dospelých, no

Poslanci obce schvaľovali
Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sihelnom zo dňa 5. 3. 2007 o 16. 00 hod.
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obecného úradu Sihelné za rok 2006;
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obec Sihelné – drobná prevádzka za rok
2006;
3. Informácia starostu obce o
možnosti výstavby Domova dôchodcov a domova sociálnych
služieb v Rabči spoločne s okolitými obcami a Spišskou katolíckou
charitou.
B. Súhlasí:
1. So zmenou pracovnej doby na
Obecnom úrade od 7.00 hod. do
16. 00 hod.
D. Ukladá:
1. Vysvetliť účtovníčke obecného úradu položku č. 011663015
– paliva a energie, výdaj 23
tis. Sk, ktorá je v správe o hospodárení obecného úradu za rok
2006;
2. Opraviť lavičku cez potok pri p.
Emilovi Chudjakovi bytom Sihelné č. p. 466.

E. Schvaľuje:
1. Novú štruktúru Obecného
úradu Sihelné;
2. Správcov telocvične a to:
Ivetu Kakačkovú – učiteľka základnej školy a Jozefa Fernizu
– školník;
3. Text kroniky za rok 2006;
4. Odkúpenie pozemkov na predĺženie futbalového ihriska a na
výstavbu šatní;
5. Pridelenie bytu pre Janu
Luscoňovú Sihelné č. p. 123,
ale až po uvoľnení z niektorých
bytov;
6. Jednorazovú odmenu starostovi obce za rok 2006 vo výške
45% mesačného platu.
F. Neschvaľuje:
1. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu Margite Kolčákovej, bytom Sihelné č. p. 491
pre syna Michala Kolčáka z
dôvodu, že menovaná je na
materskej dovolenke a poberá
materský príspevok;
2. Žiadosť Márie Gužiňákovej,
bytom Sihelné č. p. 461 o pridelenie bytu z dôvodu, že nie je
voľný byt.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Obecné zastupiteľstvo / informácie

Krása Sihelného – horná časť
neschopných samostatného života, ktorí sú stále pripútaní k jednému z rodičov, najčastejšie k matke.
Je pozoruhodné, ako málo podporujeme procesy detského dozrievania. Akoby bolo hriešne uvažovať o tom, že nadmerná materská
starostlivosť a láska sa môže stať aj
vývinovou zábranou.
V pozitívnom vývoji ľudstva
a spoločnosti hrala svoju významnú úlohu vždy mužská kladná
autorita. Na druhej strane osobnosti, ktoré v 20. storočí napáchali
najviac zla (Hitler, Stalin…) mali
zlú otcovskú autoritu.
Vzbura proti otcom
Pholippe Oswald ďalej konštatuje, že v súčasnosti sme
svedkami silných tlakov smerom
k odstráneniu patriarchátu, a tak
nakoniec aj otcovskej autority
vôbec. Naša generácia sa natoľko vzbúrila proti patriarchálnej
spoločnosti a autoritárstvu otcov,
že vykonala to, čo Freud nazýva „vraždou otca“, ktorá bola aj
vraždou Boha. Zavrhujúc paternalizmus, prerušila kontakt s otcovstvom, ktoré má moc urobiť
človeka dospelým.
Ženy v dôsledku prílišného
dožadovania sa nezávislosti podporili v mužovi starú náklonnosť
do ničoho sa neangažovať, náklonnosť k nespútanosti, nezodpovednosti, v dôsledku čoho sa
množia rozvody, pribúdajú rodiny
redukované len na matku a dieťa či
nezákonnými spolužitiami. Tým
sa deti donucujú mať nevlastných
otcov/alebo matky, čo je tým najspoľahlivejším prostriedkom na
zruinovanie akejkoľvek rodičovskej autority.
Kríza mužskej identity
Tento pojem nie je výmyslom
sociológov a psychológov 90. rokov minulého storočia. Korene

krízy siahajú hlbšie. Dvadsiate
storočie priam notoricky zhoršovalo „chýbanie otca“: Industrializácia, triumfujúci ekonomický
liberalizmus, urbanizácia, alkoholizmus, dve svetové vojny,
v ktorých Európa vykrvácala – to
všetko zahmlilo obraz otca a zanechalo zle zahojené rany.
Zamenené rodičovské úlohy
Morálna revolúcia prezentuje
„nového otca“, ktorý sa zjavuje
sám, nie natoľko v role protektora a otcovského modelu, skôr vystupuje periodicky ako pestúnka
a potom ako kamarát. Tento nový
otec sa už neukazuje ako niekto,
kto učí, a najmä nie ako niekto,
kto trestá. On len „sprevádza“,
je komplicom, spolupáchateľom,
a neukladá normy. Vie dieťa prebaľovať, značky plienok sú mu rovnako známe ako značky motoriek
alebo áut. Matke svojim spôsobom
preberá rolu, čím jej bráni, aby sa
naplno prejavila ako matka. Ale
adolescenti sú ukrátení o postavu
otcovskej autority...
Sociálne dôsledky
Odchýlky a rozpad rodinnej
bunky dnes uznávajú prakticky
všetci vychovávatelia, psychológovia, sociológovia a sudcovia
ako pramene nespočetného zla:
nevzdelanosti, biedy periférnych
štvrtí miest, šírenia drog, násilia,
samovrážd,
nezamestnanosti.
Sociálne dôsledky výchovných kolapsov sú také veľké, že verejnosť
by teraz už rada prisúdila zodpovednosť za ne všetky len rodičom
samým.
Voľne prebraté MUDr. Anna
Kováčová – detská psychiatrička,
matka ôsmich detí, členka OZ Donum vitae (Dar života), začlenená
do mimovládnej organizácie Svetového hnutia matiek
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Poznáš význam svojho mena?

Meno Anna znamená milosť (1 Sam, kap. 1, kap. 2, 1 – 2, 21)
Anna urobila takýto sľub:
„Pane zástupov,
ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na
mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici
mužského potomka,
darujem ho po všetky dni jeho života Pánovi
a britva sa jeho hlavy nedotkne.“
Héli jej povedal:
„Choď v pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorá mu
predkladáš.“
Povedala mu:
„Kiežby tvoja služobnica našla
milosť v tvojich očiach!“
Žena potom išla svojou cestou,
jedla a tvár už nemala zronenú.
Anna
Anna je jednou z najväčších
postáv Starého zákona.
Žila vo veľmi temnej dobe svojho
národa i jeho duchovného
života, a predsa sa v nej našla
krása a veľkosť od nej
sa začala v tom období
obroda celého duchovného
a štátneho života krajiny.
Meno Anna znamená milosť.
Vieme o nej, že je manželkou bohabojného muža, pravdepodobne
levitu – kňaza.
Mala výhodu, že jej manžel bol
nielen bohabojný, ale ju aj vrúcne
miloval. Bola na lásku svojho muža odkázaná, lebo bola ťažko skúšaná – bola neplodná. Jej bolesť
zmenšovala láska jej manžela, ale
odstrániť ju nemohla.
V tom čase sa neplodnosť považovala za Boží trest za nejaký spáchaný hriech. Pre ženu to znamenalo veľké pohanenie.
Pociťovala to zvlášť pri rodinných slávnostiach v chráme – bola osamotená a akoby vyradená zo
života samým Bohom. Jej manžel
chcel pre ňu urobiť maximum, tak
jej dával dve čiastky a iste z toho
najlepšieho. Ale ona pre trápenie
nejedávala a plakávala.
Jej túžba po dieťati bola oprávnená, bola to Bohom daná túžba.
Mala však aj inú náplň – ako
nábožná žena chcela, aby jej národ mal dobrých vodcov, aby mohla porodiť syna, ktorý by pre nich
priniesol spasenie. Asi s jej súhlasom si jej muž vzal druhú ženu,
možno aby zmenšil pohanenie rodiny a zabezpečili si potomka.
Táto druhá žena jej strpčovala
život. Mala ostrý jazyk, ale svojim
nepekným správaním urobila Anne dobrú službu – odhalila jej nevykúpenosť od seba samej. Treba

Annu pochváliť, že sa naučila mlčať a nevracať urážky späť. V dome boli zvady a nepokoj, no Anna
trpela ticho, nehádala sa s ňou, ale
sťažovala sa Bohu.
Okolo veľkej bolesti treba ísť
opatrne a nedrásať krvácajúce rany. Aby sme neboli ako Jóbovi traja priatelia – žalobcovia, ktorí ho
stále len obviňovali z hriechu a hovorili opovážlivo o potrebe pokánia. Nakoniec to bol Jób, ktorý ich
musel zachraňovať pred Božím
trestom a súdom.
Pán Boh chcel od Anny viac.
Stala sa veľkou práve pre utrpenie, keď si vylievala svoj žiaľ pred
Bohom. Naučila sa modliť, a to je
veľa! Jej modlitebný život rástol
aj napriek tomu, že v chráme nebolo všetko v poriadku – aj tam ju
urážali. Jej horlivosť považovali za
opitosť – ale tu sa už uraziť nedala.
Premenila sa, zvíťazila nad svojou
precitlivenosťou. Je to jedna z mála žien, ktorá sa dáva za príklad
modlitby! Rozhodne prevyšuje
všetkých mužov tej doby, a to aj
kňazov! Určite sa nemodlila takto
prvýkrát, čo vidieť z jej oslovenia
Boha. Avšak doteraz jej modlitby
prinášali smútok. Raz to nebolo
nadarmo. Skončila modlitbu s istotou viery, dostala krídla radosti.
Anna dlho trpezlivo znášala bolesť, neutiekla do nej ako Hagar,
ale prežila vykúpenie od seba samej, premenou vnútra.
Aj pre nás majú ťažkosti veľký zmysel. Niekedy nás zrazia až
na kolená a pomôžu nám zbaviť sa
naviazanosti na seba.
Anna sa nedala pomýliť ani duchovnými predstaviteľmi a nedala
sa vyhnať z chrámu, riadila sa tým,
čo cítila v srdci a verila rozumom.
Dobre poznala Písmo i Boha a jeho prisľúbenia. Nakoniec „prinútila“ svojou vernosťou aj kňaza, aby
jej pomohol a posilnil ju vo viere!
Náš Boh i takto koná – nechá
nás ísť cestou mnohého trpenia,
lebo všetko pekné a požehnané musí po páde prvého človeka prechádzať “pôrodnými bolesťami”.
Annina modlitba je veľmi zaujímavá, chce dar od Boha, aby
mu ho darovala zase späť. Vie, že
syn tu nebude pre ňu ako jej hračka. Nezavesila sa na srdce svojho
prvorodeného, sľúbila a aj ho dala Bohu.
To by si hádam mali uvedomiť
všetci rodičia, že ich deti tu nie sú
pre nich.

Leonardo da Vinci: Sv. Anna s Pannou Máriou, Ježiškom a jahniatkom
Anna dostala, o čo prosila,
a syna nazvala Samuelom – t.j.
„Boh vypočuje modlitby“. Keď mal
asi 6 rokov, prišla ho predstaviť
Bohu, lebo jemu mal patriť po celý svoj život. A to napriek tomu,
že v chráme boli vtedy neduchovní ľudia. Ona sa spoľahla na Boha, že On povedie jej milovaného
synčeka. Jej slová boli prorocky
jasné a presvedčivé, preto sa dotkli srdca samého veľkňaza. Nie je
ľahké pochopiť jej rozhodnutie. Je
však isté, že Boh ho obzvlášť chránil, takže ani najhoršie prostredie ho neskazilo a zachoval sa verným Bohu. Možno sa na to spoľahnúť zvlášť vtedy, keď dieťa po celý
zvyšok života chránia modlitby jeho rodičov. Annina láska, životaschopnosť aj nadanie sa prejavovali v plášťoch, ktoré mu každý rok
nosievala a ktoré ho celý rok chránili pred chladom a boli mu aj lôžkom na spanie.
V krajine vládla povinnosť,
hlavne pre mužov, každý rok sa
predstaviť v chráme Bohu. Muž
väčšinou chodieval aj s manželkou či manželkami a deťmi. V rodine Elkána a Anny sa rešpektovala osobnosť jedného i druhého.
Anna sa na určitý čas v záujme die-

ťaťa tejto návštevy zriekla a iste so
súhlasom manžela.
Je pravdou, že matky sa kvôli
deťom musia mnohého zriecť. Na
druhej strane sa môžu vyhovárať
a neprijímať Božie pozvania, vraj
kvôli dieťaťu, a prestať budovať
svoj duchovný život.
U Anny to bolo trochu inak. Síce 5 rokov neobetovala Bohu obety, aby mu ale potom mohla darovať najväčšiu obeť – ku ktorej nebola povolaná druhá Elkánova žena. Anna bola osobnosť, ktorá
udávala smer.
Takéto matky sú najväčším pokladom Božieho ľudu, cez ne Boh
prideľuje spásu.
Anna dala syna do školy s nehodnými učiteľmi, ale vyprosovala mu Ducha, ktorý ho strážil po
celý život.
Iste aj vďaka jej modlitbám sa
stal zázrak – Izrael dostal kňaza,
proroka a vodcu Samuela, ktorý
nenechal padnúť bez vypočutia,
a teda bez úžitku žiadne Božie slovo na zem.
Anne daroval Boh ešte viac detí, z ktorých sa potom mohla tešiť.
Z knihy
Biblické ženy
– podľa p. Markuša
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Netrestajte deti
Netrestajte deti, keď sa vám
priznajú, že začali fajčiť.
Netrestajte deti, keď sa vám priznajú, že dostali zlú známku.
Netrestajte deti, keď sa vám
priznajú, že neveria v Ježiša.
Netrestajte deti, keď sa vám
priznajú, že vás nemajú radi
a nemôžu vás strpieť.
Netrestajte deti, keď sa vám
priznajú, že kradnú v obchode.
Netrestajte deti, keď sa vám
priznajú, že sú závislí od počítača.
Netrestajte deti, keď sa vám
priznajú, že niečo rozbili.
Netrestajte deti, keď sa vám
priznajú...
LEBO HLAVNÉ JE,
ŽE SA PRIZNALI.
Ak sa vám priznajú hoci aj
s najťažším previnením, musia u vás nájsť odpúšťajúceho a chápajúceho rodiča a spojenca.
Ak ich potrestáte za odvahu
priznať si chybu, vychováte
z nich neúprimných pokrytcov,
ktorí sa budú skrývať pred vašou kontrolou a nechajú si celú
pravdu o svojich skutkoch len
sami pre seba. Ak ich potrestáte ZA PRAVDOVRAVNOSŤ,
nikdy vám už nič zo svojho života nezveria!

Sihelník 2

Mesiac knihy / Rady

Marec
– mesiac knihy
V dnešnej dobe sa často
stretávame s tým, že mladí
ľudia a žiaci venujú zmenšenú
pozornosť knihám a ich čítaniu.
Robí im problém preniknúť
do literárneho diela, zamyslieť
sa nad konaním jednotlivých
postáv, či nad myšlienkami
obsiahnutými v texte.
Knihu radšej nahrádzajú
inými, často aj nezmyselnými
aktivitami, ktoré vypĺňajú ich
voľný čas a negatívne pôsobia na
ich vnímavosť a sústredenie sa.
Naším cieľom sa preto stalo to,
aby sme u detí prebudili záujem
o literatúru a čítanie,
naučili deti preniknúť do
literárneho diela, a tak u nich
vybudovali lásku k literatúre.
Pre žiakov sa preto v tomto mesiaci intenzívne konali čitateľské
popoludnia v knižnici, kde si žiaci mohli čítať nimi vybrané knihy a ukážky. Deti boli motivované tým, že za každé poobedie strávené v knižnici dostávali žetóny. Vyvolalo to u nich značný záujem, o čom svedčí aj poobedňajšia
účasť žiakov v knižnici a naše presvedčenie, aby sa takéto čitateľské
dielne konali častejšie.

Podľa počtu nazbieraných žetónov boli na konci mesiaca odmenení zaujímavými cenami.
V tomto období bola v knižnici aj výstava kníh spojená s predajom.
Pre žiacke kolektívy šiesteho
a siedmeho ročníka sme pripravili
kvíz o literatúre, kde si mohli preveriť svoj literárny prehľad.
Šiestaci sa zúčastnili aj konferencie zameranej na pozorovanie
encyklopédie. Deti si pripravili zaujímavosti z encyklopédie a predstavovali ich svojim spolužiakom.
V tomto mesiaci sa konala aj
súťaž Hviezdoslavov Kubín. Naj-

úspešnejší recitátori postupujú do
okresného kola.
Marcové aktivity boli zakončené Rozprávkovou nocou.
Tu si žiaci piateho a šiesteho
ročníka mohli overiť svoj postreh
a vnímavosť rozprávky, ktorú potom interpretovali rôznymi spôsobmi a podobami s cieľom dopracovať sa k rozprávkovému pokladu.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým kolegyniam, ktoré vynaložili úsilie na tieto aktivity a s láskou sa venovali našim deťom.
Mgr. Jana Kutláková

Správna výslovnosť v predškolskom veku
Detskú hovorovú reč a správnu
výslovnosť čo najviac rozvíjať už
v mladšom predškolskom veku.
V posledných dvoch rokoch nasledovne v našej MŠ pozorujeme, že sa zvyšuje trend detí s chybnou výslovnosťou. Sú to deti, ktoré
už potrebujú logopedický zásah –
priamu starostlivosť logopéda, ich
počet stúpa. Správna výslovnosť
a rozvíjanie reči sa stalo jednou
z prvoradých náležitostí, detskú hovorovú reč treba čo najviac rozvíjať.
Celý duševný vývoj dieťaťa je v úzkom spojení s vývojom reči.
Už J. A. Komenský určil v rozumovej výchove veľmi popredné
miesto práve vývoju reči.
Náležitú pozornosť treba venovať aj správnemu prežívaniu hlasu od samého detstva – prílišným
krikom, nesprávnym používaním
hlasu (spievaním v rozsahu neprimeranému veku) hlas veľmi trpí.
Pri prepínaní hlasu, odkašliavaní
naprázdno a pod.) môžu vznikať
hlasové poruchy. Samotné zvuky
reči vznikajú veľmi komplikovaným striedaním tónov a šumov vytváraných v hovoridlách. A na rozprávanie je potrebná nielen práca
hovoridiel ale hlavne riadiaca čin-

nosť nervová. Hovoridlá sú výkonným orgánom ľudskej mysle a hovorová reč výsledkom činnosti hovoridiel ovládaných ústredným
nervovým systémom.
Čím sú deti mladšie, tým viac
potrebujú názornosť. Ak dieťa nadobúda vedomosti neprimerane,
len náhodou, ako aj výchovou reči je samozrejmé, že aj reč sa bude vyvíjať pomalšie, než u dieťaťa,
ktoré má k dispozícii všetky náležité podmienky, vrátane prostredia.
S deťmi je totiž nutné veľa a správne hovoriť. Dieťaťu treba poskytnúť čo najviac hovorových vzorov
v dorozumievacom procese. U detí je to živelné, silné napodobňovanie, ktoré treba správnym smerom
rozvíjať a podporovať. Prehnaným
zdrobneninám sa vyhýbame, pretože sa ťažšie napodobňujú a často vedú k tomu, že dieťa slová komolí. Prirodzené zdrobneniny nezamietame. Formovanie reči je vo
veľkej miere pod vplyvom prostredia, v ktorom dieťa žije.
Vývoj reči je veľmi zložitý proces náročný na nervovú sústavu,
všade musí prenikať kontaktnosť
všetkými zmyslami, podľa možnosti veľmi živo. Chyby vo výslov-

nosti a rôzne zlé návyky nám pomáha riešiť, odstraňovať logopedička, ktorá rieši nápravné lob.–
pedagogické zásahy u detí, kde je
to potrebné.
Neschopnosť správne vyslovovať alebo tvoriť niektoré hlásky,
alebo (u menších detí) celú skupinu hlások voláme hatlavosťou
(dislalia). Nesprávnosti vo výslovnosti mladších detí predškolského
veku môže byť zapríčinené nedostatočne rozvinutou pohotovosťou rečových a sluchových orgánov (dieťa hlásky zamieňa alebo
vynecháva).
Táto tzv. fyziologická hatlavosť
sa časom upraví, ale iba pri dostatočnej a správnej starostlivosti. Je oveľa ľahšie normálne sa starať o reč, ako aj výslovnosť, ako
neskôr už za pomoci logopéda so
značným úsilím prevychovávať
upevnené rečové chyby. Chybná
výslovnosť môže mať samozrejme
aj iné príčiny:
1. Dieťa vyslovuje nedbanlivo,
hoci vie hlásku dobre vysloviť, no nepoužíva ju, zjednodušuje si reč a nechce sa namáhať ťažším zvukom.
2. Dieťa si zvyklo používať nesprávne tvorené hlásky.

3. Dieťa zvuky určitých hlások
nesprávne rozoznáva.
4. Dieťa pri nesprávnom položení čeľuste nesprávne artikuluje.
5. Dieťa nesprávne vyslovuje,
pretože má organickú poruchu
napr. (nesprávny skus, zhryz vznikajú cumľaním...) ale aj vrodená
neobratnosť hovoridiel, poruchy
svalového zmyslu alebo z nesprávneho rozvoja hovorovej predstavivosti, zo zmenšenej pozornosti pri
hovorení a pod., ak je chybná výslovnosť, ktorá je už vžitá – musí sa prevychovávať od najjednoduchších zvukov slov a slovných
skupín až po zložitejšie slová a vety. Pri výchove výslovnosti musíme využívať rozmanité spôsoby –
zodpovedajúce veku a záujmu dieťaťa. Iba dôslednou a pravidelnou
starostlivosťou môžeme dosiahnuť cieľ. Vyhýbať sa treba násilnému opravovaniu nesprávnej výslovnosti. Chceme dosiahnuť, aby
hlavne vhodnou výchovou každé
dieťa sa vyrovnalo svojim vrstovníkom a v prvom roku povinnej
školskej dochádzky sa s dostatočne rozvinutou rečou a správnou
výslovnosťou veľmi dobre zapojilo
do vyučovania v 1. triede.
V. S.

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 2/2007
Časopis žiakov Cirkevne
Zajko
Kde bolo, tam bolo,
bol jeden lesný dom
vyšší ako strom.
A v tom lesnom dome
malý chromý zajko drieme.
Má on ale veľkú smolu,
že nesmie byť so zvieratkami
spolu,
so zvieratkami z lesa,
čo práve prišli z plesa.

Spolužiačka
Marika Ďjubeková, 7. B

Veľkosť človeka
Myslím, že veľkosť človeka neznamená to, aký je výzorovo. Či
vysoký, nízky alebo tučný a naopak. Ale spočíva to v tom, či je
tolerantný k druhým, aká je jeho
obeta voči druhým, či im pomôže
napr: s nákupom,... Ale aj aký je vo
svojom srdci. Ideme niekedy vonku
a mama potrebuje pomoc s upratovaním. To je veľkosť človeka, ako sa
rozhodneme: či jej pomôžeme, alebo či pôjdeme vonku. Navonok veľký môže byť každý, ale či je veľký aj
vo vnútri?
Tomáš Ratica

Zvieratká mu prikázali,
nech sa z domu nevzdiali.
Aj tak by sa len smiali,
keby náš zajko malý,
chorou labkou cupital
a v hrách prehrával.
A tak veľmi smutný
hľadí do hustej tmy.
V tom však zazrie dvierka,
kde stojí mačka Vierka.
Sestričky tiež zobrala,
aby sa so zajkom hrala.
„Máš sa zajko dobre?“– hneď sa
opýtali
a do hry sa dali.
Zajačik hneď vyskočil,
k mačkám do hry priskočil.
Aj keď labka bolí,
srdiečko sa zhojí,
keď sa priateľ usmeje,
a pohľadom ťa zohreje,
keď odlišnosti nehľadá
a v každej chvíli pomáha.
Andrea Pilátiková, 5. A
– Dúha – Priateľstvo

Jarné prázdniny

Jar, Marika Kormanová, 6. A

Cez jarné prázdniny bolo super. Mizol sneh a dalo sa bicyklovať
a korčuľovať. Mohli sme ísť navštíviť
starých rodičov. Mali sme aj prácu,
ktorá sa hneď spravila a mohli sme
sa stretnúť s kamarátmi. Dlhšie sme
boli von a zabávali sme sa, až kým sa
nezotmelo.
D. Vonšáková ml., 8. B

Žiackym perom

Dvojičky

Víťazná práca Nikolky
Pindjakovej z 5. B
V súťaži Európa v škole získala
3. miesto!

Na Sihelnianskej ulici je malý dom. Svojím vzhľadom nevyniká
spomedzi ostatných domov. Líši sa
iba jedinou vecou od ostatných – bývajú tu dvojičky Danka a Janka.
Nie, nie sú to dvojičky z rozprávky, ktoré dobre poznáte. Tieto dvojičky majú aj brata Miša a vyzerajú
tiež ináč. Pýtate sa, čím sú zvláštne, keď na svete je množstvo podobných ľudí?
Raz, keď mama varila v kuchyni voňajúcu paradajkovú polievku
a dievčatá sa pri nej hrali, prišiel do
kuchyne aj Miško. Zahľadel sa na sestry a opýtal sa mamy: „Mama, prečo
sú naše dievky celkom rovnaké?“
Mama sa otočila od sporáka, zahľadela sa na Janku a Danku, ktoré práve teraz hrali pexeso. Po chvíli povedala: „To nie je celkom tak –
vlasy, oči, tvár a postavu majú síce
rovnaké, ale vo vnútri je každá iná.“

Michal ďalej hľadel na dievčatá
a bol ešte zmätenejší, ako predtým.
Nevedel celkom pochopiť, čo tým
mama myslela a vôňa polievky ho
tak oslepila, že to celé nechal tak.
Aby rýchlo oklamal svoj žalúdok,
pridal sa ku hre svojich sestier. Začal
vyhrávať. Na jeho strane stola sa začala zhromažďovať kôpka pexesa.
Dvojčatám sa v hre nedarilo,
hlavne Danke.
Danka sa zrazu nahnevane postavila, odstrčila stoličku, otočila
sa a nepríčetne vykríkla: „Nechcem
viac hrať to hlúpe pexeso!“
Zato Janka sa len šibalsky
usmiala a pokračovala v hre ďalej.
Pri večeri sa mama otočila k svojmu synovi a spýtala sa ho, či už pochopil jej odpoveď. Michal už aj zabudol, čo sa mamy pýtal, no vzápätí si spomenul.
Janka, tá musí vždy Danke ustúpiť, nie je taká priebojná a tvrdohlavá, je pokojná a večne usmiata,“
povedala mama.
„Aj keď sa zdajú naše dievky celkom rovnaké, nie je to tak,“ pokračovala mama,
„napriek tomu, že ste každý iný,
mám vás rovnako rada.“
Nikolka Pindjaková, 5. B
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Tvorba  / Hviezdoslav

Žiackym perom
Domov
Na svete je množstvo ľudí – detí, rodičov, dôchodcov...
Sú to ľudia s rozličnými názormi a nápadmi. Líšime sa od seba
napríklad farbou pleti, jazykom,
akým hovoríme, tým ako sa ku sebe správame. Sú medzi nami ľudia, ktorí pomáhajú druhým, ale aj
ľudia, ktorí druhým ubližujú.
Spájajú nás rôzne záujmy – kultúrne či športové. Niekto rád varí,
pečie, iní cestujú po svete a v tom
sme všetci odlišní. Ale je jedna
vec, ktorú by sme mali mať spoločný – domov.

Na jednotku
Škola musí byť. Veď kde by sme
spoznali toľko kamošov, toľko talentov, toľko temperamentov?
Petra je jedna z naj osobností našej triedy, hádam aj celej školy. Ako zakladateľka hereckého
spolku reprezentuje aj na akciách
poľovníckeho zväzu. So svojimi
stoštyridsiatimi centimetrami je
najnižšia osôbka v ročníku, za to
na telesnej výchove je jedna z najrýchlejších.
Jednotka v učení, jednotka

Domov, kde sa každý rád vracia.
Domov, kde sa tešíme zo školy, z ihriska, z dovolenky, či rodičia z práce.
Tu by nás mali čakať naše rodiny, tu
máme svoje radosti i starosti.
Žiaľ, keď sa poobzeráme okolo seba, zistíme, že veľa ľudí okolo
nás je bez hrejivého domova.
Matky, často s malými deťmi,
dôchodcovia, muži v strednom veku... sa stávajú opustenými bezdomovcami na našich uliciach.
Nebolo by dobré, keby sme
si práve týmto boli všetci rovní...?
Lukáš Gužiňák, 5. A
– Európa v škole

v správaní, kamoška na jednotku.
To je Petra. Keby ste ju pozorovali dlhší čas, zistíte, ako vo veľkom
presadzuje práva zvierat. Vraj od
svojho raného detstva zbierala
opustené zvieratá po celej dedine.
V maštali má útulok pre zvieratá a špecializuje sa na pouličných
psov a zatúlané mačky. Jej rodičia sú zúfalí z preplnených stavov.
Dedo si ju však nevie vynachváliť.
Ktoré dievča by sa odvážilo podkúvať koňa? Jednoducho Petra sa
musí stať zverolekárkou.
A bude na jednotku.
Adam Chudják

Narodil sa 2. 2. 1849 na Orave ako tretie dieťa chudobného zemana. Je najvýznamnejším
slovenským básnikom na prelome 19. až 20. storočia. Základné vzdelanie nadobudol vo svojom rodisku v Jasenovej a v Leštinách. Ako žiak mal veľmi dobré
študijné výsledky a v roku 1862
sa dostal do gymnázia v maďarskom Miškovci. Tu býval u svojho strýka – krajčírskeho majstra.
Na prázdniny nechodil domov,
ale ostával v Miškovci, kde preštudoval celú strýkovu knižnicu. Veľmi si obľúbil poéziu a diela maďarských básnikov. Po strýkovej smrti v roku 1865 sa vracia

domov na Slovensko a nastupuje
na evanjelické gymnázium v Kežmarku. Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa presťahoval do Prešova, kde študoval na Právnickej
akadémii. Počas štúdia pracoval
ako editor študentského almanachu Napred. Štúdium ukončil v roku 1872 a začal pôsobiť ako advokátsky koncipient v mestách Dolný Kubín, Martin a Senica. Básne písal v maďarčine a nemčine
od svojich 18 rokov nadviazal na
poetiku Štúrovcov. Napísal rozsiahle epické a lyricko-epické diela: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, atď. V roku 1921 v Dolnom Kubíne zomrel.

Hviezdoslavov Kubín

Ako som prišiel na svet
Zo začiatku zo mňa bola len
múka, voda, soľ a kvas. Potom sa
všetko vsypalo do obrovskej misy,
kde som sa miešalo, premiešavalo
a zamiešavalo. Ďalej som išiel ako
aj ostatné cesto tenkým pásom
až do nejakého dávkovača rasce. V deličke ma podelili a v preguľavači ma vytvarovali do tvaru
gule, vyvaľovač zo mňa vytvaroval tvar chleba. Ďalej som cesto-

Pavol Országh Hviezdoslav

val do kvasiarne, kde som dosť dlho kysol, prešiel som po pohyblivom sadzacom stroji, ktorý ma zaviezol rovno do pece. Uff, tam bolo teplo. Najprv som sa zapekal,
potom piekol a zas dopekal, nakoniec chladol. Išiel som ku kontrole,
kde si ma stále obzerali – asi som
fešák. Nakoniec ma dali do auta
a odviezli k tej rodine, ktorá ma
chce zjesť. Milan Mazurák, 4. A

Každoročne si na celom
Slovensku Hviezdoslava pripomíname v recitačnej súťaži
Hviezdoslavov
Kubín.
U nás na škole prebehli do
16. 3. 2007 triedne kolá. Víťazi
postúpili do školského kola, ktoré sa konalo 20. 3. 2007.
Jeho víťazi: 1. kategória –
Poézia: 1. Chudiaková Terézia 4. A; Próza: 1. Maslaňáková Katka 2. B; 2. kategória: Poézia – 1. Brezoňáková Veronika 5. B; Próza: 1. Chudiako-

Ceruzkový klaun

A. Vnenčáková, 4. A

Na výrobu ceruzkového klauna budeme potrebovať: guľu z polystyrénu (priemer asi 5 cm), nožík, ceruzku, lepidlo, fixky, zvyšky vlny, nožnice, krepový papier
(rôznej farby).
Začneme od hlavy. Z pripraveného polystyrénu vyrežeme krásnu okrúhlu guľu. Do polystyrénovej
gule vyrežeme dieru, vložíme do nej
ceruzku a pevne ju prilepíme. Pri
ďalšej práci nám bude guľa na ceruzke lepšie držať. Potom namaľujeme klaunovi veselú tvár. Oranžová fixka sa hodí na vyfarbenie voľ-

vá Paulína 5. B; 3. kategória: Poézia – 1. Vonšáková Dominika 8.
B; Próza: 1. Chudiaková Karolína
9. B. Postupujú na okresné kolo do
Námestova, ktoré sa bude konať
4. 4. 2007. Veľa úspechov!
Úroveň, výber básní, prozaických diel
Úroveň bola priemerná. Čítaním a recitovaním sa žiačky prejav každoročne vylepšuje. Najviac
atmosféru a očakávanie výsledkov
prežívali tí najmenší.
Dominika Vonšáková ml. 8. B
ných plôch oči, nosa a úst. Ďalším
krokom budú vlasy, ktoré budú predstavovať zvyšky vlny. Nastriháme
si ich asi 5 cm dlhé a prilepíme ich
univerzálnym lepidlom rovnomerne
okolo celej hlavy. Keď bude toto hotové, 2 min. počkáme, aby vlasy náhodou neodpadli. Po chvíli čakania
ako každý klaun aj ten náš musí byť
poriadny a nemôže mu chýbať veľký
motýlik. Z krepového papiera vyrobíme motýlika a klaunovi ho v strede ceruzky poriadne uviažeme, aby
sa neposúval a nerozväzoval. Tento
výrobok môžeme podarovať ako darček kamarátovi alebo predávať na
školskej burze. Simona Nováková

Výskum / Tvorba
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Sihelnianske nárečie
pod lupou
MALÉ VÝSKUMNÍČKY (časť tretia)
Už po tretí raz sa chceme s vami, milí žiaci, stretnúť prostredníctvom nášho goralského nárečia.
V predchádzajúcich častiach
sme sa venovali rozdeleniu nárečí,
ich zaradeniu a dnes by sme si povedali niečo o ich základných rozdieloch.
Na prvý pohľad by ste si mohli
myslieť, že nárečie je v každej dedine rovnaké, ale nie je to tak.
Keby sa stretli traja ľudia

Úspechy školy
Potešilo nás
Olympiáda Aj:
Jakub Brezoňák 9. A.
1. miesto okresné kolo
4. miesto krajské kolo
Chemická olympiáda:
Jakub Brezoňák 9. A.
4. miesto okresné kolo
Európa v škole:
Literatúrna časť:
Nikola Pindjaková 5. B.
3. miesto okresné kolo:
Mária Luscoňová 6. B.
Výtvarná časť: 2. miesto
okresné kolo E. Vnenčáková

Snehuliakovo

V jednej zázračne zasneženej
krajine bolo jedno mestečko, ktoré sa volalo Snehuliakovo. V tomto
mestečku žili iba snehuliaci.
Starosta Snehuliakova Sniežko Snehový vyhlásil v pondelkové
usnežené odpoludnie, že sa v sobotu v mestečku koná maškarný
ples so súťažou o najkrajšiu masku. Obyvatelia mali takmer týždeň na prípravu čo najoriginálnejšej masky.
Každý snehuliak v Snehuliakove sa zapodieval touto činnosťou, len jeden snehuliak sedel nečinne v kúte svojho domčeka a nemal odvahu poprosiť niekoho o pomoc.Prišla sobota, prišiel ples.
Na ples prišli všetci snehuliaci z mestečka a nikto nemohol nikoho rozpoznať. Masky boli dokonalé. Boli tam psíkovia, včielky, medvede a kade-tade poletoval
aj motýľ. Všetci sa príjemne zabávali a ani si nevšimli, že jeden člen
mesta chýba.
Keď mala prísť vytúžená chvíľa,
počas ktorej mal starosta vyhlásiť víťaza, do sály sa otvorili dvere a za sprievodu fujavice tu vošiel
snehuliak-nesnehuliak. Bol celý

z troch rôznych dedín, ktorí ovládajú nárečie a postupne by prerozprávali ten istý text, určite by ste
prišli na rozdiely.
Napríklad, kým Sihelňan povie
Kupie se chľp,
Rabčan povie Kupie se hľp,
Veselovčan povie Kupie si chľp.
Každá dedina má svoje vlastné
špecifiká, ktorými sa odlišuje od
ostatných.
Goralské obce, ktoré sú svojou
polohou bližšie k Poľsku, majú vo
svojom nárečí aj viac poľských slov,
sú to napríklad obce Suchá Hora
a Hladovka.
To, čo majú tieto obce spoločné v nárečí, je to, že v goralských
nárečiach sa takmer nepoužívajú
dĺžne, tie, ktoré nám žiakom tak
veľmi robia problémy.
A na záver: viete, ako nám môže
goralčina pomôcť v škole?
Každý, kto ovláda dobre goralčinu, si ňou môže pomôcť pri diktátoch, a to tak, že každé slovo,
v ktorom sa v spisovnej slovenčine
nachádza y, ý sa v goralčine vysloví veľmi tvrdo – skúste si to precvičiť...
Aďka a Alenka Pilatíkové

ufúľaný od popola a svojou nešikovnou chôdzou ničil všetkým naokolo masky. Sniežko Snehový sa
zhrozil a vykríkol na neznámeho:
„Už aj prestaň, lebo zavolám na
teba snežnú políciu!“
„Ufúľanček“ sa zastavil a starosta sa pýta: „Kto si?“
Z pod popola sa nesmelo a zahanbene ozvalo: „Som snehuliak
Ničnevedko a nevedel som si vyrobiť masku, prepáčte mi prosím.“
Starosta sa zamyslene zahľadel
na Ničnevedka, poobzeral si ho,
a potom uvážene pokračoval: „Ale
veď ty si tu najlepšia maska!“
Potom ešte dodal: „Myslel si si,
že k nám nepatríš, lebo si nevieš
zhotoviť prekrásnu masku, ale všetky tie masky nie sú vôbec dôležité.
Dôležité je to, čo je pod nimi. A kto
je pod nimi? No predsa my snehuliaci, ktorí držíme spolu, máme sa
radi a pomáhame si navzájom.“
Ničnevedka to tak dojalo, že
sa skoro roztopil. Pomohol ostatným kamarátom opraviť pokazené masky a veselo pri ľadovom čaji a všakovakej zmrzline tancoval s
ostatnými do rána.
Darinka Fernézová, 6. B
– Európa v škole

Interview s úspešným žiakom školy
Jakubom Brezoňákom
1. Jakub patríš medzi najúspešnejších žiakov našej školy.
Máš mnohé úspechy v súťažiach.
Ako to robíš?
K tomu je potrebné hlavne pravidelne sa učiť, písať domáce úlohy a čítať encyklopédie.
2. Máš aj voľný čas? Ako ho
využívaš?
Keď mám voľný čas snažím sa
pripraviť na nasledujúci deň v škole,
oddýchnuť si a načerpať nové sily.
3. Si deviatak,čo tvoja budúcnosť?
Teraz som prijatý na bilingválne gymnázium v Sučanoch.Chcel

by som sa dostať na dobrú vysokú
školu, ktorá by ma bavila a nájsť si
dobré zamestnanie.
4. Poraď svojim kamarátom na
škole, čo by mali urobiť, aby sa im
podarilo dosiahnuť také úspechy.
Mali by sa viac učiť a pripravovať sa na každý deň v škole. Rozdeliť si čas na učenie a zábavu.
5. Prajeme Ti veľa úspechov
v tvojom ďalšom živote, nech si
šťastný.
Čo praješ škole ty?
Prajem jej, aby mala veľa výborných žiakov, aby sa žiaci tejto školy
uplatnili v živote.
Ďakujem RR

Simona Nováková
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Tvorba

Školský spravodaj
Misijný jarmok

Misijný jarmok prebiehal super.
Deti predávali vo veľkom všetko, čo
sa len dalo.
Ja som tiež niečo predával. Bol
som vo veľkej partii 7. B triedy.
Získali sme prvé miesto. Vybrali
sme najviac peňazí. Ja som predával vianočné oblátky. S mojimi spo-

Chrípkové prázdniny

9. 2. – 13. 2. 2007
V škole chýbalo čoraz viac detí.
V niektorých triedach dokonca aj desať žiakov. Všetci sme netrpezlivo čakali, kedy budú chrípkové...
Hrozne nás mrzelo, keď sme videli v správach, koľko škôl zatvorili kvô-

Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin mala
celá CZŠ na vleku Grúniky zadarmo lyžovačku. Na vleku bola veľká
sranda.
No boli aj iné akcie. V pondelok
to bol hokej za školou, ktorý organizoval pán farár.

lužiakmi, ktorí chodia na rezbársky krúžok sme vyrezali betlehem.
Bol nádherný. Dali sme mu vysokú
cenu, no nikto si ho neodvážil kúpiť. Škoda, že jarmok nebol dlhšie,
ale aj napriek tomu to bolo super!!!
Nazbierané peniaze boli zaslané na
misie deťom, ktoré to najviac potrebujú.
J. Rusnák

li chrípke a našu nie. V triedach bolo
cez hodinu počuť samé kašľanie a kýchanie, ale chrípkové neprichádzali.
Boli sme naštvaní. Keď sme si už mysleli, že nebudú a vtedy nám oznámili,
že sme od zajtra doma. Chrípkové boli
síce krátke, ale my sme si oddýchli ale
(RR)
hlavne sme sa vyliečili.

V utorok zas vybíjaná, ktorá sa
konala v telocvični a ktorú organizovali p. uč. Kakačková a Kutláková.
Cez jarné prázdniny bolo akcii
viac než dosť, takže sme sa vôbec
nenudili.
Adam Chudják

Lyžovačka

zadarmo. Nechýbala ani dobrá zábava, hlavne vtedy, keď sme padali
z lanovky, a to sa stávalo dosť často.
Počasie nám celkom prialo. Na vleku neboli iba sami lyžiari, ale aj deti
na sánkach a lopároch. Stretli sme
sa aj s mnohými Poliakmi.
P. Vnenčáková a S. Nováková

Lyžiarsky výcvik

pín: 1. skupinu mala p. uč. Segečová
3. skupinu mala p. uč.Kakačková.
Siedmaci si tento týždeň naplno
užili, aj keď sa neobišiel bez zlomeniny, žiačkam prajeme skoré uzdravenie a tohtoročným šiestakom výcvik bez úrazov.
RR športu

Dlhoočakávaná lyžovačka trvala päť dní od 26. 2 do 2. 3. 2007 cez
jarné prázdniny. Ráno nám chodil
autobus o deviatej a domov sme išli
o tretej hodine. Na lyžovačku sa mimoriadne tešili všetci, pretože bola

Od 12. 2. 2007 do 16. 2. 2007
mali siedmaci možnosť zúčastniť sa
na lyžiarskom výcviku v SKI CENTRE-GRÚNIKY, ktorého majiteľom je pán Konhauser a Herud.
Deti boli rozdelené do troch sku-

Karneval
Karneval sa konal 18. 2. 2007,
v nedeľu o druhej hodine v škole. Zúčastnilo sa na ňom veľa detí
s peknými maskami.
Masky boli všelijaké.
Napríklad: SHREK, SLNIEČ-

Marec – mesiac knihy
,,Kniha je človeku tým,
čo krídla vtákom.”
V mesiaci marec sa venovala na
škole zvýšená pozornosť knihám.
Učiteľky slovenského jazyka pripravili pre nás zaujímavé akcie –

KO, PLAMEŇ, ZMRZLINA,
PRINCEZNÁ, atď.
Po odovzdávaní pekných cien bola diskotéka pre mládež.
Hoci trvala iba do šiestej hodiny,
všetci boli spokojní a skvelo sa tam
zabavili.
P. Vnenčáková
poobedia v knižnici. Mohli sme si od
13 00 do 15 00 každý deň vybrať knihy
podľa vlastného uváženia a v knižnici si ich prečítať. Mohli sme si
ich požičať aj domov. Za každý deň
sme dostali žetóny. Najiniciatívnejší návštevníci knižnice boli odmenení. Okrem čítania prebehol lite-

Radosť z hliny
Neďaleko nášho domu som raz
objavila sivú a mastnú hlinu. Bola celkom iná ako obyčajná hlina.
Nazvala som ju prírodná plastelína, pretože sa z nej dá všeličo vymodelovať.
Chcem vám vysvetliť, ako sa
z tejto hliny dá vymodelovať nejaká postavička – darček. Najlepšie sa dá tvarovať vtedy, keď sa namočí do teplej vody. No predtým
z hliny musíme vybrať kamienky, aby nám neprekážali. Najlepšie je modelovať na tvrdej podložke. Je to veľmi náročné, najmä pre
začiatočníkov. Táto hlina vie byť
dosť otravná. Ale keď je správne
vymiesená, môžeme z nej vytvoriť divy. Postupne z nej môžeme
vytvoriť nejakú postavičku. Zhotovený výrobok sa musí dôkladne usušiť. Sušenie trvá približne
2 – 3 dni. Po troch dňoch je usušená hmota úplne sivá, preto by
to chcelo zopár úprav. Môžeme ju
vymaľovať temperovými farbami.
Aj maľovanie potrebuje čas. Jednotlivé vrstvy farieb nanášame
postupne po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Ak chceme, aby
sa nám postavička krásne ligotala, stačí ju nastriekať obyčajným
lakom na vlasy. Striekame ju každých 10 minút približne trikrát.
Koza
a mačka
Koza, koza rohatá
tá je večné strapatá.
Ale mačka, Mica malá,
tá jej v bruchu mlieko hriala.
rárny kvíz, beseda o encyklopédiách
a na čo sa deti najviac tešia, je rozprávková noc 30. 3. 2007.
My vieme, že keď budeme čítať,
budeme mať bohatú slovnú zásobu
a bohatší vnútorný svet. Ten nám určite nedá ani televízor, ani počítač.
Čítaniu zdar! (rr)

ĽUDIA
Keď dnes zavčas rána
otvára sa brána,
hneď je plné celé mesto
ako vykysnuté cesto.
Jeden človek modré oči,
druhému sa hlava točí,
a tí ďalší dlhovlasí,
tento má zas krátke vlasy.
Niektorí sú škaredí,
„pozri, tento tu mladý“.
Zopár ľudí mladých
je úplne bledých.
Zopár ľudí černochov
a ostatných belochov.
Táto tu je vysoká
a tá ďalšia divoká.
Všetci ľudia sme iní,
veď nie sú všetci milí.
Napriek vzhľadu, stavu, či
vlastnostiam
nie je nikto mimozemšťan.
Nažívame na tej istej planéte,
sme si rovní, tak už to viete.
Andrea Pilátiková, 5. A,
Európa v škole
Ježko
Hore, hore, hore sa
hneď pôjdeme do lesa,
nájdeme tam ježka,
čo po lese bežká.
Zuzana Bubliaková 8. B
Kocúr Muro
Kocúr Muro večne spal,
naháňačky sa nehral.
Uťahaný, uležaný na slnku,
mal v oku škvrnku.
Danka Bubliaková, 4. B

Reportáž /Tvorba
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Naše ľudové tkáčstvo
Čo si predstavíte, keď poviem
tkáčsky stroj?
No pravdaže stroj, na ktorom
sa tkajú koberce. Presne taký
má aj teta Vnenčáková.
Dňa 21. marca sme sa vybrali na exkurziu ku nej, ktorá svoje
voľné chvíle trávi pri stroji. Jeden
nám ukázala. Potrebuje na to 520
nití a ešte 20 na niečo iné. Ukáza-

la nám, ako sa tká. Niektorí si to aj
vyskúšali. Ja som sa bála, že mám
krátke nohy. Má stroj aj na ľan.
Povedala nám, ako to v minulosti robila. Priniesla ľan, ktorý
nazbierala a druhý už hotový na
tkanie.
A nakoniec nás aj pohostila. Je
dobré, že táto dedina to nezabudla.
Žaneta Pitáková, 5. A

Remeslo má zlaté dno
Na hodine dejepisu sme sa učili
spoznávať najstaršie remeslá. Medzi najstaršie remesla patrí aj tkáčstvo. Toto remeslo sa zachovalo aj
v našej dedine a my sme sa vybrali
pozrieť pani Kristínu Vnenčákovú.
Vošli sme do izbičky, v ktorej boli krosná. Krosná boli veľmi zaujímavé. Bolo tam plno nití (520), kus
utkaného koberca. Niektorí žiaci si

vyskúšali tkáčstvo sami. Tkanie nebolo také ťažké, ako navíjanie nití.
Stretli sme sa aj s kolovrátkom, ľanom a s jeho spracovaním. Exkurzia bola ukončená dobrým gazdovským syrom. Rodina Vnenčáková nás pozvala aj na pletenie košíkov a domácich metiel.
Touto cestou im 5. B. a 5. A.
ĎAKUJE !

Ukážky žiackych prác

Sihelník 2

10. strana / 5. 4. 2007

Životné prostredie / Duchovne

Deň Zeme – 22. apríl

Duchovná obnova
zamestancov školy
Prvou a hlavnou podmienkou
toho, aby sme umožnili Bohu hovoriť k nám, je ticho v nás a okolo nás. Boh chce s nami komunikovať. Vo vonkajšom hluku je ťažko sústrediť sa a vo vnútornom nepokoji sa nemôžeme dobre otvoriť
pre Boží hlas. Počuť ho možno iba
v mlčaní a sústredení.
Do ticha sme vstúpili aj my –
učitelia CZŠ sv. apoštola Pavla
v Sihelnom, v Pastoračnom centre
v Rabčiciach v dňoch 23. – 25. 2.
2007 prostredníctvom stretnutí:
1. Abrahám, otec viery
2. Izák a Jakub ako nositelia Božieho prisľúbenia
3. Jozef, Boží vyvolený
4. Mojžiš, prostredník Novej
zmluvy,
ktoré nám analyzoval Mgr. Jaroslav Humený (správca farnos-

ti Rabčice) sme sa snažili všímať
si mnohé detaily a pritom počúvať
Boha, ktorý k nám chcel prostredníctvom svojho Slova prehovoriť. Keď sa človek stíši, vytvára
priestor na účinkovanie Boha vo
svojom srdci. Mnohé myšlienky
nás trvale obohatili a celé duchovné cvičenie sa nieslo v duchu, že
„viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“
(Hebr 11,1).
Ak „zveríme svoje cesty Pánovi a jemu budeme dôverovať, on sa
o všetko postará.“
Ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme „vstúpili do
svojho vnútra“, a tak načerpali nové sily a praktickú vieru, a tým ju
šírili ďalej – aj v náročnom prostredí, akým je škola.
Mgr. Veronika Vojtašáková

Žiaci ôsmeho ročníka majú vo svojich učebných plánoch
konferenciu.
Naučia sa, ako sa správať na spoločenských podujatiach,
no okrem toho si témou konferencie Naša planéta a my,
pripomíname Deň Zeme.
Žiaci pracujú s encyklopédiami, odbornými časopismi,
či internetom. Vyhľadávajú témy, ktoré sa týkajú ekológie.
Najviac tém je vždy venovaných znečisťovaniu životného
prostredia.
Žiaci sa dozvedia, čím sa znečisťuje voda, pôda, vzduch.
Sú za to, aby to tak nebolo, aby sa znečisťovaniu predchádzalo. Predpokladám, že niektorí zatiaľ v rovine čisto teoretickej.
Keď sa o tom rozpráva, vedia, že niečo nie je v poriadku.
Stačí sa obzrieť po ceste, na breh potoka, či doň.
Ovzdušie i voda sú čoraz viac znečistené, skúsme všetci
priložiť ruku k dielu.
Nehádžme smeti na cestu!
Nesypme odpad do potokov!
Nevyvážajme ho do lesa!
Škodíme sami sebe i generáciám, ktoré prídu po nás. Budú to naše vnúčatá, pravnúčatá...
Prečo sa v dnešnej dobe rodí toľko detí s rôznymi poruchami a alergiami? Veď kedysi to tak nebolo!
Čo myslíte, čo sa deje s plastmi, ktoré spálite vo svojich
peciach, či nebodaj vedľa domov?
Všetky karcinogénne látky sa rozprášia okolo vášho domu, do záhradok, v ktorých potom na jar s radosťou sadíte zemiaky, cibuľu, či sejete mrkvu. Cez zimu sa to všetko
dostane do tela a sme plní chemikálií. Sme chorí. Aj svojím
pričinením.
Viem, že najviac špiny ide do ovzdušia z veľkých komínov, výfukov áut, ale to naše sa k tomu len pripája.
Skúsme teda začať od seba.
Je tu jar. Budete čistiť záhradky, skúste odpad triediť
a potom ho dať odviezť na skládky.
V apríli bude tradičný zber železa. Odložte ho a vyberte,
keď prídu poň deti.
Ďakujeme
Ľ. Nováková

Ochrana zdravia / Rady
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Domáce zabíjačky – informácie pre chovateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín na základe prijatia zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti zaslala
informácie pre chovateľov o požadovanom postupe pri výkone domácich zabíjačiek pre súkromnú spotrebu. Prosíme Vás aby ste o týchto
požiadavkách informovali chovateľov vo Vašej obci.
1. Nová povinnosť od 1. februára
2007
• § 23 zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
• „Ošípané možno
zabíjať u chovateľa na súkromnú
domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe aspoň jeden
pracovný deň vopred a boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely.“
2. Regionálna veterinárna
a potravinová správa D. Kubín
Na základe prijatia zákona č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti Vám v prílohe listu zasielame informácie pre chovateľov
o požadovanom postupe pri výkone domácich zabíjačiek pre súkromnú spotrebu. Prosíme Vás, aby
ste o týchto požiadavkách informovali chovateľov vo Vašej obci.
Ako je to v iných krajinách Európskej Únie? Členské krajiny nie sú
v tejto oblasti jednotné a platná legislatíva síce túto povinnosť nenariaďuje, ale dáva možnosť, aby si
členská krajina vytvorila vlastný
vnútroštátny predpis.
3. Prečo potom vlastne táto
nová povinnosť?
• prvoradý záujem: ochrana zdravia ľudí pred možným nakazením
sa svalovcom (trichinelou) s následnými zdravotnými následkami
• v ostatných rokoch sa vyskytlo niekoľko prípadov tejto choroby u ľudí, ktorí uvádzali, že konzumovali surovú klobásu, tepelne
neopracované mäso, údené mäso
a iné tepelne neopracované výrobky práve z domácich zabíjačiek
• pacienti mali teplotu okolo 39  oC, bolesti brucha, svalov
a kĺbov, bolesti hlavy, zvracanie
a hnačku
• vyšetrením sa potvrdila prítomnosť svalovca!
4. Ako a komu som povinný
zabíjačku nahlásiť?
• príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS)
• najneskôr 1 pracovný deň vopred v čase do 15 00 h
• domácu zabíjačku možno nahlásiť telefonicky alebo inou formou napr.: písomne (na príslušnú
RVPS najneskôr jeden deň pred
stanoveným termínom domácej
zabíjačky), faxom, e-mailom;

5. Kde obdržím informácie
ohľadom odberu vzorky?
• na príslušnej RVPS
• odporúčame jednoducho zatelefonovať na RVPS a odborníci
(úradní veterinárni lekári) budú
informovať chovateľa taktiež o
1. požadovanom sprievodnom
liste, ktorá sprevádza vzorku do
laboratória a kt. chovateľ vyplní
2. spôsobe odberu a hmotnosti laboratórnej vzorky (pozri nižšie bod 6)
3. Kde sa odovzdávajú odobraté vzorky určené na vyšetrenie
6. Ako odobrať vzorky na vyšetrenie na trichinely?
• odber vzorky zabezpečí sám
chovateľ

• odoberajú sa vzorky bráničných
pilierov z oboch polovíc jatočných
tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti o veľkosti
lieskového orecha, resp. veľkosti 5 x
5 cm (pozri obrázok vyššie)
7. Musí byť pri odbere vzorky prítomný úradný veterinárny lekár?
Nie, vzorky môže odobrať chovateľ, resp. mäsiar (osoba), ktorá
domácu zabíjačku vykonáva
8. Čo nasleduje po odbere
vzorky?
• vzorky je treba vhodne zabaliť
do mikroténového alebo iného nepremokavého vrecka alebo iného
materiálu a uložiť do chladničky
• následne treba vypísať krátky sprievodný list, ktorý pôjde so
vzorkami do laboratória
9. Doručovanie vzoriek odobraných na domácej zabíjačke
• chovateľ osobne alebo poslom
doručí vzorky na miesto zvozu
vzoriek zriadeného príslušnou
RVPS, resp. do miesta zberu vzoriek príslušného Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu
(ŠVPÚ) alebo Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene (ŠVÚ)
• vzorky sa doručujú v pracovných dňoch do 1500 hod vždy však
podľa usmernenia RVPS
• napr. ak sa konala domáca zabíjačka počas víkendových dní,
vhodne zabalené odobraté vzorky

uskladní chovateľ v chladničke (nie
v mrazničke!) a doručí na miesto
zvozu v pondelok do 1500 hod.
10. Čo v prípade, ak sa zabíjajú viaceré ošípané pre súkromnú
domácu spotrebu?
• každá odobraná vzorka bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej sa zabalí osobitne spôsobom
podľa vyššie uvedeného v bode 6.
11. Môžem pokračovať v domácej zabíjačke, aj keď nepoznám výsledok vyšetrenia na
svalovca?
Samozrejme – to nikto nezakazuje – ale POZOR!
• mäso jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky alebo jeho časti
s vnútornými orgánmi, ktoré nie
sú tepelne opracované, môže vyť
použité pre domácu spotrebu po
3 pracovných dňoch od doručenia
vzorky na miesto zvozu
• teda ak chovateľ po domácej zabíjačke, ktorá bola počas víkendových dní doručil vzorku na určené
miesto zvozu v najbližší pondelok
a do štvrtka toho istého týždňa mu
nebol oznámený pozitívny nález
svalovca zistený laboratórnym vyšetrením, môže použiť tepelne neopracované výrobky z domácej zabíjačky na svoju spotrebu
12. Koľko Sk zaplatí chovateľ
za vyšetrenie vzorky?
chovateľ za vyšetrenie vzorky neplatí.
13. Oznámenie výsledok laboratórneho vyšetrenia chovateľovi
• prípadný pozitívny nález laboratórneho vyšetrenia na svalovca
bude chovateľovi oznámený bezodkladne (telefonicky, faxom, e-mailom – podľa uvedenia jeho kontaktného údaja v sprievodnom liste)
Čo dodať na záver?
• takto vyzerá larva svalovca (trichinely)
vo
svale;
• najrizikovejším produktom
–
výrobkom
v tomto prípade je tradične vyrábaná domáca klobása zaúdená studeným dymom, ktorá je charakterizovaná
ako tepelne neopracovaný produkt; tepelné opracovanie živočíšnych produktov, prípadne ich
ošetrenie zodpovedajúcim zmrazením spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy.
• informácie ohľadom celého po-

stupu, odberov vzoriek a potrebnej dokumentácie obdržia aj príslušné obecné a mestské úrady.
Sme presvedčení, že chovatelia
domácich ošípaných ako aj široká verejnosť pochopia, že táto povinnosť nie je namierená proti záujmom chovateľov domácich ošípaných a ani nemá za cieľ obmedzenie domácich zakáľačiek – ale
práve naopak – má jednoznačný zámer – garantovanie bezpečných potravín z domácej zabíjačky u chovateľov určených pre svoju
vlastnú spotrebu.
Ako je to pri domácich zabíjačkách hovädzieho dobytka pre
domácu spotrebu?
Pri porážaní hovädzieho dobytka je požiadavka vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), kde každú vzorku musí odobrať úradný veterinárny lekár (úvl) po povinnom nahlásení
zabíjačky chovateľom. Úvl zabezpečí aj odvoz vzoriek na vyšetrenie do laboratória.
Ďalej upozorňujeme na povinnosť chovateľa zvierat:
1. musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase
zabíjania (omračovanie, vykrvovanie a manipulácia so zvieraťom
musí byť taká, aby mu nebola spôsobená zbytočná bolesť alebo utrpenie).
2. dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov hlavne špecificky rizikového materiálu (ŠRM) a to: lebka, okrem dolnej čeľuste a vrátane
mozgu a očí, miechy hovädzieho
dobytka staršieho ako 12 mesiacov, chrbtica okrem chvostových
stavcov, tŕňových a priečnych výbežkov, krčných, hrudných a driekových stavcov a stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane ganglií zadných koreňov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov, a tonzíl (mandele), črevá od dvanástorníka až po
konečník a mezentéria hovädzieho
dobytka akéhokoľvek veku.
Likvidácia týchto častí je možná len v kaliferickom zariadení
– najbližšie je to firma VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka č. tel. 041/565
4112, 565 4113
3. Predať kožu možno až po
zistení negatívneho výsledku vyšetrenia na BSE!!!
Číslo telefónu RVPS Námestovo 5523607 od 700 – 900 (budova Makyty)
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Šport / Pomôžte

Nechcete si zašportovať?
Žijeme v okrajovej obci, preto aj možnosti na zábavu, relax
a šport sú skoro okrajové.
Niečo sa predsa od septembra 2006 zmenilo. Konečne sme
sa dočkali. Máme telocvičňu.
Vždy keď som videla bezcieľne
sa prechádzať po ceste mladých
alebo som vedela, že ich cieľom
je bar, som zosmutnela. Teraz by
to mohlo byť inak, ale nie je.
Mladí si cestu do telocvične
nenašli, až na pár výnimiek.
Telocvičňu je možné
využívať každý deň.
V poobedňajších hodinách sú
športové krúžky pre žiakov našej

školy. Vo večerných hodinách patrí telocvičňa dospelým.
Pri športe príde človek na iné
myšlienky, odreaguje sa od bežných každodenných starostí,
stretne známych, porozpráva sa,
ale hlavne pomôže svojmu telu.
Skúste i vy, ktorí ste telocvičňu ešte ani nevideli,
keď sa budete nudiť alebo rozhodovať, kam ísť, prísť si zašportovať. Určite sa vám to bude páčiť.
Aerobic: utorok 18.  00 – 19. 00
Futbal: utorok 19. 15 – 21. 00 štvrtok 18. 30 – 19. 30
Stolný tenis: streda 19. 00 – 21. 00
piatok: 19. 00 – 21. 00 Ľ. Nováková

V. Briš: Ilustračné eFOTO

Stolný tenis
Tak, ako každá súťaž má svoj
koniec, aj nám sa skončila sezóna. Síce nie tak, ako sme si ju
predstavovali. Skončili sme na
poslednom mieste, no nie preto, žeby sme boli slabí hráči, ale
pre nedostatok hráčov a niekedy
k tomu pomohlo aj trocha hráčskej „smoly“. Podarilo sa nám
vyhrať dva zápasy, ktoré nám nepomohli k tomu, aby sme nezostúpili do nižšej triedy. V januári sme usporiadali stolnotenisový turnaj, na ktorom sme chceli

Lyžovačka
Cez jarné prázdniny, keď sme
mali ešte sneh, bol vlek pre deti CZŠ úplne zadarmo. Na vleku
bola veľká zábava, až na posledné dva dni, kedy padal mokrý sneh
a chlapcom, ktorí majú radi jazdu

cez les, sa nedalo ísť po snehu na
lyžiach, lebo ich to brzdilo. Každý,
kto chcel si užil lyžovačky do chuti.
Touto cestou by som chcel v mene žiakov poďakovať majiteľom vleku p. Herudovi a p. Kornhauserovi za poskytnuté služby a vytvorenú príjemnú atmosféru. J. Rusnák

Tehlička pre misie
Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom, ktoré nemajú na
stravu, na oblečenie a už vonkoncom nie na lieky. Zomierajú
na choroby, ktoré sú u nás bežnou záležitosťou a tým sa zbytoč-

Vyžrebovanie majstrovských futbalových zápasov – jar 2007
Dátum

Dospelí

Začiatok Dátum

Dorast

Začiatok Dátum

Žiaci

15oo

25. 3. N Sihelné – Or. Lesná

123o

1. 4. N Sihelné – Liesek

15

1. 4. N Zubrohlava – Sihelné

13

1. 4. N Sihelné – Or. Podzámok 113o

8. 4. N Or. Polhora – Sihelné

153o

8. 4. N Sihelné – Klin

13oo

8. 4. N Babín – Sihelné

113o

15. 4. N Sihelné – Habovka

16oo

15. 4. N Bobrov – Sihelné

133o

15. 4. N Sihelné – Námestovo B

12oo

22. 4. N voľno – Sihelné

16oo

22. 4. N Sihelné – Vavrečka

133o

22. 4. N Zázrivá – Sihelné

12oo

29. 4. N Sihelné – Rabčice

16

29. 4. N Or. Polhora – Sihelné

13

29. 4. N Sihelné – Novoť

12oo

6. 5. N Krivá – Sihelné

16

6. 5. N Sihelné – Beňadovo

14

6. 5. N Breza – Sihelné

123o

13. 5 N Sihelné – O. Biely Potok 163o

13. 5. N Breza – Sihelné

14oo

13. 5. N Sihelné – Vasiľov

12 3o

20. 5 N Vitanová – Sihelné

20. 5. N Sihelné – Or. Veselé

3o

14

20. 5. N Istebné – Sihelné

13oo

27. 5. N Zákamenné – Sihelné

143o

27. 5. N Sihelné – Bobrov

13oo

3. 6. N Sihelné– Mutné

14

3. 6. N Podbiel – Sihelné

13oo

10. 6. N voľno – Sihelné

143o

10. 6. N Krušetnica – Sihelné

13oo

17. 6. N Novoť – Sihelné

143o

17. 6. N Sihelné – Habovka

13oo

oo
3o

17

oo

oo

3o
oo

3o

25. 3. N Krivá – Sihelné

Začiatok

25. 3. N Sihelné – Bobrov

3o

nájsť nové posily. Vyhral ho D. Kakačka, ktorý nemal na turnaji súpera, ktorý by ho porazil.
V ďalšej sezóne by sme sa chceli zlepšiť po technickej stránke,
k čomu by nám mohol dopomôcť
aj nový pingpongový automatický robot. Je to veľmi dobrá vec,
ako pre tých najmladších začiatočníkov, tak aj pre pokročilých.
Za finančné prostriedky na
tento stôl chceme poďakovať p.
starostovi a p. riaditeľke CZŠ.
Osobitná vďaka patrí p. starostovi, ktorý nám pomáhal celú sezónu po finančnej stránke.

11oo

ne uhasí ľudský život. Deti v našich
rokoch bojujú o každodenné prežitie prácou. Mnohé z nich sú závislé na drogách. To im pomáha aspoň na chvíľu zabudnúť na osamelosť a hlad.
Preto sme sa rozhodli týmto deťom pomôcť tým, že vyrábame nálepky, ktoré potom budeme predávať za symbolickú korunu.
Alžbetka Bieľaková, 5. A
Kúpením tehličky pre misie
pomôžete deťom, ktoré nemajú
také možnosti, ako my.
Tieto deti nie sú veselé, pretože nemajú žiadne hračky. Chýba im ihrisko, priestory, kde by sa
mohli hrať. Preto si kúpme aspoň
jednu tehličku za korunu, ktorou
im určite pomôžeme. Iste budeme mať dobrý pocit aj my, pretože
niekomu pomôžeme. Výťažok tejto zbierky putuje na činnosť a aktivity saleziánskych diel v Jakutsku
a Aldane.
Tak teda prispejme, pretože táto
zbierka prebieha iba počas pôstu.
Aďka Pilátiková 5. A
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Ročník IX.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Umenie lietať so zavretými očami…
Či už chceme alebo nie, skôr či
neskôr vo svojom živote narazíme
hlavou do tvrdej prekážky, ktorá sa nazýva kríž. Nemusí to byť
práve tvrdý kus dreveného trámu.
Sú to často okamihy, ktoré hlboko poznačia náš život. Na niekoho
doľahne choroba, iného postretne
strata blízkeho človeka. Ďalší pocíti poníženie alebo odmietnutie.
Inokedy je to neúspech v práci či
v rodinnom živote. Takýto „trám“
môže mať rôzne rozmery a tvary. Neberie pritom ohľad na tvoje tituly, na tvoje postavenie, tvoje meno, tvoju povesť, tvoje úspechy… Zrazu sa objaví pred našimi
očami a my v tom okamihu nevieme, čo s tým. Kríž je jednoducho

súčasťou každého ľudského života. No málokto sa s ním dokáže vysporiadať. V takých okamihoch sa nám stráca pevná pôda
pod nohami, napĺňa nás zármutok až zúfalstvo. Nemôžme zmeniť chod udalostí, ale žiť teba ďalej. Svätý Ondrej Avellino raz povedal: „Trpieť musí každý človek.
Rozdiel je len v tom, že jeden trpí ako kajúci lotor odovzdane vôli
Božej, druhý trpí vzdorovite ako
zúfalý lotor.“ Rozdiel je skutočne
v pohľade človeka. Obyčajný pohľad na vec dokáže zmeniť život
človeka. Ak totiž zo života niekoho zmizlo radostné slnko, snaží
sa hľadať na nebeskej oblohe aspoň maličkú hviezdu nádeje, kto-

rú Boh pre neho určite niekde zapálil. Niekto iný v tej istej situácii
dokáže s plačom zotrvať v tmavej
noci plnej beznádeje. Sú našťastie
ľudia, a nie je ich málo, ktorí si povedia: „Aj čierne dni sa pominú.
Musím však mať hlavne trpezlivosť, veľa trpezlivosti…hlavne so
sebou samým!“ Život nie je stroj,
ktorý by vyrábal iba krásne dni
plné svetla. Sú v ňom pekné i škaredé dni. Pekné dni veľmi rýchlo
plynú. Ale aj škaredé dni sa míňajú. Nesmieme na to nikdy zabudnúť. Dôverujme v takých chvíľach
a buďme trpezliví. Je to, akoby
sme mali chvíľu lietať so zatvorenými očami.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Obecné zastupiteľstvo / informácie

Zmena k lepšiemu

Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 8. 2007
o 16.30 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
D. Ukladá:
1. Zverejniť článok do Sihelníka o ukladaní ľudských pozostatkov v dome smútku.
2. Prejednať so správcom farnosti postup využívania domu
smútku.
E. Schvaľuje:
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sihelné.
2. Prevádzkový poriadok domu smútku obce Sihelné.
3. Program
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Sihelné
na programovacie obdobie 2007
– 2016.
4. Cintorínske poplatky.
5. Poplatok 20 Sk na súpisné
číslo na udržiavanie zelene na cintoríne.
6. Stravné starostovi obce Sihelné v hodnote 89 Sk.
7. Úver vo výške 300 000 Sk za
účelom preklenutia časového nesúladu medzi potrebami financovania a tvorbou zdrojov krytia.
8. Záväzok obce poukazovať
z príjmov obce z podielových daní
na účet vedený v Dexii a. s.
9. Žiadosť Základnej cirkevnej

Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 5. 2007
o 19.00 hod. v zasadačke Obecného
úradu v Sihelnom.
E. Schvaľuje:
1. Vystúpenie z projektu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava II. etapa.“
Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 5. 2007
o 19. 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v v Sihelnom.
E. Schvaľuje:
1. Prevádzkové hodiny Kaderníctva Martina Vronková, prevádzka Sihelné 256. Otváracie
hodiny: pondelok – piatok o 11.00
hod. do 19.00 hod.; sobota – na objednávky.
2. Otváraciu dobu pre zmrzlinový stánok pre Miroslavu Maslaňákovú, Sihelné 194. Otváracie
hodiny: pondelok – nedeľa od 10.00
hod. do 17.00 hod.
3. Otvorenie prevádzky pre-

Staro-nový obecný úrad
školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom
na oplotenie areálu školy a ihriska,
za podmienky spolufinancovania
vo výške 50 % v roku 2008.
10. Žiadosť Základnej cirkevnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom o poskytnutie stavebného materiálu na vybudovanie terasy, za podmienky finančnej spoluúčasti 50 % v roku 2008.

F. Neschvaľuje:
1. Požiadavku SAD Liptovský
Mikuláš, a. s. na dofinancovanie
nerentabilných autobusových liniek z dôvodu s rozpočtovými pravidlami.
2. Vstup obce Sihelné do združenia výstavby domova dôchodcov a domova sociálnych služieb
v Rabči.

3. Žiadosť Združenia bývalých
urbarialistov Sihelné, pozemkové
spoločenstvo o prejednanie platobného výmeru o daň z nehnuteľnosti.
4. Žiadosť o príspevok na
jednodňový výlet pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia Námestovo.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

CH. Žiada:
1. Oravskú vodárenskú spoločnosť a. s. Dolný Kubín o zmenu stavebného povolenia, kde
Obec Sihelné bude vypustená
z realizácie projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne
Orava II. etapa.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
dajne rozličného tovaru a otváracích hodín predajne Vitamín s.r.o.,
029 47 Oravská Polhora 886. Predajňa sa nachádza v prenajatých
priestoroch rod. domu pod súpisným číslom 409.
Otváracie hodiny:
pondelok – piatok od 6.30 hod.
do 18.00 hod.
V sobotu od 7.00 hod. do 15.00
hod.; v nedeľu od 9.00 hod. do 13.00
hod.
4. Predĺženie nájomnej zmluvy č. j. 1 – 2000 o prenájme nebytových priestorov v kultúrnom dome pre p. Ľubomíra Sochu, Lokca
359, 029 51 na dobu 5 rokov.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

V&S Fotostudio

Folklórne slávnosti

Sihelník 3

3. strana / 12. 9. 2007

V&S Fotostudio

Tešili sme sa folklóru v našej obci
Vyhodnotenie XV. ročníka
Folklórnych slávností pod Babou horou a Pilskom v Sihelnom,
ktoré sa konali 22. júla 2007.
Na príprave boli zainteresovaný prípravný výbor, zložený z folkloristov a pracovníkov OOS
a OcÚ, na svojich 4 zasadnutiach
sa venovali programovej, organizačnej, technickej a propagačnej stránke zabezpečenia podujatia – folklórnych slávností beskydských goralov.
Na Slávnostiach účinkovali
predovšetkým domáce, goralské
folklórne kolektívy, i pozvané hosťujúce a tak bol splnený cieľ, ktoré si tieto slávnosti položili: oživovať a sprístupňovať divákom ľudové umenie spod Pilska a Babej hory, umožniť sebarealizáciu folklórnym kolektívom, upevňovať vzťah,
úctu k ľudovému umeniu predkov, kultivovať prostredie, v ktorom nepôsobí profesionálne umenie, predviesť program kolektívov
z iných krajín – tohto roku opäť
z Poľska, Lotyšska, Čiech i Škótska a slávnostne si pripomenúť jubileum – jeho XV. ročník konania.
Programy, usporiadané v miestnych podmienkach, boli dôstojnou
oslavou 15. výročia. Slávnosti patria neodmysliteľne k letným aktivitám obce, radia sa k jej najvýznamnejším, veď zviditeľňujú obec ďaleko za jej hranicami v rámci celého
Slovenska.
Prispieva k tomu aj nebývalý
záujem miestnych občanov, ktorý
potvrdzujú svojou účasťou, i vý-

borná spolupráca a osobné zaujatie o podujatie starostu obce Jozefa Gabriela, ktorý z roka na rok vylepšuje najmä technickú a organizačnú stránku Slávnosti – spolu so
všetkými pracovníkmi Obecného
úradu v Sihelnom.
Slávnosti sa za roky svojej existencie už stali miestom rodinných
stretnutí miestnych občanov, ich
návštev a hostí – sviatkom pre poučenie i potešenie, zábavou. Každý si našiel, po čo prišiel. Niektorí
vydržali celý ten maratón programov v hľadisku, deti sa mohli zabaviť v časti s technickou zábavou,
čo-to zjesť, vypiť – i kúpiť darček,
či zmrzlinu. K dobrej pohode, ktorá pri programoch trvala až do 20.
hodiny, prispelo aj priaznivé počasie.
Program bol bohatý. Po úvodnej dopoludňajšej sv. omši za nositeľov tradícií sa o 13. hod. rozozvučal amfiteáter úvodnými tónmi detí Bjelákovcov Pietruska zo Sihelného a zazneli príhovory starostu
obce J. Gabriela, ktorý sa prihovoril aj v goralčine a PhDr. Žabenského, riaditeľa OOS.
Slovo dostali deti v programe Z košíčka starej mamy, v ktorom sa predstavili deti zo súborov s hravosťou a im vlastným
detským folklórnym prejavom.
Účinkovali DFS: Goralček zo Sihelného, Kašunka z Rabčíc, Mladý heligón z Rabčíc, DĽH Kovalíček z Ostravy z Čiech, DFS Lešni z Lešna v Poľsku, Pilsko z Oravského Veselého, sólisti Evka Pta-

činová z Rabče, Matej Stašák z O.
Veselého, DĽH Pietruska zo Sihelného.
Ozveny hor – pod týmto výstižným názvom sa predstavili divákom pôvodní, autentickí nositelia ľudového umenia spod Beskýd: FS a ĽH Polhoranka a ĽH Goluska z Or. Polhory, FS Rabčičanka a ĽH Rovňan z Rabčíc, FS a ĽH
Magura zo Sihelného, heligónkar
a speváčka – manželia Ganobčíkovci z Oravského Veselého, sólistka speváčka Johana Šurinová
z Rabče a ĽH Bjelákovcov zo Sihelného.
Program zaujal silou výpovede,
prejavu pôvodných nositeľov, najmä ich muzikantského majstrovstva a speváckeho prejavu.

V záverečnom programe Prichádzame s pozdravom sa predstavili hosťujúce súbory s pozdravom naozaj dôstojným, účinkovali so svojím vybratým programom:
FS Rozsutec zo Žiliny, FS Povoja z Piešťan, FS Praslica z Kozároviec, DĽH Kovalíček z Ostravy z Čiech, vynikajúca speváčka
ľudových piesní – reprezentujúca Kysuce Helena Zahradníková
zo Žiliny, FS Koknese z Lotyšska,
DFS Lešni z Lešna z Poľska, škótsky gajdoš Mc Donald Reid, ktorý
svojou hrou na škótskych gajdách
ozvláštnil podujatie, záver patril
domácim ľudovým hudbám Bjelákovcom na Magure, ktoré spoločnou hrou sihelnianskych melódií
ukončil vydarené XV. FSPBHaP.
Ich vystúpenie nikoho nenechalo na pochybách o správnosti smerovania i umiestnenia tohto
festivalu do Sihelného a samozrejme aj o budúcnosti a pokračovaní
tradície Slávností, kde už vyrástla nová generácia účastníkov Slávností a je tu bohaté zázemie účinkujúcich.
Organizátorov z OOS i významných sólistov a vedúcich
folklórnych kolektívov starosta obce v amfiteátri ocenil pamätnými listinami, ktoré ich spolu
s kvetmi odovzdal pri XV. výročí.
Autorsky programy a scenáre, réžiu pripravila Mgr. Oľga Žabenská spolu s vedúcimi folklórnych súborov a skupín, moderovali PhDr. M. Žabenský a M. Janotíková, hlavným asistentom programov bol Ivan Matis.
Ozvučenie, technické, propagačné zabezpečenie bolo zo
strany OcÚ zriadené na úrovni, bol zabezpečený odklon dopravy – parkovanie mimo areál slávnosti, toho roku nerušili
program hudbou technické zábavné zariadenia (plán pre budúci rok je ich umiestniť mimo
areál).
Mgr. Oľga Žabenská
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Duchovná obnova učiteľov
Na začiatku školského roka
učitelia pravidelne
absolvujú duchovné cvičenia.
Je to vzácny čas.
V tomto roku sme privítali
brata Šimona z Rehole dominikánov v Košiciach (Jána Tyrola, rodáka z Oravskej
Polhory).
Ponúkame vám zamyslenia
brata Šimona, ktoré odkrývajú tajomstvá života s Bohom.
Duchovná obnova
učiteľov
Na začiatku školského roka učitelia pravidelne absolvujú duchovné cvičenia. Je to vzácny čas. V tomto roku sme privítali brata Šimona
z Rehole dominikánov v Košiciach
(Jána Tyrola, rodáka z Oravskej
Polhory).
Ponúkame vám zamyslenia brata Šimona, ktoré odkrývajú tajomstvá života s Bohom.
l. konferencia
IHLA ZOŠÍVAJÚCA
Tieto rekolekcie majú spoločný
názov – IHLA ZOŠÍVAJÚCA. Nejedná sa o ihlu na šitie, ale ide o samotného Krista, ktorý je ihlou zošívajúcou (ako to budeme pozorovať).
Všimli ste si skutočnosť, že SP
sa vôbec nebojí obrazov? Používa
sa tam veľa obrazov, ktoré nám odkrývajú tajomstvo Krista. Napríklad je Pán Boh vykresľovaný: ako
sliepka, ktorá zhromažďuje, ukrýva pod svoje krídla malé kurčiatka. Ako orol, ktorý k letu durí svoje
mláďatá. Biblia sa nebojí obrazov,
teológia nám ich podáva preto, aby
sme čo najlepšie porozumeli Kristovi. Jedným z takýchto obrazov je
IHLA ZOŠÍVAJÚCA.
Prečo?
Lebo, ako hovorí KKC 1707
bod: „človek je rozpoltený sám
v sebe“. Isteže, budeme hovoriť
o Kristovi, ale musíme začať od
človeka, ktorý je vnútorne rozpoltený, citujem ďalej KKC: „Uchováva si síce túžbu po dobre, ale
jeho prirodzenosť je ranená dedičným hriechom. Stal sa náchylným na zlé a podlieha omylu. Celý život človeka, tak individuálny, ako aj kolektívny, sa
preto javí ako dramatický zápas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou.“
ČLOVEK, KTORÝ JE VNÚTORNE ROZPOLTENÝ.
A túto rozpoltenosť potrebujeme zošiť. V jednej zaujímavej knihe „Katolíci“ - (od H. De Lubac) sú
texty starých autorov, otcov Cirkvi
a iných teológov. Je tam jedna

z rád sv. Bernarda, ktorý hovorí,
že Kristus je ihlou, ktorá ťahá niť
a napráva, zošíva Adamom spôsobenú rozpoltenosť, zošívajúc spolu dva národy Židov a pohanov,
aby sa navždy stali jedným. Samozrejme, že tento text hovorí o Židoch a pohanoch, ale my ho chceme aplikovať na naše životy. Všimli ste si, čo robí ihla?
Čo robí ihla? Ihlou môžeme zošiť sieťku, tašku – preto by som rád
prirovnal život človeka k sieti. Pretože život človeka sa skladá na jednej strane z významných momentov, kľúčových – uzlov.
Kristus ich tká, Kristus ich zošíva, zväzuje – takými uzlovými,
kľúčovými momentmi sú povedzme: (nejaké vzácne stretnutie, nejaká kniha, nejaké rekolekcie, nejaká
spoveď... Každý z nás má veľa takýchto kľúčových momentov – uzlových v živote. Je to Kristus, ktorý ich utkáva. On ich viaže – sú to
chvíle zvláštnej radosti, výnimočných stretnutí.)
Ale zároveň sú v našom živote
také chvíle obyčajné. Je to obsah
dennodennej skutočnosti. (Ráno
vstať, prežehnať sa, umyť zuby, ísť
do práce, učiť sa, niečo zjesť...taká obyčajnosť, všednosť, každodennosť.)
A vidíme, že už tu je istá rozpoltenosť. V tejto dráme života,
človek potrebuje aj tieto kľúčové,
zvláštne situácie, ale zároveň potrebuje každý z nás obsah každodenného, všedného života.
Nevydržíme neustále kľúčové
momenty, ako ani nie je v stave vydržať tiahlu, neustálu nudu, všednosť.
Rozumieme teda, že už tu je istá
dráma človeka. A Kristus do tohto
všetkého vchádza, je prítomný
v týchto kľúčových momentoch –
každodennej, všednej obyčajnosti. Ale je to ten istý Kristus, ktorý
utkáva dôležité udalosti, podstatné body v našom živote.
Rovnako aj všednosť je podstatným obsahom ľudskej skutočnosti. Boh sa sám stal človekom. V istom zmysle môžeme povedať, že
prišiel do ľudskej nudy. Každý deň
sa musel zobudiť, umyť, zjesť niečo, popracovať... Kristus – pravý
Boh prišiel do tejto nudy človeka.
Keď opisujeme celý život človeka, zistíme, že je vo vnútri tak trochu rozpoltený. Pretože v každom
z nás sú isté napätia, paradoxy,
rôzne protiklady. Zopár príkladov:
• NAPÄTIE MEDZI TÚŽBAMI
A MOŽNOSŤAMI
Túžby, ako je: (mať peknú ženu, krásny dom, dobré deti, extra
prácu... – takéto sú túžby.) A mož-

nosti sú: (že ženu máš peknú, deti
dobré, ale prácu máš nanič, nemáš
takú prácu, akú by si chcel, vyštudoval si a môžeš tak nanajvýš zametať lístie v parku na jeseň...)
Vidíme teda, že túžby sú krásne, veľkolepé a možnosti sú také
neveľké – a toto všetko nás roztrháva, znepokojuje.
• NAPÄTIA MEDZI SAMOTOU
A SPOLOČENSTVOM
Na jednej strane niekedy túžime zamknúť sa niekde v izbičke,
kde budeme sami s Pánom Bohom,
možno ešte aj s anjelmi. Takáto samota, ticho, túžba po samote. Ale
na druhej strane, každý človek je
bytím spoločenským a teda chce
byť v spoločenstve, chce byť spolu. Teda chce jedno aj druhé. A toto všetko nás tak roztrháva.
• NAPÄTIA MEDZI PROSTOTOU A VEĽKOSŤOU
Túžime byť niekedy takými jednoduchými, utiahnutými, evanjeliovými prostáčikmi. (sv. František). Ale na druhej strane je niekde
v nás túžba po veľkosti, aby sme
boli sčítaní, aby sa počítalo s naším názorom, pohľadom na dianie. A znova nás čosi roztrháva.
• NAPÄTIE: ŽIŤ NA SVOJU
MIERU, ALE NEUSTÁLE PREKRAČOVAŤ SEBA
Žiť na svoju mieru. Si mužom?
Tak ním buď! Ži na svoju mieru.
A na druhej strane neustále prekračuj seba. Znova ohromné napätie.
Je možné teda pozorovať, a je
dokonca veľmi dôležité vedieť
o tom, že nás to všetko tak roztrháva. To, čo by sme v živote chceli
popretínať, teda jeden alebo druhý
protiklad, aby nás to už nebolelo.
Nebolo by to správne. Ešte nie, nie
v tom čase, nie je to ešte zrelé. Zrelý človek, ktorý chce zrelým spôsobom prežívať svoju vieru, stretnutie s Bohom – bude zotrvávať
v týchto napätiach. A je to Kristus,
ktorý tieto napätia, tieto paradoxy v nás spája. Ony sú potrebné,
pretože svedčia o zrelosti. Dyna-

mizujú nás. (Ježiš Kristus na jednej strane sa 40 dní postil na púšti, často sa utiahol do samoty. Ale
tomu istému Kristovi vyčítali, že je
pažravec a pijan, priateľ mýtnikov
a hriešnikov...)
Načo sú potrebné napätia:
MEDZI TÚŽBAMI A MOŽNOSŤAMI?
Ak by boli len túžby, potom by
naše túžby vyrastali, vyrastali...
a stratili by sme sa v snoch, oblakoch. Mať peknú ženu, rýchle auto... Naše možnosti nám obtínajú
to, čo prerastá naše túžby.
Ak budeme mať len rameno
možnosti, tak potom sa nič nedá,
nič sa nedá, nič sa neoplatí, nič sa
nepodarí...
Teda túžby nás dynamizujú, dvíhajú. Vidíme teda, že toto napätie je
tu jasné. Napätie, aby jedna aj druhá strana bola v rovnováhe.
MEDZI SAMOTOU A SPOLOČENSTVOM?
Musí byť takisto v napätí. Pretože ak by bola v živote iba samota
bez elementov spoločenstva, potom kam nás dovedie samota? Do
izolácie, do určitého zamknutia
sa, uzavretia do duchovného autizmu. Musí preto byť to rameno
spoločenstva, ak chceme vyzreto
prežívať svoju vieru.
Ak by bola v našom živote len
túžba po spoločenstve bez elementu samoty? Doviedlo by nás to
k takému vypínaniu sa, vypálenie
sa: ó, ó...vzbĺkne a zhasne. Vidíme
teda, aby sme prežívali svoj život,
vieru v rovnováhe, musí mať teda
tieto napätia.
MEDZI PROSTOTOU A VEĽKOSŤOU
Kam bude smerovať prostota
bez elementu veľkosti? Do špinavosti, zanedbanosti...
Je nebezpečenstvo, že kdesi sa
to premení v čudáctvo.
Čo sa stane, na čo sa premení túžba po veľkosti bez elementu prostoty? Premení sa v pýchu, vyvyšovanie sa nad všetkých a nad všetko.

Udalosti / Povesť
Vidíme teda, že napätia sú potrebné na to, aby sme prešli v rovnováhe týmto životom. Kristus
ako keby chcel všetky tieto napätia
v nás pozošívať.
A to je v živote stále tak. Na jednej strane ži na svoju mieru ale
z druhej strany, prekračuj seba celý čas. A to je zázračné, že ako keby
nám boli spoločníkmi dva elementy. A vidíte, že Kristus to zošíva, on
zošíva tie rôzne tendencie v nás.
KRISTUS AKO – IHLA ZOŠÍVAJÚCA
Povedali sme, že človek je roztrhnutý, žije vo vnútornej vojne –
dramatickej. Pretože je potrebné vedieť, že celý čas prežívame
drámu. Žijeme v dráme miesta, v dráme osôb, a v dráme času. Sú to rôzne drámy. Ale zároveň
na jednej strane nám dramatickosť miesta, osôb Či času na jednej
strane nám vytláča slzy ale na druhej strane je základom k radosti.
Zastavme pri tom na chvíľu.
DRAMATICKOSŤ MIESTA.
Prečo ja musím tu v tých Košiciach žiť... (keby som sa tak bola
narodila v San Franciscu, mala by
som iné možnosti ale úbohé KÉ).
Na jednej strane ti to vytláča slzy. Ale na druhej strane, ak by si sa
narodila v Kábule, a keby si ochorela, muž by sa viezol na oslovi a ty
by si toho osla musela viesť.)
V takom prípade sú lepšie KÉ.
Rozumieme sa, že o čo sa jedná.
Naozaj je taká dramatickosť miesta (niekde žijem nemôžem to okamžite zmeniť...) z jednej strany ti ona
vytláča slzy, ale z druhej strany
môže byť základom k radosti.
DRAMATICKOSŤ OSÔB.
Moja žena mala byť taká pekná, a ..., Naše dieťa to mal byť taký Einstein ...
Je tak, ako je. Je to dramatickosť osôb, ktorá na jednej strane
nám vytláča slzy, ale z druhej strany je základom pre radosť.
DRAMATICKOSŤ ČASU.
Pane Bože, prečo som sa teraz
narodil? Keby som tak prišiel na
svet o 200 rokov neskôr, keď už
bude vymyslený liek na rakovinu,
to by bolo iné a nie teraz, keď musím odísť z tohto sveta. Vytláča ti
to slzy, ale keby si žil pred 300 rokmi, a keby ti prst dezinfikovali pochodňou, potom si poviem: je lepšie teraz.
Áno, je lepšie TU I TERAZ.
Tu je to miesto pre tvoje stretnutia s Bohom. Tu i teraz. Je to veľmi
dôležité byť tu i teraz. Kristus to
všetko zlučuje, spája. Je takou ihlou zošívajúcou.
Pokračovanie v ďalšom čísle Sihelníka. Touto cestu ďakujeme br.
Šimonovi, že si našiel pre nás čas
vyprosujeme mu veľa Božích milostí.
kolektív učiteľov
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Olka a Bučinka
Povesti zo Sihelnianskej
doliny, alebo nemohlo
to byť tak…
Neveľký kraj, v tom kraji
menšia dedinka
a v tej dedinke na jej
samom konci,
bývalo v malom domku
chudobné, ohľaduplné
a driečne dievčatko.
Rodičia jej umreli, ostala sama, sirôtka maličká.
Volala sa Olinka, ale väčšinou
ju volali Olka. Ujala sa jej istá starenka, ktorá bývala neďaleko. Starenke synovia umreli na vojne.
Dcérku, čo mala, uniesol zlý poľský pán. Olina starenke nahrádzala dcéru. Prala, piekla, šila, chodila kŕmiť kozičku aj jej kozliatka.
Keď mala chovanica dvanásť rokov, chodila pásť mlynárkine kravy. Mlynárka, bohatšia ako miestny richtár, bola pyšná a veľmi skúpa. Po dvore jej chodilo dvadsať
kráv, pätnásť húsiek, dvanásť sliepok a ešte mnoho inej hydiny. Na
svoje kravy bola vždy pyšná a nikomu nič len tak nedala. Olinka chodievala na pašu skoro ráno
a neskoro večer sa vracala k babičke. Mlynárka – bohatica hrozila sirôtke tým, že keď, čo len jednu kravičku či teliatko stratí, poženie na
Oravský hrad úbohé dievča. Olin-

ka sa snažila nestratiť ani jedno teliatko.
Istý čas sa jej to darilo. Pri pasení si spievala pesničky, plietla vence a vymýšľala kadejaké hry. Sledovala modrú oblohu, po ktorej
šantili niekedy veľké a inokedy zas
celkom maličké mraky.
Keď išiel Olinke už trinásty rok,
v chotári sliedila svorka hladných
vlkov. Teraz bola Olinka ešte viac
pozorná, ako predtým. Pozorne počúvala každý zvuk a šuchot.
Každý raz počítala kravičky, no
raz jej pri spočítaní dobytka počty nesadli.
Neskoro večer sa vracala Olka smutná z paše. „Ako to len poviem pani?“ spytovalo sa dievča
samo seba. V hlave jej blúdili všelijaké myšlienky, čo pani asi spra-

ví. Mlynárka už čakala pri bránke
s hrozným výrazom v tvári. Olinka sa veľmi bála. „No čo, čo si to
vyviedla, kde ju máš, ty potvora
akási?!“ ozývalo sa široko-ďaleko. Hnala chúďatko od mlyna ku
poliam, ktoré boli poliate zlatým
zapadajúcim svetlom slnka. Mlynárka hrozila, hromžila i kliala, až
Olinku prekliala. Olinka aj so stádom, ktoré za ňou bežalo, skameneli a vznikol z nich vŕšok.
Pastierikovia, ktorí sem pásli
dobytok, ovce, kravy alebo húsky,
ho nazvali Bučinkou. A viete prečo? Môj dedko mi rozprával, že
keď tam tadiaľ za zapadajúceho
slnka niekto prechádza, počuť
tam bučanie kráv a pieseň malej
Olky.
Paulína Chudjaková
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Materská škola / Povesť

Naša materská škôlka
Do našej materskej školy
zavítali v novom školskom roku 2007/8 nové deti,
ktoré chcú chodiť
do nášho predškolského zariadenia.
Spoločne sa tešíme na všetky deti, ako aj na spoluprácu
s ďalšími rodičmi.
Uvedomujeme si, že každé dieťa
je individuálna osobnosť, ktorá je
vychovávaná k zdravému sebavedomiu. Do MŠ prichádza naučiť sa
sociálnemu cíteniu, komunikácii
s vrstovníkmi, ale aj s dospelými.
Dieťa sa v MŠ stretáva s niečím
novým, iným, ako to bolo doteraz.
V novom detskom svete musí byť
už bez prítomnosti rodiča. Tu sa
musí naučiť spolupracovať s ostatnými a tu sa naučí tie najzákladnejšie veci. Bude ich potrebovať
v prítomnosti, ale najviac v budúcnosti svojho života. Každému dieťaťu pomáha určitý systém – pravidelnosť. Keď sa učí nové veci, má
z toho zmätok. Vysvetľujeme, pomáhame a upokojujeme ho navzájom. Je dobré mu vysvetliť aj priebeh činností (budeme cvičiť, hrať
sa a pod.) Sú to pre ne určité pevné body, o ktoré sa môže oprieť,
znamená to úľavu. V týždennom
programe MŠ sú zastúpené všetky zložky výchovno-vzdelávacieho procesu. Zastúpené a prevádzané budú postupne tak, aby si
deti nevšimli, že sa vlastne učia,
ale naopak, aby sa tešili z daných
činností. Preto každý týždeň v MŠ
musí mať určitý zmysel, námet,
aby sa deťom striedali činnosti z rôznych tematických celkov
vzdelávania. Musí sa zaistiť, aby
deti cvičili, spievali, strihali, skladali, lepili, modelovali, zoznámili sa aj s inými technikami vo výtvarnej výchove. V komunikácii
aby správne vyslovovali, vedeli vyjadriť svoje priania, svoje pocity.
Zároveň sú vedené k sebaobsluhe,
hygienickým návykom, správne-

»BuĎ«
» F IT «
P o z ý v a m e
všetky ženy
na aerobik,
ktorý bude pravidelne v utorok
a štvrtok o 18. 00
hodine v telocvični
počas celého roka.

mu stolovaniu, k slušnému správaniu a pod. Tak, aby sa na záver
školského roka vedeli predškoláci
úspešne zaradiť do základnej školy, ktorá naväzuje aj trochu na to,
čo dieťa vie a pozná už z MŠ.
Prechod zo škôlky do školy každé dieťa prežíva individuálne. Ak
je na školu pripravené, teší sa (potrebuje niečo novšie…)
Aj naši predošlí škôlkári sa stali už školákmi. V MŠ sme spolu zažili aj veľa spoločných chvíľ,
zážitkov, aktivít aj radosti. V albume MŠ už majú svoje miesto
fotky spoločné z rôzne poriadaných akcií, osláv a pod., na ktoré budeme už len spomínať. Estetický zážitok aj príjemný pocit
bol z výletov na Slanej Vode, v Námestove (výstava bábik, rekvizít).
Zaujímavá bola aj knižnica s veľkým množstvom kníh v Námestove. Svoje čaro mala aj rozprávka
v „Trojruži“ v Žiline. Jazda na koníkoch, voňavý čaj, hojdačky, preliezačky: to bol Edyho ranč. A slnečný, krásny detský deň MDD
– s opekačkou. Detské dopoludnie so súťaživými hrami na Oravskom dvore. Preto poďakovanie
patrí aj sponzorom, ktorí sa pričinili o to, že sme spoločne vykúzlili
žiarivý úsmev každej detskej tváričke, ktorá tam bola s nami. Za
ústretovosť patrí vďaka Obecnému úradu, majiteľovi Edyho ranča
(p. Dunčič) a majiteľovi Oravského dvora (p. Belkoťák).
Deti sa zapojili aj do súťaže
o najväčšieho a najoriginálnejšieho šarkana, ako aj pre najkrajšie
srdiečko pre mamičku (vystavené
boli v obchodnom dome Klinci).
Deti dostali odmenu.
Záver roka sme prežívali trocha v napätí s policajtmi. A prečo? Predvádzali odvážne cvičenia
a ukážky so svojimi psíkmi a na záver sme počuli aj streľbu.
Policajti veľmi ochotne deťom
odpovedali na ich zvedavé otázky.
Nových škôlkarikov tiež čaká dosť činností i prekvapení. Na
tvorbu šperkov chceme pozvať
mamičky a spoločne usporiadať
módnu prehliadku.
Farebné kvietky z krepového
papiera by tiež zdvihli estetický
vzhľad.
No a v rámci regionálnych tradícií by sme sa vybrali do kráľovstva zemiakov (oslava úrody zemiakov), ale viac už prezrádzať
nebudeme.
Spoločným úsilím sa budeme
snažiť prinášať pozitívne zmeny do života detí. Vytvorme pre
ne zdravý životný štýl, znásobme ich radosť a podporme šťastné detstvo.
Synáková

Chudobná Anička

Povesti zo Sihelnianskej doliny,
alebo nemohlo to byť tak…
V dávnych časoch boli ľudia veľmi chudobní. Keď nemali čo do úst vložiť, navzájom si pomáhali, a aj napriek
pretrvajúcej biede,
ktorá ich spájala, tešili sa každému novému dňu.
Medzi chudobných patrila aj
Anička. Mala množstvo šľachetných vlastností, o ktorých
často dnešní mladí ľudia ani
netušia.
Dievčina bola milá, štedrá,
trpezlivá, obetavá
a k tomu aj nesmiernou krásou obdarená.
Raz, keď pásla na lúke ovce, tak
videla, ako sa veľmi stará a nevládna starenka trápi so zbieraním byliniek a liečivých korienkov. Pri
každom jej pohybe ju seklo v krížoch, zaochkala a horko zavzdychala. Aničke sa uľútilo starenky a aj napriek svojej robote, paseniu oviec, starenke obetavo pomohla. Zobrala od starenky košíček aj so starenkinými radami,
ktoré byliny má zbierať. Po vykonanej práci starenke vrátila košíček a starenka sa jej poďakovala.
Keď už bola Anička na odchode ku
svojmu stádu, starenke sa dievčaťa uľútilo a zvolala: „Takmer som
zabudla Anička, za tvoju láskavosť
ti dám aspoň tento náhrdelník.“
Babka vytiahla zo starej čiernej
haleny ružový perleťový náhrdelník, ktorý si Anička okamžite zapla okolo krku. Vtom sa ale stalo
to, čo by nikto nečakal. Perleťové
koráliky počarili dievčaťu tak, že
sa stala ešte oddanejšou a láskavejšou. Dvanásť rokov chodila starenke pomáhať, variť, upratovať,
dvor pozametať, byliniek nazbierať. Keď nastal trinásty rok služby, starena pristúpila k dievčaťu
a takto mu vraví: „Dvanásť rokov
mi slúžiš bez akýchkoľvek námietok. Rozhodla som sa, že sa ti bohato odmením. Želaj si, čo chceš.“

Anička sa zamyslela nad tým, čo
by už len ona mohla chcieť, veď doteraz všetko robila pre radosť svoju i babičkinu. Nakoniec vyslovila:
„Nič ja nechcem, len aby ste zdravá boli.“ Tu starenka s odmeranou
vážnosťou v tvári vzácne povedala niečo tajomné svojej dlani. Pred
devou sa objavil krásny hrad. Bol
to skvost, aký dosiaľ nikdy nikto
nevidel. Veľké balkóny posypané
rozkvitnutými muškátmi a podopreté mocnými piliermi, vežičky
a okná, aké ešte Anička nikdy nevidela. „Teraz už ale, dievča moje, nesmieš tento náhrdelník dolu z krku sňať!“ dodala starenka.
Anička pootvorila ústa, ale starká
ju zastavila: „Nepýtaj sa, prečo!“
A tak si začala chudobná Anička
užívať krásu a hojnosť. Bola dobrou
paňou, služobníctvu neraz išla pomôcť, keď bolo treba. Vody nanosila, ba i cesto na chlieb zamiesila.
Chudobným v okolitom kraji obetavo pomáhala a oni si to vážili.
Blížila sa sobota a Anička očakávala vzácneho hosťa. O krásnej i cnostnej pani sa dozvedel istý
šľachtic, ktorý poslal na hrad zvedov, ktorí prosili o prijatie a ruku
Aničky pre svojho pána. Dievčica so svojím služobníctvom preto
dnes riadila i varila. Keď už aj kočiš mal plné ruky práce a nemal
kto ísť po vodu, neváhala, zobrala
drevené vedro a hybaj ju ku studni. Veselo si pospevovala, no zároveň premýšľala ako si ju jej priatelia na hrade doberajú, keď tu zrazu – čľup. Náhrdelník, čo zdobil
Aničkin krk, bol preč. Keď sa dievča obzrelo, videlo aj, ako sa preč
podieva jej hrad. Zarástol húšťavou a vysokými stromami, ktorým dnes ľudia spod neho hovoria
HRÁDOK.
A čo sa stalo s Aničkou? Nikto
to presne nevie, no mnohí tvrdia,
že bohatý šľachtic nakoniec prišiel, s Aničkou sa oženil na jeho hrade.
Nikolka Pindiaková

ej základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 3/2007
Časopis žiakov Cirkevn
„Martin“

Jeden koniec

Školský rok 2007/2008 sme
ukončili sv. omšou a slávnostným
odovzdaním vysvedčení. Predtým
ale sa takmer každá trieda zúčastnila výletu či exkurzie. Nech sa
páči, prečítajte si aspoň o niektorých.
Škola volá
Škola volá zo všetkých strán,
dvere sú otvorené dokorán.
Podceniť ju netreba,
ale vžiť sa do učenia, to potrvá.
Vestibul sa bojí toho,
ako prežiť dupot koňov.
Zuzana Grižáková, 7. B,

Domček, v ktorom sa narodil Martin Kukučín, mamut Žofka a martinský cintorín nás 8. júna čakali na školskej exkurzii pod
vedením p. uč. Kutlákovej a Vojtašákovej. Ráno sme netrpezlivo
v triednych skupinkách čakali na
autobus. Jeho prvá zástavka bola
v Jasenovej, rodisku Martina Kukučína. Malý, útulný domček sme
si prezreli do poslednej komôrky.
Potom sme si išli pozrieť jeho veľkú sochu, ktorá stojí pred evanjelickým kostolom v Jasenovej. Oddýchli sme si, kúpili pohľadnice a naše ďalšie kroky smerovali
do Národného múzea v Martine,
kde nás čakala jeho prehliadka.
Pozreli sme si takmer celé múzeum, na ktorého začiatku nás čakal
malý mamut a na najvyššom poschodí mamut obrovských rozmerov – mamut Žofka. Okrem iného
tam bol mamutí chrup, kly, pozreli sme si film o mamutoch a mnoho iného. Všetko sme zavŕšili kvízom. Po tejto prehliadke sme si išli
pozrieť martinský cintorín, kde
sú pochovaní významní dejatelia
slovenských dejín. Pomodlili sme
sa tu a každý sa už tešil na nákup
v Tescu. Výlet sme zakončili pesničkou „Už sme prišli z výletu.“
Paulínka Chudjaková, 6. B

„Bojnice“
Jedno krásne ráno sa terajšia
6.B spolu so štvrtákmi vybrali na
výlet do Bojníc v sprievode p.uč.
Kakačkovej, Segečovej a Viludovej. Videli sme tam veľa pekných
zvierat, napr.: opice, hady, slony obrovských rozmerov. Najviac
sme sa aj tak tešili na Bojnický zámok a jeho strašidlá. Samozrejme
nesmelo chýbať aj Tesco. Unavení,
ale s kopou zážitkov sme sa večer
vrátili domov
Michaela Kolčáková, 6. B

Pauza

Opekačka
V jeden nedeľný podvečer sme sa
vybrali ku lesu opekať. Každý sa už
nevedel dočkať na voňavé špekačky
a pečenú slaninku.
Chcela som si skrátiť čas, a tak
som podišla k lesu. Veľmi ma lákalo
ísť ďalej. Myslela som však aj na to,
čo sa môže stať, keby som zablúdila.
No túžba po lese bola silnejšia a premohla ma. „Nechoď veľmi hlboko do
lesa!“ zakričala mama.
Spočiatku som si dávala veľký pozor, pozorovala som miesta, stromy, podľa ktorých by som sa mohla
vrátiť. Po čase som však zabudla na
strach a maminu radu a ocitla som
sa hlboko v lese –až teraz som sa
spamätala. Skúšala som nájsť cestu späť, ale všetko sa mi zdalo tak
strašne rovnaké, že som to vzdala.
Sadla som si na koreň stromu a čakala som, no sama som nevedela, na
čo. Ani som sa nenazdala a les zaliala hustá tma. Teraz to už bolo ťažšie,
každý konár stromu sa mi zdal strašidelný. Zjavovali sa mi všetky strašidlá, ktoré doteraz vymysleli všetci
autori rozprávok sveta a dokonca aj
tie, ktoré ešte vymyslené neboli. Ve-

ru poviem vám, bola to hrôza! Ešte
väčšmi som sa začala báť, keď som
si začala uvedomovať zvuky vtákov,
hmyzu a v pozadí aj diviaka. Zrazu
nastalo obrovské ticho. Teraz som
už nič nevidela a niekde z tej tmy mi
vbehla do hlavy myšlienka, aby som
začala kričať. „Pomóc, pomóóóc!“
– ale nikto ma nepočul. Znova som
si sadla, ale teraz som už začala
plakať. Slzy mi kvapkali na moje kolená, o ktorých by som kvôli tme ani
nevedela, čoraz rýchlejšie.
Svetlo! Vtom som zbadala svetlo. Boli to oni. Tak predsa ma našli. Rozutekala som sa rovno za
tou ožiarujúcou nádherou, za ktorou stála mama. Bola veľmi vážna. Prísne povedala: „Už nikdy nechoď tak hlboko do lesa!“ Prestrašená som kývla hlavou. Čakala som, že
to bude z maminej strany oveľa horšie – hrozby, poučenia a príkazy, ale
mama pokračovala: „Sľúb mi, že to
už viac neurobíš!“ A ja som jej to rada sľúbila. Ísť do lesa sa aj tak oplatilo, aspoň mám zážitok a hlavne poučenie na celý život a dúfam, že sa
poučíte aj vy, milí čitatelia.
A aby som nezabudla, opečenú
špekačku mi už nenechali.
Andrea Pilátiková, 6. B
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Pauza
Sušiakový piknik
Uprostred letných prázdnin je
naša dedina, vlastne tí, čo gazdujú, vo veľkom prúde sušenia sena.
I moja babka, atraktívny a aktívny
chovateľ, má rada dobytok a neraz
počujem, ako sa s ním rozpráva.
Tu sa začal i môj najlepší zážitok.
Bolo krásne, ba priam očarujúce letné slnečné ráno. Tak ako posledné týždne, uchopili sme hrable do ruky a či mozoľ a či nie, treba pomôcť. Nuž a ja, hlavný aktér,
som sa tomu, ako vždy, vyhla. Hrala som sa so svojimi sesterničkami
v lese, kým si naši potili dlane.
A čo sa zrazu nestalo. Slniečko sa schovalo, prišli mohutné oblaky, jeden tresk a potom veľakrát
bum-bum a strach bol na svete.

Naši sa umúdrili a začali seno
klásť do sušiakov. Začalo liať ako
z krhly, a tak sme skočili do sušiakov. My deti do jedného a dospelí
do druhého. Čo bolo najhlavnejšie, jedlo bolo pri nás, tak sme si
urobili sušiakový piknik. Chlieb
bol natretý pomazánkou s príchuťou napadaného sena – bolo to to
najchutnejšie, čo som kedy jedla.
Skúste to aj vy!
Keď sme svoje hladné krky nasýtili, bol čas ísť domov. Lenže ako,
keď stále lialo a hrmelo? Dážď či
nedážď, musíš podrásť! A tak mokrí ako vodníci, bez šampónu a iných
prísad sme došli domov. Umytí, len
sa bolo treba osušiť.
Veríte tomu, že práve vtedy som
podrástla? Ak nie, o rok si to vyskúšajte.
Lenka Fernézová, 6. A

Zážitky so starým otcom
Leto už pomaly prechádza, ale
zážitky ostávajú.
Tohtoročné prázdniny som prežil so svojím starým otcom, teda
mojím starkým, a tie sa mi teda,
poviem vám, páčili.
Dedo mi v pondelok ráno zavolal, že ide na hríby, či sa pridám. Bol som celý nadšený, lebo
každý okolo mňa vie, že môj dedo je super poľovník, lesník a hubár. Pozvanie som prijal a o hodinku som sa už túlal Tabľami, Magurou, Chotárom. Asi tak napoludnie sme už mali plné košíky a trič-

ká. Nakoniec sme nazbierali lesných malín na super dedove víno.
Kto toto víno ochutnal, nepohrdne
ochutnávkou ani nabudúce.
No nielenže sme mali plné košíky, ale môj deduško zazrel aj rodinku mladých srncov, jeleňov
a laní. Bol to krásny okamih, no
len čo nás zavetrili, rozutekali sa
kadeľahšie. Nechápal som prečo,
ale dedo mi to všetko vysvetlil.
Myslím si, že naša príroda je naozaj prekrásna a super. Musíme ju
chrániť pre ďalšie takéto zážitky.
Jozef Bielak, 6. A

My holidays

I collected mushrooms, I like it.
There are fresh air and place to relax in woods. And I played with my
friend on the playground every day.
But the holidays passed and we have
to learn again.
Veronika Bubliaková, 7. B

The summer holidays were fantastic. I helped my Mum and Dad
at our house and in the garden. We
made hay because the weather was
very hot.

Výhľad z okna Anna – Vnenčáková, 6. A

Jazda, Juraj Staš, 4. A

Ďalší začiatok
Jesenné slnko
Slniečko každé ráno veselo vychádza na belasú oblohu a svojimi
horúcimi rukami hladí vysoké topole.
„Už dosť, nesvieť na nás tak silno!“ nariekajú topole.
Slnko zahanbene pozrelo raz
hore a raz dolu a o malú chvíľu zazrie blížiace sa mraky. Mraky boli rýchlejšie. Slnko už nedokázalo
od nich utiecť a nimi zastreté svoju

žiaru oslabilo. Topole chorľaveli.
Lístie začalo chytať zvláštne farby
a mocné vysoko sa týčiace stromy
prosili obláčiky, aspoň o trochu
svetla. Oblaky sa pohli, slnko vyšlo, ale jeho žiara bola akási smutná. Topole šumeli, divili sa, klebetili, no na nič nevedeli prísť.
Slnko im však jedného dňa dalo odpoveď: „Už je to tak, nie som
hocijaké slnko, ja som už SLNKO
JESENNÉ.
Žanetka Pitáková, 6. A

Novoškolské
slovné
hračky

Zátišie, Lukáš Juriťák, 6.B

Prvák plný
radosti
Zvonček zvoní cingi-lingi.
Srdce prváka bije buch-buchbuch.
Zosmiešniť sa však nedá, a preto svoj úsmev nechá stále nahodený. Keď však zistí, že priateľ, ktorého mal v škôlke tak rád, nie je jeho
spolužiak, jeho oči sa začnú ligotať
. Slzy sa snaží nenápadne utierať.
Rozsvieti sa slnko a on zazrie
dievča, ktoré predtým nepoznal,
ale spozná. Už sa cíti chlapom, a
preto neplače.
Namiesto toho nahodí široký
úsmev, je šťastný. Rozopne si sveter na košeli, začervená sa a je celý bez seba. Je to jeho prvá láska
na prvý pohľad. Jeho láskou je pani učiteľka.
Zuzka Grižáková, 7. B

P – omôže
A – lenke
P – odať
I – nformácie
E – šte
R – ýchlejšie
P – íše
E – ve
R – omantický
O – dkaz
Š – koda
K –torá
O – dporúča
L – en
A – trament
V – šetkých
O – brovským
L – istom
Á – nekdot
Alenka Pilátiková, 7. A

Výskum / Tvorba
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Po slovensky diplom
a po poľsky dyplom
Ak sa na výtvarnej snažíš, prídu aj úspechy, a nie obyčajné. Lenka Grižáková z 5.B, Peter Sivoň zo
7. A, Zuzana Grižáková zo 7. B,
Ján Grižák z 9.A, Jana Genšiniaková z 8.A, Mário Sloka z 8. A , Dominika Sivoňová z 8.A si len nedávno boli prevziať ceny priamo z rúk
Poliakov, organizátorov medzinárodnej súťaže Mieszkam v Beskydach. Nie sú to slovenské diplomy,
ale poľské dyplomy. Hudba, dobroty

na stole, pekné vecné ceny dotvárali
slávnostnú náladu počas odovzdávania cien.
„Všetko bolo super, až na to, že
Poliaci nepoznajú mäkčene a všetky
priezviská nám poriadne skomolili.
Dobre sme sa na tom zabávali,“ dodáva Dominika.
Takže, milí žiaci, ak chcete zažiť niečo pekné, na výtvarnej tvorte
a neflákajte sa, lebo ďalší ročník súťaže na vás čaká v decembri.

OSLAVA ŠLABIKÁRA
Keď sa prvák naučí čítať, písať, počítať je to malý zázrak…

Janka Vronková

Anketa
Dnes sme sa opýtali „obyvateľov“ našej školy, čo očakávajú od nového šk. roku 2007/08 .
Dominika, 8. A
Veľmi sa teším, mám školu rada. Aj keď sa mi prihodí niečo nepríjemné (horšia známka a tak)
nevadí, veď všetko zlé je na niečo
dobré.
Anna, 9.A
Dúfam, že som vykročila pravou nohou a čaká ma to najlepšie,
hlavne prijatie na SŠ.
Jano, 9.A
Chcem samé jednotky.
Soňa, 7.B
Dúfam, že budú rozumní učitelia a budem sa dobre učiť.

p. uč. Nováková
Očakávam, že sa moji deviataci všetci dostanú na stredné školy
(pozdravujem ich!) a že sa tu budeme všetci cítiť dobre. Dúfam, že
zažijeme spolu mnoho príjemných
chvíľ.
p. uč. Tarčáková
Teším sa, že spoznám nových
dobrých žiakov a dúfam, že si ma
obľúbia.
p. uč. Pindjaková
Chcem, aby tento rok bol úspešný pre mňa aj mojich žiakov.
Anna, Žanetka, Lenka
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Zábava

Ako sa voláš, máš meno ako každý druhý?
Redakcia časopisu ÚSMEV sa rozhodla urobiť prieskum najfrekventovanejších mien na našej škole. Mená sme rozdelili do dvoch kategórií:
chlapci a dievčatá.
Prečítaj si náš prieskum a zisti, na ktorom mieste sa umiestnilo tvoje
meno alebo mená tvojich kamarátov…
Dievčatá
Chlapci
1. Dominika
12
1. Jozef
13
2. Veronika
11
2. Lukáš
12
3. Mária, Katarína
10
3. Martin
11
4. Anna
8
4. Michal
10
5. Jana,Alžbeta
7
5. Peter, Dominik
9
6. Kristína, Monika
6
6. Tomáš
8
Kristína a Lenka

10 chýb nám dávajte 1,
4. nediktujte vety dlhšie ako
My, žiaci 6. A  triedy, sme päť slov a diktujte všetky čiarky
prišli so zaujímavým nápa- vo vete,
dom, ako odbúrať žiacky
5. číslovky chceme písať iba
stres z diktátov a stres vás, číslom,
milé pani učiteľky, z ich opra6. ešte 5 chýb by sa malo rávovania.
tať ako jedna,
7. opravy diktátov nebudú,
Prezrite si niekoľko zaují8. počas písania môžeme
mavých nápadov:
jesť a piť a slobodne chodiť na
1. nekontrolujte nám diktá- WC
ty, ktoré napíšeme,
2. diktujte pomaly ako sliPrípadné námietky a ešte
mák a všetko aj 10x zopakujte, lepšie nápady doručte do 6.
3. ak chcete známkovať, za A triedy.

Ach, tie diktáty!

Vieš? Odpovieš? – slovina

Opakujme a pritom sa bavíme
Vypíš z nasledujúcich slov číslovky:
– stodola, napätie, odvaha, tričko,
jedenie
Po ktorých spoluhláskach píšeme spoluhlásku ä?
a) r s v z
b) b k v c
c) b m p v
V  ktorej z možností sú všetky
slová napísané správne?
blískavica, priesmyk, vzívať
blískavica, priesmik, vzývať
blýskavica, priesmyk, vzývať
Doplň do prirovnaní prídavné mená:
…ako sneh
…ako sova
…ako noc
…ako páv
…ako žaba
Zakrúžkuj sloveso, ktoré nepatrí do radu:
skáče, píska, beží, začal, smeje sa,
tlieskala, spievalo, umývali, čerí,
narastiem, pobežím, povyháňam,
rúbem
Utvor z nasledujúcich slovies
slovesné podstatné mená:

písať, kresliť, čítať
Rozvi holú vetu na vetu s 5 členmi:
Spisovateľ píše.
Doplň slová blyšťal a ligotal podľa významu:
Na vode sa.................... odraz mesiaca.
Šperk sa krásne .................. .
9. Ktorá z možností uvádza prirovnanie?
a) Studený máj, v stodole raj.
b) Nevinný ako ľalia.
c) Pes, ktorý breše, nehryzie.
10. Kto napísal povesti Dunajská
kráľovná a Bratislavské povesti?
Mária Ďuríčková
Nataša Tanská
Ľudo Ondrejov
11. K autorom priraď ich diela:
a) Martin Rázus 1. Mladé letá
b) Jozef Cíger Hronský 2. Zbojnícka mladosť
c) Martin Kukučín 3. Maroško
d) Ľudo Ondrejov 4. Sokoliar
Tomáš
e) Klára Jarunková 5. Jediná

Vo vysokej tráve, Mária Luscoňová, 7. A

Správne odpovede: (1. sto, päť, dva, tri, jedna; 2. c); 3.c); 4.biely, múdry, čierny, pyšný; studený 5. začal, čerí, rúbem; 6.písanie, kreslenie, čítanie 7. Múdry
spisovateľ píše peknú rozprávku; 8.a) ligotal b)blyšťal; 9.a); 10.a); 11. a)3 b)4 c)
1 d)2 e)5

Vieš? Odpovieš? – matika
1. Sčítaj a odčítaj uhly α a ß ak: αα = 43º 27´a uhol βß = 26º 54´
2. vypočítaj:
a) 5 – 4 + (-16) - (-15) =
b) 10.(-5).2.(-1).3.(-4) =
3. Archimedes sa narodil v roku – 287, Gaius Iulius Caesar sa narodil
v roku –101. O koľko rokov neskôr sa narodil Gaius Iulius Caesar?
4. ktorý vzorec pre výpočet obsahu trojuholníka je správny?
a) a.b.c

b) a . v c) (a + c) . v
2
2
5. Janka, Danka a Ivana si rozdelili 480 korún v pomere 3:1:4. Koľko korún dostala Ivana?
6. otec má 38 rokov, deti majú 4 a 9 rokov. O koľko rokov bude otec
dvakrát starší než obidve deti dokopy?
7. uprav (-3x) . (5x – 2y) + (2x – 5y) . 4x =

Dešifrovačka
Nájdi v texte zašifrované názvy literárnych ukážok z učebnice Literárnej výchovy
Študent je skutočne premožiteľ neviditeľných dravcov. Vyletel z teplého
hniezda a v doline dlhých tieňov spracúva rysie kože. Na Ostrove belasých
delfínov skrotí Diomedove kone a putuje ďalej. Stretne Annu zo Zeleného
domu. Žena, jediná, skrytý prameň lásky, čo ho drží nad vodou nie dlho.
Prichádzajú sitnianski rytieri a menia jeho osud. Následkom požiaru zomiera náš hrdina. Anna ostáva sama, kým sa nezjaví ďalší hrdina sokoliar
Tomáš. „Pre teba sa postavím proti celému svetu,“ znelo vyznanie Tomáša.
A tak žijú šťastne až do konca.
Anna Tarčáková, riešenie: 16 názvov)
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Základné údaje o Cirkevnej základnej škole
sv. apoštola Pavla
Adresa školy: Cirkevná
základná škola sv. apoštola Pavla
029 46 Sihelné 214
www.czssihelne.sk
cirkegni @stonline.sk
č. tel. riaditeľka školy:
043/ 55 24 200, 043/ 55 24 201
č. tel. administratíva:
043/ 55 94 230

vá, Vv, Sj
9. A, 5, Mgr. Ľubomíra Nováková,
1. – 4.roč, Sj
9. B, 20, Mgr. Lenka Nahálková Aj

Zriaďovateľ:
Rímskokatolícke biskupstvo
Spišská Kapitula

Prevádzkoví pracovníci:
Ekonómka – Vlasta Brezoňáková
projekt: Chránená dielňa
– Anna Maderičová
Školník – Jozef Ferniza
Upratovačky – Margita Pindjaková, Johana Jančová
Projekt Dlhodobo nezam.
– Monika Gužiňáková

Počet tried:
18
Počet žiakov:
382
Z toho dievčat:
194
Priemer žiakov na triedu 21,22
Počet oddelení v škol. klube:
1
Počet žiakov v škol. klube:
16
Personálne obsadenie školy:
Pracovníci školy – spolu:
z toho pedagogickí :
učitelia
vychovávatelia ŠKD
prevádzkoví:
upratovačky
školník
hosp.‑ administr. pracovníci

31
–
23
1
3
1
3

Riaditeľ školy:
PaedDr.ThLic.Margita Borová,
vyučuje náboženstvo
zástupca riaditeľa: Ing. Jarmila
Jarošová, vyučuje matematiku
Trieda, počet žiakov, triedny
učiteľ, aprobácia:
1. A, 19, Mgr. Rastislav Slovík,
1. – 4. roč
1. B, 20, Mgr. Dana Masničáková,1. – 4. roč
2. A, 20, Mgr. Katarína Maslaňáková, 1. – 4. roč
2. B, 21, Mgr. Lýdia Bujnová,
1. – 5. roč, Hv 6.-9.
3. A, 23, Mgr. Viera Mazuráková,
1. – 4. roč
3. B, 23, Mgr. Iveta Kakačková,
1. – 4. roč
4. A, 24, Mgr. Erika Segečová,
1. – 4. roč
4. B, 22, Mgr. Alena Turčeková,
1. – 4. roč
5. A, 19, Martin Fider N, Tv, Hv
5. B, 16, PaedDr. Katarína Viludová, Aj
6. A, 20, Mgr. Jana Kutláková,
Sj, D
6. B 22, Ing. Anna Chudjáková,
Ch, F
7. A, 20, Mgr. Veronika Vojtašáková, Sj, Ov
7. B, 1, Mgr. Monika Madleňáková, N, D
8. A, 24, Mgr. Tatiana Tarčáková, M
8. B, 23, Mgr. Zlatica Staníko-

Ostatní učitelia:
Ing. Mariana Kutliaková Pr, Pp
Mgr. Ľuboš Šípoš N
Mgr. Soňa Pindjaková Sj, Nj

Časový harmonogram
dňa:
7.45 – 8.00 príprava na vyučovanie
8.00 – 14.00 vyučovanie podľa rozvrhu
9.35 – 9.50 desiata
11.30 – 14.00 obed
Rozvrh hodín,
prestávka:
1. hodina 8.00 – 8.45
5 min.
2. hodina 8.50 – 9.35
15 min.
3. hodina 9.50 – 10.35
5 min.
4. hodina 10.40 – 11.25 10 min.
5. hodina 11.35 – 12.20 5 min.
6. hodina 12.25 – 13.10 10 min.
7. hodina 13.20 – 14.00
• škola je otvorená od 7.00
• začiatok vyučovania je o 8.00
• desiata sa podáva o 9:35 hod.
• obedy sa vydávajú od 11.30 do
13.30 hod.
• hlavný vchod sa uzamyká
o 19.00
Školský rok 2007 / 2008
Vyučovanie v prvom polroku škol.
roka sa končí v pondelok 31. januára 2008. Druhý polrok sa začína
4. 2. 2008 a končí sa 27. 6. 2008.
Jesenné prázdniny sa začínajú 31. októbra 2007 a končia sa
2. novembra 2007. Vyučovanie
sa začína v pondelok 5. novembra 2007.
Vianočné prázdniny sa začínajú
22. decembra 2007 a končia sa 7.
januára 2008.
Vyučovanie sa začína 8. januára 2008.
Polročné prázdniny sú 1. februára 2008. Vyučovanie sa začína 4.
februára 2008.
Jarné prázdniny: 18. februára –
22. februára 2008.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 20. marca 2008 a končia sa

25. marca 2008. Vyučovanie sa
začína 26. marca 2008.
Letné prázdniny sa začínajú 28.
júna 2008 a končia sa 31. augusta 2008.

Z: Kakačková, Fider, Šípoš
T: február
Konzultácie rodičov s výchovným poradcom:
každú stredu 13.00 – 15.00 hod.

Duchovné aktivity:
Svätá omša každý utorok po vyučovaní o 12.45 v kostole
Svätá omša každú druhú stredu o 7.15 v kaplnke – 1 trieda podľa rozpisu
Zamyslenie – v šk. rozhlase cez
advent
Sv. ruženec – v októbri
Krížová cesta– cez pôst

Plenárne stretnutie
rodičov: 24. septembra o 15.00

Prikázané sviatky cez vyučovacie dni
• 25. marec – Zvestovanie Pána
• 22. máj – Najsvätejšie Telo
a Krv Kristovo ( Božie Telo )
Klasifikačné rady: 24. januára
2008 (štvrtok) – za prvý polrok
19. júna 2008 (štvrtok) – za druhý polrok
Týždeň otvorených
dverí: 28. – 31. január
Deň otvorených dverí
pre rodičov: 20. 11. v pondelok
o 15.00 a 23 . 4. v pondelok o 15.00
Zápis do prvého ročníka: 30. januára 2008 o 12.00
Plavecký kurz pre tretí a štvrtý ročník
Z: Kakačková T: október
Lyžiarsky výcvik pre siedmy ročník sa uskutoční podľa záujmu
žiakov

Žartíky
Návštevníčka hradu:
– Pán kastelán, máte tu strašidlá?
– Nie, kedy by ste mohli nastúpiť?
***
– Idú ti hodinky?
– Nie, žiaľ majú len ručičky.
***
– Pani suseda, kto to u vás
včera tak strašne nadával?
– Ale, muž chcel ísť do kostola a nemohol nájsť modliacu
knižku.
***
Volá jedna blondínka druhej:
– Ostala mi teplá voda, čo
mám s ňou urobiť?
– Daj ju do chladničky, teplá
voda sa vždy zíde!
***
– Robí vaša dcéra nejaký
šport?
– Samozrejme. Behá za

Záujmové krúžky:
Bujnová: Lesnícky, Sihelček
Maslaňáková: Veselá matematika,
Rastliny a zvieratá našich lesov
Slovík.: Prváčik
Kutliaková: Zdravotnícky
Pindjaková: Kinematografický, Cyklo-turistický, Volejbalový,
Basketbalový, Nemčina
Kakačková: Športovo-hasičský,
Hráme sa s abecedou a číslami
Viludová: Anglický jazyk (3., 4.,
5.roč), Anglický jazyk 8.,9.roč.
Vojtašáková: Umelecko‑dramatický
Kutláková: Šitie , Žurnalista
Segečová: Matematický
Staníková: Kresliarsky, Slovenský
jazyk 8.roč.
Nováková: Stolný tenis, Slovenský jazyk 9. roč.
Madleňáková: Počítačový
Fider: Spevácky
Turčeková: Športovo‑turistický
Šípoš: Halový futbal
Pjonteková: Šikovné ruky, Školský klub
Krúžky zabezpečované Centrom voľného času Námestovo
v priestoroch CZŠ sv. apoštola
Pavla: Lubasová – Country tance,
Šmolko tance.
Margita Borová
chlapcami, kľučkuje v matike, pláva v prírodopise a každý deň si zo
mňa strieľa!
***
Učiteľ prednáša žiakom o kyseline sírovej:
– Deti, teraz hodím do kyseliny túto zlatú mincu. Povedzte, či
sa poškodí.
– Nepoškodí, odpovedalo jedno z nich.
– Tak vysvetli prečo?
– Keby sa mala poškodiť, určite
by ste ju tam nehádzali.
***

Výroky Slávnych
P. uč. Nováková: Využívate to,
že som normálna?
P. uč. Rusinová: Nikomu som
nedovolila na hodine zemepisu
používať srdce!
Marcel zo 4.B: Narodil sa pod
Oravskou priehradou. Kto? Be
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Byť kresťanom
znamená veľa
Hovorí sa, že byť veriacim
je ťažké a ešte v dnešnej
dobe, ale byť neveriacim je
ešte ťažšie.
S Božou pomocou
začíname nový školský rok
2007/2008.
Je to už šiesty rok existencie
katolíckej školy.
Tak ako každá katolícka škola
aj naša má poslanie, aby sa stala
školou nášho učiteľa Ježiša Krista, ktorý vyhlásil všetkým ľuďom

každého veku, teda aj nám: „Učte
sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“ On otvoril školu,
v ktorej na prvé miesto ako vyučovací predmet kladie kultúru
ľudského srdca.
My sa tešíme, že naša škola je pod ochranou Panny Márie
a sv. apoštola Pavla.. Oni sú ideálom pre nás všetkých. Nebojme
sa prejaviť svoju úprimnú lásku k
nim, učme to naše deti, lebo tie sú
pokračovateľmi tohto diela.

Anna Gabrielová,9. A
A čo nás čaká po ďalšie dni?
Možno si poviete – znova ten istý stereotyp. Tá istá organizácia
školského vyučovania, tí istí ľudia,
rovnaké problémy, radosti i žiale.
A predsa môžeme nájsť hlbšie zamyslenie nad sebou a ostatnými.
Veď či skutočné priateľstvo a nezištná láska nie sú vyššími hodnotami, než často chladné konštatovanie „prospel s vyznamenaním“?
Nechcem tým však odradiť našich
žiakov od snahy o vynikajúce študijné výsledky. Chcem len zdôrazniť, že múdrosť na našej škole ako
i v živote neznamená ešte všetko.
Ak vydáme zo seba maximum, aby
sme rozvinuli zverené dary, môžeme sa spokojne presunúť do roviny človeka a kresťana.

V našej škole sa snažíme o vytváranie školského spoločenstva
rodičia – žiaci – zamestnanci školy. Chceme si udržať vysokú úroveň a náročnosť, ale chceme, aby
sa oceňovala dobrá atmosféra a
starostlivosť, ktorá sa prejavuje v
našich vzájomných vzťahoch. Katolícka škola má napomáhať rodičom pri kresťanskej formácii detí. Za posledné roky sa veľmi zmenila naša spoločnosť, rodina, medziľudské vzťahy, kultúra, médiá,
ekonomika. Toto všetko vplýva na
deti a ich život v škole. Máme však
nádej, že čas prežitý v našej škole
predsa len zanechá pozitívnu stopu v ich ďalšom smerovaní.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha
Margita Borová

V letné popoludnie som sa vybral s kamarátmi do lesa. Ako
som kráčal po chodníku, začal
som si uvedomovať krásu našej
prírody.
Po krátkych lesných hrách
sme si len tak ľahli do vysokej trávy pozeral som sa hore na utekajúce oblaky a mal som pocit, že sa
so mnou krúti celý svet. Zavrel

som oči a tu sa ozval ďalší môj
zmysel – čuch.
Vychutnali ste si už niekedy tú
nádhernú vôňu ihličnatých stromov?
Na Orave je veľa „ihličnatej vône“ pochádzajúcej z jej početných
lesov. Som rád, že vyrastám v takom krásnom kraji.
Rastík Gužiňák, 6. A

Naše Sihelné očami žiakov
Veľa lúk, pasienkov, kopcov
a lesov: to je naše Sihelné. Je to
slovenský raj všemožnej krásy jarných kvetov, štebotu vtákov a vône čerstvého vzduchu. Sihelňania sa majú čím popýšiť, no
často si to nevedia uvedomiť.
Žanetka Pitáková, 6. A

Vôkol našej dediny sa týči Hrádok, Skalka a Pilsko. Spoza časti rozložitého Hrádku každé ráno vychádza slnko. Po celodennej púti po oblohe sa schováva za
Pilsko. Červeným oparom rozžiari všetky stromy pokryté vianočným snehom. Snehová pokrývka
sa vzdúva ako perina.
Toto,
moji milí, môžete zažiť iba
v malebnom Sihelnom. Janko Gura,
6. A

Tvorba
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Udalosť

Sihelnianske turbo 2007 bolo krásne i ťažké
V nedeľu 19. augusta
sa v našej obci
tesne predpoludním
ozvali netypické zvuky pre
tento deň,
a to rachot 40 traktorov,
ktoré sa vydali na spanilú
jazdu po našej obci.
Takto začínal 1. ročník súťaže
podomácky vyrobených traktorov, takzvané „Sihelnianske turbo“. Všetko sa začalo okolo 10. h
na ihrisku, kde prebiehala registrácia a prihlasovanie súťažiacich,
tu si vylosovali traktoristi štartovné čísla, dostali šiltovky s logom
súťaže a vzápätí už v sprievode požiarneho vozidla „dymili“ hore dedinou. Presne o 12. h starosta obce J. Gabriel otvoril toto podujatie výstrelom zo štartovacej pištole, a rachot traktorov neutíchol
takmer do 1800. Súťažiacich čakalo
niekoľko disciplín. Ako prvá a pre
mnohých najťažšia i najatraktívnejšia bola disciplína „terénny
prejazd“. Tu sa ukázal nielen stav
techniky, ale najmä vodičské umenie a zručnosť traktoristov. Bolo
určite zaujímavé sledovať, ako sa
traktory trápili s bahnom, vodou
i umelo vytvorenými jamami. Pre
niektorých bola táto disciplína príliš ťažká a nedokončili ju, či už pre

náročnosť alebo technické problémy s traktorom. S o to väčšou vervou sa pustili do druhej disciplíny,
ktorou bol tzv. „šprint“. Tu sa súťažilo v rýchlosti na rovnej trati a súťažili súčasne traja jazdci. Najlepší z trojice postupoval do finále.
Hneď po tejto disciplíne nasledovala ďalšia, a to ťahanie dreva pomedzi pneumatiky – tzv. „slalom“.
Tu si mohli súťažiaci vybrať z troch
poriadnych driev, pričom ten, ktorý si vybral hrubšie drevo, mal výhodu pri výslednom čase, z ktorého sa mu odratávali cenné sekundy. Zopár traktoristov s poriadnymi traktormi sa len usmialo pri pohľade na tieto drevá a zapli si ich
naraz všetky tri. Po kratučkej prestávke nasledovala disciplína „cúvanie s vlečkou“ do vyhradeného priestoru, v ktorej sa opäť meral čas. A tu sa ukázalo, že aj keď
to niekomu ide výborne dopredu,
ešte stále mu to nemusí rovnako
dobre dozadu – navyše s vlečkou
a s uprenými pohľadmi divákov,
ktorí ich vytrvalo povzbudzovali.
Počas tejto disciplíny začala aj súťaž pre divákov – a to hod vidlami
do diaľky. Tu sme mohli vidieť, že
oveľa radšej chlapi vidly zahadzujú, ako keď s nimi musia robiť. Najlepší hod mal dĺžku 21 m. Po tomto
všetkom nasledovalo žrebovanie
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tomboly a vyhodnocovanie jednotlivých súťažných disciplín. Súťažiaci traktoristi si okamžite začali
krátiť čas tak, že reťazou zapli dva
traktory a skúšali jeden druhého
„pretiahnuť“ na jednu alebo druhú
stranu. Medzitým si mohli všetci
pochutnať na výbornom guláši, pivečku, prehodiť pár slov s ostatnými súťažiacimi i divákmi, až kým
nezačalo slávnostné vyhodnotenie
súťaž. Tu mnohí s veľkou nádejou
očakávali, že práve ten ich traktor alebo traktorista získa niektorú z cien a keď počuli meno alebo číslo víťaza, patrične to ohodnotili aj búrlivým potleskom i povzbudzujúcimi slovami. Nie všetci
môžu vyhrať – v tom spočíva práve pointa každej súťaže. Ale každý
jeden traktorista, ktorý prišiel na
Sihelnianske turbo a zúčastnil sa
súťaže, ukázal všetkým, koľko šikovnosti, zručnosti, umu, fantázie
a niekedy i recesie sa skrýva v hlavách a najmä rukách obyčajných
ľudí – chlapov, ktorí po príchode
z roboty po večeroch zvárali a vylepšovali traktory. A bolo sa skutočne na čo pozerať! Na súťaž si
prišli svoje sily zmerať traktoristi
nielen zo Sihelného, ale aj z Rabče,
Or. Polhory, Rabčíc, Or. Veselého,
ba dokonca aj z Klina a Hruštína.
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Na rok prídeme znova! Bolo to
super! Tak také niečo som ešte nevidel! Je to možné?! To boli najčastejšie reakcie divákov i traktoristov.
Tieto slová boli určite povzbudením jednak pre organizátorov súťaže, ale snáď aj pre všetkých ľudí zo
Sihelného, fanúšikov a návštevníkov, pretože takéto reakcie „chodili“ poštou i telefonicky zo všetkých
kútov Oravy, ale napr. aj z Liptova,
Považskej Bystrice, Nitry...
Na záver určite patrí poďakovanie nielen všetkým organizátorom, sponzorom, starostovi, majiteľom pozemkov, na ktorých súťaž
prebiehala, ... ale aj všetkým divákom, ktorí sa tu zišli v neuveriteľnom počte a vytvorili neopakovateľnú atmosféru počas tejto nedele.
Už teraz sa kujú nové plány, nové disciplíny a atrakcie pre 2. ročník Sihelnianskeho turba. Veríme,
že sľuby mnohých divákov o tom,
ako cez zimu urobia traktor a na rok
prídu aj oni, sa o rok naplnia a my
sa opäť stretneme na takej výbornej akcii. Ako ktosi povedal: „Bolo
to krásne i ťažké! Ale práve preto to
bolo krásne!“
Veríme, že o rok to bude znova
aspoň tak „krásne“ a že mnohí zasa povedia: O rok prídeme znova...
Anton Vnenčák
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Správa pohrebiska / Dom smútku

Prevádzkový poriadok domu smútku
Článok I
Rozsah platnosti
1. Správcom a prevádzkovateľom Domu smútku je obec Sihelné. Prevádzkovateľ pohrebiska sa
pri svojej činnosti riadi platným
prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Článok II
Prevádzkovanie domu smútku
Dom smútku (ďalej „DS“) je určený pre dôstojné rozlúčenie
sa so zomrelými. V DS sa môžu
usporiadať akékoľvek druhy pohrebných obradov, cirkevné a občianske.
Prevádzkovateľ DS je povinný:
1. prijať rakvu so zomrelým k dočasnému uloženiu v chladiacom
zariadení,
2. zabezpečiť dôstojnú rozlúčku po
dohode s obstarávateľom pohrebu,
3. viesť evidenciu o prijatí zomrelého s údajmi uvedenými v listine
o prehliadke zomrelého,
4. dohliadnuť, aby rakva prijatá
k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení bola vybavená potrebnými údajmi,
5. dodržiavať čistotu, poriadok
a dezinfekciu, riadne vetranie
v smútočnej sieni a v hygienických
zariadeniach,
6. zabezpečiť pri obradoch
v priestoroch určených pre verejnosť primerané vetranie, aby nedochádzalo k šíreniu nepríjemného zápachu,
7. dodržať podmienky určené
k spopolneniu rakiev.
Článok III
Preberanie a vystavenie ľudských pozostatkov

1. Každá rakva musí byť označená
štítkom s uvedením mena a priezviska, osobných dát a miestom
úmrtia zomrelého. Každá prijatá
rakva sa ihneď zaeviduje.
2. Prevádzkovateľ DS skontroluje,
či údaje na štítku súhlasia s údajmi
na listine o obhliadke zomrelého.
3. Ak z listu o obhliadke zomrelého je zrejmé, že sa jedná o úmrtie
na infekčnú chorobu, označí sa štítok na rakve červenou farbou.
4. Prevádzkovateľ zodpovedá za
prevzatie, uloženie v chladiacom
zariadení, chod chladiaceho zariadenia, príp. odovzdanie rakvy na
kremáciu, alebo na prevoz, za riadnu evidenciu pri preberaní a odovzdaní, vrátane cenných vecí.
5. Ľudské pozostatky, exhumované
a nezotleté ostatky musia byť uložené v samostatnej rakve, ktorá:
a) pre pochovanie do zeme a pre
kremáciu musí byť vyhotovená
z materiálu podliehajúceho rozkladu v zemi a v prípade kremácie
spáliteľný,
b) pre uloženie v hrobke by mala
byť kovová, vyhotovená z tenkého
zinkového plechu,
c) musí mať potrebnú dĺžku, šírku
a výšku,
d) pre kremáciu nesmie mať ozdoby z nespáliteľných hmôt,
e) musí byť utesnená a nepriepustná.
6. V kovovej vložke, nepriepustne
zatavenej cínom, uloženej v rakve
musia byť umiestnené ľudské pozostatky tela zomrelého na infekčnú chorobu alebo telo v rozklade, neúplne zotleté exhumované
ostatky a ľudské pozostatky prepravované na veľkú vzdialenosť.
7. Rakva je dočasne uložená v chladiacom zariadení.

Článok IV
Rozlúčka a overenie totožnosti
zomrelého
1. Pred rozlúčkou môžu byť ľudské pozostatky vystavené v otvorenej rakve.
2. Otvorenie rakvy sa nepovolí pri
úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri pokročilom stave
rozkladu tela.
3. Zakázané je vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri
dni od úmrtia, ak neboli uložené
v chladiacom zariadení.
4. V sporných prípadoch otvorenie rakvy môže povoliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti oprávnenej osoby, podanej 24 hodín
pred rozlúčkou. Jeden opis žiadosti obdrží prevádzkovateľ domu smútku.
5. Žiadne osoby, vrátane príbuzných nemôžu odnímať šperky,
drahé kovy, ktoré sú súčasťou tela
zomrelého bez súhlasu obstarávateľa pohrebu.
Článok V
Organizovanie
smútočného obradu
1. Deň a hodinu rozlúčky určí prevádzkovateľ po dohode s obstarávateľom pohrebu.
2. Prevádzkovateľ zodpovedá za čistotu a úpravu rozlúčkovej miestnosti, stará sa o interiérovú zeleň, ako aj
o jej vhodný výtvarný doplnok. Rakva s ľudskými pozostatkami musí
byť vystavená včas a dôstojne.
Článok VI
Vstup a správanie sa
v dome smútku

1. Vstup do rozlúčkovej miestnosti je povolený len po dohode s obstarávateľom. Deťom do 12 rokov
je povolený vstup len v sprievode
dospelej osoby.
2. Návštevníci sú povinní dodržiavať pietu miesta, nesmú robiť
hluk, fajčiť, odhadzovať odpadky,
vodiť zvieratá a inak rušiť smútočný obrad.
Článok VII
Kontrola nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto
prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce Sihelné (kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce), orgány úradu a iné príslušné kontrolné
orgány.
2. Za nedodržanie ustanovení prevádzkového poriadku bude porušovateľ postihnutý v zmysle príslušných predpisov.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ domu smútku
a pohrebiska sa bude riadiť poplatkami, ktoré tvoria prílohu tohto
prevádzkového poriadku.
1. Príloha k Prevádzkovému poriadku pohrebiska a Domu smútku v Sihelnom
2. Prevádzkový poriadok Domu
Smútku bol schválený Uznesením č. 3/2007 Obecného zastupiteľstva obce Sihelné z 27. augusta 2007.
3. Prevádzkový poriadok Domu
Smútku nadobúda účinnosť dňa
27. augusta 2007.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sihelné
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok posa vzťahuje na pohrebisko a Dom
smútku v správe obce Sihelné.
2. Poriadok je v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR č. 201/2001 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných
požiadavkách na pracovisko.
3. Pohrebisko zriaďuje obec Sihelné so súhlasom Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
4. Správcom a prevádzkovateľom
pohrebiska je obec Sihelné, zastúpená pracovníčkou Monikou
Kornhauserovou ktorá je zarade-

ná ako správca pohrebiska. Vykonáva ďalej v tomto prevádzkovom
poriadku uvedené konkrétne povinnosti a činnosti súvisiace s evidenciou hrobových miest, správou nájomných zmlúv na hrobové
miesta, ako aj výkonom prevádzky
pohrebiska.
5. Tento poriadok sa vzťahuje na
prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej „prevádzkovateľ“), oprávnené
osoby, poskytovateľov služieb na
pohrebisku a jeho návštevníkov.
6. Pohrebisko je v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
v platnom znení miestom na uloženie ľudských pozostatkov, ostatkov alebo popola po kremácii.

7. Na účely tohto prevádzkového poriadku sa v zmysle zákona č.
470/2005 rozumejú:
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telá,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo
hrobky na pohrebisku, uloženie
spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej
len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke, alebo vrypom popola na
vsypovej lúke, alebo uloženie urny
s popolom na pohrebisku; popol
sa môže uložiť aj na inom mieste,
d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov, alebo ľudských
ostatkov v krematóriu,
e) verejné pohrebisko je cintorín,

kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
f) hrobové miesto je miesto na
pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na
uloženie urny,
g) konečná rakva je rakva, v ktorej
sa ľudské pozostatky pochovajú,
h) exhumácia je vyňatie ľudských
ostatkov z hrobu,
i) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa
má odstrániť pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky,
j) hrob je priestor v zemi, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a zasype sa vykopanou zemou,
k) hrobka, alebo krypta je priestor,
do ktorého sa vkladá rakva s telom
zosnulého a je zhotovená z betónu, alebo muriva,
l) nájomca je osoba, s ktorou pre-
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vádzkovateľ uzavrel nájomnú
zmluvu na hrobové miesto na pohrebisku,
m) obstarávateľ je osoba, ktorá zariaďuje pohreb.
Článok II
Pochovávacie miesto
1. Uloženie mŕtvych do zeme sa
má vykonať spravidla na pohrebisku obce, kde pred úmrtím žili
a majú v obci trvalý pobyt.
2. Vo výnimočných prípadoch
možno so súhlasom správy pochovať osobu s iným trvalým bydliskom (je nájomcom alebo oprávnenou osobou), ak má pripravené hrobové miesto na pochovanie
a ak má v obci príbuzných, ktorí sa
o hrobové miesto budú starať.
Článok III
Pochovávacia povinnosť
1. Mŕtvy musí byť pochovaný na
pohrebisku spravidla do 96 h, nie
však pred uplynutím 48 h od úmrtia.
2. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď, v prípade súdnej pitvy len so súhlasom
prokurátora alebo vyšetrovateľa.
3. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto
pochovanie nezabezpečí, alebo ak
sa totožnosť mŕtveho nezistila do
siedmich dní od zistenia úmrtia,
pochovanie zabezpečí obec Sihelné na svoje nálady, ak k úmrtiu došlo na jej území.
4. Ak nie je známe miesto úmrtia
a ľudské pozostatky sa nájdu v katastrálnom území obce Sihelné, pochovanie zabezpečí obec Sihelné.
5. Na pohrebisku v Sihelnom sa
obvykle pochováva v pracovných
dňoch a v dňoch pracovného voľna.
Správa môže udeliť výnimku v prípade dlhšie trvajúceho pracovného
pokoja, napríklad v čase veľkonočných sviatkov alebo Vianoc.
Článok IV
Ukladanie ľudských pozostatkov a ostatkov na pohrebiskách
1. Na pohrebisku v Sihelnom sa
ľudské pozostatky a ostatky ukladajú do zeme do jednohrobu
a dvojhrobu a spopolnené ostatky
v urnách, alebo do už existujúceho
hrobu blízkej osoby.
2. Uloženie pozostatkov a ostatkov
mimo pohrebiska môže povoliť príslušný úrad, len z osobitných dôvodov a so súhlasom Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
3. Ak osoba ešte pred smrťou zvolila podmienky pohrebu, správa podľa možností toto želanie rešpektuje.
Inak podmienky uloženia do zeme
určí obstarávateľ pohrebu.
4. Bežné spôsoby ukladania ľudských pozostatkov a ostatkov neplatia, ak by dôležitý všeobecný
záujem (napr. epidémia) vyžadoval v Sihelnom iný druh uloženia.
5. Ak rodič, občan Sihelného, po-
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žiada o pochovanie potrateného či
predčasne narodeného plodu, správa mu to umožní. Uloženie do zeme
nemusí byť evidované na matrike.
Článok V
Užívanie hrobového miesta
1. Správa prenajíma hrobové
miesta na: a) hrob najmenej na dĺžku tlecej doby, ktorá je na 30 rokov,
b) hrobku (stavbu) 50 rokov,
c) dobu prenájmu možno predĺžiť.
2. Hrobové miesto sa prenajíma
na základe nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a nájomcom. Zmluva musí obsahovať dobu prenájmu, cenu a charakteristiku miesta (hrob, hrobka, urnové
miesto a pod.)
a) poplatky za prenájom sú stanovené v cenníku pohrebiskových
služieb, ktorý bude prílohou tohto
prevádzkového poriadku,
b) uzatvoriť nájomnú zmluvu na
vopred vybrané hrobové miesto
nie je možné. s výnimkou zostatkových voľných miest, ktoré
vznikli pri postupnom prenajímaní hrobových miest.
3. Na základe nájomnej zmluvy je možné hrobové miesto rôznym spôsobom upravovať (postaviť hrobový rám, pomník, krycie
dosky, vysadiť kvety a pod.)
a) pred začiatkom akýchkoľvek
stavebných prác, oprávnená osoba (nájomca miesta) je povinná
toto nahlásiť správe pohrebiska ,
ktorá je povinná miesto náhrobku vymerať, a namerané miery
a výšky zamerané správcom rešpektovať,
b) pri vyhotovení stavby náhrobku alebo pri jeho úprave musí sa
stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska, najmä pokiaľ ide
o tvár, rozmery, výzdobu alebo
druh použitého materiálu,
c) pri stavbe náhrobku stavebník
musí dodržať maximálne miery:
– jednohrob šírka 120 cm x dĺžka
240 cm; – dvojhrob šírka 220 cm
x dĺžka 240 cm, – hrobový rám
nesmie presiahnuť 30 cm výšky,
v najvyššom bode pôvodného terénu hrobového miesta, – výška
náhrobného kameňa nie je limitovaná, je potrebne ju prispôsobiť estetickému a celkovému vzhľadu cintorína.
4. Právo na hrobové miesto môže v prípade smrti užívateľa preniesť na inú oprávnenú osobu výlučne prevádzkovateľ pohrebiska.
Osobné dohody medzi užívateľmi
nie sú pre ňu záväzné.
5. Prevádzkovateľ je povinný viesť
evidenciu hrobových miest a mať
situačný plán cintorínov.
6. Právo na hrobové miesto na
pohrebisku v Sihelnom zaniká
po uplynutí doby, na ktorú bolo
miesto prenajaté, ak: a) pomery na
pohrebisku neumožňujú prenajatie

miesta na dlhšiu, ako je tlecia doba,
b) užívateľ neplatí za prenajaté
miesto,
c) užívateľ neudržiava prenajaté
miesto v riadnom stave,
d) pohrebisko alebo jeho časť má
byť podľa úradného rozhodnutia
zrušené.
7. Ak je nájomca známy a neplatí
nájomné, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné
a) prevádzkovateľ písomne vyzve
užívateľa, aby do jedného roka odstránil náhrobky, rámy a iné stavby, ktoré vybudoval, a to na vlastné náklady. Ak sa tak nestane v lehote jedného roka, prevádzkovateľ
ich predá v dražbe,
b) ak užívateľ hrobového miesta zomrel, presťahoval sa alebo
z iných dôvodov nie je známa jeho
adresa, správa tak urobí oznámením na verejnom mieste,
c) ak je nájomca neznámy, výpovedná lehota plynie päť rokov odo
dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. V prípade, že sa v tomto
období nájomca neprihlási, príslušenstvo hrobu sa predá v dražbe.
Článok VI
Povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) starať sa o celkový vzhľad pohrebiska, o zeleň a jej pravidelnú
údržbu,
b) upravovať a čistiť pohrebiskové
komunikácie,
c) spravovať a udržiavať objekty,
inžinierske siete, oplotenie, starať
sa o čistotu a poriadok,
d) mať chladiace zariadenie, ktoré bude využívať na ukladanie ľudských pozostatkov do
času pochovania, zariadenie musí trvale
udržať teplotu v rozmedzí 0 až 5ºC,
e) režim údržby, čistoty a dezinfekcie používaných budov, zariadení a nástrojov,
f) kontrolovať dodržiavanie tohto
poriadku.
2. Prevádzkovateľ je tiež povinný:
a) zriaďovať miesta na hroby, hrobky a urnové hroby (ďalej len hrobové miesta),
b) zabezpečovať výkop hrobových
jám, ukladať do nich rakvy s ľudskými pozostatkami a ostatkami,
zasypávať ich a navršovať na ne
zeminu,
c) osádzať urnové miesta,
d) ukladať urny do hotových miest,
e) vykonať rozlúčkový obrad v obradnej sieni alebo nad hrobom podľa objednávky oprávnenej osoby,
f) prenajať hrobové miesto oprávnenej osobe,
g) viesť evidenciu o pochovaní
mŕtvych a uložení spopolnených
pozostatkov na pohrebiskách.
3. Súčasťou povinností prevádzkovateľa pohrebiska je aj:
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a) prevzatie ľudských pozostatkov a ostatkov, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho
a štatistickým hlásením o úmrtí
vystavenom lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, prípadne
pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu,
b) umožniť osobám blízkym zosnulého byť pri konečnom zatváraní rakvy pred pochovaním,
c) umožniť pri obradoch účasť zástupcov cirkví a iných inštitúcií,
ktorých zosnulý bol členom (napr.
hasiči, vojaci a iní) v súlade s vôľou
obstarávateľa pohrebu,
d) zdržať sa akéhokoľvek necitlivého správania sa pracovníkov pohrebiska pri príprave rozlúčkového
aktu a počas jeho priebehu.
Článok VII
Oprávnená osoba
1. Oprávnenou osobou v zmysle
tohto poriadku je každý, kto je držiteľom nájomnej zmluvy.
2. Zmluva oprávňuje jej držiteľa nakladať s hrobovým miestom
podľa tohto poriadku.
Článok VIII
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia
1. a) Rakva s telesnými pozostatkami zosnulého sa ukladá do samotného hrobu ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do
spoločného hrobu (epidémia),
b) hĺbka hrobu pre dospelú osobu
a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť
minimálne 160 cm, pre dieťa mladšie ako 10 rokov minimálne 120 cm,
c) dno hrobovej jamy musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou
spodnej vody,
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
e) rakva musí byť po uložení do
hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 120 cm,
f) na pohrebiskách v Sihelnom sa
kopú hrobové jamy v týchto rozmeroch: jednoduchý výkop: 210 cm
x 80 cm x 160 cm; dvojitý výkop:
210 cm x 80 cm x 210 cm; jednohrobka: 240 cm x 110 cm x 160 cm.
Dvojhrobka: 240 cm x 110cm x
210 cm; detský hrob mladšie ako
10 rokov: 160 cm x 60 cm x 120 cm
(dĺžka môže byť aj menšia).
2. a) Pred uplynutím tlecej doby sa
môžu do tohto istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky , ak je
možné ich umiestniť nad úroveň
posledne pochovaného a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 100 cm,
b) ak nie je možné dodržať stanovenú hĺbku pochovania pred uplynutím tlecej doby, na uloženie rakvy je
potrebné nové hrobové miesto,
c) hĺbka hrobovej jamy sa meria
Pokračovanie na 18. strane
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Správa pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sihelné
Dokončenie z 17. strany
z povrchu terénu v jej kútoch,
v najnižšom bode pôvodného profilu pôdy na hrobovom mieste.
3. a) Pred uplynutím tlecej doby
možno ľudské ostatky exhumovať
na žiadosť: orgánov činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu
alebo blízkej osoby, ak obstarávateI
pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom bola obec Sihelné,
b) žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu. Musí obsahovať posudok úradu, list o prehliadke mŕtveho, štatistické hlásenie o úmrtí a nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom, kde budú ostatky uložené,
c) náklady na exhumáciu hradí
ten, kto o ňu požiadal,
d) telesné ostatky osoby, ktorá bola
v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou alebo ostatky v stave pokročilého rozpadu nemožno
v zmysle zákona exhumovať,
e) po exhumačných prácach musia
pracovníci prejsť dôkladnou osobnou očistou pod tečúcou vodou,
f) exhumácia môže byť vykonaná,
ak: je kladný posudok úradu; ak žiadateľ zabezpečí konečnú rakvu na
uloženie ostatkov, alebo ak je pristavené vozidlo s chladiacim zariadením v súlade s § 8 ods.3 písm. a platného zákona sú prítomní zástupcovia úradu, ak o to požiadajú,
g) vozidlo, ochranné osobné pracovné pomôcky použité náradie
a prostriedky musia byť
dôkladne umyté, dezinfikované,
prípadne odložené do odpadu (viď
Prevádzkový poriadok pohrebnej
služby).
3. Hroby a hrobky s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej
správy na ochranu pamiatkového fondu a Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky rozhodli, že
majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, môžu byť zrušené
len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia MK SR.
4. Hroby a hrobky s príslušenstvom vyhlásené za úradné kultúrne pamiatky môže zrušiť len Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
5. Hroby a hrobky evidované v zozname pamätihodností obce Sihelné sa môžu zrušiť len s jeho súhlasom.
Článok IX
Označovanie hrobov
1. Základné označenie hrobu po
uložení rakvy s telesnými pozostatkami je drevený kríž, na ňom
viditeľnou farbou napísané meno
a priezvisko pochovaného s dátumom narodenia a úmrtia.
2. Na želanie oprávnenej osoby
možno označenie vykonať i drevenou tvarovanou doskou.

Článok X. Evidencia
1. O uložení rakiev do hrobu a uložení urien s popolom mŕtvych vedie prevádzkovateľ evidenciu
v hrobových knihách.
2. Evidencia musí obsahovať:
a) názov a miesto pohrebiska,
b) meno a priezvisko osoby, ktorej
ľudské pozostatky sú v hrobovom
mieste uložené,
c) miesto a dátum jej narodenia
a úmrtia, rodné číslo,
d) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
e) záznam o nebezpečnej chorobe,
ak mŕtvy bol nakazený nebezpečnou chorobou,
f) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo
nájomcu, ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
g) dátum uzatvorenia nájomnej
zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
h) údaje o vypovedaní nájomnej
zmluvy.
3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný
viesť evidenciu:
a) o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) o zrušení pohrebiska,
c) o skutočnosti, či je hrob národná kultúrna pamiatka, pamätihodnosť alebo vojnový hrob.
4. Evidencia hrobových miest má
trvalý charakter.
Článok XI
Práce na pohrebiskách
1. Oprávnená osoba je povinná udržiavať hrobové miesto v riadnom
stave. Musí byť odburinené, pokosené, očistené od rôznych nánosov
a pomníky nesmú svojím osadením
ohrozovať návštevníkov.
2. Stavby pomníkov vykonávajú
na cintoríne poskytovatelia služieb na základe objednávky oprávnenej osoby a s písomným súhlasom prevádzkovateľa.
Súhlas správy je spoplatnený za
paušálnu úhradu (skládka materiálu, voda, elektrina a pod.)
3. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na cintoríne, je povinný zvyšky použitých materiálov bezodkladne vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.
4. Demontáž, odstraňovanie, odvoz
pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí vlastník vopred
oznámiť správe kvôli evidencii.
5. Na osadenie nového pomníka je
potrebný súhlas prevádzkovateľa.
6. Urny môžu s povolením správy uložiť na prenajaté miesto aj iné
osoby.
Článok XII
Vstup na cintorín a iné opatrenia

1. Pohrebiská na verejnosti prístupné denne: v letnom období od
8.00 hod. do 22.00 hod a v zimnom
období od 8.00 hod. do 20.00 hod.
2. Prístup nájomcov hrobových
miest a návštevníkov k vode na
polievanie ovplyvňujú sezónnosť
a klimatické podmienky regiónu.
3. Odpadky rastlinného a iného
pôvodu sú nájomcovia povinní
ukladať do kontajnera.
4. Vstup na pohrebiská s motorovými vozidlami je povolený výlučne vozidlám pohrebno-cintorínskych služieb, a so súhlasom prevádzkovateľa aj vozidlám osôb,
poskytujúcim služby pre oprávnené osoby.
5. V záujme zachovania verejného
poriadku a dôstojnosti je zakázané na pohrebiskách:
– vodiť do nich psov a iné zvieratá,
– používať alkoholické nápoje,
– odhadzovať rôzny odpad mimo
určené miesta,
– ničiť zeleň a spaľovať akýkoľvek
odpad,
– fajčiť na pohrebiskách. Zákaz
platí aj pre oprávnené osoby, pracovníkov prevádzkovateľa i návštevníkov.
Článok XIII
Zamestnanci prevádzkovateľa
Zamestnanci prevádzkovateľa sú
povinní:
1. Kopať hrobové jamy a ukladať
do nich rakvy s ľudskými pozostatkami a ostatkami.
2. Vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľom
a oprávnenej osoby.
3. Pri práci používať osobné
ochranné pracovné prostriedky.
4. Chrániť majetok spoločnosti
a šetrne zaobchádzať s pridelenými pracovnými prostriedkami.
5. Zachovávať pietu k mŕtvym
a pozostalým.
6. Dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi.
7. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
v platnom znení premietnutých do
tohto prevádzkového poriadku vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
8. Priestupky a iné správne delikty prejednáva úrad a ukladá za ne
sankcie v zmysle § 30 a 31 uvedeného zákona.
Článok XV.
Na pohrebiskách je zakázané
1. Pochovať nespopolnené ľudské
pozostatky mimo pohrebiska obce Sihelné.

2. Upravovať, konzervovať a balzamovať pozostatky a exhumovať ostatky osoby, ktoré boli v čase úmrtia nakazené nebezpečnou
chorobou (infekčnou chorobou),
alebo ktoré sú v stave pokročilého
rozkladu.
3. Vystavovať ľudské pozostatky v otvorenej rakve viac ako tri
dni od úmrtia, ak neboli uložené
v chladiacom zariadení.
4. Zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi látkami bez posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
5. Prevádzkovateľ nesmie prevážať ľudské pozostatky na miesto
pohrebu inak ako oblečené a v konečnej rakve. Vo výnimočných prípadoch sa môže použiť transportná rakva, ale obidva spôsoby musia byť v súlade s listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí.
6. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať
v zmysle § 10 zákona č. 470/2005
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov o pozemných komunikáciách len vo vozidlách vybavených chladiacim zariadením.
7. Prepravu ľudských pozostatkov
mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia
nakazený nebezpečnou chorobou,
možno vykonať len vo vzduchotesne uzatvorenej konečnej rakve po
súhlase Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Článok XVI
Zrušenie pohrebiska
Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v zmysle § 26 zákona
č. 470/2005 Z. z o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov.
Pohrebisko môže zrušiť len
obec a nie skôr, ako uplynie tlecia
doba všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
Obecné zastupiteľstvo obce Sihelné ruší Všeobecne záväzné nariadenie na prevádzku Domu Smútku a pohrebiská obce Sihelné.
Prevádzkový poriadok Pohrebiska na území obce Sihelné bol
schválený Uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné z 27.
augusta 2007.
Prevádzkový poriadok Pohrebiska na území obce Sihelné nadobúda účinnosť 27. 8. 2007.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
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Sihelnianski futbalisti majú pušný prach v kopačkách
Po nedeľňajšom zápase Sihelné – Zákamenné 1:1 (0:1)
sú muži na jeseň v tabuľke na 6. mieste.

Oravský futbalový
zväz
a zástupcovia
klubov I.
a II. triedy dospelých na zasadnutí 5. 7. rozhodli
o rozšírení I. triedy
na 16 družstiev, II.
triedy na 16 družstiev,
čím sa zlúčila II. trieda
a II. trieda B.
Bude zaujímavé sledovať dianie týchto zlúčených skupín.
Prajeme družstvu
dospelých veľa zdaru
a presný pušný prach
v kopačkách.

Dorast
V družstve dorastu
k veľkým zmenám
v kádri nedošlo,
po reorganizácii súťaže, kde z I.
triedy A,
B prvých 7
dr užstiev
v y t vor ilo

KONEČNÉ TABUĽKY SÚŤ.
ROČNÍKA 2006/07
Muži II. trieda sk. B
1. Krivá
14 11 2 1 38:11
2. Bobrov
14 7 3 4 32:22
3. Sihelné
14 6 5 3 24:15
4. O. B. Pot. 14 3 3 8 19:36
5. Rabčice
14 5 1 8 22:28
6. Vitanová 14 4 3 7 19:28
7. Or. Polhora 14 3 4 7 12:22
8. Habovka 14 5 3 6 22:26

35
24
23
12
16
15
13
18

I. triedu a od
8 do 14 vytvorilo II. triedu dorastu. Je potešiteľné, že
dorast postúpil do prvej triedy zo
6. miesta.
Dorast
I. trieda sk. B
1. Or. Veselé 24 19 2 3 90:18 59
2. O. Polhora 24 17 2 5 69:25 53
3. Novoť
24 13 4 7 65:44 43
4. Or. Lesná 24 13 3 8 68:44 42
5. Zákamené 24 12 3 9 59:43 39
6. Zubrohlava 24 12 3 9 59:44 39
7. Sihelné
24 11 5 8 53:45 38
8. Vavrečka 24 10 6 8 46:40 36

9.
10.
11.
12.
13.

Mutné
Klin
Beňadovo
Breza
Bobrov

24
24
24
24
24

7 3 14
7 2 15
6 4 14
5 11 8
4 2 18

23:43 24
30:57 23
36:56 22
26:103 16
25:87 14

Po nedeli: Sihelné – Dlhá 2:1
(0:1) je dorast v jesennej tabuľke
na 3. mieste.
Starší žiaci
Po súťažnom ročníku 2006 –2007,
v ktorom ostali na popredných
miestach v tabuľke, sme ich prihlásili do súťaže aj v roku 2007/08.
Starší žiaci II. trieda
1. Námest. 26 20 2 4 95:27 62
2. Istebné
26 20 1 5 112:40 61
3. Habovka 26 16 5 5 77:32 53
4 .Breza
26 16 2 8 69:40 50
5. Sihelné
26 13 6 7 51:34 45
6. Krivá
26 12 3 11 68:54 39
7. O. Podz. 26 11 5 10 49:50 38
8. Novoť
26 9 6 11 52:54 33
9. Zázrivá
26 9 3 14 73:79 30
10. Krušetn. 26 7 7 12 34:69 28
11.Babín
26 7 5 14 37:54 26
12.Podbiel
26 5 6 15 27:64 21
13.Vasiľov
26 5 5 16 31:82 20
14.Bobrov
26 4 0 22 35:131 12
Po poslednom zápase Sihelné
– Bziny 6:0 (3:0) sú starší žiaci
v tabuľke na 1. mieste .

Mladší žiaci sk. C
1. Or. Polhora 12 6 4 2 17:7 22
2. Sihelné
12 4 3 4 11:15 15
3. Rabčice
12 2 5 5 9:14 11
Do súťaží sú prihlásené aj družstvá ml. žiakov. Skupina: Rabčice,
Oravská Polhora, Zákamenné, Sihelné.
Prípravka
Rabča, Sihelné, Námestovo, Oravské Veselé B.
Do nového súťažného ročníka
TJ – FK sa prihlásilo 5 družstiev
počas augusta a septembra.
V prestupových termínoch
odišli FK Karol Brišák do Rabčíc,
T. Pindják hosťovanie Námestovo,
dorast Michal Grižak Námestovo,
žiaci ml. Jaššák – Rabča.
Posily: prestup Tvrdošín Patrik Chudjak dorast, prestup Jakub
Chudiak ml. žiaci. Ukončenie Námestovo Martin Pindjak Dospelí.
Treba veriť, že do nového súťažného ročníka 2007 – 2008 vstúpia
naši futbalisti úspešne a veríme že
futbalovú verejnosť príjemne prekvapia.
Ďakujem všetkým, ktorí dopomohli zdarnému priebehu súťažného ročníka 2006 – 2007.
Ján Kozák

VYŽREBOVANIE A doterajšie Výsledky majstrovských futbalových zápasov – Jeseň 2007
Dátum

Dospelí

Výsledky Dátum

Dorast I. trieda

Výsledky Dátum

Žiaci II. trieda

5. 8. N Babín – Sihelné

Výsledky

5. 8. N Or. Polhora – Sihelné

0:2

5. 8. N Oravská Lesná – Sihelné

0:0

12.8. N Sihelné – Krušetnica

6:1

12.8. N Sihelné – Zubrohlava

1:0

12. 8. N Sihelné – Krušetnica

3:0

19. 8. N Or. B. Potok – Sihelné

1:0

19. 8. N Vavrečka – Sihelné

0:1

19. 8. N Kraľovany – Sihelné

1:6

26. 8. N Sihelné – Beňadovo

2:1

26. 8. N Sihelné – Párnica

2:0

26. 8. N Sihelné – Beňadovo

6:1

31. 8. Pi Sihelné – Oravská Lesná

4:0

2.9. N Oravská Polhora– Sihelné

4:0

2.9. N Breza – Sihelné

2:5

2.9. N Bziny – Sihelné

5:2

9. 9. N Sihelné – Dlhá

2:1

9. 9. N Sihelné – Bziny

6:0

9. 9. N Sihelné – Zákamenné

1:1

16. 9. N Zákamenné – Sihelné

16. 9. N Rabčice – Sihelné

14. 9. Pi Liesek – Sihelné

23. 9. N Sihelné – Lokca

23. 9. S Sihelné – Novoť

16. 9. N Rabčice – Sihelné

29. 9. S Or. Podzámok – Sihelné

30. 9. N Bobrov – Sihelné

23. 9. N Sihelné – Habovka

7. 10. N Sihelné – Hruštín

7. 10. N Sihelné – Krivá

30. 9. N Istebné – Sihelné

13. 10. S Podbiel – Sihelné

14. 10. N Podbiel – Sihelné

7. 10. N Sihelné – Klin

21. 10. N Sihelné – Liesek

21. 10. N Or. Podzámok – Sihelné

14. 10. N Mutné – Sihelné

28. 10. N Novoť – Sihelné

28. 10. N Sihelné – Zazrivá

21. 10. N Sihelné – Hruštín
28. 10. N Vasiľov – Sihelné

0:3
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najlepší drevorubač JAROSLAV
PERVEKA zo Sihelného DRUHÝ
Víťazom majstrovstiev
Slovenska v práci
s motorovou pílou sa stal
slovenský pretekár Jaroslav
Kukuc,
na 2. mieste náš rodák
Jaroslav Perveka.
Námestovo a Sihelné boli v piatok a v sobotu miestom konania
17. majstrovstiev Slovenskej republiky v práci s motorovou pílou Oravský pohár – Drevorubač
2007. O titul víťaza súperilo 36
pretekárov zo štyroch krajín. Na
stupni víťazov stáli dvaja slovenskí a jeden český pretekár.
Víťazom sa stal Jaroslav Kukuc, domáci pretekár z obce Liesek na Orave. Na druhom mieste skončil minuloročný víťaz,
Slovák Jaroslav Perveka. Tretie

miesto obsadil český pretekár Jiří
Anděl.
Na majstrovstvách súťažili drevorubači z Poľska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska.
Pretekári si zmerali sily v disciplínách: stínka stromu, výmena reťaze, kombinovaný rez, presný rez
a v odvetvovaní. Prvá disciplína,
smerovaná stínka, sa uskutočnila v poraste urbáru Sihelné, z bezpečnostných dôvodov s vylúčením
účasti verejnosti. Ostatné disciplíny sa uskutočnili v areáli amfiteátra v Námestove, na brehu Oravskej priehrady. Ako každý rok, lesníci pripravili pre verejnosť sprievodné akcie určené pre širokú verejnosť. V areáli lodenice na brehu Oravskej priehrady súťažili
návštevníci v presekávaní polien
a čas, v hode sekerou na cieľ, v se-

Sisi a Helne
Pod krásnou belasou
oblohou boli mohutné hory
so štíhlymi stromami.
Lesy boli husté, že zver ani
poriadne nemohla nájsť
svoju korisť. V noci bolo počuť z hory zavýjanie vlkov,
spev a krik zbojníkov.
O hore sa vravievalo,
že tam bývajú zbojníci, a preto tam ľudia nechodievali.
Veď kto by už len chcel nejakého zbojníka stretnúť?
Raz sa Sisi vracala neskoro
z jarmoku a chcela si skrátiť cestu

domov cez tmavú horu. Nešťastnica veľmi sa ponáhľala domov ku
chorej materi. V lese však stretla
ozbrojených zbojníkov, ktorí Sisi zajali. Keď sa Sisi nevrátila domov, začali ju ľudia hľadať. Ľudia
sa ale báli vstúpiť do lesa. Vybral
sa ju teda hľadať aj švárny mládenec Helne, ktorý týmto krajom len
prechádzal a z úst domácich sa
o tejto tragédii dozvedel. Vybral
sa preskúmať les. Šiel veľmi opatrne. Sledoval, hútal, ako zbojníkom prejsť cez rozum. Šuhaj vysledoval, že Sisi držia v klietke na
vysokom strome a všimol si aj toho, že si tí chuligáni veľmi radi vy-

výsledky Oravského
pohára
XVII. Majstrovstiev
Slovenska

kaní na presnosť a v pílení dvojmužnou pílou.
Pre deti pripravili lesní pedagógovia rôzne hry a súťaže. Zlatým
klincom sprievodného programu bola „prvá lesnícka plť na
Oravskej priehrade“, ktorá sa
plavila po zálive priehrady. Pltníci okrem ľudových piesní poskytli záujemcom výklad o pltníctve a pravý pltnícky obed.
V areáli amfiteátra mohli návštevníci vidieť troch oravských
rezbárov pri práci: majstri rezbári vyrezali do topoľového dreva sochu.
Tohtoročné majstrovstvá Slovenska v práci motorovou pílou
Oravský pohár Drevorubač 2007
boli zároveň kvalifikáciou slovenských pilčíkov na budúcoročné
majstrovstvá sveta v Belgicku.

1. Jaroslav Kukuc Sk, 2. Jaroslav
Perveka zo Sihelného, 3. Jiří
Anděl CZ.
Stínka: 1. Jaroslav Kukuc SK,
2. Marek Anděl, 4. Jaroslav Perveka.
Odvetvovanie: 1. Jaroslav Kukuc
SK, 2. Tomáš Kvsničák CZ, 5. Jaroslav Perveka.
Výmena reťaze: 1. Jiří Anděl CZ,
2. Mário Mudrák Sk, 3. Jaroslav
Perveka.
Kombinovaný rez: 1. Jiří Kostrůnek CZ, 2. Miroslav Dolník Sk, 11.
Jaroslav Perveka.
Presný rez: 1. Jaroslav Perveka,
2. Jiří Anděl CZ, 3. Jiří Vorlíček
Ing. CZ.
–red

pijú. Keď sa zbojníci vybrali chytiť
si nejakú zver na večeru, Helne im
zatiaľ nasypal do vína prášok na
spanie vyrobený z čarovných bylín od jej baby – gušľorky, ako sa
im vtedy hovorilo. Keď sa zbojníci vrátili, napili sa vína a zaspali.
Helne neváhal, zbojníkom zobral
kľúče spoza pása a vyslobodil Sisi. Spiacich zbojníkov naložil na
voz a odviezol ďaleko z hory preč.
Museli sa tí čudovať, keď sa zobudili na neznámom mieste a nevedeli cesty späť. Ľudia sa veľmi tešili z toho, že mládenec Helne zachránil dievča v osade veľmi obľúbené a zbojníkov do ďalekých končín odohnal.
Lenže čo, Helne sa hneď zadíval do Sisiných hlbokých očí a za-

čali sa tajne stretať na
tom mieste
devinej záchrany. Ich
veľká láska
prerástla až
do svadby.
Na mieste, kde našiel Helne svoju nevestu,
porúbal všetky bujaré stromy a postavil z nich krásny dom. Nevesta sa so ženíchom hneď po svadbe odsťahovali do nového domca
v horách.
Sisi a Helne boli pekný pár
a ľudia miestu, kde bývali
začali hovoriť
Sihelné.
Veronika Brezoňáková st.
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Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Radosť z narodenia Spasiteľa
Vám praje starosta obce

Júlia Kormanová,4. B

Vianoce po celý rok
Kto by ich nechcel mať. Ale povedať
to môžeme len o človeku, ktorému každý
deň žiari úsmev na tvári ako slnko či mesiac na oblohe. Škoda, že ich je tak málo! Ešte že sú na svete deti. Tým sa to ešte
ako-tak darí! U dospelých je to podstatne
ťažšie. Našťastie tu máme znova Vianoce.
Aj keď najväčšiu radosť z nich majú opäť
hlavne deti! Oni sa neboja povedať, že sú
to najkrajšie dni v roku, pretože ozdobujeme vianočný stromček sladkosťami, na
ktorých si potom potajomky pochutíme.
A majú ich radi aj preto, lebo v tieto dni

príde k nám Ježiško a donesie nám darčeky. Nezabudnú si však pripomenúť aj iný
dôvod radosti! V tieto dni sa stretnú celé
naše rodiny. Jedna malá slečna to vyjadrila týmito slovami: „Na Vianoce je u nás plný dom: dve babky, mama, tato, ujo, teta,
dedo, ja a pes. A babka vtedy robí najlepšiu kapustnicu na svete. V ten deň sú všetci
šťastní a majú sa radi. Vianoce má rád asi
každý.“ Dúfajme, že má pravdu. Nedovoľme, aby nám tieto krásne kresťanské sviatky prekĺzli pomedzi prsty. Sú to skutočne sviatočné dni! Oživujú naše spomien-

ky na pekné a šťastné chvíle. Ale nemusia
to byť iba spomienky. Šťastné môžu byť aj
prítomné chvíle. A netreba tomu tak veľa.
Stačí si v rodinnom kruhu vychutnávať pokoj s tými najbližšími, stačí vypnúť televízor, aby sme sa mohli jeden druhému venovať v radostnej atmosfére. Skutočne netreba toho veľa. Ľudské šťastie sa dá dosiahnuť cez jednoduché maličkosti, ako
je úsmev, dobré slovo, prejav vďačnosti…
A vtedy nám ako hviezdy z neba padnú do
náručia tisíce nečakaných radostí…
Ľuboš Šípoš,správca farnosti
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ROZPOČET OBCE SIHELNÉ NA 2008
Bežné príjmy
100 – Daňové príjmy
111003 Výnos dane
120 – Dane z majetku
121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky fyzické osoby
121002 Daň zo stavieb – fyzické osoby
121002 Daň – nedoplatky z minulých rokov
121003 Daň z bytov
133 – Dane za špecifické služby
133001 Daň za psa
133006 Daň za ubytovaciu kapacitu
133003 Za nevýherné hracie automaty
133012 Za užívanie verejného priestranstva
133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
133013 Nedoplatky na odpadoch
212 – Príjmy z vlastníctva
212003 Z prenajatých budov
220 – Administratívne a iné poplatky a platby
221004 Správne poplatky
222003 Pokuty a penale za porušeniepredpisov
223 – Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja
a služieb
223001 Poplatky a pladbby za predaj vyrobkov, tovarov
a služieb
223001 DS – voda
223001 Za miestny rozhlas
223001 Za kopírovanie
223001 Za kuchynský odpad
223002 Príspevok od rodičov
223001 Réžia na stravné ŠJ
223001 Cintorínsky poplatok
240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
243 Z účtov finančného hospodárenia
292012 Príjmy z drobnopisov – vratka za elek. Energiu
312001 Transfery v ramci ver.spravy zo štátneho rozpočtu
Bežné príjmy – spolu
Kapitálového príjmy
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu spolu
Bežné výdavky
Oddiel 234 01116 Obce
610 – Mzdy, platy a ostatné vyrovnania
611 Tarifný plat
612 Príplatky – osobný
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
631 – Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
632 – Energia, voda a komunikácie
632001 Energia
632001 Palivo na vykurovanie
632002 Voda
632003 Telefon a fax
632003 Poštové služby
633 – Materiál
633001 Interiérové vybavenie
633002 Výpočtová technika
633004 Prevádzkové zariadenia, technika a náradie
633006 Kanc. potreby a papier
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13000
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270
100
1
2
10
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6
404
100
600
40
1
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6
2
1
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4
3
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15288
15288

Obecné zastupiteľstvo / rozpočet

Zhodnotenie
odchádzajúceho roku
Blíži sa koniec roka, je čas bilancovať a zhodnotiť všetko, čo sa
v odchádzajúcom roku dobre alebo
menej dobre urobilo.
Z pohľadu obce sme sa zamerali
na rekonštrukciu budovy obecného
úradu. Ako sami vidíte, zmenil sa
celkový vzhľad budovy zvonku a jeho
okolia, ale najmä vo vnútri budovy.
V prvom rade sa urobila nová sedlová strecha, ktorá nahradila pôvodnú zatekajúcu rovnú strechu. Pod
ňou vznikli nové priestory na veľkú
zasadačku a archívy. Pomenilo sa
usporiadanie kancelárií na prízemí a na prvom poschodí. Urobila sa
nová elektroinštalácia, počítačové
a telefónne siete, nové kúrenie, podlahy, omietky, stropy schodiská so
zábradliami, obklady a dlažby, dvere a vymenil sa starý nábytok za nový. Bolo to nutné urobiť, lebo budova obecného úradu charakterizuje
aj reprezentuje obec. Okolie získalo nový vzhľad a pribudlo aj menšie
parkovisko, ktoré bolo veľmi potrebné. Vonkajšie nedorobky sa dokončia hneď z jari.
Ďalšia rekonštrukciou bola výmena svietidiel verejného osvetlenia
v celej obci za úsporné svietidlá. Robilo sa to hlavne kvôli úspore elektrickej energie, kvalite osvetlenia
a taktiež kvôli zvýšeným nákladom
na údržbu.
Nutnou rekonštrukciou bol aj
miestny rozhlas s rozhlasovou
ústredňou, bolo to všetko v havarijnom stave. Starý rozhlas sa vymenil
za nový, bezdrôtový. Tu by som chcel
poprosiť občanov, ak na niektorých
miestach je zle počuť alebo sú iné
nedostatky, aby nám to včas oznámili na obecný úrad z dôvodov doladenia a vyskúšania.
V jesennom období sa rekonštruovala cesta do Dušaka. Niektoré čas-

ti sa najprv vysypali riečnym štrkom,
potom sa celý úsek nasypal makadamom, ktorý sa zhutnil valcom a vyčistili sa a prehĺbili rigoly. Momentálne je cesta v slušnom stave, niektoré úseky sa opravia ešte na jar.
Chcem sa dotknúť odpadového
hospodárstva. Myslím si, že už každý má smetnú nádobu. Stále je veľa nezodpovedných ľudí, ktorí vyvážajú odpad mimo dediny, ide hlavne o fľaše, šatstvo a rôzne iné smeti.
A čo je už vrchol, tak sú to vyvezené
vnútornosti, hlavy a kopytá po zabitom hovädzom dobytku, ktorý mnohokrát je vyhodený hneď vedľa cesty.
Pri prichytení takéhoto občana mu
hrozí pokuta minimálne 5 tis. Sk
a zároveň si to musí sám odpratať.
Ako ste si všimli, tak už pravidelne
sa okrem domového odpadu vyváža
aj sklo, plasty, elektroodpad a akumulátory. Tu by som chcel upozorniť, že elektroodpad a akumulátory je veľmi nebezpečný odpad pre životné prostredie. Kontajnery na sklo
sú štyri, ktoré sa nachádzajú po celej obci. Vrecia na plasty sa v novom
roku roznesú po všetkých rodinných
domoch a pri odovzdaní plného vreca s odpadom vám budú dané nové
vrecia. Zber týchto odpadov bude
vždy vyhlásený v miestnom rozhlase a vy si ho vyložíte k bránke, skadiaľ sa zozbiera. Tieto druhotné odpady nehádžte do smetných nádob,
tým nielenže naplníte smetnú nádobu, ale odpad pôjde na ďalšie spracovanie. Prosím vás, naučme sa to
a zvyknime si na tento systém.
Chcem sa poďakovať všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
reprezentovali našu obec.
Ďakujem   Cirkevnej základnej
škole a materskej škole za veľmi
dobrú reprezentáciu obce, propagáciu a veľmi dobrú spoluprácu.
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Plán nadstavby požiarnej zbrojnice

Arch. GAM

Obecné zastupiteľstvo / rozpočet

Ďakujem všetkým futbalistom,
počnúc do tých najmenších po tých
najstarších. Tu by som hlavne chcel
poďakovať Janovi Kozákovi, Emilovi Bielákovi, Štefanovi Sunegovi, Janovi Kolčákovi, Antonovi Randiakovi a Františkovi Chudiakovi.
Ďakujem
stolnotenisovému
družstvu, ktoré taktiež reprezentuje obec v okresných súťažiach.
Ďakujem všetkým organizátorom medzinárodnej drevorubačskej
súťaže Oravský drevorubač,  v ktorej jedna časť sa koná v Sihelnom.
Touto cestou chcem veľmi poďakovať úspešnému drevorubačovi z  našej obce Jaroslavovi Pervekovi, ktorý
obsadil v tejto náročnej súťaži pekné druhé miesto.
Ďakujem všetkým organizátorom Sihelského turba, kde išlo o súťaž podomácky vyrobených traktorov. Bola to veľmi pekná a vydarená akcia. Preto ďakujem Mariánovi
Stašovi, Antonovi Vnenčákovi, Jozefovi Fernízovi, Dušanovi Grobarčíkovi a ostatným organizátorom.
Ďakujem všetkým organizátorom a účinkujúcim z Folklórnych
slávností pod Pilskom a Babou Horou, tento festival každý rok získava
na svojej atraktivite a kvalite.
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Ďakujem folklórnym skupinám
za reprezentáciu našich tradícií
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Hlavne Kristíne Vnenčákovej
a Milanovi Vonšákovi a ich folklórnej skupine, ako aj ľudovej hudbe
Bielákovcov a detskej ľudovej hudbe Pietruska.
Ďakujem členom chrámového
zboru, vedúcej Jane Brandísovej
a organistke Zuzane Fernézovej.
Ďakujem všetkým poslancom
obecného zástupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a drobnej
prevádzky za prácu, ktorú vykonávajú v prospech obce a za veľmi dobrú spoluprácu, aj keď vždy to nie je
jednoduché.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu s pánom farárom.
Ale hlavne sa chcem poďakovať
Pánu Bohu za svoje zdravie a silu,
ktorú mi dáva. Mojej rodine za trpezlivosť a lásku.
Možnože veľa ďakujem, ale si to
zaslúžia. Ak som na niekoho zabudol, tak mi to prepáčte.
Nakoniec Vám prajem požehnané a milostiplné prežitie vianočných
sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2008.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Posledné zastupiteľstvo
Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 14. decembra 2007 o 16. 30
hodinev zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
D. Ukladá:
1. Umiestniť koše na odpad na
cintorín.
2. Umiestniť dopravnú značku
„Zákaz vjazdu“ na miestnu komunikáciu k rímskokatolíckemu kostolu s výnimkou pre ťažko zdravotne postihnutých.
3. Vyrovnať zámkovú dlažbu

v areáli rímskokatolíckeho kostola v jarnom období.
4. Doriešiť autobus s odchodom o 18, 05 hod. z Rabče – rázcestie Sihelné.
5. Predvolať Vladimíra Mazuráka bytom Sihelné č. p. 171, ohľadom jeho sociálnej situácie.
6. Pripraviť zmluvu o združení finančných prostriedkov medzi
Obcou Sihelné a Zdužením bývalých urbarialistov obce PS Sihelné, na výstavbu priestorov nad požiarnou zbrojnicou a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
Pokračovanie – s. 4
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633009 Knihy, časopisy, noviny a prac. Pomôcky
633013 Nehmotný majetok
633016 Reprezentačné – OcÚ
Fond starostu obce
634 – Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – OcÚ
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené –
OcÚ
634003 Poistné – OcÚ
634004 Prepravné a najom doprav. prostriedkov
634005 Karty, znamky, poplatky – OcÚ
635–Údržba vypočtovej techniky, špec.strojov
635– Rutinná a štandartná údržba
635002 Údržba výpočtovej tech., špecial.techniky
637 – Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637005 Špeciálne služby
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637012 Poplatky, odvody a dane
637014 Stravovanie
637015 Poistenie majetku
637016 Prídel do sociálneho fondu
637026 Odmeny poslancom OZ
637027 Dohody
Oddiel 234 0112 Finančná a rozpočtová časť
637 – Služby
637005 Audítorske služby
637012 Poplatky banke
651002 Splátky úrokov
821005 Splátky úverov
Oddiel 234 0320 Dobrovoľná požiarna ochrana
632 – Energia, voda a komunikácie
632001 Energia
632002 Vodné a stočné
633 –Materiál
633006 Všeobecný materiál
634 – Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistné
Auto– splatka lizingu
635 – Rutinná a štandardná údržba
635004 Údržba hasiacich prístrojov
637 – Služby
637015 Poistenie požiarníkov
637027 Odmeny
Oddiel 234 0451 Zimná údržba
633 – Materiál
633006 Posypový materiál
635 –Rutinná a štandardná údržba
Oddiel 2340510 Odpady
637– Služby
637004 Odvoz odpadu
637004 Uloženie odpadu
Oddiel 234 0560 Životné prostredie
641 – Spoločnej úradovní
641006 Príspevok spoločnej úradovní
Oddiel 234 0620 Rozvoj obci
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644004 Príspevok príspevkovej org. nezaradenej vo
verejnej správe
Oddiel 234 0630 Zásobovanie vodou
632 Energia
632001 El. energia
Výkup pozemkov pod vodojem Hradok
Oddiel 234 0640 Verejné osvetlenie
632 – Energia
632001 Energia – VO
635 – Údržba VO
Oddiel 234 0810 Rekreačné a športové služby
632 – Energia
632001 Energia
633 – Materiál
635 – Rutinná a štandardná údržba
Výkup pozemkov na pred. ihriska
Projektová dokumentácia – šatne
Údržba futbalového ihriska
637 – Služby
637027 Odmeny
642 – Transféry
642001 Príspevok Telovýchovnej jednote
Príspevok na vykrytie nákladov telocvične
Oddiel 08209 Ostatné kultúrne služby
633 – Materiál
633006 Všeobecný materiál
635 Rutinná a štandardná údržba
637 – Služby
Sihelnianské turbo
637003 Kultúrne podujatie – Folklórne slávností
637003 Kultúrne podujatie – odpustové dni
637003 Kultúrne podujatie – deň matiek
637003 Kultúrne podujatie – deň deti
637003 Stretnutie s dôchodcami
Príspevok cirkevnému zboru
Knižnica – nákup kníh
Oddiel 0830 vysiel. a vydav. služby - obecné noviny
633 – Materiál
633009 Tlač novín
Oddiel 234 0840 Náb. a iná spol. služby - Dom smútku
632 – Energia
632001 Energia
635 – Údržba
635006 Údržba Domu smútku
635006 Údržba cintorína
642 – Transféry
642006 Členské príspevky
642007 Príspevok charite
Oddiel 0911 Materská škola
611 – Mzdy a platy
611 Tarifný plat
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne
632001 El. energia
632001 Teplo
632002 Voda
632003 Telefon a fax
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny a prac. pomôcky
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Dane / rozpočet

Posledné zastupiteľstvo
Dokončenie – s. 2
E. Schvaľuje:
1. Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce Sihelné.
2. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Sihelné.
3. Zvýšenie nájmu v bytových
priestoroch o 50 %.
4. Zvýšenie nájmu v nebytových priestoroch určených na
podnikanie v oblasti reštaurácií,
pohostinstiev, obchodu, predajní
na 350 Sk/m2.
5. Nájom v nebytových priestoroch určených na podnikanie v oblasti poskytovania služieb na 200
Sk/m2.
6. Rozpočet obce na rok 2008.
7. Žiadosť p. Pavla Chudjaka,
bytom Banská Bystrica na odkúpenie parcely č. KN 440/5 o výmere 66 m2 na základe geometrického plánu č. 197/2007 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zo dňa
23. 7. 2007 za 1 Sk/m2.
8. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o schválenie poplatku za vypožičanie inventáru zo školskej jedálne vo výške 500 Sk.
9. Žiadosť Anny Maderičovej
o predĺženie nájomnej zmluvy na

byt 485/6 na jeden rok, do 31. 12.
2008.
10. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o finančné prostriedky na
zakúpenie inventáru svadobky, na
vypožičiavanie na svadby do kultúrneho domu vo výške 94 000 Sk.
11. Žiadosť
Rodičovského
združenia pri Cirkevnej základnej
škole sv. apoštola Pavla Sihelné
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 10 000 Sk na financovanie aktivít žiakov reprezentujúcich Obec Sihelné.
12. Odmenu starostovi obce
vo výške 36% z mesačného základného platu.
13. Odmenu poslancom OZ vo
výške 1000 Sk.
14. Žiadosť Združenia bývalých
urbarialitov obce PS Sihelné o povolenie výstavby vlastných priestorov nad požiarnou zbrojnicou.
15. Prenájom kultúrneho domu za účelom svadby 1 500 Sk.
16. Prenájom kultúrneho domu za účelom predajných akcií
1 500 Sk.
F. Neschvaľuje:
Odpredaj bytovej jednotky č.
p. 215.
Žiadosť o prenajatie bytu p. Stanislava Mazuráka, trvale bytom
Sihelné č. p. 128

Miestne dane
Všeobecné záväzné zariadenie
č. 6 /2007 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obci Sihelné
I. Č A S Ť
§ 1 ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Sihelné
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
v zákone č. 582/04 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Obec Sihelné ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2008 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného
priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje
3. Obec Sihelné (ďalej len
„obec“) na svojom území ukladá

miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§ 2 Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych
daní uvedených v § 1 odst. 1 písm.
a), b), c), e), f) je kalendárny rok.
II. ČASŤ
§ 3 Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov (a z nebytových
priestorov) v bytovom dome (ďalej
len „daň z bytov).
§ 4 Daň z pozemkov
Daňovníkom dane z pozemkov
sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák.č.582/2004
Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
Predmetom dane z pozemkov
sú pozemky na území obce Sihelné v členení podľa § 6 ods. 1 – 7 zákona o miestnych daniach.
Spôsob výpočtu základu dane
z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestny miestnych daniach. Daň z pozemkov

Dane / rozpočet
sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane
z pozemkov podľa § 8.
Výpočet sa musí prevádzať vždy
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem
prípadov, kde je to upravené právnou úpravou.
4. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota
pôdy za 1m2. je: (príloha č.1 zákona 582/2004 Z. z.):
a) orná pôda 3,82 Sk/m2,
b) tr. trávne porasty 0,79 Sk/m2,
c) záhrady 56 SK/m2,
e) lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy 4 SK/m2
f) urbárske lesy 4 SK/m2
g) stavebné pozemky 560 SK/m2
h) ostatné plochy 56 SK/m2.
Sadzba dane
5. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé
druhy pozemkov ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 4 odst.
4 tohto všeobecne záväzného nariadenia v celej obci je: (cena za pozemky príloha 1 zákona č. 582/04
a príloha č. 2/ je nasledovná:
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady je 0,25 % zo základu dane
b) za trvalé trávne porasty je
0,25 % zo základu dane
c) za záhrady, sa upravuje na
0,30 % zo základu
d/ za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa
nevyrubuje ide o 100 % úľavu
e) zastavané plochy a nádvoria
na 0,30 % zo základu dane
f) za stavebné pozemky na
0,25 % zo základu dane.
§ 5 Daň zo stavieb
Sadzba dane
1. Daňovníkom dane zo stavieb
sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení
§ 9 zákona o miestnych daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb
sú stavby na území obce Sihelné,
ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou
pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že
sa stavba prestala užívať.
3. Základom dane zo stavieb je
výmera zastavanej plochy v m2,
pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť
štrešnej konštrukcie stavby.
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je 1 SK za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
5. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 5 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej
obci zvyšuje takto:

Sihelník 4
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
1,4 SK/m2
b) stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskejprodukcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie
inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu, 1,40 SK/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 4 SK/m2
d) samostatne stojace garáže
a za samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené
mimo bytových domov 4 SK/m2
e) priemyselné stavby a stavby
slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie
vrátanie stavieb na vlastnú administratvu 10 SK/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu, súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 30 SK/m2
g) ostatné stavby neuvedené
v písmenách a) až f) 5 SK/m2
3. Sadzba dane podľa odseku
2 písm. a) a g) tohto ustanovenia
sa pri viacpodlažných stavbách sa
zvyšuje ako príplatok o 1,00 SK za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§ 6 Daň z bytov
1. Daňovníkom dane z bytom
sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení
§ 13 zákona o miestnych daniach.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Sihelné,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické
osoby sú byty a nebytové priestory.
3. základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov
je 1 SK za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
2. Ročná sadzba dane z bytov
uvedená v § 6 ods.1tohto VZN sa
upravuje v obci takto:
a) 1,40 SK za byty
b) 2 SK za nebytové priestory
Spoločné ustanovenia pre daň
z nehnuteľnosti.
§ 7 Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane poskytne oslobodenie od dane z pozemkov pre:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.
b) pozemky na ktorých sú cintoríny, dom smútku
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633010 Prac.obuv,oblečenie
635004 Údržba výpočt.techniky, zariadeni
637012 Odvoz odpadu
637012 Poplatky banke
637016 Prídel do sociálneho fondu
Oddiel 09121 CZŠ
635006 Rutinná údržba budovy – oplotenie
Príspevok na zamkovú dlažbu
Príspevok pre rod. združenie
Príspevok na školský klub
Oddiel 09601 ŠJ
611 – Mzdy a platy
611 Tarifný plat
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Príspevok na nákup inventaru
Výmena okien
632001 El.energia
632002 Vodné a stočné
632003 Telefon a fax
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny a prac. Pomôcky
633010 Prac.obuv,oblečenie
637012 Poplatky banke
637016 Prídel do sociálneho fondu
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Výstavba fut.šatni
Výstavba ihriska s umelou travou
635006 Rekonštrukcia has. Zbrojnice
Rekonštrukcia detsk. Ihriska pri MŠ
Kapitálové výdavky
Bežné a kapitálové výdavky spolu
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa
d) časti pozemkov, na ktorých
sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, a pásy pozemkov lesoch vyčlenené na rozvod
elektrickej energie
e) pozemky verejne prístupných
parkov, priestorov a športovísk
f) pozemky funkčne spojené so
stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
g) užívané školami a školskými
zariadeniami
h) lesné pozemky.
2. Správca dane oslobodzuje od
dane zo stavieb alebo z bytov na:
a) stavby užívané školami
a školskými zariadeniami
b) stavby užívané (kostol, farský úrad).
3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a) stavby na bývanie a byty
podľa druhej časti tohto zákona vo
vlastníctve občanov ktorí v bežnom zdaňovacom období dovŕšia
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vek nad 70 rokov, ktorí žije sám
občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie za podmienok, že stavbu trvale
neobýva iná osoba s výnimkou nezaopatrených detí a stavba sa nevyužíva na podnikateľskú činnosť,
inú zárobkovú činnosť alebo prenájom vo výške 50 %.
b) garáže, ktoré sú vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých
občanov držiteľov preukazov ZŤP
a ZŤP/S slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
(po preukázaní dokladu o vlastníctve vozidla).
4. Daňová úľava sa poskytne
výlučne až po predložení nasledovných podkladov:
a) posúdenie zdravotného stavu (fotokópia preukazu ŤZP,ŤZP/S a pod.)
b) preukaz totožnosti (doklad
o dovŕšení veku).
5. Daňové úľavy sa poskytujú
za splnenie podmienok uvedených
zhora v tomto VZN s účinnosťou od 1. januára zdaňovacieho
obdobia. Doklady preukazujúce
dôvody pre poskytovanie daňovej
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úľavy predloží daňovník správcovi
dane do 31. januára zdaňovacieho
obdobia. Nárok na daňovú úľavu
zaniká dňom, keď daňovník prestal
spĺňať podmienky v tomto VZN.
6. Daňová povinnosť vzniká 1.
januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľností,
ktorá je predmetom dane a zaniká
31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa
daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľností 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Na
vyrubenie dane z nehnuteľnosti je
rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
7. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
8. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť
správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností
do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
9. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“)
je daňovník povinný podľa príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia, ak tento
zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do
tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane z nehnuteľností.
10. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa
nepovažuje zmenia sadzieb dane, zmena hodnoty pôdy alebo
pozemku, zmena oslobodenia od
dane z nehnuteľnosti alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa
§ 104 ods. 2 až 4.
11. Ak je pozemok, stavba, byt
a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých
osôb (§ 5 odst. 4, §9 ods. 3, a § 13
ods. 2) priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak
sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť
správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov,
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ktorí majú pozemok, stavbu, byt
alebo nebytový priestor v bytovom
dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade
podáva jeden z manželov.
12. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane
a daň si sám vypočítať.
13. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca
dane každoročne do 15. júna bežného zdaňovacieho obdobia. Pri
dohode spoluvlastníkov správca
dane vyrubí daň tomu spluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody
podal priznanie podľa § 19 ods. 2
zákona, v prípade bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, tomu
z manželov, ktorý podal priznanie.
14. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 50 SK nebude vyrubovať ani vyberať podľa §
20 odst. 3 zákona o miestnych daniach (582/2004 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov).
Platenie dane
1. Správca dane určuje platenie
vyrubenej dane v jednej splátke,
a to splátka do 30. 6. bežného zdaňovacieho obdobia. Daň sa platí
formou:
• do pokladne OcÚ Sihelné
• na účet obce a to
Dexia Námestovo číslo účtu:
4006972001/5600.
III. ČASŤ
§ 8 Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je
pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Základom je počet psov.
3. Sadzba dane:
a) za psa chovaného v rodinných domoch na území celej obce sa určuje sadzba dane vo výške 50 SK
b) za psa chovaného v podnikateľskom objekte: právnická osoba
a fyzická osoba podnikateľ vo výške 500 SK.
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
5. daňovník je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto
lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane
na zostávajúce mesiace zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
6. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30
dní odo dňa zániku daňovej povin-

nosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
7. daň za psa obec po prvýkrát
vyrubí platobným výmerom.
V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
8. Daň za psa neplatí daňovník,
ktorí je držiteľom preukazu ŤZP,ŤZP/S.
9. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne
obecného úradu,
b) poštovou poukážkou na účet
obce.
IV. ČASŤ
§ 9 Daň za užívanie verejného
priestranstva
1. Verejným priestranstvo na
účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctveObce Sihelné.
2. Základom dane za užívanie
verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m 2.
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v slovenských korunách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
1. Za užívanie verejného
priestranstva pre podnikateľskú
činnosť sa daň stanovuje za:
a) predaj potravín , ovocia, zeleniny 150 SK /deň
b) predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby 150
SK/deň
c) predaj ostatných tovarov
150 SK/deň
2. Za skládku materiálu
5 SK/m2/deň
3. Za užívanie verejného
priestranstva.:
a) na účely postavenia cirkusov sa stanovuje sadzba 2 SK za
1m2/deň lokalitu umiestnenia cirkusu určuje obec
b) za účelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje poplatok 1 SK /m2/deň
Oslobodenie od dane
Obec poskytuje oslobodenie
od dane za užívanie verejného
priestranstva:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
Platenie dane
1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podľa ozná-
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menie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Sihelnom a to pred začatím
osobitného užívania verejného
priestranstva výnimočne v deň,
v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
3. Daňovník je tiež povinný
ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť,
ktorá má alebo môže mať vplyv na
výšku stanovenej, resp. zaplatenej
dane. Daňovník je povinný oznámiť obecnému úradu v Sihelnom
skutočnosť, že osobitné užívanie
verejného priestranstva skončilo
a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
4. Miestnu daň obec vyberie:
a) jednorázovo v hotovosti do
pokladne Obecného úradu v Sihelnom.
b) pri dobe užívania verejného
priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Sihelnom.
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní
a to týždennými alebo alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej
dane na Obecnom úrade v Sihelnom pri ohlásení vzniku daňovej
povinnosti daňovníkov.
V. ČASŤ
§ 10 Daň za ubytovanie
1.Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení .
2.Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje.
3.Základom dane je počet prenocovaní.
4.Sadzba dane je 1.SK za osobu
a prenocovanie.
5.Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
6. Platiteľ je povinný pravdivo vyhotoviť hlásenie k dani za ubytovanie podľa písomnej evidencie a vypočítať výšku dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou sumou dane je
daňovník povinný doručiť Obecnému úradu v Sihelnom vždy do 30.11.
príslušného roka. Hlásenie k dani za
ubytovanie musí obsahovať identifikačné údaje prevádzkovateľa a zariadenia, obdobie, celkový počet
ubytovaných a počet prenocovaní.
7. Daň za ubytovanie je splatná
pri predložení hlásenia a odvádza
sa obecnému úradu nasledovným
spôsobom.
a) v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Sihelnom,
b) poštovou poukážkou na účet
obce Sihelné.
VI. ČASŤ
§ 11 Daň za predajné automaty
1. Základom dane je počet predajných automatov.

Dane
2. Sadzba dane je jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) 200 SK za potraviny
b) 500 SK za ostatné tovary.
3. Daňová povinnosť vzniká
dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
4. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto leho
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
5. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
6. Oznamovaciu povinnosť si
daňovník musí splniť písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na
Obecný úrad v Sihelnom. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu každého
osobitne, miesto prevádzkovania.
7. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Sihelnom,
b) poštovou poukážkou na účet
obce Sihelné.
VII. ČASŤ
§ 12 Daň za nevýherné hracie
prístroje
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny
rok je 10 000 Sk.
3. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť
dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť . V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť
dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
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5. Oznamovaciu povinnosť si
daňovník musí splniť písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na
Obecný úrad v Sihelnom. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja každého osobitne, miesto prevádzkovania.
6. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Sihelnom,
b) poštovou poukážkou na účet
obce Sihelné.
VIII. ČASŤ
§ 13 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Predmet poplatku
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce . § 14
Poplatník
1. Ak naďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník,
ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá ma
v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, alebo pozemok na iný
účel ako na podnikanie.
b) právnická osoba, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie.
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
2. U poplatníkov podľa ods. 1
písm a) sa bude vychádzať najmä
z údajov centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu Sihelné
(trvalý a prechodný pobyt).
3. Poplatok platí:
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
c) ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec
vyberať a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí (alebo každý vlastník bytu
sám platí za seba.)
4. Poplatková povinnosť vzniká
dňom, ktorým nastane skutočnosť
uvedená v odseku 1.
5. Poplatok sa určuje na obdobie od 1. januára do 31. decembra
bežného zdaňovacieho obdobia.

Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je:
a) obec určuje pre poplatníka
– fyzickú osobu pri nehnuteľnosti
a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu resp. prechodnému
pobytu: SK 0,60 na osobu a kalendárny deň / 219 SK(rok)
b) pre poplatníka podľa § 36 odst.
1 písm. a pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá
v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt (rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže a pod.)
SK 0,26 na osobu a kalendárny
deň /95 SK(rok)
c) pre poplatníka podľa § 13
odst. 1/písm. b/:
• zamestnanec v školy, škôlky
1 000 SK/rok
• zamestnanec v školskom
stravovacom zariadení 1 000 SK/
rok
d) pre poplatníka podľa § 13
ods. 1 písm. c/:
SK 1.70 na osobu a kalendárny
deň /620,50 SK/rok/
(zamestnanec obchodu, úradu,
pošty, remeslá, priemysel)
e) pre poplatníka podľa § 13
odst. 1 písm. c/:
• hotel, penzión, (do 20 lôžok)
620,50 SK/rok 1,70 deň/
• zamestnanec
reštaurácie
1 168 SK/rok – na osobu a kalendárny deň 3,20 SK.
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je splatný jednorazovo do 30. 4. príslušného kalendárneho roku do výšky 500 SK ,
poplatok nad 500 SK je splatný
v dvoch rovnakých splátkach a to
do 30. 4. a 31. 8. kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
2. Poplatok sa hradí prostredníctvom SIPO do 30. 4. 2007 ak
celková ročná výška nepresiahne
viac ako 500 SK ak presahuje viac ako 500 SK splatnosť je
v dvoch splátkach, a to do 30 .4.
a 31. 8. dvoch splátok hradený
prostredníctvom SIPO.
Taktiež je možné uhradiť
na účet DEXIA Námestovo č.
účtu:
4006976010/5600,alebo
v hotovosti do pokladne OcÚ Sihelné.
3. Splatnosť poplatku u právnických osôb je naraz do 30. apríla 2008.
Oznamovacia povinnosť
1. Pre vyrubenie poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav
k 1. 1. príslušného kalendárneho
roka. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu v Sihelnom najneskôr do 31. 1. príslušného kalendárneho roka alebo
odpustenie poplatku.
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2. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosť
platiť poplatok , odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv
na zánik poplatkovej povinnosti
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej identifikačné údaje), ak
je poplatníkom osoba podľa § 36
odst. 1 písm.b, c/ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo
b) identifikačné údaje iných
osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 37. Spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje a ak
súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku.
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
obec na základe žiadosti zníži alebo odpustí:
a) ak sa poplatník v určenom
období dlhodobo (t.j.minimálne 6
mesiacov po sebe nasledujúcich)
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok
na úľavu (pracovné povolenie, povolenie pobytu, víza, potvrdenie
o návšteve školy a pod.)
b) poplatok sa zníži o 50 % ak
poplatník navštevuje školu mimo
svojho bydliska s výnimkou študentov denne dochádzajúcich.
c) poplatok sa zníži o 50% ak
má preukaz ŤZP, ŤZP/S potrebné
doložiť doklady (fotokópia).
K žiadosti je potrebné doložiť
doklady preukazujúce nárok na
úľavu (potvrdenie o návšteve školy, ubytovací preukaz, potvrdenie
o platbe za ubytovanie a pod.)
IX. ČASŤ
§ 14 Spoločné ustanovenie
1. Správu miestnych daní
a miestneho poplatku vykonáva
obec Sihelné prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Sihelné.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane
z nehnuteľnosti nemá kontrolór
obce.
§ 15 Záverečné ustanovenia
2. Na tomto VZN obce Sihelné sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom. 3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sihelné č.1/12/2006 zo dňa 14. 12.
2006 o uplatňovaní miestnych daní a miestnych poplatkov na území
obce Sihelné.
– OcÚ
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Udalosti

80. výročie vzniku DOBROVOĽNÉHO

Obetavá, riziková, nezištná
dobrovoľná pomoc druhým občanom pri nešťastiach, akými
sú od nepamäti požiare a živelné
pohromy, je v dnešnej dobe nesmierne vzácna.
Počiatky hasičskej ochrany v Sihelnom spadajú už do 18. storočia. Námestovský slúžny prikázal
gazdom držať vo dvore počas letných horúčav sud plný vody, rebrík a hák na strhnutie horiacej strechy. Nebezpečenstvo požiaru bolo
veľké, lebo všetky domy boli drevené a pokryté šindľom, niektoré slamou a ešte k tomu sa svietilo sviečkami. Za požiarnu ochranu zodpovedal richtár a prísažný. Postupne začali richtári zakladať hasičské
spolky. Členovia radili ľuďom, ako
predchádzať požiarom, ako si počínať. Pri požiaroch sa organizovali hasenia požiarov. Richtár zabezpečoval na hasenie požiarov rebríky a postupne aj hasičské striekačky a podľa možností obce obecný
úrad viedol hasičský fond. Tvorili
ho hasičské dávky od gazdov. V Sihelnom bol založený hasičský spolok okolo roku 1926-27. Zakladajúci členovia boli: inštruktor – veliteľ
Brandys Ondrej, predseda Gabriel Pavol, členovia: Grobarčík Jozef,
Grobarčík Anton, Brezoňák Anton
st., Brezoňák Anton ml., Kolčák
Pavol, Mačinec Jozef, Vnenčák Anton a postupne pribúdali ďalší. Hasičské spolky začali fungovať organizovanejšie v roku 1930, keď nastúpil do funkcie obvodného notára do Rabče Július Foidor, ktorý sa
stal okresným veliteľom a všemožne podporoval hasičské spolky. Bol
aj obvodným veliteľom pre obce
Rabča, Rabčice, Sihelné, Or. Polhora a organizoval cvičenia hasi-

čov. V Sihelnom sa rozrástol hasičský spolok o ďalších členov: Pindjak Ján, Pindjak Anton, Chudjak
Pavol, Mazurák Pavol, Mazurák
Anton, Grobarčík Jozef, Maslaňák
Karol, Maslaňák Pavol, Sivoň Jozef, Mačinec Ondrej, Chudjak Anton, Mačinec Ján. Po roku 1943 nastúpil za veliteľa – inštruktora Mačinec Ondrej a predseda bol zvolený Vnenčák Anton a za materiálneho člena bol zvolený Chudjak Pavol
a bola pridelená – zakúpená hasičská striekačka, ktorú k požiarom
ťahali kone od Pavla Maslaňáka
a Jozefa Sivoňa. Hasičská striekačka bola umiestnená v humne u Mačinca Ondreja. Počas frontu 1944 –
1945 bol útlm hasičského spolku,
začal sa rozvíjať až po roku 1945
zasa zásluhou notára Júliusa Foidora, za predsedu bol zvolený Brezoňák Anton a veliteľom bol Mačinec Ondrej a tajomníkom Vnenčák Anton. V roku 1950 bola pridelená zo Slanice výkonnejšia hasičská striekačka. Začali sa utvárať okrsky Rabča, Rabčice, Sihelné, Or. Polhora, ktorých veliteľom
bol Tvarožek Jozef. V roku 1955 bola pridelená motorová striekačka
PPS8. Bola prepravovaná koňmi,
ktoré boli na to určené. Na výročnej schôdzi v roku 1957 bol zvolený za predsedu Grobarčík Jozef, veliteľom Mačinec Ondrej a tajomníkom bol Kolčák Ján, referent mládeže bol Oravec František. Už v tej
dobe sme mali dorastenecké družstvo a bolo premenovanie Hasičského spolku na Dobrovoľný požiarny zbor. Z iniciatívy Mačinca

Ondreja členov DPZ bola vybudovaná malá zbrojnica, kde bola motorová striekačka uložená. V roku
1963 na výročnej schôdzi bol zvolený za predsedu Jagelka Karol, veliteľom Mačinec Ondrej, tajomník
Chudjak Emil, pokladník Mlynarčík Pavol. Vykonávali sa preventívne prehliadky po domoch a cez leto
boli aj varty, jeden hasič, jeden občan a DPZ mal už 89 členov, z toho
17 žien. V r. 1966 bol poverený zastupovaním veliteľa Chudjak Emil,
ktorý bol v roku 1967 zvolený za
veliteľa, tajomníkom bol Sivoň Ján
a predsedom zostal Jagelka Karol.
V r. 1971 bola pridelená nová motorová striekačka PPS 12 a bolo dovezené od armády motorové vozidlo
TATRA 805. Bolo treba aj vybudovať novú požiarnu zbrojnicu, ktorú
za podpory MNV vybudovali svojpomocne požiarnici, ktorí si materiál ako štrk, piesok, vápno, okrem
murovaného materiálu, cementu,
železa, zabezpečili sami.
Požiarnici sa zúčastňovali aj súťaží, kde dosahovali dobré výsledky. V roku 1975 boli v obvode na 1.
mieste a v okresnej súťaži obsadili 2. miesto. Taktiež boli úspešní

aj pri požiarnych zásahoch. V tejto dobe ešte nebolo požiarneho
úradu v Námestove ani toľko telefónov, aby sa dalo zavolať v nočnej hodine, takže väčšinou zasahoval miestny DPZ, prípadne keď
zbadali požiar susedné obce, tak
prišli na pomoc. Spomeniem požiar u Vonšáka Jozefa, kde bola zachránená suseda Brandisová. Požiar u Pavla Kolčáka, zachránená usadlosť Pitáka Štefana, požiar
u Grižáka Ondreja, zachránená
usadlosť Mlynarčíka Antona. Požiar u Staša Vendelína, kde zadné
stavy zhoreli, ale obytné priestory ostali. Požiar u Staníka Karola,
kde boli uchránené veľké hodnoty, u Vnenčáka Pavla, kde bola len
minimálna škoda a uchránené bolo skoro všetko, požiar u Chudjaka
Jozefa, bol zachránený dom aj sused Kozák. Požiar z blesku u Pienčáka Jozefa, kde horelo všetko,
aj tehly, ale požiarnici zachránili usadlosť Barnašáka Jozefa, požiar u Karola Vnenčáka, kde uhorela Margita Vnenčáková, o ktorej
sa nevedelo, že je v humne, a bola nájdená až po uhasení požiaru. Požiar u Kekeľáka, kde zhoreli zadné stavy, ale dom bol zachránený. Boli veľké požiare od blesku
u Kovalíčka Jána a Juchu Jozefa, požiare u Grobarčíkovej Žofie
a u Fernezovej Paulíny. Pri týchto
požiaroch nám pomáhal aj Požiar-
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ny útvar z Námestova a DPZ Rabča a Or. Polhora. To bola len čiastka zásahov, ktoré likvidoval hasičský zbor. Zúčastňovali sme sa aj
pri likvidácii požiarov v Or. Polore a v Rabči, kde sme veľakrát prišli k požiaru prv ako domáci. Po r.
1980 sa striedali predsedovia Florián Pindjak, Vonšák Vendelín, Sivoň Jozef, Ferneza Miroslav, veliteľom bol stále Chudjak Emil.
Od r. 1999 bol zvolený za predsedu Grobarčík Dušan, veliteľ Chudjak Emil, tajomník Pindjak Florián, pokladník Pindjak Jozef, preventívar Jagelka Miroslav; tento výbor pracuje doposiaľ. V súťažiach požiarnych družstiev DHZ
dosiahli stále dobré výsledky, kde
sa umiestnili na 3.-5. mieste, ako
aj v okrskovej súťaži 2.-3. mieste. Zásluhou Miroslava Kalamára
sme mali aj žiacke družstvo, ktoré
dosahovalo dobré výsledky. Môžem spomenúť aj požiar u Jozefa Kovalíčka, kde žiacke družstvo
zlikvidovalo požiar. Od r. 1972 boli utvorené okrsky Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, Sihelné

a Or. Polhora. Inštruktorom bol
Oravec František, veliteľom Chudjak Emil, strojníkom Taľaga Jozef.
V ďalších rokoch je inštruktorom
Milan Hula, veliteľ Chudjak Emil,
strojník Taľaga Jozef. Po jeho smrti bol navrhnutý Dušan Grobarčík. V roku 1981 sme dostali Aviu
DVS12, ale sme mali túžbu po cisterne, ktorú nám ponúkol pán Sršeň Peter a pán starosta Gabriel
Jozef ju kúpil pre DHZ.
V súčasnosti má naša organizácia 40 členov a podarilo sa nám
získať jedno družstvo dorastencov
a 15 členov družstva PLAMEŇ,
ktorý ešte nie je hlásený na okresnom výbore.
Ak si premietnem v pamäti dejiny hasičského spolku v Sihelnom, tak vidím tú obetavú, neľah-

kú, záslužnú prácu, ktorú robili
naši predkovia hasiči a ktorú robia
i dnešní nasledovníci. Vidím chvíle, keď sa darilo a kedy to nešlo tak,
ako by sme chceli. Hoci to robíme
na úkor svojho voľna, neváhame
nasadiť aj svoj život pri záchrane
životov a materiálnych hodnôt. Či
je deň alebo noc, či je zima alebo
horúčava, ale keď je treba, nechávame všetko bokom a ideme hasiť.
Pri tom sa nám však niekedy nedostáva ocenenie, pretože si niektorí
neuvedomujú náročnosť tejto práce. Ale aj napriek tomu zostali nasledovníci, ktorí neváhajú, a keď
treba pomôcť, idú. Za to všetko im
patrí úcta a nesmierna vďaka
Emil Chudják, veliteľ DHZ

Záujem o prenájom pôdy

ný prírastok živej hmotnosti okolo
jedného kilogramu.

ktorí sú nenahraditeľní pomocníci pri našej práci s dobytkom a ovcami. Čo sa týka rozlohy, ktorú obhospodarujem je to z pôvodných 2
ha po starých rodičoch na začiatku
teraz 230 ha, ktoré využívame na
pasenie a výrobu krmovín.
Momentálne mám rozjednaný
v zahraničí nákup masového plemena Kent, lebo o jahňatá a dokonca i vlnu tohto plemena je stály dopyt.
Nakoľko na tieto moje aktivity
je mnou obhospodarovaná plocha
už pomaly nedostačujúca a v záujme perspektívneho rastu a hlavne
prosperity, mám záujem o prenájom neobhospodarovanej pôdy vo
Vašom chotári. V prípade Vášho
záujmu sa môžeme stretnúť a dohodnúť osobne na nájomných podmienkach. Verím, že aj u Vás, tak,
ako aj na iných miestach, kde hospodárim, by naša spolupráca bola
obojstranne prospešná.

Vážení občania
dovoľte mi, aby som sa Vám touto
cestou predstavil a priblížil Vám svoj
zámer. Narodil som sa a žijem v Šuji, okr. Žilina. Vyštudoval som strednú aj vysokú poľnohospodársku školu a po jej skončení som viac ako dva
roky pracoval na výskumnom ústave
trávnych porastov, kde som sa venoval hlavne pastevným technológiám.
Potom som nastúpil do praxe na bývalé ŠM Rajec. Tu som pracoval, ako
hlavný zootechnik takmer 5 rokov.
Po privatizácii ŠM Rajec a jeho čiastočnom rozpredaji som sa rozhodol
hospodáriť sám.
Samostatnému farmárčeniu sa
venujem už deviaty rok. Na začiatku som musel vyriešiť otázku ustajnenia zvierat a uskladnenia krmív,
keďže u nás podobne, ako u Vás, sú
už zo všetkých maštalí objekty iného určenia a v nich nové prevádzky,
hlavne drevospracujúce. Preto som
prevzal kanadský systém chovu dobytka. Postupne som nakúpil zo zahraničia materské stádo kráv plemena Aberden-Angus, ktoré je mimoriadne odolné a celoročne sa chová
vonku. Tohto času mám už skoro 30

Ďalej sa venujem chovu oviec –
čistokrvných východofrískych. Naše stádo má už skoro sto hláv – a
patrí v chove tohto plemena medzi
najväčšie na Slovensku. Venujeme
sa chovu koní a pastierskych psov,

Rád kohokoľvek z Vás uvítam
u mňa na farme a celý chod farmy
Vám poukazujem.
S pozdravom a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Ing. Tibor Papšo

kráv matiek a pýchou stáda je dvojročný plemenný býk dovezený z Dánska. Tieto kravy sa nedoja, teľatá sa
nechávajú pod nimi a od jari, keď sa
narodia do neskorej jesene, kedy ich
vykupujú do výkrmní, dosahujú den-

PRÁCE
ŽIAKOV

JANUÁR
1 U NOVÝ ROK
Slávnosť Panny Márie
BOHORODIČKY,
(Deň vzniku SR)
2 S Alexandra, Karina
sv. Bazil Veľký a sv. Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi
3 Š Daniela Najsvätejšie meno
Ježiš; sv. Genovéva, panna;
sv. Daniel, diakon a mučeník
4 P Drahoslav bl. Angela z Foligna, rehoľníčka; sv. Alžbeta
Settonová
5 S Andrea sv. Telesfor, pápež
6 N Antónia Zjavenie Pána
— Traja králi
7 P Bohuslava sv. Rajmund
z Peňafortu, kňaz;
sv. Lucián, kňaz a mučeník
8 U Severín sv. Severín, kňaz
a rehoľník; sv. Teofil
9 S Alexej sv. Marcelín, biskup
a mučeník
10 Š Dáša sv. Agatón, pápež;
sv. Pavol, pustovník
11 P Malvína sv. Hygin, pápež
12 S Ernest sv. Aelréd, opát;
sv. Ernest, mučeník
13 N Rastislav Krst pána
sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi;
bl. Veronika Negroniová, panna
14 P Radovan sv. Félix z Noly,
kňaz; sv. Makrina
15 U Dobroslav sv. Arnold
Janssen, kňaz
16 S Kristína sv. Marcel I.,
pápež
17 Š Nataša sv. Anton, opát
18 P Bohdana sv. Priska, panna a mučenica; sv. Margita
Uhorská, panna; začiatok oktávy modlitieb za jednotu kresťanov
19 S Drahomíra, Mário, Sára sv. Márius, sv. Marta, sv. Audifax a sv. Abakus, mučeníci
20 N Dalibor Druhá nedeľa v cezročnom období sv. Fabián, pápež a mučeník; sv. Šebastián, mučeník
21 P Vincent sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica
22 U Zora sv. Vincent, diakon a mučeník; bl. Laura Vicuňa, panna
23 S Miloš sv. Ján Almužník,
biskup; sv. Emerencia, mučenica
24 Š Timotej sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi;
sv. Xénia Rímska
25 P Gejza Obrátenie sv. Pavla, apoštola
26 S Tamara sv. Timotej a
sv. Títus, biskupi
27 N Bohuš Tretia nedeľa
v cezročnom období
sv. Angela Mericí, panna
28 P Alfonz sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
29 U Gašpar sv. Valér, biskup
30 S Ema sv. Martina, panna a mučenica; sv. Aldegunda, opátka
31 Š Emil sv. Ján Bosco, kňaz

FEBRUÁR
1 P Tatiana sv. Trifón, mučeník
2 S Erik, Erika
Obetovanie Pána
(Hromnice)
3 N Blažej Štvrtá nedeľa v cezročnom období sv. Blažej, biskup a mučeník;
sv. Oskár, biskup; sv. Simeon
a sv. Anna
4 P Veronika sv. Ondrej Corsini, biskup; sv. Veronika
5 U Agáta sv. Agáta, panna
a mučenica
6 S Dorota Popolcová
streda sv. Pavol Milki a spoločníci; sv. Dorota, panna a mučenica
7 Š Vanda, Daria sv. Maxim,
biskup; bl. Pius IX., pápež
8 P Zoja sv. Hieromym Emiliáni, rehoľník; sv. Jozefína Bakhita, panna; sv. Ján z Mathy, rehoľník
9 S Zdenko sv. Apolónia, mučenica
10 N Gabriela Prvá pôstna
nedeľa sv. Školastika, panna;
bl. Alojz Stepinac, biskup
11 P Dezider Panna Mária Lurdská, (svetový deň chorých), sv. Soteris, panna a mučenica
12 U Perla sv. Eulália, panna
a mučenica
13 S Arpád sv. Benignus, kňaz
a mučeník; (Jarné kántrové dni)
14 Š Valentín sv. Cyril, mních
a sv. Metod, biskup spolupatróni Európy; sv. Valentín, mučeník
15 P Pravoslav sv. Faustín
a Jovita, mučeníci; sv. Klaudius
la Colombiére, kňaz; (Jarné kántrové dni)
16 S Ida, Liana sv. Juliana,
panna a mučenica; (Jarné kántrové dni)
17 N Miloslava Druhá pôstna nedeľa Sedem
sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie,
sv. Alexej a spoločníci
18 P Jaromír sv. Bernadeta Soubirousová, panna; bl. Fra Angelico, kňaz patrón umelcov
19 U Vlasta bl. Konrád z Piacenzy, rehoľník
20 S Lívia sv. Eleuter, biskup;
bl. Hyacinta Martová
21 Š Eleonóra sv. Peter Damiáni, biskup a učiteľ Cirkvi
22 P Etela Katedra
sv. Petra, apoštola; sv. Margita
Kortonská
23 S Roman, Romana  
sv. Polykarp, biskup a mučeník
24 N Matej
Tretia pôstna nedeľa
sv. Modest, biskup
25 P Frederik, Frederika
sv. Valburga, opátka
26 U Viktor sv. Alexander,
biskup
27 S Alexander sv. Gabriel
Possenti, akolyta
28 Š Zlatica sv. Roman, opát;
sv. Hilár, pápež; (Kántry)
29 P Radomír sv. Radomíra

MAREC
1 S Albín sv. Albín, biskup
2 N Anežka Štvrtá pôstna
nedeľa sv. Simplícius, pápež;
sv. Anežka Česká; (Kántry)
3 P Bohumil, Bohumila
sv. Kunigunda; (Kántry)
4 U Kazimír sv. Kazimír
5 S Fridrich sv. Teofil, biskup
6 Š Radoslav, Radoslava
sv. Fridolín, opát; bl. Ružena Viterbská, panna
7 P TomášM sv. Perpetua
a sv. Felicita, mučenice
8 S Alan, Alana sv. Ján z Boha, rehoľník
9 N Františka Piata pôstna
nedeľa sv. Františka Rímska,
rehoľníčka
10 P Branislav, Bruno  
sv. Makarius, biskup
11 U Angela, Angelika
sv. Konštantín, kráľ; sv. Pionius,
kňaz a mučeník
12 S Gregor sv. Teofan, mních
13 Š Vlastimil sv. Patrícia
a Modesta, mučenice; sv. Nikefor, mučeník
14 P Matilda sv. Matilda;
sv. Lazár, biskup
15 S Svetlana sv. Jozef Ženích
Panny Márie (slávnosť preložená z 19. marca); sv. Klement Ján
Mária; Hofbauer, kňaz; sv. Lujza
de Marillac, rehoľníčka
16 N Boleslav Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia
Pána sv. Heribert, biskup;
sv. Tacián, mučeník
17 P Ľubica sv. Patrik, biskup
18 U Eduard sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi;
sv. Eduard, kráľ
19 S Jozef sv. Jozef, ženích Panny Márie (slávnosť preložená
z 15. marca)
20 Š Víťazoslav, Klaudius Zelený štvrtok sv. Archip
21 P Blahoslav Veľký piatok
sv. Serapion, pustovník
22 S Beňadik Biela sobota
sv. Lea Rímska, vdova
23 N Adrián Veľkonočná
nedeľa sv. Turibius de Mongrovejo, biskup
24 P Gabriel Veľkonočný pondelok sv. Gabriel, archanjel;
sv. Katarína Švédska, panna
25 U Marián sv. Dismas
26 S Emanuel sv. Emanuel,
mučeník; sv. Montán a sv. Maxima, mučeníci
27 Š Alena sv. Nikodém;
sv. Rupert, biskup
28 P Soňa bl. Renáta, mučenica (Deň učiteľov)
29 S Miroslav sv. Ludolf, biskup a mučeník; bl. Berhold,
vojak
30 N Vieroslava Druhá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva sv. Ján Klimak, opát;
sv. Leonard Murialdo, kňaz
31 P Benjamín Zvestovanie pána (Slávnosť preložená z 25. marca), sv. Benjamín, diakon a mučeník; sv. Balbína Rímska

APRÍL
1 U Hugo sv. Hugo, biskup
2 S Zita sv. Fantišek z Paoly,
pustovník
3 Š Richard sv. Richard, biskup
4 P Izidor sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi; bl. František Marto
5 S Miroslava sv. Vincent Ferrer, kňaz; sv. Irena, panna a mučenica
6 N Irena Tretia Veľkonočná nedeľa Celestín, pápež; sv. Galla
7 P Zoltán sv. Ján Krstiteľ;
sv. Ján de la Salle, kňaz
8 U Albert sv. Dionýz, biskup;
sv. Amantius, biskup
9 S Milena sv. Demeter, mučeník; sv. Dušan (Eupsychius), mučeník; sv. Libor, biskup a mučeník
10 Š Igor sv. Magdaléna z Kanossy, panna
11 P Július sv. Stanislav, biskup a mučeník; sv. Gemma Galgani, panna
12 S Estera sv. Július I., pápež;
sv. Jozef Moscati, lekár
13 N Aleš Štvrtá Veľkonočná nedeľa (Nedeľa
dobrého pastiera)
sv. Martin I., pápež a mučeník
bl. Ida, panna
14 P Justína sv. Lidvina, panna
15 U Fedor sv. Teodor; bl. Damián de Veuster, kňaz
16 S Dana, Danica sv. Galina,
mučenica
17 Š Rudolf sv. Rudolf, mučeník; bl. Katarína Tekakwitha,
panna
18 P Valér sv. Antúza, panna
19 S Jela sv. Lev IX., pápež
20 N Marcel Piata Veľkonočná nedeľa sv. Anicét,
pápež
21 P Ervín sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Konrád
z Parzhamu, rehoľník
22 U Slavomír sv. Soter, pápež; sv. Kajus, pápež
23 S Vojtech sv. Vojtech, biskup a mučeník
24 Š Juraj sv. Juraj, mučeník;
sv. Fidel zo Sigmaringenu, mučeník
25 P Marek sv. Marek, evanjelista
26 S Jaroslava sv. Klétus, pápež
27 N Jaroslav Šiesta Veľkonočná nedeľa bl. Zita,
panna a služobnica
28 P Jarmila sv. Peter Chanel,
kňaz a mučeník; sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort, kňaz,
bl. Jana Mollová, matka rodiny;
sv. Valéria (Krížový deň)
29 U Lea sv. Katarína Sienská,
panna a učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy (Krížový deň)
30 S Anastázia sv. Pius V., pápež (Krížový deň)

PF

MÁJ   
1 Š Sviatok práce
Nanebovstúpenie Pána
sv. Jozef robotník, sv. Žigmund,
kráľ
2 P Žigmund sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
3 S Galina sv. Filip
a sv. Jakub, apoštoli; bl. Emília
Bischieriová, panna
4 N Florián Siedma Veľkonočná nedeľa (Svetový deň
spoločenských komunikačných
prostriedkov)
5 P Lesia, Lesana
sv. Gotthard, biskup
6 U Hermína sv. Dominik Savio; sv. Marián, lektor; sv. Ján
Sarkander, kňaz a mučeník
7 S Monika bl. Gizela (Letné
kántrové dni)
8 Š Ingrida, Milutín
sv. Viktor, mučeník; bl. Ulrika
Nischová, panna; (Deň víťazstva nad fašizmom)
9 P Roland sv. Pachomius,
opát; sv. Beátus, kňaz a pustovník; (Letné kántrové dni)
10 S Viktória sv. Ján z Avily,
kňaz; bl. Beatrica, panna; (Letné kántrové dni)
11 N Blažena Svätodušná
nedeľa (Turíce) sv. Mamert,
biskup; bl. Vasiľ Hopko, biskup
a mučeník (Deň matiek)
12 P Pankrác Svätodušný
pondelok
13 U Servác Panna Mária Fatimská; sv. Servác, biskup; sv.
Mária Dominika Mazzarellová, panna
14 S Bonifác sv. Matej, apoštol
15 Š Žofia sv. Žofia, panna
a mučenica; sv. Izidor, roľník
16 P Svetozár sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník; sv. Andrej Bobola, kňaz a mučeník
17 S Gizela sv. Paschal Baylonský, rehoľník
18 N Viola Siedma nedeľa v cezročnom období,
Najsvätejšia trojica sv. Ján
I., pápež a mučeník; sv. Klaudia,
mučenica
19 P Gertrúda sv. Peter Celestín, pápež; sv. Urban I., pápež;
sv. Ivo, kňaz
20 U Bernard sv. Bernardín
Sienský, kňaz; sv. Lýdia
21 S Zina sv. Krištof Magallanes, kňaz a spoločníci, mučeníci
22 Š Júlia, Juliána Najsvätejšie Kristovo telo a krv
(Božie telo) sv. Rita z Kassie, rehoľníčka; sv. Júlia, panna
a mučenica; sv. Emil, mučeník
23 P Želmíra sv. Dezider, biskup a mučeník
24 S Ela Panna Mária Pomocnica kresťanov; sv. Vincent Lirinský, kňaz
25 N Urban Ôsma nedeľa v cezročnom období sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi, sv. Gregor VII. pápež,
sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna
26 P Dušan sv. Filip Neri, kňaz;
sv. Eleuter, pápež
27 U Iveta sv. Augustín z Canterbury, biskup; sv. Július, mučeník
28 S Viliam sv. Viliam, mních
29 Š Vilma sv. Maxim, biskup;
sv. Uršula Ledóchowska
30 P Ferdinand Najsvätejšie srdce Ježišovo sv. Félix I., pápež; sv. Ferdinad, kráľ;
sv. Zdislava
31 S Petronela, Petrana
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie sv. Petronela, panna a mučenica

JÚN
1 N Žaneta Deviata
nedeľa v cezročnom období sv. Justín, mučeník;
Deň detí
2 P Xénia, Oxana
sv. Marcelín a Peter, mučeníci;
sv. Blandína a Albína (Blanka),
mučenice
3 U Karolína sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci
4 S Lenka sv. Kvirín, biskup
a mučeník; sv. František Caracciolo, kňaz
5 Š Laura sv. Bonifác, biskup
a mučeník
6 P Norbert sv. Norbert, biskup; sv. Klaudius, biskup
7 S Róbert sv. Róbert, opát
8 N Medard Desiata nedeľa v cezročnom období
sv. Medard, biskup
9 P Stanislava sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi;
sv. Richard, biskup
10 U Margaréta bl. Diana,
panna
11 S Dobroslava sv. Barnabáš, apoštol; bl. Jolana
12 Š Zlatko sv. Gašpar Bertoni, kňaz
13 P Anton sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
14 S Vasil sv. Elizej;
sv. Valér a sv. Rufín, mučeníci
15 N Vít Jedenásta nedeľa
v cezročnom období sv.
Vít, mučeník; sv. Germana, panna; (Deň otcov)
16 P Blanka, Bianka
sv. Neit, mučeník; sv. Benon,
biskup
17 U Adolf sv. Nikander a
sv. Marcián, vojaci a mučeníci
18 S Vratislav sv. Gregor Barbarigo, biskup
19 Š Alfréd sv. Romuald, opát;
sv. Juliana Falkonieri, panna
20 P Valéria bl. Margita Ebnerová, panna
21 S Alojz sv. Alojz Gonzága,
rehoľník
22 N Paulína
Dvanásta nedeľa
v cezročnom období
sv. Pavlín z Noly, biskup;
sv. Ján Fišer, biskup a sv. Tomáš
Morus, mučeníci
23 P Sidónia sv. Jozef Cafasso,
kňaz; bl. Mária Rafaela, panna
24 U Ján Narodenie
sv. Jána Krstiteľa
25 S Olívia, Tadeáš
sv. Maxim, biskup; sv. Viliam,
opát
26 Š Adriána sv. Ján
a sv. Pavol, mučeníci; sv. Josemaría Escrivá de balaguer, kňaz
27 P Ladislav, Ladislava Panna Mária Matka Ustavičnej pomoci; sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi,
sv. Ladislav
28 S Beáta sv. Irenej, biskup
a mučeník
29 N Peter a Pavol, Petra
Trinásta nedeľa
v cezročnom období,
sv. Peter a Pavol, apoštoli
30 P Melánia Prví sv. mučeníci
Cirkvi v Ríme; sv. Oto, biskup
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JÚL
1 U Diana sv. Oliver Plunkett,
biskup a mučeník
2 S Berta Návšteva Panny
Márie; bl. Eugénia Joubertová, panna
3 Š Miloslava sv. Tomáš, apoštol; sv. Anatol, biskup
4 P Prokop sv. Alžbeta Portugalská; sv. Prokop Sázavský, opát
5 S Cyril a Metod
sv. Cyril a Metod, slovanskí
vierozvestcovia
6 N Patrik, Patrícia
Štrnásta nedeľa
v cezročnom období sv.
wMária Goretti, panna a mučenica
7 P Oliver sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz; sv. Vilibald, biskup; bl. Ifigénia, panna
8 U Ivan sv. Akvila a Priska;
sv. Prokop, mučeník
9 S Lujza sv. Augustín Zhao
Rong; kňaz; sv. Peter Sans, biskup a spoločníci; čínski mučeníci; sv. Lujza
10 Š Amália sv. Libuša (Amalberga); sv. Kanút, kráľ a mučeník; sv. Anatolia, panna a mučenica
11 P Milota sv. Benedikt, opát;
spolupatrón Európy;
sv. Oľga
12 S Nina sv. Ján Gualbert,
opát
13 N Margita Pätnásta nedeľa v cezročnom období sv. Henrich; sv. Klélia Barbieriová, panna
14 P Kamil sv. Kamil z Lellis,
kňaz; bl. Hroznata, mučeník
15 U Henrich sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Vladimír, knieža
16 S Drahomír Panna Mária
Karmelská; bl. Ľubica (Amata),
panna a mučenica
17 Š Bohuslav sv. Andrej –
Svorad a Benedikt, pustovníci;
sv. Marcelína, panna
18 P Kamila sv. Fridrich; bl.
Tarzícia, panna a mučenica;
bl. Pavol Peter Gojdič, biskup
a mučeník
19 S Dušana sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica
20 N Iľja, Eliáš Šestnásta
nedeľa v cezročnom období sv. Apolinár, biskup;
sv. Eliáš, prorok
21 P Daniel sv. Vavrinec
z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi
22 U Magdaléna sv. Mária
Magdaléna
23 S Oľga sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy
24 Š Vladimír sv. Sarbel
Makhluf, kňaz; sv. Kristína, panna a mučenica; sv. Krištof, mučeník
25 P Jakub sv. Jakub, apoštol
26 S Anna, Hanna sv. Joachim a sv. Anna, rodičia Panny
Márie; bl. Kamila, mučenica
27 N Božena Sedemnásta
nedeľa v cezročnom období sv. Gorazd a spoločníci
28 P Krištof sv. Nazár a Celzus; sv. Viktor, pápež
29 U Marta sv. Marta;
sv. Lazár a sv. Mária
30 S Libuša sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi; bl.
Zdenka (Cecília) Schelingová,
panna a mučenica
31 Š Ignác sv. Ignác
z Loyoly, kňaz

AUGUST
1 P Božidara sv. Alfonz Mária
de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
2 S Gustáv sv. Euzébius Vercellský, biskup; sv. Peter Julián Eymard, kňaz; bl. Zefirín Malla
(Porcinkula)
3 N Jerguš Osemnásta nedeľa v cezročnom období sv. Peter, biskup
4 P Dominik, Dominika
sv. Ján Mária Vianney, kňaz
5 U Hortenzia 18. výročie posvätenia hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej) sv. Nonna, matka rodiny
6 S Jozefína Premenenie Pána;
bl. Oktavián, biskup
7 Š Štefánia sv. Sixtus II., pápež a spoločníci mučeníci,
sv. Kajetán, kňaz
8 P Oskár sv. Dominik, kňaz;
sv. Viktorín
9 S Ľubomíra sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová),
panna a mučenica, spolupratrónka Európy;
sv. Roman, mučeník
10 N Vavrinec Devätnásta nedeľa v cezročnom
období sv. Vavrinec, diakon
a mučeník
11 P Zuzana sv. Klára, panna;
sv. Tibor, mučeník; sv. Zuzana
12 U Darina sv. Jana Františka
de Chantal, rehoľníčka; bl. Inocent XI., pápež
13 S Ľubomír sv. Poncián, pápež a sv. Hypolit, kňaz, mučeníci
14 Š Mojmír sv. Maximilián
Mária Kolbe, kňaz a mučeník
15 P Marcela Nanebovzatie Panny Márie
sv. Tarzícius, mučeník
16 S Leonard sv. Štefan Uhorský; sv. Rochus, pustovník
17 N Milica Dvadsiata nedeľa v cezročnom období sv. Hyacint, kňaz
18 P Elena, Helena sv. Helena; bl. Leonard, opát
19 U Lýdia sv. Ján Eudes, kňaz;
bl. Elvíra, panna a mučenica
20 S Anabela sv. Bernard,
opát a učiteľ Cirkvi; sv. Samuel, prorok
21 Š Jana sv. Pius X., pápež
22 P Tichomír Panna Mária
Kráľovná
23 S Filip sv. Ružena Limská,
panna
24 N Bartolomej Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období sv. Bartolomej,
apoštol; sv. Emília, panna a rehoľníčka
25 P Ľudovít sv. Ľudovít, kráľ;
sv. Jozef de Calasanz (Kalazanský) kňaz; bl. Metod Dominik
Trčka, rehoľník a mučeník
26 U Samuel
sv. Anastáz, mučeník a patrón
hercov
27 S Silvia
sv. Monika
28 Š Augustín sv. Augustín,
biskup a učiteľ Cirkvi
29 P Nikola, Nikolaj Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
(Výročie SNP)
30 S Ružena sv. Erik, kráľ; sv.
Margita Wardová, mučenica
31 N Nora Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom
období sv. Rajmund, rehoľník;
sv. Nonnatus, rehoľník

SEPTEMBER
1 P Drahoslava
sv. Egídius, opát; bl. Bronislava,
panna (Deň ústavy SR)
2 U Linda bl. Ingrida, rehoľníčka
3 S Belo sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
4 Š Rozália sv. Rozália;
sv. Ida
5 P Regina bl. Matka Terézia
z Kalkaty, panna a rehoľníčka
6 S Alica sv. Zachariáš, prorok;
sv. Mansvét, biskup
7 N Marianna Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období sv. Marek Križín; sv. Melichar Grodziecki a sv. Štefan Pongracz,
sv. Regína
8 P Miriama Narodenie Panny Márie
9 U Martina sv. Peter Claver,
kňaz; sv. Gorgonius, mučeník
10 S Oleg sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz a rehoľník
11 Š Bystrík sv. Emilián, biskup
12 P Mária Meno Preblahoslavenej Panny Márie
13 S Ctibor sv. Ján Zlatoústy,
biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Julián,
kňaz a mučeník
14 N Ľudomil Dvadsiata
štvrtá nedeľa
v cezročnom období
Povýšenie Svätého kríža
– odpust v Sihelnom
15 P Jolana
Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska
16 U Ľudmila sv. Kornel. Pápež a sv. Cyprián biskup;
sv. Ľudmila, mučenica; sv. Edita
17 S Olympia sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi;
sv. Hildegarda, panna
(Jesenné kántrové dni)
18 Š Eugénia sv. Jozef Kupertínsky; sv. Viktor III., pápež
19 P Konštantín sv. Január,
biskup a mučeník (Jesenné kántrové dni)
20 S Ľuboslav, Ľuboslava sv.
Ondrej Kim Taegon, Pavol, sv.
Chong Hasang a spoločníci;
sv. Eustach, mučeník
21 N Matúš Dvadsiata piata
nedeľa v cezročnom období sv. Matúš, apoštol a evanjelista
22 P Móric sv. Emerám, biskup
a mučeník
23 U Zdenka sv. Pio z Pietrelciny, kňaz; sv. Linus, pápež
24 S Ľuboš, Ľubor Panna
Mária de Mercedes; sv. Bystrík, mučeník; sv. Gerard, mučeník
25 Š Vladislav sv. Kleopas
26 P Edita sv. Kozma a sv. Damián, mučeníci
27 S Cyprián sv. Vincent de
Paul, kňaz
28 N Václav Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom
období sv. Václav, mučeník;
sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci,
mučeníci
29 P Michal, Michaela
sv. Michal, sv. Gabriel a sv. Rafael, archanjeli
30 U Jarolím sv. Hieronym,
kňaz a učiteľ Cirkvi

OKTÓBER
1 S Arnold sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
2 Š Levoslav sv. anjeli strážcovia
3 P Stela sv. Maximián;
sv. Dionýz Aeropagita
4 S František sv. František
Assiský
5 N Viera Dvadsiata siedma nedeľa
v cezročnom období
sv. Placidus, mučeník; sv. Mária
Faustína, panna
6 P Natália sv. Bruno, kňaz;
sv. Viera, mučenica
7 U Eliška Panna Mária Ružencová; sv. Justína, panna
a mučenica
8 S Brigita sv. Pelágia, panna
a mučenica
9 Š Dionýz sv. Dionýz, biskup,
a spoločníci, mučeníci; sv. Ján
Leonardi, kňaz
10 P Slavomíra sv. František
Borgiáš; sv. Daniel Comboni
11 S Valentína sv. Ján XXIII.,
pápež
12 N Maximilián
Dvadsiata ôsma nedeľa
v cezročnom období
sv. Maximilián, biskup; sv. Serafín, rehoľník
13 P Koloman sv. Koloman;
sv. Eduard
14 U Boris sv. Kalixt I., pápež
a mučeník
15 S Terézia sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka
Cirkvi; sv. Tekla
16 Š Vladimíra sv. Hedviga,
regoľníčka; sv. Mária Margita
Alacogue, panna
17 P Hedviga sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
18 S Lukáš sv. Lukáš, evanjelista
19 N Kristián Dvadsiata
deviata nedeľa v cezročnom období;
Misijná nedeľa sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi, spoločníci, Pavol z Kríža, kňaz
20 P Vendelín sv. Vendelín
21 U Uršuľa sv. Hilarion;
sv. Uršula
22 S Sergej sv. Salome;
sv. Kordula
23 Š Alojzia sv. Ján Kapistránsky, kňaz
24 P Kvetoslava sv. Anton Mária Claret, biskup
25 S Aurel sv. Chryzant a sv.
Dária, mučeníci; sv. Maurus,
biskup
26 N Demeter
Tridsiata nedeľa v cezročnom období sv. Evarist, pápež a mučeník
27 P Sabína sv. Sabína
28 U Dobromila sv. Šimon
a sv. Júda, apoštoli
29 S Klára sv. Felicián, mučeník; sv. Zenóbius, kňaz a mučeník
30 Š Šimon, Simona
sv. Marcel, stotník; sv. Eutropia,
mučenica
31 P Aurélia sv. Wolfgang, biskup; bl. Krištof, kňaz

NOVEMBER
1 S Denis, Denisa Všetkých
svätých
2 N Pamiatka zosnulých
Tridsiata prvá nedeľa
v cezročnom období Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky,
sv. Malachiáš
3 P Hubert sv. Martin z Porres, rehoľník; sv. Hubert, biskup;
sv. Silvia
4 U Karol sv. Karol Boromeo,
biskup
5 S Imrich sv. Imrich
6 Š Renáta sv. Leonard, pustovník
7 P René sv. Engelbert, mučeník
8 S Bohumír sv. Bomumír,
biskup
9 N Teodor
Tridsiata druhá nedeľa
v cezročnom období Výročie posvätenia Lateránskej baziliky; sv. Teodor Studita, opát
10 P Tibor sv. Lev Veľký, pápež
a učiteľ Cirkvi
11 U Martin, Maroš sv. Martin z Tours, biskup
12 S Svätopluk sv. Jozafár,
biskup a mučeník
13 Š Stanislav sv. Stanslav
Kostka; sv. Augustína – sv. Lívia,
panna; sv. Eugen, biskup
14 P Irma sv. Irmina (Irma)
15 S Leopold sv. Albert Veľký,
biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Leopold Zbožný, markgróf
16 N Agnesa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom
období sv. Margita Škótska,
kráľovná; sv. Gertrúda, panna
17 P Klaudia sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka (Deň boja za
slobodu a demokraciu)
18 U Eugen Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla,
apoštolov; sv. bl. Karolína Kózka, panna a mučenica
19 S Alžbeta sv. Mechtilda
20 Š Félix sv. Félix z Valois, vyznávač
21 P Elvíra Obetovanie Panny Márie
22 S Cecília sv. Cecília, panna
a mučenica
23 N Klement
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
– Kristus Kráľ sv. Klement
I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát
24 P Emília sv. Andrej Dung–Lak a spoločníci, mučeníci;
sv. Emília
25 U Katarína sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
26 S Kornel sv. Silvester Guzzolini, opát
27 Š Milan sv. Virgil; bl. Bronislav
28 P Henrieta sv. Rúfus, biskup; sv. Katarína Labouré
29 S Vratko sv. Saturnin, biskup; bl. Alfréd, kňaz a mučeník
30 N Ondrej, Andrej
Prvá adventná nedeľa
sv. Ondrej, apoštol

DECEMBER
1 P Edmund sv. Emund Kampián, mučeník
2 U Bibiana sv. Bibiána, mučenica; sv. Silverius, pápež
3 S Oldrich sv. Franišek Xaverský, kňaz
4 Š Barbora, Barbara
sv. Ján Damascénsky, kňaz
a učiteľ Cirkvi; sv. Barbora
5 P Oto sv. Sabas, opát
6 S Mikuláš sv. Mikuláš, biskup
7 N Ambróz
Druhá adventná nedeľa sv. ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
8 P Marína
Nepoškvrnené počatie
Panny Márie
9 U Izabela sv. Ján Didak (Juan Diego); sv. Leokádia; sv. Peter Fourier, kňaz
10 S Radúz sv. Melchiades, mučeník; sv. Eulália, panna a mučenica (Zimné kántrové dni)
11 Š Hilda sv. Damaz I., pápež
12 P Otília Preblahoslavená
Panna Mária Guadalupská;
sv. Otília, panna a mučenica
(Zimné kántrové dni)
13 S Lucia sv. Lucia, panna
a mučenica;
(Zimné kántrové dni)
14 N Branislava, Bronislava Tretia adventná nedeľa sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
15 P Ivica sv. Valerián
16 U Albína sv. Adelhaida, cisárovná
17 S Kornélia sv. Modest, biskup
18 Š Sláva, Slávka
sv. Gracián, Biskup
19 P Judita bl. Urban V., pápež
20 S Dagmara sv. Zefirín, pápež
21 N Bohdan
Štvrtá adventná nedeľa
sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi;
sv. Micheáš, prorok
22 P Adela sv. Adela, opátka
23 U Nadežda sv. Ján Kentský,
kňaz; sv. Viktória, mučenica
24 S Adam a Eva Štedrý deň
Adam a Eva
25 Š Narodenie Pána
1. sviatok vianočný
26 P Štefan
2. sviatok vianočný sv. Štefan,
prvý mučeník
27 S Filoména sv. Ján, apoštol
a evanjelista
28 N Ivana, Ivona
Prvá nedeľa
po narodení Pána – Svätej
rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sv. neviniatka, mučeníci
29 P Milada sv. Tomáš Becket,
biskup a mučeník
30 U Dávid sv. Dávid
31 S Silvester sv. Silvester I.,
pápež; sv. Melánia
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Náš divadelný deň a prišiel aj Mikuláš
Keď prišiel tento, tak veľmi očakávaný deň (6. december) s elánom a plným autobusom rozradostených detí sme sa vybrali, naštartovali sme Žilina – bábkové divadlo.
V dnešnom modernom a technicky precítenom svete sme chceli
deťom ukázať a naladiť ich na niečo netypické a nezvyčajné. Zároveň sme chceli prispieť k vytváraniu pozitívnych mravných vlastností iným spôsobom, v originálnom prostredí, ktorý je tak blízky
a prijateľný pre deti.
Zmysluplná hra „Zrkadlovo
alebo všetko naopak“ s rôznymi
postavičkami, zvieratkami; výkony bábkohercov, zaujímavé nápady, prostredie, divadelná tma
i hra so zábleskami svetla reflektorov, podmanivá hudba - to všetko pôsobilo príťažlivo i precítene
na deti. Zároveň vkusné prostredie i zákulisie, divadelná atmosféra prispela k tomu, že deti sa veľmi rýchlo prispôsobili divadlu. Pozorne sledovali scénku, keď bolo
treba odpovedať na výzvu snažili
sa komunikovať, no keď bola scénka smiešna, spontánne a veselo sa
smiali. A pritom im vôbec nevadilo, že nesedeli s rodičmi!
Pre deti a rodičov bolo divadielko zdrojom pekného zážitku, pre
učiteľky inšpiráciou. Najväčšou
odmenou bol pre nás všetkých pocit radosti detí nielen z divadla, ale
aj z toho, keď sa vo dverách vestibulu pri vianočnom stromčeku
objavil pri deťoch skutočný Mikuláš. A ako sa vraví, kde sa vzali, tu
sa vzali - stáli zrazu pri Mikulášovi velikánske sane. A tie boli plné
sladkých balíčkov. Mikuláš sa srdečne zvítal s deťmi, porozprával
im čo-to o sebe a hneď na to odpovedal na zvedavé otázky detí. Na
záver im menovite rozdal balíčky.
Deti mu zas na oplátku zaspievali o ňom pesničku, za ktorú dosta-

li pochvalu. S Mikulášom sa vyfotografovali, spoločne poďakovali
a vzájomne sa rozlúčili.
Spestrením dňa bolo ešte zastavenie sa v meste Žilina v centre obchodných stredísk, kde mali možnosť rodičia s deťmi pookriať v predvianočnej nálade, vnímať vianočnú
atmosféru a poprípade kúpiť nejakú drobnosť deťom alebo blízkym.
Deti sa mohli ešte vo zvyšnom čase vyšantiť v domčeku so šmýkačkami v obchodnom centre. Veľkým
lákadlom boli pre deti vyzdobené hračkárne s veľkým množstvom
rôznych typov hračiek.
Cestou späť už len spomínali deti na svoje zážitky. Podnetné
bolo počúvať ich rôznorodé detsky milé výroky ešte aj na druhý
deň. So svojimi zážitkami sa podelili aj s tetami kuchárkami a tety kuchárky im zato dobre a chutne navarili.

Vianoce
Vianoce sú krásne sviatky
pod stromčekom sú darčeky, usmievavé dieťatko v jasličkách
vyslyš nás v našich prosbičkách.
Dieťatko v Betleheme, Ježiško maličký za tebou ideme vyslyš
naše prosbičky
Daj nám zdravia, sily do učenia chuti, nech nás nič
ani rodičov nezarmúti
Bože zošli požehnanie i do nášho domu, aby sme v biede
mohli pomôcť hocikomu
Daj nám Jezuliatko nech máme, čo treba na stôl chlebíka
a šaty na seba.
Nech nám láska Tvoja na cestu vždy svieti, ach vyslyš Ježiško
prosbu malých detí.
Pozri sa žiari nám hviezda jasná betlehemská, radosť nám prináša
láska dobrota.
Veselé, pokojné požehnaná a šťastné sviatky
Za kolektív MŠ

Oľga Synáková,r. š.

Vianoce klopú na dvere
Mikulášske obdobie je za nami a naše deti v MŠ sa pripravujú na Vianočnú besiedku, posedenie pri vianočnom stromčeku, kde pozývajú svojich rodičov.
Prednesú básničky, zahrajú

scénku, zaspievajú koledy a vinšovačky v duchu Vianoc, veď
Vianoce už klopú na dvere. Vianočnú besiedku ukončíme spoločným recitovaním, spievaním
aké sú Vianoce krásne. A nezabudneme ani na prosbičky detí.

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 2/2007
Časopis žiakov Cirkevne

Školský spravodaj

Mierovali sme

Väčšina z vás pravdepodobne
ani netuší, že 21. september vyhlásila Organizácia Spojených národov za Medzinárodný deň mieru.
Z tlače, z televízie sa vám často môže zdať, akoby mier pre ľudí stratil zmysel. Nielen ako slovo,
ktorého význam nevie nikto pochopiť, ale aj ako hodnota. Zabúdame, že je oveľa horšie rozpútať
vojnu, ako nastoliť mier.
Mier vždy bol a bude predovšetkým ideálom, najvyšším posvätným princípom existencie ľudstva.
K takémuto ideálu nemožno pristupovať ako k cieľu, ale ako k ceste.
Budovanie mieru je mnohorozmerné, oveľa komplikovanejšie,
ako si môžeme predstaviť.
Mier bol počas celej histórie
ľudstva niečím nevýslovne krehkým, labilným, ohrozeným. Ako
myšlienka, želanie, cieľ a ideál je
však aj čímsi obdivuhodne starým. Už celé tisícročia poznáme
mocné slovo, ktoré tvorí základ
našej morálky: NEZABIJEŠ. Slo-

vo, ktoré muselo na necivilizované kmene pôsobiť šialene, zničujúco. To, že je človek schopný takéhoto výroku, takej nesmiernej požiadavky, ho viac ako ktorýkoľvek
iný znak odlišuje od zvieraťa.
Na našej škole sa preto tomuto
dňu venovala zväčšená pozornosť.
Mali sme možnosť súťažiť na tému
Mier v dvoch kategóriách – literárnej a výtvarnej, a tak vyzdvihnúť dôležitosť mieru.
Posúďte sami, ako sa nám to podarilo a prečítajte si niektoré verše
z prác našich spolužiakov.
***
Boh povedal Zemi: ,,Chcem, buď
mier.“…
***
Planéta je plná ľudí, tak sa všetci
majme radi....
***
Mier a láska je rovnaké slovo...
***
Ani nevieš, ako moje srdce plesá,
keď ťa vidím s mierom dneska...
***

Barbora Djubašáková,5. A
Máme mier so žiakmi, nestrieľajme sa prakmi...
***
Mier je ísť do kostola a uvoľniť si
dušu...
***
Mier je pre všetkých dôležitý...
***
Mier každému človeku radosť dáva...
***
Mier je sladký ako pomaranč,
pomaranč veľký ako ranč...

***
Nehádať sa nebojovať, len tak si
žiť a dobre sa mať...
***
V roku je 365 dní a my len jeden
deň venujeme mieru...
***
M‑ilióny ľudí chcú
I‑ba
E‑šte raz zažiť
R‑adosť

Vyhodnotenie literárnej
časti súťaže
Kategória – próza
1. Zuzka Grižáková 7.B, 2.
Vladko Bielak 6.B, 3. Janka Pindiaková 7.A, Janko Gura 6.A

Dominika Garajová,8. B

Kategória – poézia
1. Martin Juritiak 5.B, 2. Andrea Pilátiková, 6.A,
3. Dominika Vonšáková, Eva
Vnenčáková, 9.B, Soňa Garajová, 7.B
Blahoželáme!!!
Nikola Miklušáková, 7.B,
Aďka Pilátiková, 6.A

Ján Striška, 5. A
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Mierová torta
Na mierovú tortu budeme potrebovať: 20 dkg lásky
10 dkg trpezlivosti
5 dkg kamarátstva
2 litre radosti
20 dkg pomoci
18 dkg dobroty
10 dkg chuti do života

Sihelník 4 / školský časopis Úsmev

Ako bolo  / tvorba

Zmiešame lásku s dobrotou.
Cesto dochutíme trpezlivosťou
a kamarátstvom. Na upečenú tortu nalejeme zmiešanú radosť a pomoc.
Nakoniec celú tortu polejeme
chuťou do života.
Aďka Pilátiková,
Lenka Fernézová, 6.A

Úcta k šedinám
Dňa 24. októbra sme si pripravili program pre našich starých
rodičov, aby sme im pripomenuli, ako si ich vážime a máme radi.
Celý program začal svätou omšou v našom kostole, ktorú slúžil náš pán farár a o spev sa postaral pán učiteľ Fider. Po omši
sme rozdali svojim starým rodičov srdiečka a pozvali ich k nám
do školy. Nacvičili sme si pre
nich bohatý program – divadielka, pesničky a básničky za pomoci našich zlatých učiteliek: Kutlá-

kovej, Bujnovej, Maslaňákovej
a Novákovej. Ďakujeme aj našim
malým škôlkarom, ktorí si nacvičili prekrásne divadielko, ktorým
upútali pozornosť všetkých prítomných.
Veľká vďaka patrí mamičkám,
ktoré sa postarali o chutné koláče, ale hlavne ďakujeme vám,
starkí naši, že ste prišli.
Dúfame, že ste boli s programom spokojní, ak vám niečo vadilo, zabudnite a príďte aj o rok.
Soňa Garajová, 7. B

Rozprávka o Jankovi
Hraškovi
D

ňa 20. 11. 2007 sa na našej škole otvorili dvere
pre našich rodičov.
Konal sa totiž DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Účasť rodičov nebola veľká, len sem-tam bolo vidieť v niektorej triede nejakú tú
mamičku. No v 2.A sa to rodičmi len tak hmýrilo, tak sme tam
s „Úsmevom“ nakukli aj my.
Hlavnou organizátorkou bo-

la pani učiteľka Bujnová, ktorá si
so svojimi žiakmi spracovala rozprávku o Jankovi Hraškovi pre ich
rodičov.
Nech sa páči, poďte s nami do
rozprávky… Všetci žiaci sa najskôr započúvali do rozprávky, ktorá znela z nahrávky. Druháčikovia si mali čo najviac zapamätať.
Potom sa ich pani učiteľka pýtala
otázky, ktoré sa týkali počúvanej
rozprávočky.
Tí, ktorí vedeli správne odpovedať, dostali za odmenu hrášok.

Jana Luscoňová,5. A
háčikovia zaviazali na hlavy šatky, ako mala pani učiteľka Bujnová a podľa rozdaných obrázkov vytvorili skupiny, zahrali časť
z rozprávky, zarecitovali básničku a z rozdaného cesta modelovali most.
Medzi veľmi náročné disciplíĎalšia úloha spočívala v tom,
že p. uč. rozdala deťom lístočky
s úryvkom a deti chodili k tabuli. Tu prečítali svoj textík a priradili ho k obrázku, ktorý už bol
pripravený na
magnetickej tabuli. Všetci žiaci čítali a priraďovali texty naozaj znamenite,
a tak ich neminula pochvala.
A aká by to
bola rozprávka
o Jankovi Hraškovi bez hrachu?
Žiaci dostali
kôpku šošovice,
hrachu a kôpku
fazule a mali ho
pretriediť a prepočítať. Pritom
si spievali pesničku o šošovici.
Všetky deti boli
aj tu aktívne.
Potom si dru-

ny patrili aj tie, kde mali žiaci preniesť vodu v malej nádobke na hlave a na lyžičke hrášok.
Všetky aktivity sa striedali s veselým tancom a spevom, povzbudením a pochvalou od pani učiteľky.
Po všetkých týchto veselých ale
i náročných disciplínach bola pre
žiakov i hostí odmenou hrášková
polievka, na ktorej si schuti všetci
zamaškrtili.
Ďakujeme všetkým mamkám
Soňa Garajová, 7. B

Výskum / tvorba
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Strašiaky navštívili škôlku
V októbri sme sa dozvedeli
o zaujímavej akcii, ktorú vymysleli v našej materskej škôlke. Preto sme trochu s našim časopisom
snorili a zistili tieto informácie.
Všetko to spískala pani učiteľka Mazuráková spolu s ostatnými
vyučujúcimi a samozrejme žiakmi – škôlkarmi, bez ktorých by do
škôlky „neprišiel žiadny strašiak“.
Veru bolo sa na čo pozerať. Pani
učiteľka sa inšpirovala ostatnými škôlkami v okolí, kde robia podobné súťaže. Cieľom bolo zapojiť do súťaže nielen malých škôlkarov, ale aj ich celé rodinky. Robili naozaj všetci členovia rodiny – otcovia robili základnú konštrukciu, maminky šili odev strašiakovi a deti ho obliekali a zdobili. Strašiaky boli naozaj rôzne.
Niektoré boli vyrobené celé z prírodných materiálov, niektoré boli doplnené plechovkami. Boli tu
strašiaky zo slamy, látok, doplnené plastovými ozdobami. Bolo využité naozaj všetko, čo domácnosť
dala. Všetkých strašiačikov bo-

lo 28 a bolo naozaj ťažké vyhodnoť toho najlepšieho. Hodnotenie
prebiehalo na začiatku novembra.
Hodnotili mamičky, deti, učiteľky
i náhodní návštevníci škôlky. Každý exemplár mal číslo, podľa ktorého mohol dostať hlas. Dva strašiaky reprezentovali našu škôlku
aj v Námestove, kde boli vystavené v Klinci.
1. miesto získal Jurko Gabriel s mamkou Martinou, 2. miesto
získal Kajko Vonšák s maminkou
Gitkou a 3. miesto získali Kristián Grobarčík a Tomáš Brezoňák.
Na otázku, či sa v škôlke bude ro-

biť podobných aktivít viac, nám
pani učiteľka odpovedala, že len
v tom prípade, ak sa nájde nejaký
sponzor. V tomto prípade to bol
pán starosta, za čo mu samozrejme všetci ďakujeme.
Ďakujeme aj za rozhovor pani
učiteľke Mazurákovej.
Zuzka Grižáková, Nikola
Miklušáková

POSTREHY
Burza práce, Námestovo, 15.
november 2007
Povedali nám naši najstarší
Monika:
Burza práce sa mi páčila. Učitelia na nej predstavovali svoje školy.
Najviac ma zaujala módna prehliadka z Makyty. Dievčatá boli
naozaj šikovné a videla som aj Sihelnianky.
Jozef:
Veľmi dobré ! Žiaci sa dozvedeli viac o školách, čo určite ovplyvní
výber ich povolania.
Janko:
Najviac sa mi páčila prezentácia elektroniky z Tvrdošína – iskriaca žiarovka.
Gitka:
Najkrajší a najšikovnejší bol
barman.
Zuzana Segečová, 5. A

Martin:
Pre mňa bolo veľkým zážitkom

vidieť pokope toľko deviatakov.
Bolo to úžasné.
Kristína:
Burza práce bola dobrá. Bolo to
zaujímavé, hoci tie posledné školy
už nikto nepočúval.
Odporúčam pre budúcnosť
urobiť medzi prezentáciami prestávku. Určite bude efektívna.

Povedali prváci …
Sperajňa – predajňa
Foktodrak – fotograf
Špenica – pšenica
Recept – WC
Viblia – biblia
Bude po poučovaní –
bude po vyučovaní
Lelenček – jelenček
Laskosti – sladkosti
Kanredár – kalendár
Viskup – biskup
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Misijný jarmok
Október je okrem iného aj mesiacom misií, a tak sa už po tretíkrát konalo na našej škole podujatie pod názvom Misijný jarmok.
Každá trieda mala niečo pripravene na predaj. Niektoré boli aktívnejšie niektoré pasívnejšie. No
každá sa snažila.
Na tejto akcii sa podarilo vyzbierať slušnú čiastku peňazí – vyše 9 tisíc korún, ktoré poputujú na
misijné činnosti, ako to bolo aj po
iné roky.
A takto to vnímali
naši druháci…

Tvorba

Žiackym perom

Vianočná rozprávka

Vianoce sú len raz v roku, narodil sa Ježiš Kristus, ten, čo nás vykúpil od zloby hriechu.
Bez neho by neboli dobré veci, preto na Vianoce cítime pokoj,
teplo pri srdci a lásku.

Je to ako rozprávka zabalená
v sne. Rodina, radosť, darčeky, to
sú predsa rozprávkové veci, o ktorých sníva každé dieťa v kútiku
svojej malej dušičky ale i dospelí.
Kristínka Staníková, 7. B

Správne Vianoce
Všetci vieme, že Vianoce máme
prežiť v pokoji.
No ľudia sa zaoberajú kupovaním darčekov, stresujú sa, čo kúpiť
a či sa to bude páčiť, snažia sa, aby
na štedrovečernom stole nič nechýbalo, lebo inak by asi ani Vianoce neboli. Myslia si, že Vianoce
prežívajú v pokoji, ale pritom len
stresujú nielen seba, ale aj okolie.
Lenže Vianoce nie sú o kupovanídarčekov. Pred päťdesiatimi rokmi, čo nie je až tak veľa, sa deti po-

tešili aj jednému malému koníkovi z dreva. Keby terajší malý chlapec dostal len malú drevenú hračku, bol by ju schopný hodiť do rodičov.
Niektoré deti dostanú na Vianoce menej a niektoré viac.
A tu nastávajú problémy: deti,
ktoré dostali veľa, sa často smejú
a ponižujú tých, ktorí dostali len
jednoduché veci. Rodičia často zabúdajú, v čom je čaro Vianoc.
Vladko Bieľak, 6. A

Vianočná pohoda
Vianoce sú sviatky, ktoré mám
najradšej. Sú to sviatky lásky, pokoja, mieru a pohodovej nálady.
Častokrát deti vnímajú Vianoce
pod pojmom darčeky, no my starší vieme, že sú to sviatky, kedy slávime narodenie Ježiša. Samozrejme patria k tomu aj darčeky, sú
symbolom štedrosti a lásky. Urobili sme malý prieskum, v ktorom
sme zistili, že najčastejším darče-

kom, ktorý chcú žiaci dostať, je
mobil. Potom sú to snowboardy,
lyže, počítače, internet alebo všelijaké iné somarinky. Nie sú náhodou tie deti náročné?
Opýtali sme sa aj učiteľov a tí
nám rázne odpovedali: „Len pokoj, zdravie a pohodu.“
Tak im to z celého srdca želáme,
veď aj my sa toho nevieme dočkať.
Simonka Nováková, 8. B

Hrali sme sa so slovami
Dotyk y zimy
Sane
Príde zima zimnučká.
ochladí sa izbička.
Poďte vonku, deti!
Veď nám už sneh letí.

Snehuliak

Vezmite si von aj sane,
sadneme si potom na ne.

Ako každý dobre vie,
snehuliak už vonku je.

Katka Macsodiová, 4. B

Stojí vonku celkom sám,
kamaráta hneď mu dám.
Každý večer hrať sa budú
a na seba nezabudnú.

Erko ples na našej škole

Eva Jančová, 4. B

Zo života školy  / Ako bolo
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Sihelnianske poviestky

Zima

Zima

Zima všetko objíma,
v chlade pole tíško spí.
Vŕba svoj sen tíško sní o jari si
sníva.

Prišla zima, zimička,
zamrzla i vetvička.
Deti sneh už vonku láka,
postavia si snehuliaka.

Všetko je už zamrznuté, biele
a čisté.
Mráz kreslí po oknách a z neba
tíško
padajú biele vločky
– to zima sa pomaličky prikráda.

Janka Brišáková, 4. B

Na jar vtáci zaspievajú
a v jeseni odlietajú.
V lete je všetko rozkvitnuté,
v zime zasa zamrznuté.
Sneh už napadol,
slniečko len kýcha,
deti sa radujú
a veľmi guľujú.

šiestaci

Dotyk y lásk y
Slabá láska

Páperie lásky

Ty si pre mňa ako biela perla.
Je ich na svete veľa,
no ty si výnimočná,
lebo si s modrým očkom.

Láska je taká ľahká,
môže sa vznášať v oblakoch.

Urobil si hlúposť
a mne vypadlo to modré očko,
čo bolo pre teba na mne také
výnimočné .
Chcem, aby ma strážil iný rak.
Chcem, aby som bola ja pre
neho všetko,
ja, ja a nie jeho závislosti
a alkohol.
Ty si bol v našich posledných
spoločných chvíľach len malý
morský koník,
ktorý sa nedokáže vyhnúť
žralokovi
a v tvojom prípade je to alkohol.
Zuzka Grižáková, 7. B
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Ty si jediná
a pri jej pohľade mu srdce
začne biť.
Keď sa stretneme,
neviem, čo povedať.
Milovať je také ľahké,
no slovo ich môže rozdeliť.
D. Fernezová, 7. B

D. Brezoňáková,5. B

Trchovnica

C

ez malú hôrku tri cestičky
sa prelínajú a v jednom bode stretajú. Jedna z Rabče, druhá
z Oravského Veselého a tá tretia,
najkrajšia, akoby dievčica od muziky povykrúcaná, tu i tam stromoradím omájená, zo Sihelného.
Každú stredu zbiehajú sa tetky,
dievky, junáci, muži v staršom veku,
ba nechýbajú aj drobné dietky, aby
dobre nakúpili, či tovar vymenili za
iný na tunajšom malom trhovisku.
Často tu i všelijakého Poliaka vidíte, ktorý tu so soľou, či tučnou pšenicou odbehne. A tie ich šatky, to je krása, hotová lahoda pre dievčenské oko!
V Sihelnom poniektorí predavači
aj dva dni pred trhom všetko poriadne kontrolujú, či je všetko čerstvé, či
je to to najlepšie z úrody, a či to aj
pohladí dušu zrobeného roľníka.
Kmotra zo susedného domu oštiepky narobila, čerstvé mliečko do
nádobiek z hliny naliala.
Mladý Juro vyrezal píšťalky, koníky i iné zvieratká a hračky z voňavého lipového dreva. Dievky piekli
medovníčky a všelijako ich zdobili.
Janko z malej chalúpky pod lesom pochádza z ôsmich detí. Prepychu a hojnosti tu veľa niet. Jediného, čoho je dosť v chalupe, je bieda a roboty. Prednedávnom sa otec
ťažko zranil v hore a matke tiež už
zdravie bohvieako neslúži. Zostávalo iba na Jankovi, aby sa nejako postaral o rodinu.
„Pôjdem ja k bohatému mlynárovi, pekáva on chleby na trh, tak
ich pôjdem predávať. Už aj prednedávnom ma ta volal na pomoc. Robota to nie ťažká a každá koruna sa
zíde,“ zvestoval šuhaj svojej matke.
Ráno ešte vyviedol Janko kravičku na pašu a utekal k mlynárovi. Mlynár bol človek prísny, často mrzutý a uhundraný, ale vedel byť spravodlivý. Netrpezlivo čakal na Jana s naloženým chlebom
i pomletou múkou, aby si mohol čo
najlepšie miesto na predaj zaistiť.
Janko hneď prvý deň služby meškal a gazda mu takto: „Iného si ja
nájdem pomocníka, ak budeš chodiť neskoro. Presnosť je výsada kráľov!“ Zapýrený mládenec rýchlo vyskočil na voz a uvelebil sa medzi voňajúcim a ešte teplým chlebom.
Trh ešte ľudské oko nevidelo, no
jeho vravu bolo počuť ďaleko. Keby
človek nepoznal jeho miesto konania, po džavote a hurhaji by tam aj
tak trafil.
Títo naši dvaja predavači rozložili svoje zlaté chleby vedľa tetky s čipkami. Teplý chlebík voňal tak silno, že
privábil mnoho kupujúcich.
„Och, či je tu len dobre,“ povedal
si Janko, „len striehnuť na ľudí, ktorí si chlieb zoberú a nezaplatia.“

Tak to išlo každý týždeň. Janko pomáhal gazdovi – mlynárovi
a často mu aj čas ostal pozrieť iné
tovary, ktoré tu predávali. I materi
už bol kúpil šatku a sestrám cukrové paličky. Postretal známych, porečnil s nimi. A hlavne, korunku pre
rodinu zarobil.
Stará klebetnica Hana rada vymýšľala klebety a poriadne neraz
ani nedva nimi kadekomu zavarila.
Raz ku chlebíku prišli dve chudobné dietky, pokukali a s hladom
v očiach i celom tele odišli. Keďže Janík videl tú chodiacu biedu a i on bol
zažil taký hlad, chlieb vzal a tíško
s chvejúcim sa hlasom plným strachu
chlapcom vraví: „Tu máte jeden chlebík, vezmite, pod košieľku schovajte,
aby vás nik nevidel a bežte!“
A tu už znova príde reč na našu
kmotru Hanu.
Kto chce klebety šíriť, všetko všade vidí a ešte dvakrát preonačí, aby
to bolo interesantnejšie pre široké okolie, alebo doplní skutočnosť
o klamstvo, aby bola historka originálnejšia.
Na druhý deň už celá dedina vedela
najmenej tri príbehy o tom, ako Janko
chlieb zadarmo dal a koľko škody narobil a ako sa gazda hnevá…
No spravodlivý mlynár nedal na
babské reči. Zašiel za mládencom,
lebo za tie chvíle, čo spolu predávali chlieb a múku ho dobre spoznal
a Haniným rečiam akosi nechcel veriť.
Janko práve rúbal drevo vo svojom dvore, keď sa pred ním zjavila mlynárova postava. Bál sa on,
čo bude, no s pravdou vždy najďalej
zájdeš, a tak aj pravdu povedal.
Na ďalší týždeň sa znova konal
trh a Janko doprevádzal mlynára.
Uprostred trhu zvolal gazda mohutným hlasom, aby sa ľudia utíšili.
Rozvážnym krokom vystúpil na svoj
voz a všetkým ľuďom povedal pravdu o chlebe, Jankovi a dvoch hladných deťoch. No a na záver nezabudol Janka pochváliť za jeho čin
a klebetnú Hanu, stojacu v strede
davu tak pohaniť, že sa jej prestalo
chcieť jazykom naprázdno klepať.
Od tej stredy však akosi pomenej
ľudí začalo chodiť na trhy.
Nastali neúrodné roky a ľudia
už nemali nič nazvyš, na predaj.
Trhovnica – miesto, na ktorom sa
stretali cesty, konali trhy, a z ktorého sa šírila vrava  pomaly zarastalo stromami a zostal len jeho názov,
ktorý sa používa dodnes v pozmenenej podobe – Trchovnica. A prečo CH namiesto H? Keď sa započúvate do okolitých goralských nárečí,
prídete na to, že nemajú spoluhlásku CH, ale Sihelňania áno, to sa odrazilo aj v tomto názve.
Paulína Chudjaková
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Tvorba

Ryby, rybky, rybičky

Lenka Kovaličková, 5. A

ANKETA

Ako mladí ľudia trávia
voľný čas?

Všade o nás počuť, ako nevhodne trávime svoj voľný čas, tak sme
sa rozhodli preveriť, či sa čírou
náhodou dospelí nemýlia a týmto malým vydieraním nás nenútia
k nejakej činnosti, ktorá by nám
nedajbože mohla nejako uškodiť.
Po celej škole sme našli asi tak 50
obetavcov, ktorí boli ochotní vyplniť túto anketu. Ku každému bodu
mali napísať čas, ktorý danej činnosti venujú počas celého týždňa.
Žiaci počítali, kalkulovali, my sme
to vyzbierali, a na toto prišli:
1. počúvanie rozhlasu, hudby
2. kontakty v rodine
3. sledovanie televízie
4. stretnutie s priateľom, priateľkou
5. stretávanie s rovesníkmi,
v partiách
6. čítanie novín a časopisov
7. čítanie kníh
8. aktívny športový pohyb
9. pasívny oddych, leňošenie
10. manuálna práca
11. využívanie počítača, programy a hry
12. návšteva kultúrnych podujatí (kino, koncerty)
13. účasť na bohoslužbách
14. návšteva krúžkov
15. iné
Naše zistenia: Najviac času naši žiaci trávia pred televízo-

rom. Priemerne to vychádzalo asi
tak tri hodiny denne. Na druhé
miesto sa v našom anketovom rebríčku dostali kontakty v rodine,
čo je slušná pozícia v dnešnej pretechnizovanej dobe. Tretia priorita našich spolužiakov je stretávanie sa s priateľmi a šport, ktorému sa naozaj niektorí venujú veľmi svedomito, no iní oň „ani nezakopnú“. Anketové otázky č. 1, 5,
10 sa umiestnili na približne rovnakej pozícii, žiaci týmto činnostiam venujú okolo tej hodiny denne. Teraz nasleduje využívanie počítača, za ním čítanie kníh a časopisov, ktorému žiaci venujú približne 20 minút denne. Krúžkom
venujú opýtaní priemerne jednu
hodinu týždenne. Bohoslužbám
priemerne dve hodiny v týždni. Na
poslednom mieste ostala návšteva
kultúrnych zariadení.
Pri otázke číslo 15 ste uvádzali rôzne aktivity, ako je kreslenie,
učenie sa so súrodencom a pod.,
pričom tu vyšlo číslo, ktoré sa pohybuje okolo jednej hodiny týždenne.
Takže, milí rodičia a učitelia,
odhalili sme sa! Málo pomáhame,
čítame a málo sa zúčastňujeme na
bohoslužbách, dúfame, že do nového roka si zaumienime práve také predsavzatie, ktoré sa bude týkať zlepšenia v týchto bodoch.
Aňa Tomašáková a Monika
Rusnáková, 7. B

Blížia sa Vianoce a ryba nechýba asi ani na jednom štedrovečernom stole. Niekto uprednostňuje
mrazené filé, niekto si objedná živú „rybku“ v najbližšom obchode
a spolu s rodinou sa z nej teší, až
kým neskončí na pekáči. A teší sa
z nej aj potom, keď zaplní jeho žalúdoček po celodennom pôste.
A chcete sa tešiť ešte viac?
Chyťte si svojho kapra vlastnoručne. Určite sa tento zážitok z lovu
nestane pre mnohých z vás jednorazovou záležitosťou, ale dlhodobým aktívnym športom.
Ako na to?
V prvom rade musíte mať povolenie na rybolov a musíte zložiť rybárske skúšky, po ktorých získate
rybársky preukaz.
(1) Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.
(2) Povolenie obsahuje:
a) evidenčne číslo a označenie
povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
c) údaje o platnosti a rozsahu
povolenia, ktoré určuje užívateľ

d) rybársky revír, na ktorý sa
povolenie vzťahuje
e) záznam
Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku
a hmotnosť.
Loviaci od 3 do 6 rokov môže
loviť ryby výlučne so sprievode plnoletej osoby (nad 15 rokov), ktorá
ma rybársky lístok. A to s jedným
rybárskym prútom bez navijaku.
Loviaci od 6 do 15 rokov môže
loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby (nad 15 rokov), ktorá ma rybársky lístok. A to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaka.
Loviaci od 15 do 18 rokov môže chytať ryby ako plnoletá osoba,
ktorá je držiteľom rybárskeho lístka. Loviaci pri love musí mať meradlo, uvoľňovač háčikov a podberák. Loviť môžete troch druhoch vôd, poznáme tieto typy vôd:
kaprové, lipňové, pstruhové.
A na záver už len lovu zdar
a dobrú chuť.
Anonym

Páči sa mi moje meno
Volám sa Jakub. Babka ma volá Kubko. Moje meno vymysleli mama a ocko. Krstná mama mi hovorí Jakubko. Mama mi niekedy povie, že som Beťárisko. Som rád, že
mám pekné meno. Moje priezvisko
je Vnenčák.
Volám sa Juraj. Mama mi občas
povie Jurko, ale to nevadí. Prezývku
mám Jurek. Moje priezvisko je Kovalíček. Moji súrodenci sa volajú Matej
a Blažej. Naše mená majú na konci
j. Ešte by mohol byť Ondrej alebo Timotej. Ale chceli by sme dievčatko.
Pokrstili ma menom Matúš. Priezvisko mám Jagnešák. Meno mi vybrali
rodičia. Mám rád svoje meno. Keď mi
pekne povedia, som Matúško. Voľakedy som protivil, teraz sa dobre učím.

Doma nás je päť. Ja sa volám
Nikolka. Moji súrodenci sú Matej a Dávid. Keď sa rodičia na mňa
hnevajú, volajú ma Nikola. Matej
ma volá Kolka. Na narodeniny dostávam pekné darčeky.
Volám sa Paľko Gocolák. Mne
vybrala meno mama. Aj ma tak volá. Ocko mi vraví Palino, Pavlík.
Som rád, že ma volajú pekne. Moja sestra mi hovorí Paľo a babka povie Pavel.
Mňa volajú Magduška. Prezývku
mám Kyčko, Kudlacek alebo Kukačka. Ja sa na to nehnevám. Sestra mi
povie Magdalénka a mama ma volá Magdulienka. Mám veľa pekných
mien. Krstená som Magdaléna.
Žiaci 2. B

Ako si zhotoviť mušličkový rám
Materiál: 1 farebný kartón formátu A4, 1 kartón ladiaci s druhým, pravítko, ceruzka, nožnice,
mušličky a ulity, lepidlo, 1 lepidlo,
1 fotografia z dovolenky alebo podobnej akcie, uško na zavesenie obrazu.
Pracovný postup: Na menší farebný kartón nakreslime ceruzkou
obdĺžnik vystrihneme ho. Vyberieme peknú fotografiu a vodorovne ju
nalepíme do stredu tohto kartónu.

Mušličky a ulity poukladáme
okolo obrázka. Keď budeme s usporiadaním spokojní, natrieme okraje
mušličiek a ulít univerzálnym lepidlom a prilepíme ich na kartón. Nakoniec, keď budú hotové predchádzajúce body, nalepíme orámovanú
fotografiu na väčší farebný papier,
ktorý by mal ladiť s druhým. Keď
lepidlo uschne, upevníme do stredu
väčšieho kartónu uško na zavesenie
obrázka.
Sima, 8. B

Krížovka
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Šport na našej škole
Interview

Matúš Skurčák (15) chodí do
9.A. triedy, hrá futbal za obec Sihelné a má dvoch mladších bratov
v 6.B a 4.B. Opýtali sme sa ho niečo o jeho láske – futbale, aby sme
sa dozvedeli viac zo zákulisia tohto
športu.
1. Máš obľúbený aj iný šport,
než futbal?
Moje obľúbené športy sú futbal
a hokej, ale asi viac futbal.
2. Kedy a kde máte tréningy
a kto vás trénuje?
Tréningy máme v pondelok
a stredu v telocvični, ale tie sú nepovinné.
Povinné, (no malo by sa na ne
chodiť) sú v utorok a štvrtok. Trénuje nás Štefan Sunega, je dosť prísny,
čo je samozrejme dobré, takže sa
poriadne zapotíme.
3. Za čo hráš v tíme?
Ja hrám ako stopér, to je obranca.
4. Hrajú za Sihelné aj nejakí
tvoji spolužiaci? Ktorí?
Áno, hrajú Jano Korman a Mário Piták – a tiež hrajú za obranu
(smiech).
5. S kým ste hrali v nedeľu a aký
bol výsledok? O  koľkej ste začali
hrať a o koľkej ste skončili?
V nedeľu sme hrali s Podbieľom
a vyhrali sme 5:0.

Zápas sme asi začali hrať o 12.00
hodine a skončili okolo 13.15 hodine.
6. Si spokojný s výsledkom? Boli
spokojní aj tvoji spoluhráči?
Celkom nie, mohlo to byť aj lepšie, mohli sme dať viac gólov.
Mali sme na to, ale čo už, aj tak
sme vyhrali. Neviem, či boli spokojní, nepýtal som sa ich.
7. Budete ešte hrať?
Hrať budeme ešte dva posledné
zápasy so Zakamenčanmi a Oravským Podzámkom.
8. Kde ste boli najďalej hrať?
Najďalej sme boli hrať asi v Kraľovanoch.
9. Koľkí ste v tabuľke a v akej ste
triede? Akej farby máte dresy?
V tabuľke sme druhí, o niekoľko
bodov a sme v druhej triede. Dresy
máme červeno-žltej farby.
10. Hráš futbal aj doma?
Hrám s bratom Tónom, niekedy
keď sa mi chce.
11. Majú tvoji bratia registračky?
Tóno má, ale Martin nie.
12. Robia ti niekedy bratia zle?
Ktorý je horší?
A ešte ako, ale horší je asi Martin, lebo ten, keď sa nazlostí, tak ti
bude robiť zle stále, až kým sa mu
niečo nestane, veď vieš čo (smiech).
Darinka Fernézová, 7. B

Školské atletické rekordy
Telesná výchova je neoddeliteľnou súčasťou výchovy človeka.
Má tiež veľký vplyv na rozvíjanie
kladných citov i estetických. Sústavne vykonávanie telesného nácviku zabezpečuje pohybovú všestrannosť celého organizmu, harmonickú súhru všetkých orgánov
ľudského tela, teda jeho správny
vývoj a rozvoj.
Súčasne prispieva i na vývoj
psychických vlastností, ako je pevná vôľa, húževnatosť, rozhodnosť,
iniciatívnosť. Vypestovanie týchto vlastností má veľký význam pre
dosiahnutie celkovej zdatnosti,
ktorú vyžaduje i pracovné zamestnanie i jeho zdravý životný štýl.
Naši učitelia telesnej výchovy
sa tiež o to snažia a tu sú ich najlepší žiaci.

Patrik Harbut, 8. B

Skok do diaľky
Mladšie žiačky: L. Grižáková,
5. B, V. Mazuráková, 7.A
Mladší žiaci: A. Skurčák, 6. B,
J. Chudiak, 6. B, L. Staš, 5. B
Staršie žiačky: B. Brišáková, 8.
A, M. Mačincová, 9. A
Starší žiaci: L. Branbys. 9. B, T.
Rajniak, 8. A
Hod kriketkou
Mladšie žiačky: M. Kolčáková
6. B, s. Garajová, 7.B
Mladší žiaci: J. Gura, 6. A, J.
Chudiak, 6. B, J. Striška, 5. A
Staršie žiačky: D.Garajová, 8.B,
K. Ďubašáková, 9.A
Starší žiaci: M. Jašák, 8. B, A.
Sunega, 9. B
Šprint
Mladšie žiačky: D. Gluchová, 6.
B, Z. Vronková, 6.A, N. Miklušáková 7. B
Mladší žiaci: J. Gura, 6. A, L.
Gužiňák, 6.A, L. Staš, 5. B
Staršie žiačky: D. Sivoňová,
8.A, A. Sloková, 9. A
Starší žiaci: L. Ferneza, 8. B, L.
Branbys, 9. B
Ďakujeme za poskytnuté hodnotenia vyučujúcim TV.
Spracovala
Andrea Pilátiková

Lil Strike

Lil Strike patrí medzi najtalentovanejších hip-hop tanečníkov
na Slovensku. Je súčasťou elitného tímu tanečnej školy STREED
DANCE MUSIC ACADEMY LACIHO STRIKEA.
Od piatich rokov však aj spieva a hrá na klavír. Práve dokončuje
svoj debutový album. Nechodil do
hudobnej školy, jeho otec je spevák,
tak sa mnoho naučil od neho.
Má krásny úsmev, v ktorom sa
mu ligotajú čistobiele zuby. Jeho
pôvabné oči, ktoré sú hnedej farby, hovoria o tom, že je super povaha. Nosí štýlové oblečenie, ktoré by
nemalo chýbať u žiadneho hip-hopera. Vlasy má upravené „na melóna“. Je to proste pekný a aj citlivý
chalan. Jeho dobrú dušu a citlivosť
môžete vycítiť aj z jeho pesničiek.
Mňa najviac chytila za srdce pieseň Laci, nauč ma to, prosím. Ale aj

Plaváreň

Od 8.októbra celý týždeň navštevovali tretiaci a štvrtáci plaváreň v Nižnej.
Všetko bolo na pleciach pani
učiteľky Kakačkovej a preto sme
sa jej spýtali zopár otázok.
Ako sa vám páčilo na plavárni?
Ja som bola spokojná, bolo mi
super. Myslím si, že aj deti sa tešili.
Boli ste nervózna z toho všetkého vybavovania?
Nie, lebo to nerobím prvý rok
ale už mnoho rokov.
Radšej by ste učili, alebo radšej by ste boli na plavárni? Ja to beriem tak polovične, lebo všetko je
pre a proti.
Boli ste k nejakým žiakom
prísnejšia?
Pokiaľ som videla, že sa snaží,
tak som ho chcela dotlačiť do vody. Každý žiak musel ku mne cítiť
moju dôveru.
Máte už nejaký smutný záži-
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iné piesne na jeho cédečkách sú naozaj krásne. Ukazuje v nich nielen
to, že vie spievať, ale aj svoju lásku
k tomuto hudobnému žánru. Texty
piesní mu skladá otec, no pričiňuje
sa aj svojimi nápadmi.
Svoju hudbu a spev si dopĺňa aj
hip-hop tancom, keďže je členom
hore uvedenej prestížnej tanečnej
skupiny. S touto tanečnou skupinou sa zúčastnil na rôznych súťažiach, kde sa len tak ľahko nevzdávali a poctivo bojovali, o čom svedčia aj ich výborné výsledky.
A prečo ma nadchol práve tento človek?
Má len pätnásť rokov a obrovskú chuť stále sa zdokonaľovať
a pracovať na sebe. Jeho vytrvalosť
by mala byť vzorom pre všetkých
-násťročných.
Stal sa mojím idolom, a to nielen vďaka svojím vlastnostiam, ale
i žánru hip-hop, ktorý prezentuje.
Aňa Tomašáková, 7.B
tok z plavárne?
Smutný zážitok z plavárne nemám a ani nechcem mať. Všetkým
je dobre aj ja som s nimi rada. Teším sa spoločne s nimi.
Konali sa tam aj nejaké súťaže?
Pravdaže sa konali. Súťaže pripravujeme pre žiakov vždy na konci výcviku, keď sa naučia dobre
plávať a odbúrajú strach z vody.
Väčšinou sa žiaci naučili plávať alebo naopak?
Daktorí žiaci vedeli plávať hneď
a niektorí ani nie. Dôležité je vo
vode sa dobre uvoľniť. Predtým,
ako sme vošli do vody, sme mali
vždy rozcvičku.
Bolo s vami viac vyučujúcich?
Bola pani učiteľka Turčeková,
Segečová, ktorú vystriedala pani učiteľka Nováková a pán učiteľ
Fider. Každý mal svoju skupinu,
ktorej sa venoval a pomáhali nám
aj plavčíci.
Za rozhovor našej pani učiteľke
ďakujú Soňa a Nikola zo 7.B.
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Žiacka tvorba / šport / rady

Listy pre Ježiška
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Vianočné trhy v našej škole
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Sihelník 4

Duchovné okienko

23. strana / 17. 12. 2007

Duchovné okienko v našej škole
Duchovné cvičenie učiteľov
a zamestnancov cirkevných škôl
Oravy sa uskutočnilo v Pastoračnom centre v Ústi v dňoch 14. – 16.
septembra. Viedol ich redemptorista o. Michal Zamkovský. Cieľom duchovných cvičení bolo obnoviť a posilniť našu dôveru v Boha a a v jeho pomoc.
Október je mesiac misií. Na
škole sme privítali misionára Ľudovíta Feju, ktorý pôsobil ako misionár v Ekvádore. Žiaci sa oboznámili s misijnou prácou a životom misionárov. Formou prezentácie nám priblížil život ľudí v tejto
krajine. Všetci sme mali možnosť
vidieť kroj a výrobky, ktoré sa tam
používajú. Táto akcia bola spojená
s misionárskou činnosťou, misijným jarmokom. Deti predávali vo
veľkom všetko čo sa len dalo: vankúšiky, koláče, korbáčiky, ..
Výťažok z tejto akcie 10 000 Sk
sme darovali na misijnú pomoc v
Ekvádore.
Projekt „adopcia na diaľku“
pokračuje aj tento šk. rok škola
si adoptovala sedem detí zo Šalamúnových ostrovov.
Ďalšia akcia v mesiaci októb-

er bol projekt „Detský čin roka“.
Zapojiť sa mohol každý kto vykonal dobrý skutok, pomoc v rodine
a podal správu formou listu.

Na vianočných trhoch bolo čo obdivovať

Príprava na sviatosť birmovania.
Taktiež sme začali prípravu na
sviatosť birmovania, kde sme si
vytvorili pravidlá ktoré sú podmienkou prípravy na sv. birmovania. Na sv. birmovania sme pripravovali 176 birmovancov. Vytvorili
sme 10 skupiniek a tieto skupinky
viedli animátori, ktorí sa pravidelne stretávajú s birmovancami na
stretnutiach. Tieto stretnutia majú mladým ľuďom pomôcť lepšie
sa pripraviť na sviatosť kresťanskej dospelosti. Samozrejme to záleží od každého jedinca, ako dovolí pôsobiť vo svojom srdci Duchu
Svätému a ako rozvinie svoj vzťah
s Bohom.
Pravidlá birmovancov:
Úprimne sa snažiť o dobro seba
i iných. Riaditeľské pokarhanie je
prekážkou.
Milovať Boha a ľudí a stávať sa
jeho dospelým synom/ dcérou.
Zúčastniť sa na sv. omši v utorok, prvý piatok, v nedeľu a prikázaný sviatok.
Prijať sv. zmierenie – spoveď
aspoň 1x za mesiac.
Vykonať si deväť prvých piatkov.
Zúčastniť sa všetkých stretnutí.
Kedy bude birmovka? Táto
otázka často znie medzi našimi
birmovancami. Často je to o tom,
aby sme si odbavili svoju povinnosť a ukončili všetko čo je spojené s vierou. Na mieste by tu bola možno otázka či sme pripravení prijať sviatosť birmovania? Preto skúsme byť my dospelí povzbudením pri tejto príprave, aby sme
pomohli mladým birmovancom

naučiť sa žiť živú vieru a spoznať
živý vzťah s Ježišom. Všetko toto
úsilie nám prinesie ovocie, ktoré
budeme spoločne žať a tak z unudených mladých ľudí sa stanú živé
údy Krista, ktoré budú vychovávať
ďalšie pokolenie. Práve od nich závisí aká bude naša budúcnosť.
V novembri mesiaci spomienky
na zosnulých sa každé ráno modlili žiaci pri zažatej sviečke za jedného zosnulého príbuzného.
Počas adventného obdobia sme
každé ráno začínali pri zapálenom
adventnom venci zamyslením. Pre
rodičov bola zorganizovaná duchovná obnova s otcom dekanom
Blažejom Dibdjakom. Téma duchovnej obnovy bola: prežívanie
viery v každodennom živote. Každý opravdivý veriaci by sa nemal
hanbiť prežívať svoju vieru všade
na tom mieste, kde ho Boh poslal.
Deviataci mali duchovnú obnovu, kde sa mali možnosť zamyslieť nad sebou a tak sa pripraviť na
Vianoce. Žiaci začali o 8:00 s prednáškou na tému Božia láska, ktorú viedol vdp. Pavol Gera, ktorý
pôsobí ako školský kaplán na cirkevnej škole sv. Dominika Sávia
vo Zvolene. Po prednáške mali žiaci možnosť pristúpiť ku sv. spovedi
a vyvrcholením dňa bola sv. omša,
ktorá sa niesla v duchu rozdávania
kresťanskej lásky medzi ľuďmi.
Koniec kalendárneho roka sme
ukončili sv. omšou v kostole a adventnou akadémiou.
Na Vianoce sme sa pripravovali
na príchod malého Ježiša modlitbou deviatnika „Svätá rodina hľadá prístrešie“.
Margita Borová
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Sihelniansky stolný tenis
V kratučkom príspevku
informujem priaznivcov
zelených stolov o dianí v stolnotenisovom oddiele.
Poviem pravdu – nie je sa s čím
chváliť, veď v ročníku 2006 – 2007
sme v súťaži skončili posledný a tak
sme zostúpili o súťaž nižšie. Teraz
hráme siedmu ligu, kde som si myslel, že budeme patriť medzi favoritov na postup, no opak je pravdou.

Hráme zle, figurujeme na posledných miestach tabuľky, čím to je?!
Veď podmienky máme ideálne, nová telocvičňa, nové stoly, finančná
podpora z obecného úradu, potom
chyba je kdesi v nás. Poviem pravdu, je to v nedostatočnom tréningu. Ak sa tu nezapracuje stolný tenis, v Sihelnom bude stále tam, kde
sa momentálne nachádza. Chcel by
som sa tým aj poďakovať všetkým

Narodení 2 0 0 7

Obec Sihelné organizuje
obecný ples,
ktorý sa uskutoční
2. februára
2008

tým, ktorí obetujú svoj voľný čas pre
rozvoj stolného tenisu v Sihelnom.
Bc. Jozef Chudjak

Futbalová
jeseň
Tabuľka muži 2. trieda

1. Bziny
15
2. Klin
15
3. Zákamenné 15
4 .Liesek
15
5. B. Potok 15
6. Sihelné
15
7. Habovka 15
8. O. Lesná 15
9. Vasiľov
15
10. Beňadovo 15
11.Hruštín
15
12.Istebné
15
13.Mutné
15
14.Krušetnica 15
15.O. Polhora 15
16.Rabčice
15

15
10
10
10
9
8
7
7
6
5
5
4
5
3
1
2

0
3
2
0
1
2
1
1
0
2
1
3
0
2
6
2

0
2
3
5
5
5
7
7
9
8
9
8
10
10
8
11

49:11
36:12
44:21
26:29
37:25
29:18
30:26
30:32
25:31
25:34
23:33
18:26
21:40
21:40
12:27
16:40

45
33
32
30
28
26
22
22
18
17
16
15
11
11
9
8

Tabuľka dorast 1. trieda

1. Liesek
14 12 1 1 45:7 37
2. Hruštín
14 9 2 3 36:18 29
3. Dlhá
14 8 0 6 33:27 24
4 .Zákamenné14 7 2 5 29:21 23
5. O. Polhora 14 7 2 5 27:26 23
6. Zubrohlava 14 7 1 6 37:17 22
7. Sihelné
14 6 3 5 24:17 21
8. Novoť
14 6 1 7 32:24 19
9. O. Lesná
14 6 1 7 29:26 19
10. Párnica
14 6 1 7 30:34 19
11.Lokca
14 4 4 6 23:50 16
12.Vavrečka 14 4 0 10 16:42 12
13.O. Podzám. 14 2 4 8 12:32 10
14.Podbiel
14 3 0 11 16:48 9

Tabuľka žiaci 2. trieda

1. Krušetnica 13 11 1 1 51:12
2. Sihelné
13 10 3 0 54:7
3. Novoť
13 9 2 2 46:10
4 .Babín
13 9 1 3 41:8
5. Breza
13 8 1 4 45:23
6. O. Podzám. 13 7 2 4 28:18
7. Bziny
13 7 1 5 44:20
8. Rabčice
13 5 2 6 21:17
9. Bobrov
13 4 3 6 14:33
10. Kraľovany 13 4 2 7 29:35
11.Zázrivá
13 2 1 10 18:47
12.Krivá
13 2 1 10 8:66
13.Beňadovo 13 1 2 10 19:52
14.Podbiel
13 0 2 11 11:81

34
33
29
28
25
23
22
17
15
14
7
7
5
2

Nina Kolčáková
Zuzana Vonšáková
Patrik Brišák,
Marek Rusnák,
Oliver Sunega,
Katarína Bieláková
Matúš Maslaňák
Karin Vonšáková
Tomáš Hajdučák
Tamara Vronková
Jaroslav Grobarčík
Marika Rusnáková
Kristína Pindjáková
Terézia Batešková
Daniel Jucha
Sabína Mazuráková
Daniela Mlynarčíková
Jozef Gnidiak
Karin Stašová
Tadeáš Piták
Zuzana Chudiaková
Juraj Rusnák
Mária Maslaňáková
Jozef Chudiak
Barbora Jašáková
Mário Kurťák
Dominik Masničák

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Novoročné želanie
2008

Nehrejme si na prípecku nerozumu
nezmyselné hádky,
rozdávajme vrúcne slová,
veď život je krátky.
Svárenie sa nie je pýchou,
iba dobré činy s mysľou tichou
človeka sú hodné.
Kto čo sníva, nech urobí vo dne.
Nech sa láska nevytratí
ako rosa z trávy
a nech človek s človekom
sa dobrým slovom zdraví.
Bujnová Lýdia

Anton Gabriel,
nar. 14. 5. 1947 † 2. 1. 2007;
Mária Mazuráková,
nar. 9. 12. 1928 † 24. 3. 2007;
Žofia Fernezová, nar. 12. 6.
1934 † 28. 3. 2007;
Anton Gabriel, nar. 2. 7. 1920
† 14. 4. 2007;
Karol Brandys, nar. 17. 1.
1928 † 21. 4. 2007;
Anton Brezoňák, nar. 4. 1.
1925 † 6. 6. 2007;
Alžbeta Brišáková, nar. 12. 7.
1934 † 8. 6. 2007;
Žofia Klušáková, nar. 14. 6.
1923 † 14. 6. 2007;
Mária Kovaličková, nar. 1. 5.
1917 † 1. 7. 2007;
Karol Grobarčík, nar. 18. 7.
1953 †  3. 7. 2007;
Pavol Staš, nar. 8. 4. 1946 †
19. 7. 2007;
Kristína Mazuráková, nar.
25. 3. 1931 † 22. 7. 2007;
Apolónia Lamošová, nar. 17.
6. 1967 † 27. 9. 2007;
Jozef Klušák, nar. 13. 6. 1938
† 12. 10. 2007;
Karol Mačinec, nar. 23. 10.
1934 † 20. 10. 2007;
Anna Sivoňová, nar. 27. 9.
1944 † 2. 11. 2007;
Žofia Skurčáková, nar. 30. 9.
1938 † 6. 11. 2007;
Pavlína Maslaňáková, nar. 31.
12. 1923 † 14. 11. 2007.
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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní
pokojom a dôverou.
Milostiplné a požehnané
Veľkonočné sviatky,
hojnosť zdravia, šťastia a lásky
praje
starosta
a pracovníci
Obecného úradu Sihelné
Anna Tomašáková, 7. B

Pohľ ad až za horizont…
Počas veľkonočných sviatkov sa človeku pri
pohľade na kríž môžu vynárať rôzne otázky: „Ako je to možné? Dá sa to vôbec? Kde
bral Ježiš toľko síl! Čo ho hnalo na Kalváriu,
miesto potupenia? Čo vtedy prežíval? Však
my by sme sa snažili odtiaľ uniknúť najkratšou cestou!“
Sú to naše ľudské otázky, ale po chvíli uvažovania sa nám vynára aj vysvetlenie. Ježiš vedel, že je to jeho poslanie, že to má zmysel, že
cez utrpenie sa prepracuje k víťazstvu… Jeho
bolesťou utrápená myseľ bola povzbudzovaná
vedomím, že aj keď sa našlo mnoho tých, ktorí ho odsudzovali a chceli sa ho zbaviť, mnohí
iní však stáli za ním. A už len kvôli nim sa to
oplatilo a malo zmysel. S týmito ľuďmi ho spá-

jali krásne spomienky. Spomienky na príjemné stretnutia s ľuďmi, ktorí s otvorenými ústami počúvali jeho slová. Spomienky na stretnutia s tými, ktorým vracal chuť do života, vlieval
im nádej do duší, uzdravoval ich chabé telá…
A práve toto vedomie je krásnym povzbudením
pre každého z nás! Keď som unavený, keď je
v mojom okolí veľa tých, ktorí so mnou nezdieľajú rovnaký názor, ba dokonca mi hádžu polená pod nohy, keď som zúfalý a cítim sa hlboko
nešťastný… Vtedy si mám spomenúť na krásne okamihy, na šťastné dni, keď som sa smial,
keď som sa tešil ako dieťa bez problémov. Nezabúdajme na pekné dni! Sú pre nás majákom
svietiacim v tme, keď je srdce naplnené smútkom a horkosťou, keď sa nám spred očí vytratili všetky nádeje. Nezabúdajme na pekné dni,

keď všetko dokonale fungovalo, keď pri nás stál
niekto, s kým sa cítime istejšie. Takéto okamihy naplnia naše duše radostnými myšlienkami, zmyslom, novou silou vykročiť a urobiť
ďalší a ďalší krok. Chráňme si ich! Ukladajme
si ich do svojich myslí ako vzácne perly, ktoré
nám kedykoľvek zdvihnú našu náladu. A hoci by bol potom celý svet posiaty len pichľavými bodliakmi a my by sme stáli po krk ponorení do bahna tohto sveta, aj keby sme boli v tom
najtmavšom rohu, odkiaľ nevidno slnkom zaliaty svet… Spomienky na krásne okamihy, na
stretnutia so skvelými ľuďmi nás budú hnať dopredu. Budú nás napĺňať nádejou, že všetko má
svoj zmysel. Budú to okamihy plné nádeje, ktoré nám pomôžu vidieť až za horizont.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Záverečný účet obce za rok 2007
Bežné príjmy	Rozpočet/Skutočnosť
Daňové príjmy				
DPFO Výnos dane z príjmov
10500 11932
Daň z pozemkov
278
141
Daň zo stavieb
400
257
Daň z bytov
0
2
Daň za psa
2
0
Daň za výherné hracie automaty
135
90
Daň za ubytovanie
10
0
Daň za užívanie verejného priestranstva
6
2
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
654
461
200 – Nedaňové príjmy			
429
Z prenajatých budov
506
Správne poplatky
40
44
pokuty, penále
0
1
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
30
21
Poplatky a platby za jasle, materské školy
10
42
Poplatky a platby za stravné
120
178
Úroky
3
2
Príjmy z náhrad poistného			
Príjem z dobropisov
0
63
Transfery			
z toho: na stravu a pomôcky		
21
na individ. potreby obce (rekonštrukcia úrad)
0
65
školský klub
0
71
na pozemné komunikácie
0
3
na stavebný úrad
0
50
na životné prostredie
0
22
od ostat. subj. lesy na MK
0 1000
na register obyvateľov
0
20
na náklady aktivačná činnosť
0
283
Príjem z pred.majetku vodárne
0
963
príjem z predaja majetku
1060
1
prebytok hospodárenia z min. roka			
Príjmy bež. a kapit. rozpočtu spolu
13754 16164
Výdavky bežného a kap.rozpočtu				
oddiel 01116 obce				
mzdy, príplatky OcÚ
1300 1879
poistné do VsZP, Sideria, soc., spol.
494
681
cestovné náhrad
5
1
Energia
77
111
Voda
3
0
Poštové služby, telekomunikačné
230
203
interiérové vybavenie
300
169
výpočtová technika + telekomunikácie
50
20
Prevádzkové stroje a prístroje
50
23
Všeobecný mat., kancel., čistiace, papier
82
97
Knihy, časopisy
25
36
Pracovné odevy, obuv
0
10
software, licencie
20
0
Palivo ako zdroj energie
0
0
Reprezentačné
15
7
Auto benzín
90
108
Údržba, opravy, servis áut
40
76
poistenie áut
50
47
Doprava
0
21
karty, známky, poplatky
4
0
údržba interiérového vybavenia
0
0
údržba výpočtovej techniky
0
16
údržba prevádz. strojov, prístrojov
0
4
údržba špec. strojov, prístrojov
0
0
údržba budov
0
2
spoločná úradovňa
50
40
Reklama, propagácia
5
7
Všeobecné služby
25
0
špeciálne služby
20
53
poplatky
30
23
stravovanie
70
136
poistné budov
60
78
Prídel do soc. fondu
20
19

Obecné zastupiteľstvo / rozpočet

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 2. 2008 o 16. 30 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
E. Schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce o bytoch č. 1/2008.
2. Zmenu rozpočtu obce na
rok 2008.
3. Investičný zámer – Nadstavba 4 b. j. bytovka č. 215 Sihelné.
4. Spôsob financovania investičného zámeru – Nadstavba 4 b.
j. bytovka č. 215 Sihelné a to nasledovne:
• 30% dotácia z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR
• 70% úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania so splatnosťou 30
rokov
• vlastné zdroje 54 254 Sk.
5. Súhlas s predložením žiadosti o poskytnutie podpory
z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania na Nadstavbu 4 b.
j. bytovka č. 215 Sihelné.
6. Záväzok obce vyčleňovať v budúcich rokoch finančné
prostriedky na zabezpečenie vyplácania poskytnutého úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
počas celej doby jeho splatnosti.
7. Prijatie Bankovej záruky
z Dexia banky Slovensko a. s. vo
výške 1 986 094 Sk, na investičný
zámer – Nadstavba 4 b. j. bytovka
č. 215 Sihelné.

8. Zabezpečenie Bankovej záruky z Dexia banky Slovensko
a. s. vlastnou viska bankozmenkou v prospech Dexia banky Slovensko a. s.
9. Investičný zámer na budúci
rok – Výstavba 10. dvojizbových
bytov Sihelné.
10. Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Sihelné.
11. Žiadosť Vendelína Gužiňáka a manželky Márie, bytom Sihelné č. p. 461 o odkúpenie pozemku
KN – C 571/4 o výmere 226 m²
a KN – C 575 o výmere 20 m² v KU
Sihelné za 56 Sk/m².
12. Schvaľuje poplatok za službu poskytnutia informácie z Katastra nehnuteľností za jeden vytlačený list vlastníctva 20 Sk.
13. Schvaľuje finančný príspevok na opravu kaplnky Sedembolestnej Panny Márie pri p. č. 240
podľa potreby. Rekonštrukciu vykoná Obec Sihelné.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť p. Marty Kozákovej,
bytom Sihelné č. p. 524 o osvetlenie prístupovej cesty k svojmu rodinnému domu z dôvodu súkromného pozemku.
2. Žiadosť p. Kataríny Vronkovej, bytom Sihelné č. p. 243 o poskytnutie bytu.
3. Žiadosť Jany Luscoňovej, trvale bytom Sihelné č. p. 123 o pridelenie jednoizbového bytu.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Rozpis v ý vozu
separovaného odpadu
Marec 2008
20. 3. plasty
27. 3. sklo

Ahoj, zima 9. A

Apríl 2008
18. 4. plasty
24. 4. sklo

VZN / rozpočet
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Ignác Kolčák, maľba

VZN o bytoch 1/2008
Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom podľa § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle zákona č. 182/1993 Zb.
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov a v zmysle Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 7. decembra č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení výnosu Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. V – 1/2007 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN)
je stanovenie podmienok prideľovania bytov a realizovania prenájmu bytov postavených s podporou
štátu – dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
a úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania SR a na byty vo vlastníctve obce Sihelné, ktoré sa využívajú ako nájomné byty.
2. Nájomné byty postavené
v zmysle Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra
č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií
na rozvoj bývania v znení výnosu
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 28. novembra 2007 č. V – 1/2007
sa budú využívať na nájom najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.
§2
Podmienky pre vytvorenie zoznamu žiadateľov
1. Mesačný príjem žiadateľa
a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného
predpisu nie je nižší ako 1,3 ná-

sobku životného minima a neprevyšuje trojnásobok životného minima platného v oboch prípadoch
k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku, vypočítaného pre
nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci rok
ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
2. Žiadateľ je občan SR s trvalým pobytom v obci Sihelné a tiež
žiadateľ, ktorý sa po podpísaní nájomnej zmluvy prihlási k trvalému pobytu v tejto obci.
3. Žiadateľ v čase prideľovania bytu bol minimálne 1 rok pred
týmto termínom samostatne zárobkovo činnou osobou alebo mal
uzavretý pracovný pomer, alebo je
poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku.
4. Žiadateľ nie je väčšinovým
vlastníkom alebo nájomcom iného bytu, bytového domu alebo rodinného domu.
5. Ak je žiadateľ nájomcom,
ale nie je vlastníkom bytu, bytového domu, alebo rodinného domu a zaviaže sa, že ku dňu pridelenia nájomného bytu ukončí nájom
a byt, bytový dom, rodinný dom
odovzdá vlastníkovi, je táto skutočnosť považovaná sa splnenie
podmienky uvedenej v predchádzajúcom odseku.
6. Obec môže najviac 10 %,
minimálne 1 byt prenajať osobám,
ktoré zabezpečujú spoločenské,
kultúrne, zdravotnícke a ekonomicko-sociálne potreby obce a to
bez ohľadu na výšku ich príjmu.
7. Pri výbere žiadateľov budú
uprednostnení uchádzači s trvalým pobytom v obci Sihelné, ktorý trvá viac ako jeden rok.
8. Žiadateľ, ktorý má maloleté
Pokračovanie – s. 4
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odmeny poslancom
30
44
odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru (dohody)
200
28
Rekonštrukcia OcÚ z transferu
0
65
Rekoštrukcia vlastné zdroje
1500 1914
Nákup prev. strojov a prístrojov
0
399
Nákup os. mot. vozidla
600
404
Nákup autobusu
350
0
Projekt. a prípravná dokumentácia
0
6
Realizácia nových stavieb
0
9
Pokuty a penále
0
2
oddiel 0112 Finančná oblasť			
audítorské služby
20
0
poplatky
20
43
oddiel 0170 Transakcie verejného dlhu				
splátka úroku
400
596
splátka úveru
480
480
oddiel 0320 požiarna ochrana				
Energia
30
21
špeciálny mat. + všeobecný mat.
0
10
Palivo ako zdroj energie
5
4
servis, údržba áut
30
6
poistenie áut
16
0
údržba budov
60
0
poistné budov
16
0
Projekt. a prípravná dokumentácia
0
5
odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody)
5
0
Poskytnutý transfer PO
0
8
oddiel 0451				
všeobecný materiál
0
37
údržba MK
5
27
údržba MK z transferu Lesy
0 1000
geometrický plán, kolky MK
350
24
oddiel 0510 odpadové hospodárstvo				
smetné nádoby
0
5
odvoz odpadu
204
205
poplatky za skladku
200
211
Nákup smetného auta
300
0
oddiel 0560 verejné priestranstvo				
údržba verejnej zelene
0
19
oddiel 0620 rozvoj obcí			
mzdy VPP
0
235
odvody
aktivačná činnosť
0
134
materiál
0
12
stravovanie
0
5
poistné
0
7
príspevok Drobnej prevádzke
1000 1489
oddiel 0630		
zásobovanie pitnou vodou				
energia
5
2
údržba
0
1
špeciálne služby – rozbor vody
0
14
nákup pozemkov
20
0
výstavba vodovodu
478
0
oddiel 0640 Verejné osvetlenie			
energia
70
99
údržba verejného osvetlenia
600
421
Prípr. a projekt. dokumentácia
0
6
oddiel 0660 Bytové hospodárstvo				
energia
0
7
údržba hasiacich prístrojov
0
1
údržba budov
0
1
Prípr. a projekt.dokumentácia
0
86
oddiel 0810 Rekreačné a športové služby (telovýchova)			
energia
5
63
materiál
5
36
zariadenie telocvične
0
22
doprava futbalistov
35
54
údržba budov ihrisko
15
20
geometrický plán ihrisko
0
16
stravovanie
0
1
poistné
0
29
odmeny
10
0
príspevok TJ
100
86
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nákup pozemkov
100
0
prípr. projektová dokument.
100
0
prístavba a nadstavba
0
29
oddiel 08209 kultúra
energia
0
50
Všeobecný mat.,kancel., čistiace, papier
10
0
údržba kultúrneho domu
20
0
propagácia
folklórne slávnosti
95
145
propagácia (folklórne slávnosti)
(deň matiek)
0
3
Sihelské Turbo
0
14
príspevok speváckemu zboru
15
15
príspevok folklórnym skupinám
0
5
oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby
údržba MR
500
0
propagácia (časopis Sihelník)
0
33
poplatky za rozhlas
0
2
Rekonštrukcia a modernizácia
0
367
oddiel 0840 Náboženské a iné spoloč. služby (opatrov. služba)
Energia
4
3
údržba cintorína
10
7
členské združeniam
20
36
príspevok charite (opatrovateľská služba)
251
210
oddiel 09111 materská škola				
mzda
900
902
odvody
352
323
energia
110
220
Voda
15
7
Poštovné, telefón
20
0
Interiér
0
67
prevádz. stroje, prístroje
0
3
Všeobecný mat., kancel., čistiace, papier
40
66
Knihy, časopisy
5
11
Pracovné odevy, obuv
5
0
Reprezentačné
0
2
údržba strojov, prístrojov a zariadení
10
5
údržba budovy
100
2
poplatky banke
20
1
stravovanie				
Prídel do soc. fondu
10
10
Záloha na ihrisko pri MŠ
100
0
oddiel 09121 základná škola				
údržba budovy
0
1
príspevok CZŠ
25
78
školský klub
0
71
oddiel 0950 				
Školenia, kurzy, porady
10
34
oddiel 09601 školská jedáleň				
mzda
420
583
odvody
166
215
Energia
40
141
Voda
0
18
Poštové služby, telekomunikačné
(nákup elektrospotrebičov)
10
0
interiér
0
3
telekomun. zar.
0
3
Všeobecný mat., kancel., čistiace, papier
25
109
Knihy, časopisy
1
1
Pracovné odevy, obuv
3
6
údržba strojov, prístr.
0
7
poplatky banke
5
4
stravovanie
20
0
Prídel do soc. fondu
6
7
oddiel 10202		
Starostlivosť o starých občanov
reprezentačné
32
28
oddiel 1040		
Rodina a deti			
deň Mikuláša
0
5
učebné pomôcky
0
2
stravovanie pre deti v hmotnej núdzi
0
20
Výdavky bežný, kapitál. rozpočet, finan. operácie 13754 16260
Jozef Gabriel, starosta obce Sihelné

rozpočet/VZN

VZN o bytoch 1/2008
Dokončenie – s. 3
deti, má prednosť pred ostatnými
žiadateľmi.
§3
Posudzovanie žiadostí
1. Zo zoznamu žiadateľov sa
zostaví návrh poradovníka na základe pravidiel pre zostavenie poradovníka. Zostavením poradovníka je poverená komisia vytvorená starostom obce.
2. Poradovník žiadateľov o byty schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Žiadateľ, ktorý nezašle obci vyplnený dotazník, uvedie nepravdivé údaje, alebo má obec Sihelné voči nemu pohľadávku, sa
nezaradí do poradovníka, resp.
sa z neho vyradí.
§4
Nájomný vzťah
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky, pričom žiadateľ má právo na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve.
2. Nájomnú zmluvu so žiadateľom uzatvára štatutárny zástupca obce na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva, ktorým
bol nájom schválený.
3. Nájomca uhradí obci zábezpeku vo výške 5-mesačného
nájmu príslušného bytu. Výšku
nájmu bytu a výšku nákladov na
tvorbu fondu prevádzky, údržby
a opráv stanoví obec v zmysle platných právnych predpisov. Zábezpeka bude zúčtovaná po ukončení nájmu
4. Nájomné sa uhrádza l mesiac
vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet obce .
5. V nájomných bytoch posudzovaných podľa tohto VZN nemožno:
a) prihlásiť na trvalý pobyt inú
osobu ako nájomcu (nájomcov)
a ich deti žijúce s nimi v spoločnej
domácnosti
b) realizovať prechod nájmu
v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka
c) realizovať výmeny bytu.
6. Nájomca nájomných bytov
nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.
7. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho obci v primeranom stave.
§5
Priebeh nájmu
1. Vlastník nájomných bytov
dohodne s nájomcami ich samosprávu, ktorá zodpovedá za poriadok spoločných priestorov.

2. Ak sa vlastník nájomných
bytov nedohodne s nájomcami na
samospráve, prevádzku a údržbu
spoločných priestorov zabezpečí
na náklady nájomcov.
3. Nájomca nemôže vykonať
žiadne stavebné úpravy, ani inú
podstatnú zmenu v nájomných bytoch bez súhlasu vlastníka.
§6
Zánik nájmu
1. Nájom zaniká uplynutím
doby nájmu, ak nebola táto doba
v zmysle § 4 ods. 1 tohto VZN predĺžená.
2. Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu v tomto prípade uplynie posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená
vlastníkovi.
3. Písomnou dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom
(vlastníkom).
4. Nájomca je povinný:
a) Do 15 dní od oznámenia
o pridelení bytu podpísať nájomnú zmluvu. Pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy, nájomcovi zaniká nárok na pridelený byt.
b) Nájomca, ktorý podpíše nájomnú zmluvu, je povinný do 15
dní od podpísania zmluvy zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške
5-mesačných splátok nájomného.
Pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde
k zaplateniu finančnej zábezpeky,
nájomcovi zaniká nárok na pridelený byt.
5. Písomnou výpoveďou prenajímateľa (vlastníka):
a) ak nájomca nespĺňa podmienky tohto VZN
b) ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce
z nájmu najmä tým, že nezaplatil
včas nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace
c) ak nájomca alebo ten, kto
s ním býva, napriek písomnej výstrahe poškodzuje prenajatý byt
a jeho príslušenstvo, spoločné
priestory a spoločné zariadenia
v bytovom dome.
d) ak nájomca využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na
iné účely ako na bývanie alebo ak
nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje dobré mravy v bytovom dome
e) ak nájomca neužíva byt bez
vážnych dôvodov
f) ak nájomca bez súhlasu
vlastníka v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na
evidenčnom liste k tomuto bytu
g) výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesia-
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Duchovná obnova
Každý rok má kolektív učiteľov
a pracovníkov našej školy možnosť duchovne sa obnoviť pobytom na duchovných cvičeniach.
I tohto roku v dňoch od 15. do 17.
februára prežili učitelia duchovné cvičenia v Rabčiciach. Prameňom všetkých zamyslení býva sväté Písmo, ústredná téma sa
obmieňa. Vdp. Jaroslav Humený
upriamil pozornosť na kríž, ako
ho prijať do svojho života, pre-

čo ho niesť, ako ho niesť. Krížová cesta, spoločné ranné i večerné modlitby, meditácia v tichu pomáhali zúčastneným hlbšie preniknúť do právd našej viery, na ktoré v ruchu všedného dňa
často zabúdame. Všetci potrebujeme byť soľou a svetlom pre svet,
preto sú duchovné cvičenia vhodným prostriedkom obnovy nášho
ducha.
Lenka Nahálková

Aký má význam MŠ
v živote dieťaťa
Dnešné deti sa fyzicky vyvíjajú
rýchlejšie, napreduje aj psychický
vývin a deti sú zrelšie aj sociálne.
Deti sa dnes rýchle a ochotne zoznamujú s novými vecami, ale moderná doba typická dynamickosťou
a rýchlosťou dostáva zelenú a vytráca sa pokojné, kľudné, pomalšie
myslenie, ktoré vždy patrilo k životu dieťaťa.
V dnešnom tempe života sú deti už prestimulované toľkými novými vecami (informáciami), ktoré
nedokážu už spracovať podľa vlastného tempa.
Akoby aj im chýbal čas, aby informácie v kľude prispôsobili svojmu tempu a rozumovému vývinu.
Každučkú informáciu totiž dieťa
potrebuje spracovať (dávať do súvislosti).
A to sa dieťa potrebuje naučiť, to
ešte nevie. Nie vždy si dokáže nájsť
nové podnety, pretože mu všetko

sprostredkúva dospelý, čím stráca
na fantázii alebo ju podriaďuje dospelým.
Deti terajšej doby sa už nedokážu hrať ako deti z minulosti, keď dievčatá sa dokázali vyhrať
s handrovou bábikou a chlapci aj
s kúskom dreva. Dnes tieto jednoduché hračky stratili čaro a určite by už ani nezodpovedali modernému trendu života, nepôsobili by rozvíjajúco na obrazotvornosť
a fantáziu dieťaťa. Ale dnešné deti,
ani dnešné hračky, (ktoré sú detailne dokonale prepracované) tak nestimulujú a nepodporujú iniciatívu (a ak, tak nie nadlho). Pre chlapcov určitú príťažlivosť majú hračky,
ktoré môžu rozoberať, rozmontovať a potom pozorovať, ako to funguje (autíčka, rozobrať gumy, kolesá) a to nové dokonalé hračky neumožňujú. Trošku lepšie sú na tom
dievčatá, ktoré sa hrajú na školu asi

ci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. E/1 schválilo OZ
vo na svojom zasadnutí 11. 2. 2008.

2. Toto VZN č. E/1 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa
12. 2. 2008.
3. Toto VZN č. E/1 nadobúda
účinnosť 1. 4. 2008. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

viac ako na domácnosť. Svet detských hier ovplyvňujú aj moderné
trendy elektrických hier, počítače.
Tieto však možno použiť len podľa
určených pravidiel. Rozvíjajú logiku, myslenie, fantáziu, ale pre detské myslenie vyvíjajú určitý tlak,
napätie, preto ich treba využívať len
s určitou mierou a s časovým intervalom vhodným pre dieťa.
V poslednom období sa zhoršuje
aj reč detí, výslovnosť býva nepresná, niekedy sú zastúpené aj problémy v komunikácii. MŠ uvádza dieťa do širšieho spoločenstva, pomáha mu pri začleňovaní do širších sociálnych vzťahov. Už v MŠ sa vytvára prostredie ľudských vzťahov, kde
dieťa dostáva aj impulzy pre poznávanie, učí sa žiť, poznáva druhých,
spoznáva kamarátov ale aj seba
a zároveň sa tu pripravuje na vstup
do školy.
V MŠ deti získavajú podnety
pre rozvoj vrodených predpokladov. Každé dieťa je individualista,
ale vyrastá spoločne s ostatnými –
čím sa podporuje správny rozvoj jeho osobnosti. MŠ vstupuje do kruhu rodinnej výchovy, nároky na dieťa v dnešnej dobe sú vysoké. Už materská škola je začiatkom celoživotného a systematického vzdelávania.

Michal Kolčák 7. A

V MŠ by si malo nájsť dieťa pokojné prostredie, aby sa mohlo rozvíjať nielen spontánnou ale aj riadenou detskou aktivitou. MŠ prispôsobuje prirodzené prostredie, také,
aby sa každému dieťaťu umožnilo,
aby sa mu darilo, aby sa mohlo dieťa rozvíjať k spokojnosti všetkým
(i seba samého).
Potrebné je neustále vytvárať
v MŠ určitú oázu pokoja, plnú motivácie, ale aj relaxácie. Mala by vyrovnávať uponáhľaný spôsob života, vyrovnávať rýchlosť, dynamiku, zbavovať napätia, k čomu výrazným procesom modulu vzdelávania sa stáva hra (jej význam),
didaktická aktivita, spomínaná
už motivácia, relaxácia, príjemné
prostredie aj riadená aktivita detí (dieťa sa tu učí žiť!). Prítomnosťou vrstovníkov, spolupráca s rodinou a výchova na podklade humanistických (ľudských) prvkov:
o to všetko sa MŠ usiluje; v tom
spočíva jej význam pre život dieťaťa v nej.
Zároveň MŠ chce upozorniť rodičov, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ pre školský rok
2008/2009, aby si vyzdvihli prihlášku (v MŠ) v čo najkratšom čase.
Za porozumenie ďakujeme!
Synáková, riad. MŠ
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Udalosti

Obrazy zo života Ingnáca Kolčáka
Dňa 6. marca sa
uskutočnila vernisáž
výstavy obrazov Ignáca
Kolčáka v Kultúrnom dome
v Námestove.
Krajinomaľ by I. Kolčáka
sú ako čistá studňa, z ktorej
sa môžeme napiť aj po tej
najväčšej búrke.
Sú plné ticha, pokoja,
prírodnej harmónie.
Milí rodáci, pozývam vás na
stretnutie s majstrom prostredníctvom jeho obrazov v Kultúrnom dome v Námestove, ktoré
vystavuje do 31. marca.
„Prajem si, aby si ľudia na celom Slovensku uvedomili, že človek žijúci mimo svojho rodiska
aj v ďalekom svete je s ním stále citovo spriaznený a potrebuje jeho zázemie a podporu. Žiadne ocenenie v zahraničí nemôže
nahradiť poctu, ktorej sa mu dostalo od rodákov.“

Z knihy Obrazy zo života I. Kolčáka
Stretnutia s majstrom Kolčákom som vždy vnímala ako malý
sviatok. Prinášal neopakovateľ-

nú energiu plnú vzájomnej úcty
a vďaky. Tešili sme sa z jeho návštevy v škole, z neformálnych
rozhovorov s deťmi, tešili sme
sa z úprimného záujmu o nás.
Pozýval nás na výstavy, kde jeho rodáci nemohli chýbať. Preto aj touto formou chcem vzdať

hold jeho celoživotnému úsiliu.
Málokto si uvedomuje, že
dnes tak atraktívne turistické skvosty Oravy, napr. Slanický ostrov, skanzen v Zuberci,
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, zakladal a budoval náš
Kolčák. Stálo ho to veľa úsilia
na úkor vlastnej umeleckej tvorby. Dnes už vieme, že táto obeta mala zmysel a hreje nás pocit, že vďaka jeho húževnatosti
uchovávame kultúrne dedičstvo
pre ďalšie generácie.
Viem, že o majstrovi Kolčákovi ste počuli veľa, no ešte viac
sa môžete dozvedieť prostredníctvom jeho knihy spomienok
Obrazy zo života Ignáca Kolčáka . Nájdete tu jedinečné portréty našich rodákov, fotografie,
na ktoré si bude staršia generácia určite pamätať. Pútavo rozpráva o dobe, o sebe, o ľuďoch,
o Sihelnom…
Majster Kolčák bol vzácny človek. Talentovaný, činorodý, pracovitý, plný úcty a vďaky
k životu, k blížnym. Dnes už nie
je medzi nami, 20. januára 2008
náhle umiera.
Odpočinutie večné daj
mu, Ó Pane.
„Prišli aj zo Sihelného, mojej
rodnej dediny. Aj z okolitých dedín. Autami, autobusmi. Aj zaspievali, aj zahrali, aj zatancovali. Aj učitelia so školákmi…
Cítim veľkú vďačnosť voči občanom Sihelného za to, že ma stále
prijímajú za svojho. Prejavili to
viackrát, aj na vernisáži mojich
výstav v Bratislave, v prezidentskom paláci či v budove Slovenského rozhlasu.“ – z knihy Obrazy zo života I. Kolčáka
Zlatica Staníková

Udalosti

Knižka vznikla na základe umelcových spomienok. Dozvedáme sa
v nej o jeho živote. Popisuje svoje detstvo v Sihelnom, štúdiá v Prahe, svoj
návrat na Oravu a svoju neúnavnú
prácu pri budovaní kultúrnych pamiatok na Orave.
Ale nie týmto ma kniha zaujala. Toto sú fakty, ktoré sa dajú zistiť.
Očarila ma práve tým, aký vrúcny
vzťah mal k rodisku a k svojim rodákom po celý život. S bázňou a úctou
hovorí o ľuďoch, na ktorých sme Sihelňania hrdí – o kňazovi Luscoňovi, Pienčakovi, o gajdošovi Mačincovi, Fernezovi a iných.

Sihelník 1
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S láskou spomína na celú rodinu, na svojich rodičov, strýkov, súrodencov. O svojej manželke vždy hovorí „moja Běla“. Iste mu bola oporou
a nebyť dobrého rodinného zázemia,
ktovie? Vážil si život, vážil si ľudí, obdivoval prírodu a chcel byť užitočný.
Sám tvrdil:
„Vážim si každý deň svojho života, prežívam radosť z pekného počasia, zdravia, schopnosti byť užitočným a z možnosti premieňať
myšlienky na konkrétny čin. Človek
vlastne od malička do konca života
najviac hľadá sám seba...“
Oľga Hajdučáková
Majster Kolčák nikdy nezabudol na svoje rodisko. Rád sa tu vracal a prehodil pár slov s každým,
koho stretol. Na svoje výstavy si
vždy pozýval aj nás, dokonca aj
v prezidentskom paláci sme spievali nášmu rodákovi. Svojim známym nás s hrdosťou predstavoval:
„To sú moji rodáci.“
Mal rád autentický, nevyumelkovaný folklór. Keď začul tóny
gájd, vždy mu oči zažiarili a hovoril: „Som medzi svojimi.“
Jana Fernezová

„Že terajšia mladá generácia
prevzala od staršej hudbu a spev,
že naďalej ich rozvíja a zveľaďuje, to je prejav vysokej kultúrnosti a mám z nej úprimnú radosť.
Vyslovujem im aj týmto vďaku za všetko, za obohatenie kultúrneho programu na vlaňajších
výstavách, súboru vedeného J.
Vnenčákom.“
Z knihy Obrazy zo života
Ignáca Kolčáka
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Kultúra

Peter Kolčák plastika – Ignác Kolčák obrazy

Dom kultúry Námestovo
a Umelecká beseda slovenská
otvorili dňa 6. marca 2008 výstavu v priestoroch Domu kultúry
Námestovo.
Vernisáž bola spojená s pre-

zentáciou knihy Juraja Kalnického Obrazy zo života Ignáca Kolčáka. Výstava bude otvorená
v pondelok až piatok od 8.00 do
15.30 hod. a potrvá do 31. marca 2008.

Bude mať Ignác Kolčák
svojho pokračovateľa?
Zdá sa, že áno. Spolu s obrazmi Ignáca Kolčáka vystavuje v Námestove aj jeho synovec,
mladý sochár, Peter Kolčák.
Samozrejme, Peter vyrastá
v inej dobe, jeho výtvarné videnie hľadá inú krásu. Nezobrazuje
vonkajšiu podobu sveta. Kovové
plastiky pod názvom Labyrinty
odkrývajú akoby človeka zvnútra. Spája ich tvorivosť, experimentovanie s drôtom, s kameňom a objavovanie nových možností. Stojac pri jeho sochách

núti nás zastaviť sa, zamyslieť sa
a uvažovať.
Peter je čerstvý absolvent
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojom ateliéri pracuje
s drevom, kameňom a s kovom.
Má vlastnú kovolejársku dielňu.
Tvorí aj s novými médiami, ako
je fotografia, video, počítač.
Peter, prajeme Ti veľa tvorivých nápadov a potešenia z umeleckej tvorby. Tešíme sa na ďalšiu
výstavu.
Zlatica Staníková

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 1/2008
Časopis žiakov Cirkevne

Školský spravodaj

Karnevalovali sme
Fašiangy sú obdobím od Troch
kráľov do Popolcovej stredy.
Je to obdobie veselosti, hojného jedenia a pitia a samozrejme
aj karnevalov, ktoré my deti máme najradšej.
V našej obci začali „karnevalovať“ naši malí škôlkari. Ich karneval sa konal 31. 1. v školskej jedálni, veselo vyzdobenej. Karneval

otvorila riaditeľka škôlky p. Synáková, ktorá privítala všetkých prítomných. Potom sa objavila p. uč.
Luscoňová v maske vodníka a pozvala všetky masky. Ona spolu
s ostatnými pani učiteľkami, ktoré boli tiež v prestrojení krásnych
rozprávkových postavičiek, pomáhali našim malým škôlkarom
predstaviť svoju masku.

Mini playback show
Dňa 16. januára sa v našej škole
uskutočnila veľká súťaž: Mini playback show. Na mini playback show
sa prihlásilo mnoho deciek, no len
niektoré postúpili.
Na pôde našej školy nám svoje
umenie predviedli: Ladislav Chudiak,
Lenka Grižáková, Katarína Maslaňáková, Ľubica Bieľáková.
V staršej kategórii to boli: Mariana Sivoňová, Soňa Garajová, Zuzana
Grižáková, Anna Tomašáková, Žaneta Pitáková, Petra Masničáková s An-

nou Grižákovou a Karol Grobarčík.
Do okresného kola však postúpili iba Lenka Grižáková, Ladislav
Chudiak, Katka Maslaňáková, Anna Grižáková a zo staršej kategórie:
Soňa Garajová, Zuzana Grižáková,
Petra Masničáková, Anna Tomašáková, Marianna Sivoňová.
A v tejto zostave sme sa vybrali s pani učiteľkou Bujnovou skúsiť šťastie do
Námestova. Tu porota vyberala osemnásť najlepších do okresného kola,
ktoré sa malo konať v Námestove. Bo-

Mohli sme tu vidieť šaškov, víly i anjelov, pirátov i Mikulášov.
Pre deti potom pokračoval ďalší program, kde si mohli zasúťažiť
a vyhrať nejakú tú sladkosť. Všetky masky boli naozaj znamenité,
a tak žiadnu neminula odmena.
Tak to bolo aj na našom školskom karnevale, ktorý sa konal
dňa 3. 2. v budove našej školy. Výzdoba na veľkej chodbe bola perfektne pripravená a o krátky úvod
sa postarali pani uč. Kakačková
a Luscoňová v zaujímavých maskách. Po ich vstupe sa predstavilo veľa zaujímavých masiek, naprí-

klad: Cigánka, nočná víla, múmia,
slnečnica, tiger, kohút… Na prvom
mieste však skončil „SYR“, ktorý
si zaslúžene odniesol boby. No odmenené boli aj ostatné masky. Pripravené boli aj ceny na tombolu.
Každý, kto prišiel, dospelí aj deti, dostali lístok s nejakým číslom
a tak sa mohli zúčastniť tomboly, ktorá sa žrebovala na záver. Po
nej sa začala diskotéka, na ktorú
sme sa hlavne my starší veľmi tešili. Zábava to bola ozaj veľká, aj keď
sa nám zdala krátka.
Alenka Pilátiková, Marcela
Bieľaková

li sme mimoriadne úspešní, pretože
až päť z nás bolo vybratých do finále
– Lenka Grižáková, Katarína Maslaňáková, Soňa Garajová, Zuzana
Grižáková a Marianna Sivoňová.
Prišla nedeľa plná očakávaní. Celé vzrušené s trochou trémy rozmiestnenou po celom tele sme čakali, ako to
celé dopadne. V hľadisku nám držali
palce naše pani učiteľky: pani učiteľka
Nováková, Kutláková a pani učiteľka
Maslaňáková a samozrejme aj Bujnová, ktorá to všetko spískala. Tešili sa
na nás, preto prišli.
Atmosféra v sále bola perfektná,

bolo tam mnoho ľudí, a daktorí ani
nechceli sedieť, lebo chceli tancovať.
A čo sme spievali: Marianna Sivoňová spievala pesničku od Barbary
Haščákovej – Hral na trúbku a s ňou
sa umiestnila aj na peknom druhom
mieste, ja – čiže Soňa Garajová pesničku od Rihanny – Please don´t stop
the music, Zuzana Grižáková spievala od Beáty Dubasovej – Vráť mi tie
hviezdy a Lenka s Katkou spievali od
Bimbobell a k tomu si nacvičili krásny tanček.
Tešíme sa aj na budúci rok!!!!
Spracovala: Soňa Garajová
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Ako bolo  / tvorba

Lyžiarsky výcvik
Od 12. februára sme sa my,
siedmaci, zúčastnili lyžiarskeho
výcviku.
Na vlek sme chodievali okolo desiatej autobusom, ktorý bol

zabezpečený z lyžiarskeho vleku. Mali sme tri skupiny. Prvú
skupinu učila pani učiteľka Segečová. Druhú skupinu mala pani uč. Nováková a tretiu učila pa-

ni uč. Kakačková. V skupinách
sme boli podelení podľa toho,
kto vie ako lyžovať. V prvej skupine boli tí najlepší, v druhej boli trochu horší ako prví a tretí, tí
sa iba krôčik po krôčiku učili lyžovať. Posledný deň, 26. februára po prázdninách sme mali aj

Monitor
Dni pred monitorom ubiehali ako voda. Boli plné stresu, očakávania a mnohých neistých otázok: Napíšeme to dobre?, Aký
učiteľ bude pri nás?… to prišlo.
Bol to pre deviatakov deň „D“ –
písal sa monitor. Učitelia nás pripravovali celého polroka a očakávali od nás, že to napíšeme čo najlepšie. Deň pred monitorom sme
sa stresovali, niektorí ešte doma

listovali v zošitoch, iní to nechávali na náhodu. Ráno v deň monitoru nás rozdelili do troch skupín a pridelili nám dozor. Keď sme
začali písať, otázky sa nám zdali ľahké, ale neskôr sme zistili, že
boli dosť náročné. Keď sme dopísali, stres z nás opadol. Na druhý
deň nastal chaos, keď sme si kontrolovali s učiteľmi odpovede a dozvedeli sme sa, ako sme to napísali. Niektorí boli nešťastní, iní zase
radi, že ho napísali aspoň tak, ako
ho napísali. M. Jagelková, 9. B

Deň otvorených dverí
Dňa 13. februára sme sa my, baby deviatačky, konečne dostali od
chalanov a šli sme na prezentáciu
do Makyty. Postretávala som tam
ľudí, o ktorých som si ani nemyslela, že sa tam učia. Na najvyššom

Na hodine výtvarnej výchovy

súťaž, kto bude mať najlepší čas,
a kto bude prvý v cieli. Na prvom
mieste bol z prvej skupiny Filip
Bjelák, z druhej skupiny Dávid
Harbut a z tretej Veronika Mazuráková. Sme radi, že nás pani
učiteľky naučili lyžovať.
Nikola, 7. B

poschodí sme si posadali na lavičky a boli sme na módnej prehliadke. Bolo to zaujímavé a som rada,
že som si na tú školu podala prihlášku.
L. Klušáková, 9. A

Fotografia v 9. ročníku

Birmovka
Birmovkou sa stávame dospelými kresťanmi. Na túto sviatosť sa
však musíme dobre pripraviť, preto chodíme na birmovné stretnutia, ktoré vedú naši animátori. Tí
si vytvorili žiacke skupinky, s ktorými sa pravidelne stretávajú.
Na stretnutiach sa venujeme
zaujímavým témam a rozoberáme
Desatoro. Na každom stretnutí sa
naučíme niečo, čo nemáme robiť,
a aké by to malo dôsledky. Vždy
nás prekvapí niečo, čo sme ešte
nevedeli, a to v nás vyvoláva túžbu po ďalšom poznaní. Stretnutia
začíname s modlitbou a často sa aj
niečo zahráme. Preberáme otázky, ktoré sa máme postupne učiť,
a z ktorých budeme robiť aj skúšky. Keď náhodou vymeškáme naše
stretnutie, môžeme si ho nahradiť
v inej skupine. Spolu by sme mali

mať osemnásť stretnutí a birmovanie by sa malo konať 4. mája.
Skúsme sa ňu pripraviť tak, aby
z nás mal Pán Boh radosť.
A. Pilátiková, M. Bieľaková

Karol Grobarčík, 7. B

Výskum / tvorba

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

11. strana / 20. 3. 2008

Marec – mesiac knihy
Opäť je tu marec a s ním kniha. Stáva sa tradíciou, že v tomto čase
venujeme väčšiu pozornosť knihe.
V dnešnom pretechnizovanom
svete – my stále čítame.
Neprijímame len pasívne informácie z televízie alebo internetu.
Čítame.
Vytvárame si príbehy v našich
hlavách. Sme filmári. A takýto
film je najkrajší. Sú v nich herci,
akých sme si vytvorili sami.

V knižnici sa opäť číta, súťaží,
beseduje. A nielen v knižnici.
Čítate s nami aj vy, rodičia. Začali sme s Bibliou a budeme pokračovať peknými slovenskými rozprávkami.
Pripojte sa k nám všetci!
Ľ.Nováková
A takto to funguje:

Rozprávkové vretienko
Dňa 15. 2. 2008 sa v našej škole
konala recitačná súťaž ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO. Ako každý raz, tak aj tento, sa na ňom zúčastnili žiaci od prvého do deviateho ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažili žiaci 1.
až 4. ročníka a v tej druhej žiaci 6.
až 9. ročníka. Aj keď tých starších
tam bolo menej, nálada bola stále
rovnako dobrá. Samozrejme nesmela chýbať porota. Po recitácii
mladších sa už na svoj výkon teši-

li starší. Na konci súťaže sa rozhodlo o víťazovi. Z tých mladších to
bola V. Maslaňáková a zo starších
si svoje prvenstvo obhájila už niekoľkoročná víťazka T. Chudjáková, ale ani druhé, či tretie miesta
neboli zlé. Terke sa darilo umiestniť aj v okresnom kole, ktoré sa konalo v Námestove 26. 2. a tu získala pekné tretie miesto. Želáme ešte veľa ďalších úspechov.
Miška Kolčáková, 6. A

Zuzana Vronková, 7. A
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Tvorba

Jarné prázdniny
Začali sa celkom sľubne…
V piatok večer dobehla sesternica z Rabče. Celý víkend
sme sa presmiali, lebo nám „šibalo“. Obliekali sme si kadejaké handry. Fotili sme sa mobilmi. Celý týždeň sme sa zabáva-

li. Posledné štyri dni sme sa preflákali. Zoznámili sme sa s novými ľuďmi a dozvedeli sme sa
najnovšie klebety. Boli to super
prázdniny. Už sa veľmi teším na
letné prázdniny.
L. Klušáková, 9. A

Žiackym perom
Veľká noc

Veľká noc
je krásna až moc.
Chlapci s prútmi po ceste
behajú,
obliať dievčatá sa unúvajú.
Dievča skáče ako divé,
myslí si však niečo iné.
Krásne sviatky prežiť chceme,
keď to chceme, tak môžeme.

Klára Bjeláková, 4.B

Valentín
Deň 14. február sa stal
dňom zaľúbených a mnohí,
hlavne starší ľudia, sa
domnievajú, že je to zas
nejaký ďalší americký
výmysel, ktorý sme si hlavne
my mladí zobrali za vzor
a oslavujeme ho. Málokto
si však možno uvedomuje,
že sv. Valentín vlastne
pochádzal z Európy a stal sa
jedným z najobľúbenejších
svätcov, hoci pôvodne mal
s mladými pármi len málo
spoločného. Vlastne až
samotný svätovalentínsky
boom prinútil mnohých
pátrať po skutočnom svätcovi
tohto mena a po jeho vzťahu
k zamilovaným.
Pátrali sme aj my a toto sme zistili: sv. Valentín bol kňazom a lekárom. Podľa legendy, keď sa panovník Klaudius rozhodol zrušiť manželstvo, pretože podľa jeho názoru ženatí muži nevykazovali v armáde také dobré výsledky,
ako slobodní, Valentín potajomky sobášil zamilovaných, za čo bol
zatknutý a kruto potrestaný. Klaudius ho dal verejne popraviť v deň
pohanského sviatku luperkálií,
počas ktorých starí Rimania konali obrady očisty a prosili svojich
bohov za dar plodnosti. Pre tento
deň bola typická aj „lotéria lásky“

– každé dievča vhodilo do urny lístok so svojím menom a slobodní
muži si potom žrebovali nastávajúcu. Valentín, ktorý svojím životom zaplatil zrejme viac za kresťanské svedectvo než za asistenciu pri tajných sobášoch, bol pochovaný pri druhom míľniku na
Via Flaminia. Svätec bol populárny ako orodovník pri morovej
nákaze, bolestiach brucha, hlavy a pri epileptických záchvatoch,
teda v situáciách, ktorým chýba
akékoľvek romantické pozadie.
Podľa niektorých historikov mu
patronát nad zaľúbenými párikmi prischol iba zhodou okolností – na jeho sviatok, 14. februára,
sa totiž príroda prebúdza zo zimného spánku a vtáky začínajú svoje svadobné tance. Sviatok sv. Valentína ako deň, keď si každý vyberá svojho milého, spomína roku
1380 vo svojom diele Parliament
of Fowls aj otec anglickej literatúry Geoffrey Chaucer. Zvyk posielať na sv. Valentína pohľadnice ako
prejavy sympatií vznikol oveľa neskôr a má anglosaské korene. Prvú
„valentínku“ vraj v 15. storočí poslal z londýnskeho väzenia svojej
manželke orleánsky vojvoda Charles. Táto milá tradícia sa rozšírila
najmä v 19. storočí, keď sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať hromadne. Sviatok sv. Valentína je príležitosťou drobným darčekom anonymne prejaviť svoju náklonnosť k obdivovanej osobe, ale
aj možnosťou opätovne vyjadriť

Prebúdzanie 9. ročník

Veľká noc u nás
a v iných krajinách
Veľká noc je jedným
z najvýznamnejších
kresťanských sviatkov, ktorú
často s obľubou oslavujú
i ľudia, ktorí ani nie sú
nábožensky založení. Každá
krajina má v oslavovaní Veľkej
noci svoje tradície a zvyklosti,
ktorými sa od iných líši.
V každej z nich však tento
sviatok príchodu jari oslavujú
v rovnakom čase. V nedeľu
a pondelok, po prvom splne,
ktorý nastane po prechode
Slnka jarným bodom.
Na Slovensku prípravy na Veľkú noc začínajú obyčajne súbežne
s jarným upratovaním a skrášľovaním domácností rozkvitnutými
vetvičkami stromov či bahniatok
s farebnými stuhami. Obchody
a supermarkety prinášajú množstvo čačiek, ktorými si tí kúpychtiví môžu spríjemniť svoje okolie.
Chvalabohu nepatríme ešte medzi tie krajiny, kedy sa tieto sviatky chápu ako dni prázdnin a nejakých tých svetských zvykov. Obdobie od Zeleného štvrtka až po
Veľkonočný pondelok a tiež ob-

dobie pôstu predovšetkým väčšia
časť z nás prežíva v duchu kresťanských tradícií. Po tieto dni sa
Slováci pravidelne zúčastňujú
bohoslužieb, aby sa tak podieľali na Kristovom umučení a zmŕtvychvstaní.
Ďalším slovenským obyčajom
je polievať na Veľkonočný pondelok dievčatá vodou alebo ich hádzať do potokov či rybníkov. Sleduje sa tým jediný cieľ: odovzdať
životodarnú fyzickú a duševnú silu vody milovanej osobe – dievčaťu. V Poľsku obdobné polievačky
vodou praktikujú i dievčatá vo Veľkonočný utorok. V tento deň môžu
vyšibať dievčatá chlapcov. Preto sa tomuto dni hovorí Odplatné
alebo Odvetný utorok.
Naši vynaliezaví mládenci však
spojili oblievačku so šibačkou,
ktorej autorstvo sa pripisuje Čechom.
V Českej republike je prastarou tradíciou hodovanie a ručne vyrobené korbáčiky z vŕbového prútia. Ráno na Veľkonočný pondelok muži a chlapci chodia k svojim známym a šibú ni-

priazeň blízkym – manželke, rodičom, súrodencom, priateľom, kolegom…
V našej škole tento sviatok slávia aj niektorí žiaci. Navzájom si
vymieňajú rôzne drobnosti, na-

pr. ružičky, sošky, pozdravy…
Lenže nielen 14. február by mal
byť dňom, keď sme k sebe milší,
ale tolerantní a milí by sme mali
byť k sebe počas celého roka.
Soňa Garajová, 7. B

Zo života školy  / Ako bolo
mi ženy a dievčatá. Korbáčiky sú
splietané z ôsmich, dvanástich
alebo dvadsiatich štyroch prútikov a sú od pol do dvoch metrov dlhé, ozdobené vypletenou
rúčkou a farebnými stuhami.
Podľa tradícií muži zároveň odriekavajú koledy. Zmyslom šibania dievčat a žien nie je spôsobenie bolesti ani príkoria. Je to
skôr symbol záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa dokonca môžu cítiť urazenými. Vyšibané ženy a dievčatá dávajú šibačom vymaľované vajíčka ako
symbol vďaky a odpustenia. Podľa starých povier dievčatá majú
byť na Veľkú noc vyšibané preto, aby boli zdravé a zachovali si
plodnosť.
Maďarsko môžeme svojimi
zvyklosťami kľudne porovnať
s našou krajinou. Aj tu sa koná oblievačka, za ktorú dievčatá odmeňujú chlapcov vajíčkami.
Keď sa presunieme trošku západnejšie, napríklad do Nemecka,
Rakúska, Francúzka či Belgicka,
zistíme, že v týchto krajinách sa
konajú „hony na čokoládové vajíčka a čokoládových zajacov“, ktoré
sú ukryté v záhradách. V nemeckom mestečku Oberammergau
sa napríklad koná tradičná pašiová hra, ktorá rozpráva o utrpení,
ukrižovaní a smrti Ježiša Krista.
V tejto šesťhodinovej hre účinkuje okolo 1200 vidiečanov.
Keď sa presunieme ešte ďalej od
našich hraníc, hlavne do severnej-

Sihelník 1/ školský časopis Úsmev
ších štátov, prídeme ešte na kurióznejšie zvyky. Napríklad Švédi majú odpradávna v tomto čase množstvo všakovakých zvykov,
ale hlavne žartov a povier. Medzi
tie posledné sa radí i povera, v ktorej sa na Škaredú stredu každý
snažil, ako mohol, ochrániť svoje obydlia pred nájazdmi čarodejníc, ktoré sa v období medzi Škaredou stredou a Veľkonočnou nedeľou stali najnebezpečnejšími.
Dnes tieto čarodejnice pripomínajú hlavne malé deti, ktoré sú odeté do dlhých šiat s načerveno natretými tvárami a zvonia pri dverách, aby odovzdali „valentínky“
vyzdobené čarodejnicami a veselým veršíkom.
Príbehy a rozprávky o čarodejniciach – sú aj súčasťou rozšírenej ľudovej tradície Fínska.
Aj tu vo Veľkonočnom období
môžeme vidieť deti prezlečené
za čarodejnice chodiace od domu ku domu, odriekajúce koledy, za ktoré dostávajú sladkosti
a peniaze.
Keby som to mala na záver zhrnúť, prídeme na to, že tieto zvyky často prechádzajú z krajiny do
krajiny. Veď keď sa opýtame našich dedov, tak tí nepoznali žiadne
korbáče či čokoládové vajcia.
No či už tak, alebo inak, nie je
dôležité, koľko čokoládových vajec
pojeme a koľkokrát budeme mokrí, ale aby sme tieto sviatky prežili
v pokoji a s Ježišom v srdci.
Aňa Tomašáková
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Katka Maslaňáková, 3. B

Kvíz – vieš, ako sa povie „Veselá
Veľká noc“ v týchto krajinách?
A, Veselé Velikonoce		
B, Glćdelig Pĺske		
C, Pääsiäinen		
D, Kalo Pascha		
E, Happy Easter		
F,		 Frohe Ostern		
G, Gelukkige Pasen		
H, Felices Pascuas		
I,		 Joyeuses Pagues		
J,		 Buona Pasqua		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dánsko
Česko
Francúzsko
Veľká Británia
Fínsko
Cyprus
Španielsko
Taliansko
Nemecko, Rakúsko
Holandsko

Správne riešenie: 1B, 2A, 3I, 4E, 5C, 6D, 7H, 8J, 9F, 10G
Pripravila Andrea Pilátiková

Slovensko

Mária Bieláková

Ako správna Slovenka mám určite mať rada Slovensko. Ale ja ho
nemám rada, len preto, že tu žijem
a preto, že som sa tu narodila.
Vnímam ho ako také malé, bezpečné miesto, kde sa ľudia vedia
nadchnúť pre rovnakú vec, majú
sa radi, pomáhajú si.
Oproti ostatným štátom je maličké, ale keby sme spočítali všetku dobrotu slovenskú, tak nej máme určite oveľa viac ako nejaké iné
štáty. Kto by povedal, že v takom
malom „zapadákove“ žijú aj celebrity. Pre niektorých sú celebrity len tí, ktorí žijú vo vyspelejších
štátoch, majú veľa peňazí, kto-

ré bezhlavo utrácajú. Ale pre mňa
je celebritou každý, ktorý nepozerá na bohatstvo hmotných vecí, ale na bohatstvo lásky. Na Slovensku je určite veľa takých celebrít a myslím si, že Slováci môžu byť
na ne hrdí.
Zuzka Grižáková, 7. B

PRIATEĽ
P ochopí, poteší, poradí
R ozumie citom i našej duši
I steže od zlého odradí
A dané slovo neporuší
T isíckrát pomocnú ruku podá
E j, dobre je ti s ním spolu
Ľ ahšie s ním zaženieš smolu.
Darča, 7. B
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Tvorba

Tulipán potrebuje nezamokrenú pôdu. Najlepšie preň je slnečná
poloha. Sú vyššie
ale aj nižšie druhy
tulipánov. Niektoré môžu mať až 40 cm. Majú kopi-

jovité lístky sýtozelenej farby. Celá
stavba kvetu a aj tvar je veľmi zaujímavý a elegantný. Kvet má tvar
kalicha.
Svojimi farbami spestrujú naše
jarné záhrady. Aj to je samozrejme
cibuľkovitá rastlina.
Adam Chudiak

Keď sme boli maličkí,
nosili sme pančušky.
Teraz keď sme velikí,
nosíme len slovníky.
Boli časy veľmi slávne,
keď sme boli len pri mame.
Hrali sme sa človeče,
chodili na kolotoče.
Teraz mama stále kričí:
„to dieťa sa nič neučí!“.
Zuzka, 7. B

SNehová vločka
Snehová vločka ľahučko
sadá deťom na líčko.
Od radosti na tvári
na chvíľočku zažiari,
a potom sa bez stopy
prekvapená roztopí.
Na ružovom detskom líčku
zanechá však na rozlúčku
malilinkú slzičku.
Darinka Fernézová, 7. B

Som
Som len kvapka dažďa,
jedna z milióna.
Som len malý kvietok,
čo slabo vonia.
Blažej Sivoň, 4. B

Jarné kvety
Už koncom februára sa naše záhrady začínajú prebúdzať zo zimného spánku do novej sezóny. Snežienky, modrice, narcisy, hyacinty, tulipány a iné kvetinky sa objavujú s príchodom jari, ale keď sa
priblíži leto, už ich v záhradkách niet.
Ukryjú sa pod zem, aby nenápadne prečkali tri ročné obdobia.
Medzi prvé nedočkavce patrí snežienka (Galanthus).
Je to veľmi známa
a rozšírená cibuľovina. Kvitne ako prvá niekedy už vo februári. Ak ich
chceme presadiť, tak ich musíme
presadiť cez obdobie vegetačné-

ho odpočinku. Poznáme až pätnásť druhov tejto kvetiny, no najznámejšia je snežienka elvezská,
ktorá rozkvitá prvá a má takmer
guľovité kvety s dlhými okvetnými lístkami. Ďalší záhradný obľúbený druh je snežienka jarná,
ktorá sa rozrastá do kvitnúcich
skupiniek.

Narcis( Narcissus) je tiež známy
kvet krásnej sírovo
žltej farby so slabou
vôňou. Dnes sa pestujú najmä hybridy, a to rúrkovité so šiestymi okvetnými listami
a dlhšou či kratšou rúrkou, plnok-

veté, orchideokveté,
ktoré majú vnútorné lupienky rozdelené. Cibule narcisov
sa sadia v auguste,
pretože veľmi skoro
vyháňajú korienky.
Kvitnú od marca do mája.

Hyacinthus – hyacint sa v prírode vyskytuje tiež v niekoľkých druhoch. V záhradách sa v súčasnosti pestujú hybridy. Zásobným orgánom je cibuľka s priemerom až 8 cm. Kvety sú
usporiadané vo valcovitom okolíku, kde súčasne kvitne niekoľ-

ko desiatok omámne voňajúcich
kvietkov veľkých asi 1 cm.
Paleta farieb je veľmi široká – od bielej a žltej cez oranžovú, veľa odtieňov ružovej, ale aj
modrej, fialovej až po zelenkastú. Novinkou v šľachtení sú plnokveté hybridy. Cibule sa sadia
v októbri, rastliny kvitnú v apríli až máji.

Som len malé pierko
unášané vánkom.
Som len malá skrinka
uzavretá zámkou.
Pre púšť som len zrnko piesku,
pre lúku len jeden kvet,
pre nebo len jedna hviezda–
no pre teba celý svet.
Darinka Fernézová, 7. B

Dominika Garajová, 8. B

Denisa Fernezová, 5. B

Krížovka
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Remeslo má zlaté dno
V minulosti naši predkovia robili všetko ručne. Dnes sú na to
traktory, bagre a iné stroje.
Od jari do jesene boli neustále v pohybe, a ani cez zimu nezaháľali.
Na jar sadili zemiaky, ovos a iné
obilie a ich veľkým pomocníkom
bol kôň alebo voly. Zemiaky okopávali ručne, a tiež ich aj ručne vykopávali. Museli všetkého nasadiť
toľko, aby mali obživu na celú zimu a z toho, čo upestovali, museli dať aj na „kontingent“, čiže štátu. V jeseni mlátili zbožie cepmi
a neskôr mláťačkami. Deti pásli kravy už od skorého rána. Vyviedli ich na pašu, a potom ich celý deň prizerali. Ku večeru ich zahnali do stajní, a tak to šlo každý
deň. Pri svojej práci si často zaspievali. Kravu chovali takmer na
každom dvore, dávala im mlieko,
čo spolu so zemiakmi a kapustou
bolo základnou potravou. Chlieb
sa piekol doma, vo veľkých murovaných peciach. Deti do školy cho-

dili iba v zime, pretože keď bola takáto robota, museli pomáhať. Nemali žiadne topánky, chodili bosí.
Elektrika nebola, preto používali petrolejové lampy. Počas dlhých
zimných večerov sa schádzali pri
páračkách a pri rozprávaní rôznych rozprávok a bájí.
Piataci
Dňa 11. 2. sme sa s pani učiteľkou Kutlákovou a pánom učiteľom
Fiderom vybrali na exkurziu ku
pánovi Jánovi Gurovi, ktorý nám
ukázal a povedal veľa o kováčstve.
Aj keď je to chlapské remeslo, zaujímalo to aj dievčatá. Ujo nám povedal, „kováčstvo nie je ľahké remeslo,“ no mňa najviac zaujalo,
ako taký starší pán mohol držať
tak pevne to železo v rukách.
Lenka Grižáková, 5.B
Pondelkový dejepis sa nám veľmi páčil. Boli sme sa s celou triedou pozrieť na „kuzňu“ – kováčsku dielňu. Dielňa bola posta-

Zrkadlenie, Lukáš Brandys
vená v roku 1919 a je tam všetko
ako približne pred deväťdesiatimi
rokmi. Mechy, ktoré sú tam najhlavnejšie, majú sto rokov. Ujo
nám hovoril, že keď bol malý, tak
mu ešte jeho otec vravieval, že
v nich je dedko, ktorý fúka do ohňa. Súčasťou vyhne je aj kovadlina, rôzne veľké kladivá a nástro-

je, ktoré kováči odjakživa používali. Pri okne bol malý Ježiško, ku
ktorému sa ujo vždy pred prácou
pomodlí, aby sa mu darilo a nič
nestalo. Ešte aj dnes ujo v tejto
kuzni robí rôzne výrobky – motyky, sekery…
Ľ. Blažeňák, J. Striška, S. Bieľak, 5.A

Povesti zo sihelnianskej doliny alebo nemohlo
to byť tak…
Janko Grúň

K

edysi sa ľudia báli ježibáb
a rôznych čarov. Verili na
rozličné „gušľorky“, ktorým, keď sa
niekto postavil do cesty, začarovali jeho i jeho rodinu či statok. Často sa stávalo, že keď takáto žienka
prešla gazdovi popred kone, kone sa
ďalej nepohli. Gazdinám zas porobili tak, že nemohli maslo umútiť, či
chleba napiecť. Najviac sa takýchto ježibáb stretávalo okolo Jána.
Vravelo sa, že vtedy majú najväčšiu
moc. Unášali rúče dievčence z dediny, a tak im porobili, že sa z tých

Pri potoku, deviataci

mladých neviniatok stali chtiac-nechtiac čarodejnice.
Nenašiel sa nikto, kto by sa vzoprel ich strašnej sile a zabránil ich vyčíňaniu. Ľudia sa báli, že by mohli
zle skončiť, a že proti ich čarám nič
nezmôžu.
Ale predsa sa našiel niekto, kto
bol bystrým umom a odvahou obdarený. Bol to švárny Janko Grúň.
Janko sa už ako malý chlapec
s obľubou zabával s dievčaťom zo
susedovie domu Johankou. Ich veselé hry a šantenie prerástli až do veľkej lásky.
Johanka bola dievčica krásna, vlasy dlhé kučeravé, driek štíhly a šikovná ako včielka, čo sa po lúkach krúti.

Už dávno ona svoje srdce švárnemu Jankovi sľúbila, a ako dva holúbky sa pri potôčku na lávke k sebe
večer čo večer túlievali.
Raz, okolo Jána, nikto nevie,
v ktorom roku presne, sa Johanka
stratila. V tento večer Janko márne
čakal na Johanku.
Vyzeral šuhaj svoju milú z každej strany, až nakoniec zaspal. V hlbokom spánku sa mu sníval strašný
sen, o tom, ako sa jeho Johanka mení na rôzne strašné tvory. Preľaknutý mládenec sa z hrozného sna strhol, rýchlo sa spamätal, kde je a utekal na kopec, o ktorom už starí ľudia
vravievali, že sa tam o Jáne čudné veci dejú. Pod samým vrchom spomalil,
lebo sa mu marilo, že tam vidí tancovať postavy. Popretieral si oči, či ešte náhodou nesníva a pomalým krokom, schovávajúc sa za kríčky, pristupoval ku samému vrcholcu kopca.
Oči ho až pálili od pozerania, nohy
sa mu podlamovali od strachu a krpce akoby olovené mal, tak sa náš šuhaj cítil. Čím bližšie prichádzal, tým
jasnejšie rozoznával postavy a počul, čo rozprávajú. Zastal. Schoval
sa za voňavú jedličku, čo len trochu
viac vyrástla ako on. Načúval, pozeral a videl, čo vidieť nechcel. Jeho milovaná v strede pri kole priviazaná
a tváre známe i neznáme okolo nej
podivne tancujú a metlami sa ometajú. Čakal. Strigy zaklínadlo pomaly odriekajú a Janko si potichu všetky ich slovká opakuje. Spýtajú sa čosi Johanky, tá sa v hrôze trhá splaše-

ná ako mladé vtáča, ktorému zoberú
slobodu.
Vtom vystúpi spomedzi všetkých
Anča, suseda z vedľajšieho dvora,
o ktorej by nikto nebol povedal, že
sa takou potvorou stala.
Iba teraz Janka napadlo, ako im
kone nechceli popred jej dom ísť, preto inou cestou museli chodiť na pole.
A keď mať masla namiesili a Anča ho
okúsila, chrobač sa hneď doň dala.
Anča sa vážene postavila pred Johanku a rázne jej vysvetľovala, že ak
nepristúpi na to, že sa stane jednou
nich, premenia ju na kameň. Jankovi
sa zahmlilo pred očami, do tváre sa
mu vhnala strašná zlosť a jeho ústa
vyslovili to, čo by za iných okolností
nikdy nepovedal. Vyskočil spoza zelenej jedličky a vykríkol na ježibaby
presne to zaklínadlo, ktoré opakovali
ježibaby, keď tancovali okolo jeho Johanky. Zrazu – tresk – z hviezdnatého neba zadunel hrom a ježibaby
zmizli. Na kopčeku ostala iba priviazaná Johanka a dvanásť kameňov,
na ktoré sa ježibaby zmenili.
Bolo to radosti, keď sa tí dvaja zvítali. A nielen oni sa tešili, tešili sa aj
ostatní ľudia, lebo odvtedy sa už žiadne čary v ich príbytkoch nekonali. Ľudia bez akýchkoľvek obáv začali chodiť na kopček, ktorý pomenovali po
Jankovi – Janko Grúň. No časom si
ľudia ten názov skrátili a kopčeku sa
už teraz hovorí len Grúň. A čo tie kamene? Tie tam už asi nie sú. No keď
tam pôjdete a dobre sa poobzeráte
možno nájdete aspoň jeden z nich...
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Žiacka tvorba / šport / rady

Kultúrne pamiatky a tradície
nášho regiónu

Drevený kríž
Dávno-pradávno, pred mnohými rokmi, prišli do Sihelného
zlé časy. Nastal veľký hlad a choroby.
Medzi takéto choroby patrila
aj nákazlivá choroba – MOR. Ničila všetko a všetkých.
Dobytok, deti, starých, mladých, chudobných i bohatých.
Nikoho nenechala na pokoji.
Jedna z legiend rozprávala
o tom, že chudobných, čo na mor
zomreli, pochovávali do jednej
veľkej jamy. Kedysi tam vraj rástli červené ruže.
Chodili sa tam hrávať deti.
Chceli si jednu ružičku utrhnúť.
Vtom sa strhol silný vietor a zo zeme sa vystrčila kostlivá ruka. Bolo počuť temný hlas. Prikazoval,

aby ruže netrhali, lebo ich stihne nešťastie. Bola to vraj ruka Božia. Babka nám vravela, že na tom
mieste mal stáť sihelniansky kostol.
Počas vojny tam potom zriadili masový hrob. Pochovávali tam
práve tých ľudí, ktorí umreli na
mor. Ale nie všetkých. Iba tých
chudobných.
Neskôr tam naši ľudia ako spomienku postavili veľký kríž. Stojí
na jednom veľkom kopci.
Často sa tam ľudia chodia modliť,
nosia tam kvetiny. To miesto je pekné. Ľudia sa oň starajú. Aj my tam
v lete niekedy zájdeme a pomodlíme
sa za mŕtvych, čo tam ležia.
To miesto sa dodnes nazýva
„sminter“ – cintorín.
Aďka Grižáková, 3. A

Naša stará zvonica
Ako v každej dedine alebo meste, aj u nás sú nejaké pamiatky. V Sihelnom máme jednu
krásnu starú zvonicu.
Postavili ju naši starí pra-prarodičia.
Zvonica slúžila ľuďom na to,
aby ohlasovala nejakú udalosť.
Podľa zvonenia zvonu ľudia vedeli, čo sa stalo alebo prihodilo
v dedine.
Keď vyzváňal zvon umieráčik,
všetci vedeli, že niekto zomrel.
Zvony oznamovali aj iné udalosti: obed, večer, ráno, svätú
omšu. Túto zvonicu musel vždy
niekto obsluhovať, lebo mala len
povraz. Tým sa ťahalo a rozhojdávali sa zvony.

Ujo, čo ju obsluhuje, nám deťom vravel, že vždy, keď má niekto
umrieť, cíti v noci zvláštne chvenie. Akoby vedel, že sa čosi stane.
Vždy sa mu snívajú zvláštne sny,
ktoré si nevie vysvetliť. Obyčajne sú to zvláštne nevesty oblečené
v bielom, alebo mu vypadne predný zub.
Smial sa, že je to profesionálna
deformácia. Ale my sme tomu aj
tak nerozumeli.
Dnes už máme v dedine modernú zvonicu, ktorá má silné zvony.
Poháňa ich elektrika.
Vďaka zvonom vieme, že sa
v dedine niečo deje.
Táňa Lašťáková,
Stano Grobarčík 3. A

Kamilka Miklušáková, 3. A

Prečo sa so mnou rodičia
nechcú hrať?
Rodičia sa s nami nechcú hrať
asi preto, lebo si myslia, že sme
veľkí a zdalo by sa nám riadne
trápne, keby sa s nami hrali.
Ale určite to tak nie je. Hra nie je
nič detské, hra je stvorená pre každého človeka, je to akoby také odreagovanie sa. Určite by si každý rád
spríjemnil nedeľu dobrou spoločenskou hrou alebo nebolo by fajn len
tak večer si zahrať nejaké pexeso?
No určite je veľa iných dôvodov,
prečo sa rodičia s nami nehrajú

Domov
Domov je to, že každý má svoju rodinu.
No u Martina to bolo inakšie,
ako si myslíte.
Bolo to už dávno, keď sa narodil. Jeho matka bola iná ako ostatné.
Vôbec sa o neho nestarala. Len chodila po nociach a túlala sa. O Martina ani, ako sa hovorí, nezakopla.
Martin len v kúte sedel a čakal, kým
príde. Deň i noc mu nedávala jesť.

a každý mi dá za pravdu, že tým
dôvodom je práca.
Rodičia prídu domov unavení,
vyčerpaní a bolo by dosť od veci,
keby sme ich ešte zaťažovali hrou.
Necháme naše otravovanie na inokedy, a tak sa to opakuje stále dookola a na hru stále neostane čas.
Na záver však chcem povedať
všetkým rodičom a ich deťom:
„Nehanbite sa zavolať svoju rodinu ku hre, pretože hra je takým
akoby spojovníkom dobrých rodinných vzťahov.“ Tak šup sa
hrať.
SIMA, 8. B
Jedného večera si povedal Martin, že radšej bude žiť na ulici ako
s takou mamou, ktorá sa oňho nestará.
Žil na ulici a sám sa o seba staral. Nik si ho nevšímal. Chodil po
uliciach a hľadal niečo na zjedenie.
Nikdy to nebolo to, čo chcel. Chcel
iba to, aby mal poriadnu rodinu.
No nikdy sa mu to nesplnilo.
Nevšimli ste si náhodou, že takýchto opustených detí a ľudí
v dnešnom svete pribúda?
Soňa Garajová, 7. B

Pomoc v rodine
Naša rodina sa skladá z piatich členov. Bývame v rodinnom
dome.

Matúš Jagelka, 7. B

Mamina chodí do práce v Námestove, a aj oco tam robí.
Keď sa poučím, tak skontrolujem svojho brata. On to neznáša,
lebo mu kontrolujem, či má prezuvky, domáce úlohy, či vie novú
látku a tú sa vždy dá radšej vyskúšať otcovi, lebo vie, že u mňa

mu to tak ľahko neprejde. Čo
sa týka upratovania, robím to
vždy pri hluku a to tak, že zapnem počítač a už sa trasie celý
dom. Snažím sa prácu vykonať
dôsledne. Vždy, keď poupratujem, idem nakúriť do pece,
aby boli so mnou všetci spokojní, a aby prišli do uprataného a teplučkého domu. Aj keby
som nechcela upratať, tak musím, mne to nedá, musím mať

Duchovné okienko
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Rozprávka o Sihelnom
Z tvorby detí 2. B triedy – vybrala Lýdia Bujnová
Mám rád naše pekné Sihelné.
Raz sa mi snívalo, že mi škola povedala: „Ahoj, Matúško, dobre sa
učíš!“ Keď idem po lese, zazriem
krásny hríb. Aj ten sa mi prihovára:
„Som pravý a zdravý, vezmi si ma!“
Vzal som ho, aj černice som si odtrhol. Bolo to očarujúce.
Matúš Jagnešák
Do školy ma odprevádza bytovka.
Má šesť veľkých sklenených očí a na
streche ústa, ktoré na mňa volajú:
„Dones jednotku!“ Alebo: „Poď už
domov!“ Celá naša dedina vie pekne hovoriť. V obchode ma pozdravia
hračky. Do kostola ma volá zvon.
Jakub Vnenčák
Prídem do maštale a privíta ma
kôň: „Chceš, povozím ťa.“ Aj krava
sa opýta, či som smädný, že mi dá
mlieko. A prasa ma prosí:
„Nezabite ma, splním vám každé želanie.“
Ja som chcel splniť želanie smut-

nej autobusovej zastávke. „Počkaj,
idem po klince.“
Vezmem aj kladivo, pribijem dosku. Zastávka je veselá. Bol na nej
zvonec, rozprávke je koniec.
Michal Bolibruch
„Čau Peťo,“ otvárala sa mi bránka. „Kde si bol tak dlho?“ prihovoril
sa mi náš dom. „Zabudol si, že ťa tu
vychovali?“ opýtala sa ma izbička.
Peter Vonšák
Kostol mi kýval, obchod sa usmieval, lenže počul som aj smutný strom:
„Poď sa na mňa pozrieť, aha, aký
mám zlomený konár!“ Druhý strom
ešte ticho spal. Kvietok ma privolával peknou vôňou.
Dávid Brišák
Každý deň ma víta Pilsko vysokými stromami a zasneženým kopcom.
Z domu mi kýva babka a dedko.
Objalo ma celé Sihelné. Veselo svieti slnko.
Deniska Kolčáková

Vitráž, E. Vnenčáková

Čo nás ešte čaká
My ako deviataci sme plní radosti, že pôjdeme študovať do
iných miest. Budeme musieť vynaložiť ešte veľa síl, aby sme niečo v živote dosiahli. Každý z nás
má svoje sny a tajné túžby. Dúfam,
že všetci moji spolužiaci dosiah-

nu v živote všetko, čo chcú. Moje rozhodnutie vybrať si strednú
školu, bolo veľmi ľahké. Odmalička som chcela byť cukrárkou. A teraz sa veľmi teším, lebo môj sen sa
čoskoro splní.
Patrícia Vnenčáková

Fotodielňa 9. A

Foto K. Chudjaková

Nepriateľ

Reč rúk, fotodielňa 9. ročník

Prešibaný lišiak

Dominika Garajová, 8. B
v dome a okolo neho poriadok.
Rada upratujem sama, pretože,
už som si zvykla na to, že brácho to nevie poriadne a sestra
chodí na strednú, takže chodí
zo školy okolo tretej hodiny, a to
už mám dávno upratané. Neskôr
nasleduje učenie. Už od dru-

hej triedy sa učím sama, pretože keď som bola druháčka, brat
bol prvák a mama sa venovala jemu, čo bolo pre mňa dobré,
lebo sa do mňa nikto nestaral.
Robím to s radosťou a neľutujem to.
Z. G., 7. B

V jeden pekný deň sa lišiak vybral
na farmu, že si uloví mastnú sliepočku pre svoju rodinku. Pretože farma
bola veľmi ďaleko, tak sa včas ráno
vybral na cestu. Ide po ceste a vidí
poľovníka. Poľovník začal po ňom
strieľať, ale lišiak začal kričať: ,,Pozor, tam za tebou je medveď!“
Poľovník sa rozutekal skryť. Lišiak sa začal smiať a veselo si išiel ďalej. Ako ide ďalej, vidí zajaca. Prišiel
k nemu, spýtal sa ho: ,,Zajac, nejdeš
sa prebehnúť po tejto uličke?“ Kým
zajac bežal, lišiak rýchlo vložil vrece
do jeho nory. Zajac zbadal, že ho lišiak oklamal a pomaly sa vracal do
svojej nory skontrolovať, čo mu tam

lišiak vyparatil. Skočil dnu – a už bol
vo vreci. Lišiak čakal na vhodnú príležitosť, kedy zajac skočí dnu, aby
mohol schmatnúť vopred pripravené vrece. Veľmi sa potešil z takého
neplánovaného úlovku.
Veselo si ide ďalej a stretne medveďa. Ten sa ho opýtal, čo má vo vreci. ,,Med,“ odpovedal lišiak. Medveď ho poprosil, či by mu ho nemohol dať. „Ale áno, poď si vziať,“ zalíškal sa lišiak. Medveď sa celý ponoril do vreca a lišiačik – chmat, už bol
maco jeho. S plným vrecom sa pomaly vracal domov a bol rád, že už
nemusí na farmu.
Martin Juritiak, 5. B
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Zábava
Zasmejme sa
Turecký hosť v Tatrách práši
z okna koberec.
Ide okolo bača a pýta sa:
„Tak čo, Aladin, neštartuje, neštartuje?“
Šéf chváli svoju novú sekretárku:
„Výborne, Anička, urobili ste len
tri chyby.
A teraz pekne napíšte ďalšie slovo.“
„To je čudné, predsa nemôže byť
tridsaťsedem hodín.“
„Pravdaže nie,“ povie dedkovi
vnučka,
„veď sa pozeráš na teplomer.“
„Počujte, sused, zavrite toho
vášho psa.
Včera tak vyl, že moja manželka musela prerušiť spievanie uspávanky.“
„Prepáčte, ale vaša manželka
začala prvá.“
Prihovorí sa krokodíl rybárovi:
„Neberú?“
„Nič, ani jedna,“ hovorí rybár.

Sihelník 1/ školský časopis Úsmev

Výchovné okienko
„Tak to nechaj tak a poď si zaplávať.“
Na ostrove stojí chlapík. Kričí a máva rukami na loď plávajúcu
okolo. „Kto je to?“ pýtajú sa kapitáni. „Neviem, ale vždy, keď ideme
okolo ostrova, tak sa takto teší.“
Loď sa potápa a kapitán zvolá:
„Kto z vás sa vie modliť?“
„Ja, prečo?“ hlási sa jeden z cestujúcich. „Chýba nám jedno záchranné koleso.“
Vnuk zavolal deda na vystúpenie
modernej kapely a nadšene sa pýta:
„Počuli ste už niekedy také niečo?“
„Pravdaže,“ vraví dedo. „Ešte keď
som bol malý, v našej dedine sa zrazilo nákupné auto plné fliaš s nákladiakom, ktorý viezol svine.“
Doktor hovorí: „Pani, vás si tu
musíme nechať cez noc.“
Babka hovorí:
„Ale to neprichádza do úvahy.“
„A prečo?“ pýta sa doktor.
Babka mu hovorí:
„Vy nie ste môj typ.“
Kajo Grobarík, 7. B

List Tonka, múdreho syna,
k sviatku otcov
1. Nerozmaznávaj ma. Veľmi
dobre viem, že nemôžem mať všetko, o čo žiadam. Chcem ťa iba skúšať a prinútiť ťa, aby si mi bol otcom.
2. Neprotireč si. To ma vždy rozčúli a núti utiecť, keď sa to len dá. Navyše, prestaň sa správať ako ocinko,
tatíčko, kamarát, ťuťu-muťu... Chcem, aby si sa naučil byť mi otcom.
3. Nesľubuj mi. Nemusel by si
byť schopný splniť svoj sľub. To by
znížilo moju dôveru v teba. Stačí, keď mi budeš predkladať vážne
myslené návrhy.
4. Nenapomínaj ma pred ľuďmi. Budem dávať oveľa väčší pozor,
keď sa pokojne so mnou porozprávaš medzi štyrmi očami. Bez mojej
sestry. Iba my dvaja.
5. Nehundri stále. Keď to robíš,
musím sa brániť tak, že sa tvárim
ako hluchý. Ak sú zápchy na ceste,
to nie je vina semaforov!
6. Nevšímaj si príliš moje drobné zdravotné ťažkosti. Mohol by
som sa naučiť využívať chorobu,
aby som pritiahol tvoju pozornosť.
7. Nerob si starosti kvôli krátkosti času, ktorý trávime spolu.
Dôležité je, ako ho trávime. Ale keby si sa občas vrátil domov skôr, bol
by som šťastný.

8. Nedovoľ, aby moje obavy
vzbudili v tebe úzkosť. Takto by
som sa ešte viac vyľakal. Ukáž mi
odvahu. Dávaj mi najavo, že odvaha je cnosť.
9. Nezabudni, že nemôžem
dobre rásť bez tvojho veľkého porozumenia. Ale to ani nemusím hovoriť, však?
10. Pamätaj si, že viac sa naučím z tvojho príkladu ako z napomínania. Všetko najlepšie?
Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi, Antonio Mazzi

Ak chcete dieťa zle vychovať, robte toto:
Zlaté pravidlá na výchovu kriminálnika
1. Už od malička dávať dieťaťu
všetko, čo si zaželá. Vyrastie tak
v presvedčení, že svet mu dlhuje
všetko potrebné pre život.
2. S úsmevom sa zabávať nad
tým, keď opakuje neslušné slová,
ktoré sa naučilo. Tak zistí, že je
veľmi vtipné, a zvýši dávku.
3. Neposkytnúť mu žiadnu
duchovnú a náboženskú výchovu, aspoň kým nedorastie a nerozhodne sa samo od seba. S touto logikou by sme ho nemali učiť
ani rodný jazyk – keď bude veľké,
možno sa rozhodne pre papuánčinu.
4. Vychvaľovať ho v prítomnosti priateľov a známych. Tak sa
presvedčí, že je inteligentnejšie
ako jeho vrstovníci.
5. Vyhýbať sa slovu „zle“,
mohlo by v dieťati spôsobiť „pocit
viny“. Keď bude veľké a spravodlivo potrestané za svoje chyby bude si myslieť, že spoločnosť je proti nemu a že ho prenasleduje.
6. Upratovať všetko, čo nechá
za sebou v neporiadku: topánky,
knihy, šaty. Urobiť za neho všetko. Tak si zvykne zhadzovať na
druhých vlastné ťažkosti.

Anton Skurčák, 6. B
7. Nechať ho čítať, pozerať
a počúvať všetko, po čom túži.
Podávať mu pozlátené šálky a nestarať sa o to, aký je v nich nápoj.
8. Často sa hádať v jeho prítomnosti. Aj ono sa tak bude správať vo svojej budúcej rodine.
9. Dať mu toľko peňazí, koľko
si vypýta.
10. Vždy vyhovieť každému
jeho vrtochu v pití, jedení, zábave… stále ho obraňovať pred
učiteľmi, susedmi, policajtmi…
a vravieť, že všetci sú proti nemu
zaujatí.
11. Keď bude dieťa veľké a bude sa skutočne zle správať, budete
sa obhajovať takto: „s ním sme si
veru nikdy nevedeli rady.“

Zabavme sa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.		domáce zviera
2.		obojživelný živočích
3.		príslušník národa Inkov
4.		príslušník slovanského národa
5.		pestro sfarbený papagáj
6.		plavidlo(odzadu)
7.		žrď na voze
8.		štvorkolesové vozidlo
9.		priraďovacia spojka
10.		psychický vzťah
11.		citoslovce údivu

Rozlúšti podstatné mená
Do neba, 9. B

Akčúorh, Nrótic, Orebirts, Aciačk, Aehp, Ouhcrb, Onív, Rgeit,
Aľbuic, Okýtrs, Aanj, Araiž, Voešrp, Túrp, Ecišok
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Zmena vedenia futbalu
v Sihelnom

Kamaráti, 9. B

Jarná sezóna vo futbale
II. TRIEDA DOSPELÍ
Účastníci: 1. TJ Oravská Lesná, 2.
TJ Oravská Polhora, 3. TJ Tatran
Krušetnica, 4. TJ Tatran Or. Biely Potok, 5. ŠK Beňadovo, 6. OŠK
Bziny, 7. TJ Tatran Zákamenné, 8.
TJ Slávia Rabčice, 9. TJ Blatná Habovka, 10. OŠK Istebné
11. TJ Tatran Klin, 12. TJ Družstevník Mútne, 13. OŠK Hruštín,
14. TJ Družstevník Vasiľov, 15. TJ
Družstevník Sihelné, 16. TJ Sokol
Liesek.
Schválené výnimky:
TJ Družstevník Vasiľov doma hrané MFZ odohrá na ihrisku v Lokci
JAR 2008: 16. kolo 30.3. 2008
o15.00
I. TRIEDA DORAST 
Účastníci: 1. TJ Oravská Lesná, 2. TJ Slovan Magura Vavrečka, 3. TJ Družstevník Or. Polhora, 4. TJ Tatran Zákamenné, 5. FC
Or. Podzámok, 6. TJ ŠK Podbiel,
7. TJ Družstevník Novoť, 8. TJ So-

kol Zubrohlava, 9. TJ Družstevník
Párnica, 10. TJ Družstevník Dlhá,
11. TJ SEZ Lokca, 12. OŠK Hruštín, 13. TJ Sokol Liesek, 14. TJ
Družstevník Sihelné.
Schválené výnimky: Or. Podzámok, Podbiel, Lokca, Dlhá, Párnica, Hruštín doma hrané MFZ odohrajú v sobotu v ÚHČ dospelých.
II. TRIEDA ŽIACI
Účastníci: 1.TJ Fatran Zázrivá, 2. TJ
Slávia Babín, 3. TJ Tatran Krušetnica, 4. TJ Lok SEZ Kraľovany, 5. ŠK
Beňadovo, 6. OŠK Breza, 7. OŠK
Bziny, 8. TJ Slávia Rabčice, 9. TJ
Družstevník Novoť, 10. ŠK Olympia
Bobrov, 11. TJ Družstevník Krivá,
12. ŠK Podbiel, 13. TJ Družstevník
Sihelné, 14. TJ FC Oravský Podzámok. Schválené výnimky hracích
dní, časov a ihrísk: zmeny ÚHČ
u družstiev žiakov, ktorých MFZ sú
predzápasy dospelých budú vyznačené v delegačných listoch a spravodajoch OFZ.

Po ukončení jesennej súťaže bolo odvolané vedenie FO TJ Sihelné, predsedom TJ Sihelné pánom
Jozefom Gabrielom a zároveň bol
zvolený nový predseda TJ Sihelné
pán Emil Bielak, ktorý bol súčasne poverený zložením nového vedenia TJ Družstevník Sihelné.
Zloženie nového výboru TJ
Družstevník Sihelné – predseda:
Emil Bielak, pokladník Ján Kolčak, vedúci dospelých Jozef Mazurák, vedúci dorastu Anton Ranďak, vedúci žiakov Ján Kozák, tréner dospelých Jozef Bielak, tréner
dorastu František Chudjak, asistent trénera Ľubomír Luscoň,
tréner žiakov Štefan Sunega, členovia výboru: Jozef Gabriel, Vladimír Kolčak, Milan Labuda, Tomáš Pindjak.
Ako novozvolený predseda
chcem poďakovať bývalému vedeniu na čele s pánom Jánom Kozákom za ich vykonanú prácu počas pôsobenia v tejto dobrovoľnej
organizácii.
Nové vedenie si dalo za cieľ pokračovať v práci s mládežou počínajúc prípravkou a žiackymi družstvami pod vedením dvojice pánov
Ján Kozák a Štefan Sunega.
Začali sme aj zimnú prípravu dospelých a dorastu pod vedením pánov Jozefa Bielaka a Antona Randjaka.
Naši hráči sa koncom roku
2007 a začiatkom roku 2008 zúčastnili za účasti 14 družstiev
Zimnej halovej futbalovej ligy
v športovej hale v Rabči. V konkurencii mužstiev z vyšších tried
súťaže nám naši hráči zo Sihelného urobili radosť. Celý turnaj vy-

hrali, za čo im musíme poďakovať a popriať hodne dobrých výsledkov aj v ročníku 2008 jarnej
sezóny.
Zároveň chceme poďakovať
všetkým zainteresovaným do
tohto turnaja v mene celého vedenia chceme poďakovať aj starostovi obce Sihelné za pohostenie
po skončení turnaja.
Aby toho nebolo málo, za najlepšieho hráča turnaja v Sihelnom vyhlásili nášho hráča Tomáša Pindjaka.
Zároveň
chcem
popriať
všetkým hráčom a funkcionárom
našich družstiev hodne zdravia
a dobrých výsledkov v jarnej časti
ročníka 2008.
Záverom pozývam všetkých
priaznivcov a fanúšikov futbalu
v Sihelnom na majstrovské zápasy jarnej sezóny, ktoré sa začínajú 30. 3. 2008.
Prisťahovaní 2008
Ing. Michal Romaňák,
Marián Jagelka,
Štefánia Skurčáková,
Pavlína Skurčáková,
Matej Skurčák,
Blažej Skurčák
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Margita Mazuráková,
nar. 13. 10. 1942 † 2. 1. 2008;
Johana Pindjaková,
nar. 27. 7. 1932 † 4. 1. 2008

Vyžrebovanie futbalových súťaží – Jar 2008
Kolo Dátum
14.
15.
16.
30. 3.
17.
6. 4.
18.
13. 4.
19.
20. 4.
20.
27. 4.
21.
4. 5.

II. tr. dospelí

Začiatok

Sihelné – Or. Polhora
Krušetnica – Sihelné
Sihelné – O. B. Potok
Beňadovo – Sihelné
Sihelné – Bziny
Zákamenné – Sihelné

15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30

Dátum
30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.

I. tr. dorast
Sihelné – Or. Lesná
Zubrohlava – Sihelné
Sihelné – Vavrečka
Párnica – Sihelné
Sihelné – O. Polhora
Dlhá – Sihelné
Sihelné – Zákamenné
Lokca – Sihelné

Začiatok
12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.00
14.30

Dátum
30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4
4. 5.
11. 5.
18. 5.

II. tr. žiaci
Sihelné – Babín
Krušetnica – Sihelné
Sihelné – Kraľovany
Beňadovo – Sihelné
Sihelné – Breza
Bziny – Sihelné
Sihelné – Rabčice
Novoť – Sihelné

Začiatok
11.00
11.30
11.30
12.00
12.00
12.30
12.30
13.00

22.

11. 5.

Sihelné – Rabčice

16.30

25. 5.

Sihelné – Or. Podzámok

14.30

25. 5.

Sihelné – Bobrov

13.00

23.

18. 5.

Habovka – Sihelné

17.00

1. 6.

Hruštín – Sihelné

14.30

1. 6.

Krivá – Sihelné

13.00

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

25. 5.
1. 6.
8. 6
15. 6.
22. 6.
23. 5.
2. 5.

Sihelné – Istebné
Klin – Sihelné
Sihelné– Mutné
Hruštín – Sihelné
Sihelné – Vasiľov
Sihelné – Liesek
Or. Lesná – Sihelné

17.
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30

8. 6.
15. 6.
22. 6.

Sihelné –Podbiel
Liesek – Sihelné
Sihelné – Novoť

14.
14.30
14.30

8. 6
15. 6.
22. 6.

Sihelné – Podbiel
Sihelné – Or. Podzámok
Zázrivá – Sihelné

13.00
13.00
13.00

00

30
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Nielen futbalom žije Sihelné
Svedčí o tom účasť našich žien na
štvorhodinovom aerobic maratóne
– show, ktorý sa uskutočnil za účasti profesionálnych precvičovaťeľov
z ČR vo Vavrečke dňa 1. 3. 2008.
Svojou kondíciou, ktorú si udržiavajú pravidelným cvičením na hodinách aerobicu, vždy v utorok a vo
štvrtok o 18.00 hod v miestnej telocvični, sa vyrovnali 80-tim cvičiacim
ženám, ktoré do Vavrečky pricestovali z LM, Ružomberka, NO, DK.
Je potešujúce, že si niektoré ženy uvedomili dôležitosť nájsť si
popri všetkým domácim a pracovným povinnostiam, čas aj
pre samú seba, a tým si pestovať nielen telo, ale aj ducha.
Týmto pozývame aj ostatné ženy a dievčatá, ktoré majú chuť si
spolu s nami zacvičiť v príjemnej, športovo-tanečnej atmosfére!
D. CH

Pozvánka
Rodičovská rada pri CZŠ
sv. ap. Pavla v Sihelnom
Vás pozýva na

Narode ní 2 0 0 8
Denis Odumorek,
Róbert Pienčák,
Marek Kurák,
JanaLuscoňová,
Matej Mazurák,
Patrik Gužiňák

Trápenie za zelenými stolmi pokračuje
Ťažko sa hľadajú slová na
chválu stolných tenistov, keď
výkony sú také, aké sú. Družstvo sa
stále motá kdesi na chvoste tabuľky
a vidina vzostupu je v nedohľadne.
Príčinou takéhoto stavu som rozobral v minulom čísle. Stále tvrdím, že
podmienky sú dobré, chyba je kdesi
v nás – slabá účasť na tréningoch.
Stolný tenis je pekná hra, no ná-

Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ročná na psychickú pohodu, a tu
vidím priepastné rozdiely nášho
družstva a súperov. Na tréningoch
to celkom ide, no príde zápas a výkon ide rapídne dolu, hráči sa roztrasú prestanú si veriť a dokážu prehrať zápas s chlapcami, ktorých ledva vidno spoza stolov. Veľkú rezervu vidím v mládeži, ale je to dosť
poľutovaniahodné, keď na tréning

sa zídu dvaja-traja a to je dosť málo na takú dedinu, ako je Sihelné.
Aj touto formou chcem osloviť
mladých, aby prišli do haly. Stolov
máme dosť, sú vítaní. Tréningy sú
každú stredu od 19. 00 hod do 21.00,
piatok od 16.00 hod do 21.00 hod.
V mládeži vidím možnosť vzostupu
úrovne stolného tenisu v našej obci.
Bc. Jozef Chudjak

7. liga Tabuľka súťaže po 19. kole – ZÁKLADNÁ ČASŤ
Stretnutia
V
R
P
K
Sety
Zápasy
Sedl. Dubová B
19
16
1
2
0
745:517 212:130
Zuberec C
19
16
0
3
0
752:521 228:114
Or. Poruba A
19
16
1
3
0
736:467 222:120
Dlhá A
19
12
3
4
0
601:444 237:105
Bziny C
19
9
5
5
0
709:564 193:149
Or. Lesná B
19
8
2
9
0
675:639 181:161
Babín A
19
7
3
9
0
625:600 173:169
Sihelné A
19
6
3
10
0
566:649 154:168
Mutné C
19
5
2
12
0
606:692 157:185
Bziny D
19
4
1
14
0
521:792 117:225
D. Kubín C
19
3
1
14
1
380:801
94:248
H. Lehota A
19
2
0
17
0
377:837
84:258

Body
52
51
50
46
42
37
36
34
31
28
25
23

1. rodinný batôžkový ples
dátum: 29. 3. 2008
miesto: kultúrny dom
v sihelnom
začiatok: 16. 00 hod.
hudba: dj
vstupenka pre rodinu:
100 sk (sála, dj, káva)
prosíme, aby každá rodina
prispela do tomboly
akoukoľvek cenou podľa
svojich možností.
do batôžka si zabaľte niečo jesť, niečo piť a veľa
dobrej nálady.
Odhlásení 2008
Jana Zemančiková,
Tatiana Zemančiková,
Anežka Zemančiková,
František Priechodský,
Monika Priechodská,
Lucia Priechodská,
Juraj Rusnák,
Eva Rusnáková,
Agnesa Rusnáková,
Eva Rusnáková,
Juraj Rusnák

Sihelník 1/2008 • Vyšlo 20. marca 2008 • 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 • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

Odpustová
slávnosť

Číslo 2/2008

Ročník X.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Povýšenie
svätého
kríža
Nedeľa 14. 9. » s. 16

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

Načúvať srdcom…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska pri MŠ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no s plným autobusom nadšencov vybrali na výlet do Vysokých
Tatier. Našim cieľom bolo zdolať
symbol nášho národa – majestátny Kriváň. Nepriaznivé poča-

Sihelník 2

Cirkevná ZŠ

5. strana / 12. 9. 2008

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Dušan Šoltés, Bc. Jozef Gabriel, Mgr. Ľuboš Šípoš, Bc. Marta Bielaková a
Ing. Mariana Kutliaková. Na
základe odporúčania výberovej komisie z výberového konania do funkcie riaditeľky
a štatutárneho zástupcu vymenoval Mons. Prof. ThDr.
František Tondra, spišský
diecézny biskup PaedDr. ThLic. Margitu Borovú. Pri vykonávaní funkcie jej na príhovor sv. Pavla vyprosil Božiu ochranu a pomoc.
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Štátny vzdelávací program pre materské školy
(predprimárne vzdelávanie ISCED 0)
Milí rodičia nakoľko do platnosti vstupuje v súčastnosti nový školský vzdelávací program,
MŠ si poklada za povinnosť aspoň čiastkovo Vás informovať
o dannom vzdelávacom programe v MŠ.
Poslanie materských škôl sa
neustále vyvíja, môžme povedať,
že sa neustále zdokonaľuje. Kým
v minulosti, pôvodne boli MŠ hlavne zamerané na pomoc zamestnaným matkám, momentálna situácia poslania materskej školy sa
vníma už úplne iným smerom.
Smerodatným sa stáva samotné dieťa a celostné rozvíjanie jeho
individuality.
Podľa nového školského programu, ktorý vstupuje do platnosti už
tento školský rok 2008/09 má dať
dieťaťu taký základ, aby malo po
celý život potešenie zo vzdelávania. Týmto krokom v súčastnosti
sa materská škola posunula vpred
a stáva sa začiatkom celoživotného a systematického vzdelávania.
Materská škola ako výchovnovzdelávacia inštitúcia uvádza dieťa do širšieho spoločenstva, po-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turbo

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

rí sa podieľali na príprave celej súťaže.
Bez podpory pána starostu Jozefa Gabriela by to bolo ťažké. Rovnako bez ochotných organizátorov
a ich manželiek. Poďakovanie patrí aj všetkým divákom, ktorí prišli
nielen povzbudiť svojich favoritov,
ale hlavne vytvorili perfektnú atmosféru počas celej nedele. Osobitné poďakovanie si samozrejme
zaslúžia všetci traktoristi, ktorí sa
nebáli a prišli si zmerať sily s ostatnými aj napriek mnohým prekáž-
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kam a okolnostiam, ktoré im v tom
bránili. Odmenou pre všetkých súťažiacich boli perfektné ceny, ktoré sa tohto roku ušli každému traktoristovi. A boli to naozaj hodnotné
ceny. Čo nedostali traktoristi, ušlo
sa divákom pri vyhlasovaní tomboly. Medzi ľudí letelo okrem pekných
cien množstvo tričiek, šiltoviek,
kľúčeniek, lôpt, pier a ďalších vecí,
ktoré im budú pripomínať tohtoročné „Sihelské turbo“. Za tieto
ceny a darčeky ďakujeme všetkým
Pokračovanie – s. 12
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Turbo

„Sihelské“ turbo 2008
Dokončenie – s. 11
sponzorom, ktorí boli naozaj štedrí
a podporili túto súťaž. Neboli to len
podnikatelia z našej obce, ktorých
počet sa oproti minulému roku výrazne zvýšil, ale aj podnikatelia
a firmy z okolitých obcí, z Námestova,… a nezabudli na nás ani rodáci zo Sihelného, ktorí žijú a podnikajú mimo Oravy.
Z priestorových dôvodov sa „Sihelské turbo 2008“ uskutočnilo
na novom mieste oproti minulému
roku, čo si pochvaľovala väčšina
účastníkov. Nové miesto prinieslo
veľa pozitívneho – dobrý výhľad na
celú trať, miesta na sedenie, sprievodné akcie a atrakcie najmä pre
deti mimo súťaže, možnosti občerstvenia i nakúpenia drobností…,
ale samozrejme aj nové problémy,
najmä s parkovaním a prejazdnosťou hlavnej cesty, na čom mali veľký podiel viny nedisciplínovaní vodiči. Zo všetkého sa však treba poučiť a už dnes sa hľadajú alternatívy
pre budúci rok, aby tých problémov
bolo čo najmenej.
Na budúci rok sa chystajú zabojovať aj mnohí traktoristi, ktorým
to tento rok nevyšlo podľa ich predstáv a niektorí sľúbili aj nové trak-

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

Terénna
jazda

Slalom

Drevo

Celkové
poradie

Miroslav Brandýs

0:01:05

0:00:49

0:00:34

0:02:28

1

Martin Čučka

0:01:07

0:00:45

0:00:45

0:02:37

13

Štefan Bajčičák

0:00:58

0:00:46

0:01:13

0:02:57

7

Ľubomír Babinský

0:01:18

0:00:43

0:00:57

0:02:58

36

Ján Pňaček

0:01:16

0:01:04

0:00:46

0:03:06

3

Jozef Brnčík

0:00:52

0:01:10

0:01:15

0:03:17

10

Ján Božeňák

0:01:18

0:01:00

0:01:04

0:03:22

8

Ján Sameliak

0:01:02

0:01:14

0:01:40

0:03:56

12

VÝSLEDKY 1

Číslo
traktora

Peter Cubinek

0:00:59

0:01:08

0:02:03

0:04:10

4

Michal Jašák

0:01:10

0:00:41

0:02:31

0:04:22

11

Michal Kornhauser

0:01:19

0:01:01

0:02:11

0:04:31

6

Michal Štefaňák

0:01:16

0:01:01

0:02:22

0:04:39

9

Alojz Vojtas

0:01:25

0:01:35

0:01:55

0:04:55

2

Tomaš Chudjak

0:01:08

0:02:56

0:01:05

0:05:09

5

Terén

Drevo

Slalom

Celkové
poradie

Číslo
traktora

Ján Kutlák

0:00:52

0:00:35

0:00:52

0:02:19

28

Anton Vnenčák

0:01:01

0:00:42

0:01:04

0:02:47

17

Jozef Grižák

0:01:09

0:00:55

0:00:52

0:02:56

29

Dušan Stašš

0:01:01

0:00:49

0:01:16

0:03:06

21

Juraj Sivoň

0:01:12

0:00:37

0:01:20

0:03:09

20

Marek Uhliarik

0:00:57

0:01:13

0:01:16

0:03:26

31

VÝSLEDKY 2

Peter Luscoň

0:01:10

0:00:58

0:01:25

0:03:33

18

Karol Kobyliak

0:00:55

0:00:36

0:02:08

0:03:39

24

Jozef Rejduga

0:01:09

0:00:44

0:01:51

0:03:44

15

Vladimír Heretik

0:01:04

0:00:34

0:02:11

0:03:49

32

Ľubomír Kurák

0:01:07

0:00:34

0:02:12

0:03:53

14

Ondrej Krivačka

0:01:09

0:00:30

0:02:20

0:03:59

19

Jozef Majkút

0:01:13

0:01:26

0:01:32

0:04:11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Začiatok
1230
1200
1200
1200
1130
1130
1100
1100
1030
1030

Sihelník 2
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Zhodnotenie futbalovej
sezóny 2007/08
Ako predseda FO chcem poďakovať celému výboru a funkcionárom, trénerom a vedúcim
družstiev tak isto starostovi obce a všetkým sponzorom, ktorý
prispeli k oživeniu a kultúre futbalu v Sihelnom a tak isto všetkým
hráčom, ktorí sa podieľali na výsledkoch sihelského futbalu. Star-

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

šport / pozvánka

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Povýšenie
svätého
kríža
SIHELNÉ 2008

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

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

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

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

Včelárska nedeľa
v Sihelnom

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

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

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

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Vonku na snehu je originálny nový betlehem, ktorý umelecky vytvorili žiaci 6. A triedy; výtvarné riešenie navrhla pani učiteľka Staníková

Úprimná radosť nadovšetko...

Svet reklamy je veľmi silný. Aj tohto roku nás reklama presviedča
o tom, že Vianoce sú už veľmi blízko, a preto nenechaj nič na poslednú chvíľu a poponáhľaj sa. A tak sa
nám znova ponúka tradičný obraz
uponáhľaných ľudí s plnými taškami
nákupov a darčekov. Ako to už býva
u nás zvykom, aj tohto roku sa advent nesie v duchu hesla: „Ponáhľaj
sa, aby si všetko stihol.“ Či už je to
tak či onak, vplyv reklamy na ľudí je
skutočne veľmi silný.
Aby sme zas nehľadali vo všetkom
len to zlé, spomeniem jednu pozitívnu črtu všetkých vianočných reklám.
RADOSŤ! Nespomínam si na via-

nočnú reklamu, kde by sa ľudia neusmievali. Hlavným motívom je urobiť
niekomu radosť, potešiť našich blízkych, prežiť spoločne šťastné chvíle.
Úsmev, radosť a šťastie sú čitateľné
u všetkých.
Takže predsa niečo! Okrem toho,
že sme hnaní dopredu, je nám stále zdôrazňovaný hlavný princíp Vianoc: „Pokoj, radosť a šťastie!“
Radosť musí byť základnou črtou
nášho života. Možno nebudeme mať
čo dať pod vianočný stromček, ale
vždy budeme schopní darovať radosť, ktorá prúdi zo srdca.
Matka Tereza z Kalkaty raz vyslovila nasledujúcu myšlienku: „Roz-

dávajte radosť a úsmev. Niet človeka, čo by naň nebol odkázaný. Nikdy nevieme, koľko dobra môžeme
urobiť jednoduchým úsmevom.“ Je
to skutočne tak. Každý človek sa
poteší z darčeka, ale silnejší účinok má na nás úsmev. Keď vieme,
že máme okolo seba priateľov, nie
hnevníkov. Keď je okolo nás veľa
ľudí, pre ktorých nie sme ukradnutí. Keď sa stretneme s niekým, kto
nám dokáže pozdvihnúť sklesnutú
náladu…
Toto je umenie šíriť radosť. Úprimná radosť je vždy nadovšetko.
A o tom sú skutočné Vianoce.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Príhovor starostu

Bilancovanie starého plánu a plán na nový rok
Tak ako každý rok,
aj tento rok chcem
zbilancovať a poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľajú na
práci v obci,
ale aj tým, čo ju
reprezentovali a robili jej
dobré meno.
Začiatkom tohto roka sa dokončila rekonštrukcia obecného
úradu a hneď v jarných mesiacoch sme začali s rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice. Najprv sa
musela zhodiť strecha, ktorá bola deravá a zatekala. Pod novou
sedlovou strechou tak vznikli dve nové miestnosti na podnikanie. Vymenili sa všetky okná
a dvere. Novou vonkajšou omietkou budova získala celkom nový
vzhľad. Okolie sa vyložilo zámkovou dlažbou. V tomto období ešte chceme zrekonštruovať
priestory súčasnej Večierky. V
jarnom období sa dorobí prístrešok malej tržnice a nová autobusová zástavka.
Pre futbalistov sa vybudovali
provizórne sprchy a priviedla sa
pitná voda.
Počas letného obdobia sa zrekonštruoval dom smútku. Vymenili sa vstupné schody, zateplila sa zadná strana a vstupná
časť. Natiahli sa nové omietky.
Celá budova sa potom natrela
bielou silikatovovu farbou a natrela sa aj strecha. Zakúpil sa
nový výstavný presklený chladiaci box.
V areáli škôlky sa začalo s budovaním viacúčelového hriska
s umelým trávnikom. Urobili sa
zemné práce, prekládka elektrickej prípojky do škôlky a odkanalizovanie celého areálu. To-

Areál pri materskej škôlke s preliezačkami využívajú deti na hry
to ihrisko by malo byť hotové
budúci rok. V druhej časti voľnej plochy pred materskou škôlkou sa vybudovalo detské ihrisko. Vybrali sme silné a masívne
konštrukcie, ale aj tie sa už zničili. Cez deň ich využívajú malé deti a v noci mládež, ktorá to
ničí. Tak vznikajú veľké škody
a neslúži to na tie účely, pre ktoré sa to robilo.
Pred ukončením je vypracovanie projektov na IBV oproti
kostolu. Rozhodnutie o umiestnení stavby je už právoplatné.
Výstavba vodovodu a násyp cesty sa bude robiť nasledujúci rok.
Elektrika s novou trafostanicou
po dohode s energetikmi by sa
mala realizovať hneď na jar. Pro-

jekty a stavebné povolenie sú už
vybavené.
Musím poďakovať všetkým občanom za likvidáciu a separáciu
odpadov. Rozbehlo sa to veľmi
slušne. Naďalej chceme poprosiť
všetkých, aby sa to bralo vážne, lebo si zničíme svojím nedbanlivým
konaním celú prírodu. Príležitosti
na likvidáciu odpadu je dosť, dva
razy za rok sa zbiera elektronický
šrot, každý mesiac plasty a po obci je umiestnených 10 kontajnerov
na sklo.
V budúcom roku chceme nadstavovať 6-bytovú bytovku pri
obecnom úrade. V podkroví tak
vzniknú 4 nové jednoizbové byty. Zároveň bytovku chceme zatepliť.
Ako už viete v našom kostole
sa chystá veľký projekt a to výstavba píšťalového organu. Je mi
cťou, že môžem byť nápomocný
pri tejto realizácii. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sme prehodnotili túto záležitosť a schválil sa príspevok vo
výške 1,5 mil. Sk., ktorý budeme
poukazovať v pravidelných mesačných splátkach.

Dom smútku

V tomto roku sa zorganizovali pre občanov tri veľké akcie. Prvou boli Folklórne slávnosti pod
Babou horou. Je dobré, že to je
u nás. Získavajú každoročne na
kvalite, rastie počet účastníkov
a návštevníkov.

Druhou veľkou akciou bolo
Sihelské turbo. O túto akciu je
obrovský záujem. Je to atraktívna prehliadka po domáci vyrobených traktorov. Tu právom patrí veľké poďakovanie všetkým
usporiadateľom, lebo s vlastnej
skúsenosti viem, aké je to náročné.
Tretia akcia bola návšteva Ríma. Tí, ktorí tam boli, majú určite zážitok na celý život. Bol veľmi
dobre pripravený program a tu
je na mieste poďakovať nášmu
sprievodcovi, rodákovi a spoluorganizátorovi Jozefovi Luscoňovi. Pripravil pre 100 účastníkov neopakovateľné zážitky.
Na koniec chcem poďakovať
Obecnému športovému klubu za
veľmi dobrú reprezentáciu obce vo futbale a tým aj predsedovi Emilovi Bielakovi a ostatným
funkcionárom. Prajem futbalovému mužstvu dospelých, aby
im vyšiel postup do prvej triedy.
Ďakujem folklórnym skupinám za šírenie dobrého mena obce a za šírenie našich tradícii po
celom území Slovenska. A tiež poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili
o rozvoj a reprezentáciu obce.
Prajem všetkým do nového
roka všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a veľa Božích milostí.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Rozpočet
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE SIHELNÉ NA ROKY 2009 - 2011
Bežné výdavky
2009
€
2010
01.1.1 Výdavky verejnej správy
4 293 000
142 501
4 507 650
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
2 000 000
66 388
2 100 000
Poistné a príspevok do poisťovní
720 000
23 900
756 000
Cestovné náhrady
3 000
100
3 150
Tuzemské
20
1
21
elektrika
80 000
2 656
84 000
teplo
70 000
2 324
73 500
voda
3 000
100
3 150
Poštovné služby a telekomunikačné služby
230 000
7 635
241 500
Interiérové vybavenie
50 000
1 660
52 500
Výpočtová technika
50 000
1 660
52 500
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
20 000
664
21 000
Všeobecný materiál – kancel. potreby, tlačiva
95 000
3 153
99 750
Knihy,časopisy,noviny,učebnice
50000
1 660
52 500
Softvér a licencie
50 000
1 660
52 500
Reprezentačné
52 000
1 726
54 600
Palivo, benzin, nafta
100 000
3 319
105 000
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
60 000
1 992
63 000
Poistenie
60000
1 992
63 000
Dopravné
50000
1 660
52 500
Dialničné známky, poplatky
5000
166
5 250
Rutinná údržba výp.techniky,softwér
30 000
996
31 500
Nájomné za nájom-poštový priečinok
1 000
33
1 050
Za spracovanie projektov
100000
3 319
105 000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
50 000
1 660
52 500
špeciálne služby – audit
20 000
664
21 000
Poplatky banke
30 000
996
31 500
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
960 000
31 866
930 000
Splátky úrokov z úveru
480 000
15 933
450 000
Splátky úveru
480 000
15 933
480 000
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
98 000
3 253
102 900
Energie, voda a komunikácie
30 000
996
31 500
Dopravné – nafta
10 000
332
10 500
Poistenie – PZP
16000
531
16 800
Všeobecné služby – revizie, kontroly
2 000
66
2 100
Poistné – požiarnikov, budovy
10 000
332
10 500
Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru
10 000
332
10 500
04.5.1 Cestná doprava
700 000
23 236
702 500
Všeobecný materiál – posypový materiál
50 000
1 660
52 500
Rutinná a štandartná údržba – ciest
300 000
9 958
300 000
Rutinná a štand.údržba – imná údržba
350 000
11 618
350 000
04.7.3 Cestovný ruch
90 000
2 987
94 500
Sihelník
70 000
2 324
73 500
Propagácia a reklama
20000
664
21 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
440 000
14 606
462 000
633004
Všeobecný materiál – nádoby
20 000
664
21 000
637012
Za uloženie a likvidáciu odpadu
220 000
7 303
231 000
634004
Doprava Rabčan
200 000
6 639
210 000
05.6.0 Príspevok Spoločnej úradovni
60000
1 992
63 000
Príspevok Spoločnej úradovní
50000
1 660
52 500
Verejná zeleň – údržba
10000
332
10 500
6.2.2 Rozvoj obcí – obecné služby
121000
4 016
127 050
VPP
Tarifný plat
60000
1 992
63 000
Poistné, príspevky do poisťovní
21000
697
22 050
Poistné, príspevky do poisťovní
2000
66
2 100
20000
664
21 000
Všeobecný materiál
Pracovné oblečenie, obuv
15000
498
15 750
Stravovanie
3000
100
3 150
06.3.0 Vodovod
75000
2 490
15 750
zakúpenie vodomerov
60000
1 992
údržba vodovodu
10000
332
10 500
energia (elek.)
5000
166
5 250
06.4.0 Verejné osvetlenie
120 000
3 983
126 000
Energie
100 000
3 319
105 000
Rutinná a štandartná údržba
20 000
664
21 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
290 000
9 626
300 500
632
Energia, voda
100 000
3 319
105 000
635
Údržba
100 000
3 319
105 000
637
Poistné-bytovka
10000
332
10 500
Príspevok DP80000
2 656
80 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby
270 000
8 963
283 500
632
Energie telocvičňa,ihrisko
100000
3 319
105 000
633
Materiál – čistiace potreby
10000
332
10 500
634
Doprava futbalistov
50000
1 660
52 500
635
Rutinná a štandartná údržba ihriska
20 000
664
21 000
642
Príspevok TJ
80 000
2 656
84 000
642
Príspevok tenisový oddiel
10 000
332
10 500
08.2.0 Kultúrné služby
270 000
8 962
270 000
KULTÚRNY DOM
Údržba KD
270 000
8 962
270 000
08.2.0.5 Knižnica
5 000
166
5 250
Knihy
5 000
166
5 250
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
155 000
5 145
162 750
Folklórne slávnosti
100 000
3 319
105 000
Príspevok našim folkl.súborom
10 000
332
10 500
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€
149 627
69 707
25 095
105
1
2 788
2 440
105
8 016
1 743
1 743
697
3 311
1 743
1 743
1 812
3 485
2 091
2 091
1 743
174
1 046
35
3 485
1 743
697
1 046
30 870
14 937
15 933
3 416
1 046
349
558
70
349
349
23 319
1 743
9 958
11 618
3 137
2 440
697
15 336
697
7 668
6 971
2 092
1 743
349
4 218

2011
4 733 033
2 205 000
793 800
3 308
22
88 200
77 175
3 308
253 575
55 125
55 125
22 050
104 738
55 125
55 125
57 330
110 250
66 150
66 150
55 125
5 513
33 075
1 103
110 250
55 125
22 050
33 075
880 000
400 000
480 000
108 045
33 075
11 025
17 640
2 205
11 025
11 025
702 500
55 125
300 000
350 000
99 225
77 175
22 050
485 100
22 050
242 550
220 500
66 150
55 125
11 025
133 403

€
157 108
73 193
26 349
110
1
2 928
2 562
110
8 417
1 830
1 830
732
3 477
1 830
1 830
1 903
3 660
2 196
2 196
1 830
183
1 098
37
3 660
1 830
732
1 098
29 211
13 278
15 933
3 586
1 098
366
586
73
366
366
23 319
1 830
9 958
11 618
3 294
2 562
732
16 102
732
8 051
7 319
2 196
1 830
366
4 429

2 091
732
70
697
523
105
523
0
349
174
4 182
3 485
697
9 975
3 485
3 485
349
2 656
9 411
3 485
349
1 743
697
2 788
349
8 962

66 150
23 153
2 205
22 050
16 538
3 308
16 538
0
11 025
5 513
132 300
110 250
22 050
311 525
110 250
110 250
11 025
80 000
297 675
110 250
11 025
55 125
22 050
88 200
11 025
270 000

2 196
769
73
732
549
110
549
0
366
183
4 392
3 660
732
10 342
3 660
3 660
366
2 656
9 882
3 660
366
1 830
732
2 928
366
8 962

8 962
174
174
5 402
3 485
349

270 000
5 513
5 513
170 889
110 250
11 025

8 962
183
183
5 673
3 660
366
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Rozpočet obce

Bežné výdavky
Príspevok speváckemu zboru
Deň matiek
Sihelské Turbo
Deň deti
Miestny rozhlas
Údržba MR
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Energie – dom smútku
Rutinná a štandartná údržba – Dom smútku
Budov, objektov alebo ich častí – cintorín
Členské príspevky – ZMOS, ZMOBO....
Príspevok opatr.služba, Spišska charita
Príspevok na opravu kaplniek
Sociálna pomoc – havarijný stav
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
Tarifný plat
Poistné, príspevky do poisťovní
Cestovné
Elektrika, teplo
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy
Pracovné oblečenie, obuv
Doprava deti
Stravovanie
Údržba výpočtovej techniky
Údržba budovy
Poplatky banke
Príspevok do SF
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Údržba budovy
Príspevok Rada školy
Príspevok klub
09.6.0.1 Školská jedáleň
Tarifný plat
Poistné, príspevky do poisťovní
Cestovné
Elektrika, teplo
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy
Pracovné oblečenie, obuv
Interiérové vybavenie
Stravovanie
Údržba výpočtovej techniky
Údržba budovy
Poplatky banke
Príspevok do SF
10.2.0.2 Dôchodcovia
Stravné
Bežné výdavky spolu:

2009
15 000
5 000
20 000
5 000
10 000
10000
355 000
10000
10000
20000
50 000
225 000
30 000
10000
1 575 000
1000000
350000
2000
100000
60000
10000
10000
5000
3000
10 000
10 000
5 000
10 000
237 000
50000
15000
172 000
1 027 000
600000
210000
2000
100000
60000
2000
10000
5000
3000
10 000
10 000
5 000
10 000
40 000
40 000
11 241 000

€
498
166
664
166
332
332
10 789
332
332
664
1 660
7 469
996
332
52 281
33 194
11 618
66
3 319
1 992
332
332
166
100
332
332
166
332
7 867
1 660
498
5 709
34 090
19 916
6 971
66
3 319
1 992
66
332
166
100
332
332
166
332
1 328
1 328
373 133

2010
15 750
5 250
21 000
5 250
10 500
10 500
372 750
10 500
10 500
21 000
52 500
236 250
31 500
10 500
1 653 750
1 050 000
367 500
2 100
105 000
63 000
10 500
10 500
5 250
3 150
10 500
10 500
5 250
10 500
248 850
52 500
15 750
180 600
1 078 350
630 000
220 500
2 100
105 000
63 000
2 100
10 500
5 250
3 150
10 500
10 500
5 250
10 500
42 000
42 000
11 612 050

€
523
174
697
174
349
349
11 329
349
349
697
1 743
7 842
1 046
349
54 897
34 854
12 199
70
3 485
2 091
349
349
174
105
349
349
174
349
8 261
1 743
523
5 995
35 796
20 912
7 319
70
3 485
2 091
70
349
174
105
349
349
174
349
1 394
1 394
384 412

2011
16 538
5 513
22 050
5 513
11 025
11 025
391 388
11 025
11 025
22 050
55 125
248 063
33 075
11 025
1 736 438
1 102 500
385 875
2 205
110 250
66 150
11 025
11 025
5 513
3 308
11 025
11 025
5 513
11 025
261 293
55 125
16 538
189 630
1 132 268
661 500
231 525
2 205
110 250
66 150
2 205
11 025
5 513
3 308
11 025
11 025
5 513
11 025
44 100
44 100
12 043 530

€
549
183
732
183
366
366
12 992
366
366
732
1 830
8 234
1 098
366
57 640
36 596
12 809
73
3 660
2 196
366
366
183
110
366
366
183
366
8 674
1 830
549
6 295
37 584
21 958
7 685
73
3 660
2 196
73
366
183
110
366
366
183
366
1 464
1 464
399 777

Kapitálové výdavky
0.3.2.0
Požiarna ochrana
Nákup čerpadla
Rekonštrukcia PZ
Projekty IBV oproti kostolu
Násyp cesty
0.6.2.0
Bytové hospodárstvo
Rekonštrukcia BJ – 215
Rekonštrukcia BJ – zateplenie
0.6.3.0
Vodovod
Výstavba vodovodu
08.1.0 Rekreačné a športové služby
rekonštrukcia futbalového ihriska
Výstavba ihriska
výkup pozemkov pod futbalové ihrisko
Náboženské a iné spoločeské služby
08.4.0.
Príspevok na orgán
09.1.1.1.
Materská škola
Výkup pozemku v areáli MŠ
Kapitálové výdavky spolu:

2009
560 000
60 000
500 000
180 000
351 000
3 610 000
2 810 000
800 000
400 000
400 000
2 022 000
300 000
1 600 000
122 000
864 000
864 000
80 000
80 000
7 987 000

€
15 270
1 992
16 597
5 975
11 651
119 830
93 275
26 555
13 278
13 278
53 110

28 680
28 680
2 656
2 656
247 793

Sumarizácia
Bežné výdavky + finančné operácie
Kapitálové výdavky spolu
Rozpočtové výdavky spolu

2009
11 241 000
7 987 000
19 228 000

€
373 133
265 120
638 253

12 953 210

€
429 968

2009
13 600 870

€
451 466

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

16 088 000
3 100 000

534 024
102 901

17 559 850

582 880

18 437 843

612 024

Príjmové finančné operácie

40 000

1 328

Rozpočtové príjmy spolu
Hospodárenie celkom – chodok, + prebytok

19 228 000
0

638 253

20 192 400

670 265

21 202 020

703 778

Starosta obce: Bc. Jozef Gabriel
Kontrolórka obce: Anna Luscoňová
Ekonómka obce: Bc. Vlasta Kutláková

53 110

Zasadnutie poslancov / MŠ
Uznesenie
zo zasadania Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo
dňa 3. 11. 2008 o 17.00 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Sihelné za obdobie od
2. januára 2008 do 30. júna 2008.
2. Záznam hlavnej kontrolórky Obce Sihelné o vykonaných
kontrolách za obdobie II. štvrťroka 2008.
D. Ukladá:
1. Jolane Lašťákovej, bytom
Sihelné č. p. 60, aby do 5. 12. 2008
predložila popis rekonštrukčných prác na kaplnke pri Brišákovi č. p. 53, aby sa na základe popisu mohla určiť výška finančných
prostriedkov, ktoré sa zahrnú do
rozpočtu obce na rok 2009.
2. Pripraviť novú koncepciu
zásobovania obce pitnou vodou.
E. Schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sihelné č. 2/2008 „Požiarny poriadok obce.“
2. Veliteľa Obecného hasičského zboru Sihelné p. Jozefa Majkúta, bytom Sihelné č. p. 492.
3. Členov Obecného hasičského zboru Sihelné a to v tomto zložení: veliteľ – Jozef Majkút, zástupca veliteľa – Jozef Mazurák,
strojník – Dušan Grobarčík, Pavol
Chudiak. Členovia – Ján Hrubjak,
Jozef Vnenčák, Pavol Bieľak, František Lašťák ml., Bohuš Maslaňák,
Peter Grobarčík, Miroslav Staš,
Ľubomír Mazurák ml., František
Mazurák, Vladislav Kornhauser
ml., František Vnenčák.
4. Finančný príspevok Obce Sihelné Farskému úradu Sihelné vo výške 1 500 000 Sk
(49 790,88 €) na výstavbu organu
v termíne do 9/2010.
5. Zmenu rozpočtu Obce Sihelné na rok 2008.
6. Žiadosť o pridelenie bytu
Zuzane Sivoňovej, Sihelné č. p.
207 v zmysle VZN o bytoch.
7. Žiadosť o pridelenie bytu p.
Viere Habinovej, bytom Sihelné
č. p. 183 v zmysle VZN o bytoch
v prípade najbližšieho uvoľnenia
bytu.
8. Žiadosť p. Antona Kubuljáka a manželky Kataríny, bytom Sihelné č. p. 485 o predĺženie nájomnej zmluvy na byt podľa VZN o bytoch na dobu troch rokov.
9. Žiadosť Moniky Kázikovej, bytom Sihelné č. p. 164 o prenájom miestnosti nad požiarnou zbrojnicou na účel zriadenia
kozmetického salónu a drogérie.
Priestory sa prenájmu až po ukončení rekonštrukcie.
10. Žiadosť Zdenky Chudiako-
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vej, bytom Sihelné č. p 453 o prenájom nebytových priestorov nad
požiarnou zbrojnicou za účelom
zriadenia kaderníctva. Priestory sa prenájmu až po ukončení rekonštrukcie.
11. Odkúpenie pozemkov
v areáli Materskej školy v cene
30 Sk/m² a to:
KN-C 556/3 o výmere 3 m²,
KN-C 556/4 o výmere 25m², KN-C
556/5 o výmere 26 m², KN-C
556/6 o výmere 110m², KN-C
556/7 o výmere 48 m², KN-C
556/8 o výmere 6 m², KN-C 556/9
o výmere 30 m², KN-C 556/10
o výmere 7 m², KN-C 556/11 o výmere 30 m², KN-C 556/12 o výmere 11 m², KN-C 556/13 o výmere 41 m², KN-C 556/14 o výmere 19 m², KN-C 556/15 o výmere 122 m², KN-C 556/16 o výmere 39 m², KN-C 556/17 o výmere 288 m², KN-C 557/2 o výmere 116 m², KN-C 557/3 o výmere 369 m², KN-C 557/4 o výmere 365 m², KN-C 557/5 o výmere 365 m², KN-C 557/6 o výmere 69 m², KN-C 557/7 o výmere 388 m², KN-C 557/8 o výmere 144 m², KN-C 557/9 o výmere
112 m², ktoré sú vytvorené
geometrickým
plánom
37048201-114/2008 zo dňa 8. 9.
2008.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť p. Miroslava Záhumenského a manželky Kataríny,
bytom Sihelné č. p. 207 o pridelenie bytu z dôvodu nedostatku voľných bytov.
2. Žiadosť p. Lýdie Bujnovej,
bytom Sihelné č. p. 485/3 o výmenu bytu.
3. Finančný príspevok neziskovej organizácii Kvapka so sídlom Západ 1056/24, Trstená,
z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
4. Žiadosť p. Dagmar Vydrovej, bytom Sihelné č. p. 302 o oplotenie a príspevok na zaočkovanie
psov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
5. Žiadosť p. Milana Raticu, bytom Sihelné č. p. 400 o úpravu potoka, nakoľko tento potok existoval od počiatku. Problémy so zápachom budú odstránené v blízkej
budúcnosti výstavbou kanalizácie.
6. Zmluvu o poskytovaní mediálnych služieb medzi Obcou Sihelné a TV ORAVIA s. r. o.
7. Žiadosť p. Dávida Boldovjaka, bytom Grúňanská č. p. 982
Rabča o prenájom priestorov v požiarnej zbrojnici.
L. Udeľuje
1. Cenu Obce Sihelné p. Emilovi Chudiakovi bytom Sihelné č.
p. 466 za dlhoročný výkon funkcie veliteľa Obecného hasičského
zboru Sihelné a celoživotnú prácu
v požiarnej ochrane v obci.
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Naša materská škola
Dobre pripraviť dieťa pre život – je to najdôležitejšie poslanie
tých, ktorí ovplyvňujú ich vývoj
a to sú učitelia a rodičia. Vieme, že
dieťa má právo na výchovu v súlade s jeho individuálnymi záujmami a potrebami. Vieme, že má byť
vychované a vzdelávané tak, aby
bolo schopné vnímať dianie okolo
seba, pružne sa v ňom orientovať
a správne naň reagovať.
Samozrejme, že výchovné činitele musia pôsobiť aj v rodine.
Aj v tomto školskom roku nám rodičia zverili deti, aby sme v spoločnom úsilí deň čo deň, krok za
krokom ich pripravovali na zvládnutie i prekonávanie prvých životných situácií (prekážok) učili ich k samostatnosti a viedli ich
k nájdeniu si miesta medzi kamarátmi. A samozrejme, aby vždy
dostali odpoveď na každú otázku
„Prečo?“ Spoločne s rodičmi im
vštepujeme lásku a úctu ku všetkému dobrému, formujeme ich
zručnosti, podporujeme ich poznávanie – vedomosti, pestujeme
vôľové a charakterové vlastnosti.
V MŠ prežívajú deti plné obdobie hier, poznávania a spoznávania, obdobie detskej radosti. Aj
na to všetko poukazuje a zvýrazňuje život v našej materskej škole vyjadrujúc mottom „Nech slnko porozumenia, lásky nad našou škôlkou vždy svieti.“ Počas
celého školského roka deťom neustále vštepujeme vážiť si jeden
druhého a navzájom si pomáhať,
a práve tento posledný mesiac
v roku – december je najideálnejší pre obnovenie a upevňovanie
týchto morálnych vlastností.
Aj preto znamená december
pre nás tak veľa. Prináša tie najkrajšie chvíle lásky, porozumenia
a vzájomnej úcty, prináša so sebou tie najkrajšie sviatky, keď prichádza čas vianočný, čas zázračný – plný očakávania, potešení
a radosti z vytúžených darčekov.

Taký radostný deň plný očakávania bol aj Mikulášsky deň v Žiline, kde sa deti z materskej školy
stretli aj s Mikulášom, okrem mikulášskeho balíčka si odniesli aj
príjemný zážitok, lebo zaujímavým a pekným bolo i predstavenie pod názvom Spravodlivý (ja
by som povedala skôr rozprávkový) autobus. Deti ho sledovali
spoločne s rodičmi. A keďže Vianoce sú neodmysliteľne už tu –
želáme vám a vaším deťom prekrásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, svojich
blízkych, priateľov – všetko dobré a krásne, veľa darčekov, zdravia a Božieho požehnania. Vianočné básničky, piesne, vinšovačky a krásne želania vyjadria
pri vianočnej besiedke a adresujú všetkým rodičom. Deti z MŠ
aj v podobe básničky „vianočnej
hviezdičky“
„Vianočná hviezdička
svieti už nám
jediné želanie pre vás
dnes mám.
Šťastné a veselé
vianočné dníčky,
nech sa vám vyplnia
najkrajšie sníčky“.
Zároveň prajeme všetkým
šťastný nový rok, pevné zdravie,
veľa radosti a úspechov v každej
oblasti života, veľa porozumenia
a pochopenia v ďalších etapách
života.
„Pane daj nám vyrovnanosť,
aby sme mohli prijať to, čo
zmeniť nemôžme.
Odvahu, aby sme zmenili to, čo
zmeniť môžeme.
A múdrosť, aby sme vedeli
odlíšiť jedno od druhého.
A správne od nesprávneho.
Za kolektív MŠ – Synáková,
riaditeľka MŠ
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Púť veriacich

Po stopách svätého Pavla
V nedeľné popoludnie, písal
sa deň 21. september 2008,
sme všetci pútnici, v plnom
počte 98 ľudí, nastúpili do autobusov. Naše pocity sa nedajú popísať. Chvíľu sme sa tešili
a chvíľu obávali, ako zvládneme takú dlhú cestu. Vtedy sme
ani netušili, ako sa budeme
mať dobre. Každý deň našej
púte bol dôkladne premyslený
a veľmi dobre zorganizovaný. Na púti sme navštevovali
miesta známe z histórie cirkvi
a kultúry. Každý deň sme mali
svätú omšu a tak sme putovali
po stopách sv. apoštola Pavla,
učiteľa národov.
Už v pondelok sme sa ocitli v
Benátkach. Nádherné more, krásne Benátky plné turistov, stánkov, lodí a kontrastov. Mohli sme
tam obdivovať staré paláce, rôznorodé tvary a farby lodí a rôzne
iné pamiatky. Kto chcel, mohol sa
previezť na gondole. V utorok ráno sme dorazili do Ríma k saleziánom, do ubytovne, kde sme sa
vybalili. O chvíľu sme sa vydali
na stanicu metra a navštívili sme
Lateránsku baziliku, schody svätej Heleny, relikvie svätej Heleny
a kostol svätého Klementa. V stre-

du sme sa predierali cez masy ľudí a rôzne kontroly. S dobrým pocitom sme čakali na audienciu u
pápeža Benedikta XVI. Napokon
sa objavil. S hrdosťou sme mávali vlajkami a tešili sa z pohľadu na
svätého Otca. Boli sme veľmi milo prekvapení, keď sme počuli, ako
z jeho úst vyšiel názov našej obce – Sihelné. Hneď ako pozdravil
všetkých veriacich, dal nám svoje pápežské požehnanie. Vo Vatikáne sme obdivovali námestie
svätého Petra, v strede mohutný,
až dvadsaťpäť metrový obelisk,
fontány, krásne sochy, okolie…
V štvrtok sme navštívili Baziliku
svätého Petra, ktorá nás prekvapila očarujúcou veľkosťou a svojou
nezabudnuteľnou atmosférou. Na
vrchu sa týčila nádherná kupola,
v podzemí zasa posvätné krypty
s hrobkami pápežov. Boli sme dojatí, keď sme sa mohli pokloniť pri
hrobke nedávno zosnulého pápeža
Jána Pavla II. Kupola na Bazilike
svätého Petra nás prekvapila svojou majestátnosťou a nádherným
výhľadom na okolie. Celý Vatikán
sme mohli sledovať z výšky, krásne námestie, fontány, modré nebo,
ale aj vzdialené budovy, domy, pamiatky Ríma… V piatok ráno sme
na chvíľu zastavili premávku a ob-

divovali sme katakomby. Náš pohľad si získala socha svätej Cecílie, ktorá je zobrazená v polohe,

v ktorej ju našli. Neďaleko sa nachádza aj maličký kostolík QUO
VADIS, ktorom sa nachádzajú do
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vrátili sme sa na ubytovňu ku saleziánom a so slzami v očiach sme sa
rozlúčili s Jožkom Luscoňom, ktorý tam ostal na štúdiách. Všetci
sme mu boli nesmierne vďační , že
nás celý čas sprevádzal a pre nás,
svojich rodákov pomohol zorganizovať túto púť. Pobrali sme sa domov. Cestou domov sme sa zastavili v Assisi. Očarila nás nádherná
Bazilika svätého Františka, v ktorej bol ešte pôvodný malý kostolík, ktorý postavil svätý František.
V pondelok sme sa ocitli na krásnej pláži v Bibione, síce nebolo
teplé more, keďže bol koniec septembra, predsa sme sa poniektorí
odvážili počľapkať sa v mori a zomramoru odtlačené chodidlá pána Ježiša, keď sa zjavil sv. Petrovi. Navštívili sme monumentálnu
Baziliku svätého Pavla za hradbami s veľkolepou sochou pred ňou.
Tento najskvostnejší chrám Ríma
bol postavený na mieste, kde bol
tento Apoštol národov pochovaný. Interiér tohto chrámu bol prekrásny, maľby, architektonické
stĺpy a dokonca aj dlhá séria mozaikových medailónov zobrazujúcich všetkých pápežov od svätého
Petra až po terajšieho Benedikta
XVI. Pod pápežským oltárom boli
dokonca relikvie sv. Pavla – reťaz
a okovy, ktorými bol tento apoštol
spútaný. Nasledujúci deň, sobota.

Neďaleko Kolosea nás zaujal obdivuhodný Konštantínov víťazný
oblúk, ktorý patrí medzi najstaršie
pamiatky Ríma. V čase plienenia
ho obyvatelia zachránili tým, že
ho obmurovali. Po malom nedorozumení sme sa dostali do Kolosea. V minulosti sa do neho zmestilo až 80 tisíc divákov, nás tam bolo našťastie menej. V strede bol cisársky trón, okolo neho zvykli sedávať senátori, po nich nasledovali rytieri a tribúni. Mohli však prísť
všetci, dokonca aj sluhovia. V nedeľu nás svätý Otec pozdravil len
cez obrazovku, lebo bol v tom čase
vo svojom letnom sídle. Mali sme
tam posledný rozchod v Ríme,
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brať si mušle na pamiatku. V utorok ráno sme šťastne dorazili domov. Všetci sme boli radi, že sme
doma, a že sa nám nič zlého nestalo.
Na tejto púti sme sa zverili pod
ochranu Panny Márie, ktorá nás
bezpečne doviedla do našich domovov. Ako pamiatky nám neostanú iba spomienky, suveníry
a fotografie, ale aj nádherný kalich
a obetná miska. Týmto sa chceme
poďakovať všetkým, hlavne Jožkovi Luscoňovi, p. farárovi, starostovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na tom, aby bola táto púť úspešná.
Jakub Brezoňák
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spoločenská rubrika / kaplnka, organ
Narode ní 2 0 0 8
Denis Odumorek, Róbert
Pienčák, Marek Kurák, Jana Luscoňová, Matej Mazurák, Patrik Gužiňák, Natália
Joštiaková, Veronika Špigurová, Matúš Grobarčík, Ľuboš Vonšák, Nikolas Jagelka,
Patrik Gura, Aneta Bieľaková, Soňa Pindjaková, Natália
Vnenčáková, Janka Chudiaková, Tibor Staš, Natália Kubuljáková, Alžbeta Romaňáková, Tobias Kormančík, Richard Domiňák, Jozef Pientak, Aneta Pindjáková, Anastázia Tomašáková, Diana
Luscoňová, Sára Zboroňová,
Matej Goldír, Ester Pitáková,
Matej Vonšák, Zuzana Bieláková, Tibor Somsedík

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

S Božou pomocou a spoločnými silami sa
to podarí …
Tak predsa sme sa do toho pustili. Už niekoľko rokov sa v našej
farnosti uvažuje nahradiť doposiaľ
používaný elektronický organ novým, píšťalovým organom. Je to
finančne náročný projekt, ktorý sa
nám podarí zrealizovať len spoločnými silami.
Na spoluprácu pre výberové konanie nám bol odporučený

Mgr. art. Stanislav Šurin, ktorý je
odborník v danej oblasti. On sám
vypracoval podklady pre výberové konanie a taktiež odporučil
niekoľko organových dielní, ktoré sú zárukou zhotovenia kvalitného hudobného nástroja. Oslovené boli 4 spoločnosti z Rakúska,
Čiech a Poľska. Na základe ponúk
sme sa rozhodli pre rakúsku organovú dielňu M. Walcker Mayer, ktorá má v danom odbore dlho-

ročné skúsenosti a je zárukou zhotovenia kvalitného hudobného nástroja.
Na záver môžem vysloviť presvedčenie, že s Božou pomocou
a prispením nás všetkých sa nám
podarí zrealizovať niečo, čo bude
nielen súčasťou nášho kostola, ale
aj skvostom a ozdobou celej našej
farnosti a obce.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Meno organ si privlastňujú viaceré nástroje, ktoré majú isté podobné črty s „klasickým“ píštalovým organom, preto môžu u laikov vyvolať
zmätené predstavy. Prelom v techni-

ke i vo zvuku nastal zavedením počítačovej techniky, ktorá umožnila napodobniť reálne píšťalové tóny. Zvukovým výsledkom je prekvapujúco verná imitácia píšťalových tónov,

ktorá je pre laikov ťažko rozoznateľná od originálu. Digitálny organ dlho funguje bezchybne, ale časom sa
tiež opotrebuje.
Oprava a údržba je o to náročnejšia, pretože elektronika rýchlo napreduje a staré typy vytláčajú nové.
Píšťalový organ je umelecké dielo. Každý je iný, inak znie, je individuálnym, na mieru vyrobeným výtvorom staviteľa. Práve táto individualita upútava milovníkov organa
a robí hru na ňom zaujímavou.
Pre kostolné účely sa od organa
vyžaduje, aby zaručil: pôsobivé, výdatné pléno aj pri plnom obsadení
kostola, sprievod ľudového spevu,
sprievod sólistu a speváckeho zboru, a tiež hru medzihier a sól v tichej
a strednej dynamike.
Na piedestál kráľa nástrojov ho
vynieslo pôsobenie v rámci kresťanského kultu.
Mnohé kostoly sú plne zariadené,
majú bohostánok, obetný stôl, nástenné maľby a organ, ktorý je veľkou pýchou kostola. Všetko toto postavila úprimná viera ľudí.

V Sihelnom máme novú kaplnku zasvätenú úcte Panne Márii. Aj keď
rozmermi nie je až taká veľká, jej veľkosť a hlavne význam znásobujú
štyri mohutné lipy, v tôni ktorých je vybudovaná. Jej posvätenie sa uskutočnilo v nedeľu 14. 12. 2008. Kaplnka je umiestnená v časti „Na Poľane“, hneď vedľa prístupovej cesty k lyžiarskemu vleku.

Rok 2008
Margita Mazuráková, Johana
Pindjaková, Miroslav Timek,
Milan Staš, Ján Grobarčík,
Margita Bieľaková, Stanislav
Staš, Žofia Mlynarčíková,
Mária Bubliaková, Pavol
Bielak, Roman Maslaňák,
Ján Ferneza, Jozef Jucha,
Jolana Chudiaková, Anna
Fernezová, Mária Grižáková,
Pavol Pindjak,

Evidencia
obyvateľov obce
Prisťahovaní: 12 ľudí
Odsťahovaní: 28 ľudí
Narodení: 31 detí
Zomrelí: 17

Nechcem si ho kúpiť pre seba, aby
som hrala na novom, lepšom nástroji. Hrala som a hrám na organe, aby
som prispela k slávnostnému sláveniu svätej omše. V iných dedinách
sa vystriedalo mnoho organistov a
nikto si organ neodniesol domov,
aby si ho postavil do obývačky na
okrasu. Ten zostane v kostole vždy
na oslavu Boha a ako pamiatka na
nás veriacich, ktorí ho modlitbami a
milodarmi spoločne postavíme.
„Práve organová hudba vie jedinečným spôsobom bez slov vykladať liturgické mystériá, tlmočiť ich
a podporovať uctievanie v duchu a
pravde. Nech sa jej reč, zrozumiteľná ponad hranice pre všetkých ľudí,
stane poslom lásky a mieru!“
(Ján Pavol II., pri posviacke organa vo Vatikáne, r. 1981)
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Ročník XI.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Tajomstvo veľkonočných sviatkov

Tvorivé dielne žiakov 9. ročníka, pod vedením p. uč. Staníkovej

Aj napriek všetkému vystúpil
na Golgotu …
Moja častá otázka na záver Pôstneho obdobia bola: „Ako ste prežili pôst, aký máte
z týchto dní pocit?“ Niektorí boli nadšení,
ďalší otázkou zaskočení, iní svojou nestálosťou sklamaní… Odpovedí bolo veľa, ale
ak by som mal jednoducho vystihnúť naše
pocity z pôstu, použil by som klasickú, otrepanú frázu: „Chýba nám vytrvalosť.“
A pritom ju tak potrebujeme. Potrebujeme ju, keď stojíme v čakárni ku lekárovi, potrebujeme ju v obchode, na autobusovej zastávke, pri dosahovaní každodenných cieľov...
Počas týchto dní si budeme pripomínať
Ježišovo víťazstvo nad smrťou a hriechom,
víťazstvo nad ľudskou biedou a nestálosťou.

Opäť po roku slávime veľkonočné sviatky. Aj
počas týchto dní si môžeme ukázať na príklade Ježišovho života, aká je pre život potrebná, priam nevyhnutná vytrvalosť. Koľkokrát pocítil Ježiš zradu, neúspech, koľkokrát ho sklamali apoštoli. Koľkokrát pocítil
tvrdosť a nestálosť ľudských sŕdc. Koľkokrát
im dal šancu a oni sklamali… Napriek tomu
nikdy nepovedal, že to nemá zmysel, že to
nechá tak, že si ľudia nezaslúžia jeho obetu.
Prebrodil sa cez mnohé sklamania a svojou
vytrvalosťou vystúpil až na Golgotu. Aj napriek tomu, že si to nezasluhujeme, priniesol za nás tú najväčšiu obetu.
A práve v tomto môže byť pre nás Ježiš nesmiernym vzorom. Ísť vytrvalo svo-

jím životom aj napriek mnohým nezdarom
a neúspechom, aj napriek mnohým prekážkam. Nevzdávať sa na pol ceste, ale ísť
za svojím cieľom. Stará múdrosť hovorí,
že ak chceme rozbiť skalu, musíme po nej
50-krát udierať kladivom. Ale až ten 51.
úder skalu rozdrví. Nie 51. úder rozbil skalu, ale aj všetky predošlé, neúspešné údery. Keby sme povedali „nedá sa“, nič by
sme nedosiahli. Ciele si nestačí len vysnívať, ciele sa dosahujú vytrvalosťou aj cez
prekážky.
Prajem vám radosť a pokoj počas veľkonočných sviatkov, ale aj veľa vytrvalosti, ktorej nás učí Veľká noc.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Samospráva obce

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Uznesenie
zo zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutočnilo dňa 23. 3. 2009
o 1630 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sihelné k záverečnému
za rok 2008.
2. Správu o hospodárení Obce
Sihelné za rok 2008.
3. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie: Obec Sihelné – drobná prevádzka za rok 2008.
4. Záznam hlavnej kontrolórky obce Sihelné o vykonaných
kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2008.
B. Súhlasí:
1. S vydaním stavebného povolenia na stavbu: Protipožiarna lesná cesta Plšetnica – rekonštrukcia
za podmienky, že do projektu bude zapracovaný úsek cesty Sihelné
za dedinou až Dušak C-KN č. parcely 1679 cca dĺžke 750 m.
2. S prípravou projektu na rekonštrukciu cesty Sihelné – Oravské Veselé a s vypracovaním žiadosti do eurofondov.
3. S prípravou projektu pod
názvom Revitalizácia obce Sihelné a s vypracovaním žiadosti
do eurofondov.
4. S prípravou projektu pod názvom Rekonštrukcia základnej
školy a s vypracovaním žiadosti
do eurofondov.
D. Ukladá:
1. Zverejniť neplatičov obecných daní a poplatkov.
2. Zverejniť propagačný materiál o triedení odpadov v Sihelníku.
3. Zaradiť investíciu projektu Rekonštrukcia futbalového ihriska do rozpočtu Obce Sihelné
na rok 2010.
E. Schvaľuje:
1. Záverečný účet Obce Sihelné
za rok 2008 a to:
príjmy – 15 950 tis. Sk
výdaje – 15 934 tis. Sk
2. Poplatky za služby poskytované Obcou Sihelné.
3. Všeobecne záväzné nariedenie obce Sihelné č. 1/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sihelné.
4. Žiadosť manželov Jozefa Chudiaka a manž. Anny Chudiakovej rod. Skurčákovej, bytom Sihelné č. p. 404 a Rastislava Chudjaka a manž. Jany Chud-

jakovej, rod. Chudiakovej, bytom
Sihelné č. p. 404 na odkúpenie pozemkov C-KN č. 372/4 o výmere 134 m² a C-KN č. 371/5 o výmere 95 m² podľa geometrického
plánu 37048201- 223/2008 vyhotovený Ing. Jaroslavom Genšorom
v k. ú. Sihelné za cenu 1,85 €/m²
(56 Sk/m²).
5. Výstavbu multifunkčného
ihriska pri Materskej škole v Sihelnom o rozmeroch 33 x 18 m.
6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 1-2007 Martine Ma-

2. Záznam hlavnej kontrolórky Obce Sihelné o vykonaných
kontrolách za obdobie III. štvrťroka 2008.

D. Ukladá:
1. Na najbližšie zasadanie OZ
pozvať p. Emila Chudiaka, veliteľa Obecného hasičského zboru Sihelné.
E. Schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sihelné č. 3/2008

upozornenie

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Sihelnom D/1 zo dňa 23. 3. 2009 schválilo zverejniť
zoznam neplatičov na Dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch. Nedoplatky si musíte uhradiť do
31. 5. 2009. Po tomto termíne bude zoznam neplatičov zverejnený v nasledujúcom vydaní Sihelníka a zároveň menný zoznam na verejnej tabuli obce Sihelné.
zurákovej, bytom Sihelné č. p. 216
na prenajaté nebytové priestory
v Kultúrnom dome v Sihelnom pre
kaderníctvo na dobu päť rokov.
F. Neschvaľuje:
1. Neschvaľuje žiadosť firmy
Mazurák, s. r. o., 029 46 Sihelné
č. p. 46 o predaj pozemku pod výstavbu 12 bytovej jednotky.
2. Žiadosť o pridelenie bytu pre manželov Peter Minarech
a manž. Katarína Minarechová,
bytom Krivá č. p. 235 z dôvodu nedostatku bytov.
3. Žiadosť SVS – inžiniering,
s. r. o. Žilina o prehodnotenie stanoviska k výzve na odkúpenie časti pozemku o výmere 19 m² z parcelného čísla KN-E 5102 z dôvodu, že na danej parcele sa nachádzajú parkovacie plochy pri rímskokatolíckom kostole.

„O miestnych daniach a poplatkoch.“
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sihelné č. 4/2008 „Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Sihelné.“
3. Rozpočet Obce Sihelné
na rok 2009.
4. Rozpočet príspevkovej organizácie „Obec Sihelné – drobná
prevádzka na rok 2009
5. Žiadosť p. Dušana Bran-

F. Neschvaľuje:
1. Výzvu na odpredaj pozemku na prístupovú cestu k čerpacej
stanici pre SVS – inžiniering, s. r.
o. Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina na projekt „Zásobovanie vodou
a kanalizácia Oravského regiónu
II. etapa.“
K. Odporúča:
1. CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné poplatok za Školský klub
detí v sume 6, 50 € za jedno dieťa.
Deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 1€ za jedno dieťa.
Bc. Jozef Gabriel,
starosta obce

POKYNY
NA SEPARÁCIU
ODPADOV

Uznesenie zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa
15. 12. 2008 o 900 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné

1. SKLO Čo to je? Prázdne
sklenené fľaše a úlomky skla
rôznej farby.
Čo v ňom nemôže byť? Zbytky stravy, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky,
lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, železnú rudu,
žiaruvzdorný materiál, uhlie
a uhoľný prach, kamienky, olovnaté sklo, varné sklo (simax), televízne obrazovky.
V čom ho mám odovzdať?
Odber v kontajneroch, rozmiestnených po obci, vývoz l x
mesačne.

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Sihelné k rozpočtu Obce Sihelné na rok 2009.

2. PLASTY Čo to je? Plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, obalové fólie, nápojové „ke-

K. Odporúča:
1. Začať jednanie o odpredaji s vlastníkmi pozemkov pod výstavbu novej miestnej komunikácie na nižnom konci v lokalite
nad p. Dušanom Grobarčíkom až
po cestu do Oravského Veselého.

dysa, bytom Sihelné č. p. 180 o odkúpenie pozemku a to C-KN parcely 954/2 o výmere 125 m²; C-KN
parcely 954/3 o výmere 430 m²;
C-KN parcely 954/5 o výmere 24
m²; C-KN parcely 955/1 o výmere 241 m²; C-KN parcely 1308/16
o výmere 98 m²; v katastrálnom
území obce Sihelné, vytvorené geometrickým plánom č. 329/2008
zo dňa 30. 10. 2008, Ing. Petrom
Nečasom v cene 56 Sk/m².
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 1. januára do 30. júna
2009.
7. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu s otvorením kaderníctva a prevádzkových hodín v priestoroch
rodinného domu Sihelné č. p. 122
pre Dášu Chudiakovú, bytom Sihelné č. p. 122.

línky“, prepravky, rôzne úlomky
plastov z domácnosti a pod.
Čo v ňom nemôže byť? Sklo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné
škodlivé látky a plasty z obsahom
škodlivín.
V čom ho mám odovzdať? V plastových vreciach v domácnostiach, vývoz 1x mesačne od rodinných domov.
3. TETRAPACK Čo to je? Papierové z mliečnych výrobkov
(mlieko, smotana), džúsov nesýtených nápojov.
Čo v ňom nemôže byť? Silne znečistené obaly.
V čom ho mám odovzdať? a) v plastových vreciach v domácnostiach
spolu s plastom, odber od rodinných domov; b) prostredníctvom
ZŠ – ekologický krúžok.

Životné prostredie

Sihelník 1

7. 4. 2009

ODPADY – HROZBA BUDÚCNOSTI
Pred viac ako dvadsiatimi
rokmi sme si ani nepredstavovali, akú hrozbu pre život
na našej zemi prinesú odpady. V súčasnosti skoro všetko
čo kúpime je zabalené v obale, ktorý predstavuje odpad.
Pred niekoľkými rokmi pod
odpadom sme si mysleli, že sú
len smeti a popol. Ale vidíte,
že to nie je tak. Štatisticky uvediem údaje za obec za minulý
rok, koľko sa vyprodukovalo
odpadu: • komunálny odpad
v smetných nádobách 193 ton
(t), • plasty 0,19 t, • sklo 0,7 t,
• elektro odpady 2,93 t.
Vidíte sami, že toho odpadu
je hromada, hlavne komunál-

neho, ktorý dávame do smetných nádob.
Tu by som chcel apelovať
na vás, naučme sa triediť odpad
a nehádžme do smetných nádob,
čo tam nepatrí. Ide hlavne o plasty, sklo, tetrapaky, kovové predmety. Na vysvetlenie tetrapak
sú obaly z mlieka, džúsu. Kovové obaly sú obaly z piva (hlinikové plechovky, obaly z paštét
a konzerv. Separovaný odpad sa
zbiera pravidelne každý mesiac
(termín vývozov je priložený, aj
podrobná listina, ako sa má triediť). Do smetných nádob sa môže
sypať popol, smeti, ktoré nepodliehajú hnilobe, plienky a ostatný odpad, ktorý sa netriedi. V prí-

pade, že nebudeme triediť odpad
a budeme ho sypať do smetných
nádob, nám hrozí vrátenie odpadu zo skládky a potom čo budeme robiť s ním. Pri zbere smetných nádob sa bude aj kontrolovať, či v nádobách sa nenachádza
aj odpad, ktorý sa dá triediť,v takomto prípade nebude zobratá.
Sú spoluobčania poctiví a záleží im na tom, aby mali čisto nielen okolo svojho domu, ale aj v širokom okolí je veľmi smutné, keď
niekto vyhodí odpad blízko cesty,
nejedná sa len o smetí, ale taktiež
o vnútornosti z domácich zvierat,
ktoré sa dajú zakopať a potom
smrdia na celé okolie. Myslím, že
sme ľudia rozumní a zodpovední

a podľa toho sa správajme a vážme si prírodu.
Bc. Jozef Gabriel

4. KOVOVÉ OBALY Čo to je?
Kovové obaly s obsahom hliníka
z nápojov (pivo, nealko nápoje),
iné obaly ako s obsahom hliníka
(konzervy z potravín).
Čo v ňom nemôže byť? Silno znečistené obaly, obaly z chemických
látok farby, riedidlá).
V čom ho mám odovzdať? a) v plastových vreciach spolu s plastom
a tetrapackom; b) prostredníctvom ZŠ – ekologický krúžok.

papierové vrecia, vlnitá lepenka
nezhodnotená vlhkosťou.
Čo v ňom nemôže byť? Kovy, sklo,
stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej,
kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky. ODPAD NESMIE BYŤ ZNEHODNOTENÝ VLHKOSŤOU!
V čom ho mám odovzdať? Zber organizovaný v spolupráci so ZŠ

elektrické ventilátory, kávovary,
fritézy, fény, mlynčeky, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny, počítače, holiace strojčeky,
žehličky, vŕtačky, elektrické vláčiky a pod. Odpad musí obsahovať
všetky súčiastky a káble.
Čo v ňom nemôže byť? Sklo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné
škodlivé látky a plasty z obsahom
škodlivín.
V čom ho mám odovzdať? 2x ročne vyložiť pred rodinné domy, zber
organizovaný obecným úradom.

Nedodržiavanie týchto zásad znehodnotí úsilie tých,
ktorým životné prostredie
nie je ľahostajné.
Veríme, že dodržiavanie zásad Vám nepridá prácu, ale ušetrí tým finančne prostriedky na likvidáciu
ostatného domového odpadu. V zvýšenej miere prispeje k zvýšenej ochrane životného prostredia, čo ocení
nielen súčasná ale najmä nasledujúca generácia.
ZMOBO

5. PAPIER Čo to je? Staré noviny a časopisy, kartónové krabice,

6. ELEKTRONICKÝ ŠROT
Čo je to? Chladničky, práčky sporáky, vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, mikrovlné rúry,

v ý vo z
s e pa rova n é h o
o d pa d u
PLASTY
15. 4.
13. 5.
12. 6.
10. 7.
7. 8.
9. 9.
9. 10.
13. 11.
14. 12.

SKLO
20. 4.
18. 5.
17. 6.
15. 7
12. 8.
14. 9.
16. 10.
20. 11.
18. 12.
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Hospodárenie

Správa o hospodárení obce Sihelné za rok 2008
Bežné príjmy
Rozpočet | Skutočnosť
Daňové príjmy
DPFO Výnos dane z príjmov
13000 13331
Daň z pozemkov
193
179
Daň zo stavieb
320
323
Daň z bytov
1
2
Daň za psa
2
Daň za výherné hracie automaty
135
Daň za ubytovanie
10
Daň za užívanie verejného priestranstva
6
6
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
504
510
Nedaňové príjmy
Z prenajatých budov
600
507
Správne poplatky
40
82
pokuty, penále
1
3
Poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb
53
59
Poplatky a platby za jasle, materské školy
10
42
Poplatky a platby za stravné
120
125
Úroky
3
10
Príjem z dobropisov elektrika
60
161
Transfery
230
z toho: na stravu a pomôcky		
51
transfer na materskú škôlku		
47
na kultúru		
10
na pozemné komunikácie		
3
chránená dielňa		
151
na životné prostredie		
8
na dresy, šport		
50
na register obyvateľov		
20
na náklady – aktivačná činnosť		
209
príjem z predaja majetku		
14
prebytok hospodárenia z min. roka		
47
Príjmy bežného,kapitálového rozpočtu, fin. operácie
15288 15950
Výdavky bežného a kap.rozpočtu
oddiel 01116 Obce
mzdy,príplatky OcÚ
1900
poistné do VsZP, Sideria, soc.,spol.
722
cestovné náhrad
3
Energia
117
Voda
3
Poštové služby, telekomunikačné
230
interiérové vybavenie
50
výpočtová technika + telekomunikácie
50
Prevádzkové stroje a prístroje
20
Všeobecný mat., kancel.,čistiace,papier
80
Knihy, časopisy
30
software, licencie
50
Palivo ako zdroj energie		
Reprezentačné
52
Auto benzín
95
Údržba,opravy,servis áut
50
poistenie áut
50
Doprava
100
karty, známky, poplatky
4
údržba výpočtovej techniky
20
údržba prevádz. strojov,prístrojov		
údržba budov
10
Reklama, propagácia
5
Všeobecné služby		
špeciálne služby
50
poplatky
80
stravovanie
70
poistné budov
60
Prídel do soc. fondu
20
odmeny poslancom
40
odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru/dohody
30
nákup výpočtovej		
Nákup telekom. prístrojov		
Nákup prev. strojov a prístrojov		
Nákup os. mot. vozidla		

1710
742
158
225
50
26
26
150
47
9
2
16
87
93
62
11
3
31
8
8
4
8
65
38
207
74
19
40
261
14
88
37
115

Rekonštrukcia budovy OcÚ		
467
oddiel 0112 Finančná oblasť
audítorské služby
20
poplatky
30
47
oddiel 0170 Transakcie verejného dlhu
splátka úroku
500
532
splátka úveru
480
480
oddiel 0320 požiarna ochrana
Energia
30
35
špeciálny mat. + všeobecný mat.
30
57
Palivo ako zdroj energie
15
2
servis,údržba áut
30
8
poistenie áut
16
poistné budov
6
Projekt.a prípravná dokumentácia		
115
odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru/dohody
10
Rekonštrukcia budovy
700 1244
oddiel 0451
údržba MK
5
99
projekt. dokumentácia
300
400
rekonštrukcia MK		
50
oddiel 0510 odpadové hospodárstvo
smetné nádoby		
8
odvoz odpadu
204
224
poplatky za skladku
200
251
oddiel 0560 verejné priestranstvo
údržba verejnej zelene		
17
oddiel 0620 rozvoj obcí
mzdy VPP		
234
odvody aktivačná činnosť		
91
materiál		
32
Nájom dopravných strojov
115
prídel do soc. fondu		
3
stravovanie		
2
poistné		
6
príspevok Drobnej prevádzke
1000
967
oddiel 0630 Zásobovanie pitnou vodou
Energia
5
3
špeciálne služby – rozbor vody		
6
Nákup pozemkov
20
projekt		
150
oddiel 0640 Verejné osvetlenie
Energia
70
71
údržba verejného osvetlenia
5
20
oddiel 0660 Bytové hospodárstvo
Energia		
174
oddiel 0810 Rekreačné a športové služby (telovýchova)
Energia
105
149
materiál		
31
reprezentačné,dary		
4
doprava futbalistov		
48
údržba budov
15
2
poplatky		
2
stravovanie		
7
materiál z dotácie		
50
odmeny
10
príspevok TJ
100
100
nákup pozemkov
200
prípr. projektová dokument.
150
rekonštrukcia ihriska
800
realizácia nových stavieb
2000
130
oddiel 08205 Knižnica
nákup kníh		
5
oddiel 08209 kultúra
energia		
78
Všeobecný mat., kancel., čistiace, papier
10
214
údržba kultúrneho domu
20
105
propagácia folklórne slávností
70
140
propagácia (folklórne slávnosti) ( deň matiek)
5
3
Sihelské Turbo
20
20
príspevok speváckemu zboru
15
15

Hospodárenie / Poplatky
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Správa o hospodárení obce
Sihelné za rok 2008
Dokončenie zo str. 4

príspevok folklórnym skupinám
5
všeobecné služby		
3
oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby
údržba MR		
15
propagácia(časopis Sihelník)
50
57
poplatky za rozhlas		
2
Rekonštrukcia a modernizácia		
386
oddiel 0840 Náboženské a iné spoloč. služby (opatrov. služba)
Energia
4
4
materiál
10
18
údržba cintorína
200
128
členské združeniam
70
21
príspevok charite/opatrovateľská služba/
225
228
nákup chladiar. boxu		
81
oddiel 09111 materská škola
mzda
900
887
odvody
342
370
Energia
110
304
15
11
Voda
Poštovné, telefón
20
1
Všeobecný mat., kancel., čistiace,papier
60
69
Knihy, časopisy
15
9
5
9
Pracovné odevy,obuv
prepravné
1
údržba strojov, prístrojov a zariadení
10
2
údržba budovy
250
106
poplatky banke
12
5
stravovanie
stravné		
29
odmeny na dohody		
12
Prídel do soc. fondu
10
12
13
interier		
výstavba ihriska
400
226
oddiel 09121 základná škola
údržba budovy
180
79
príspevok CZŠ
10
13
všeobecné služby		
3
školský klub
165
Realizácia nových stavieb
130
oddiel 0950
Školenia,kurzy,porady
10
11
oddiel 09601 školská jedáleň
mzda
550
614
odvody
210
220
Energia
40
113
Voda
20
8
Poštové služby, telekomunikačné (nákup elektrospotrebičov)
10
interiér
1
119
18
Všeobecný mat.,kancel.,čistiace,papier
Knihy,časopisy
1
1
Pracovné odevy, obuv
3
4
poplatky banke
1
4
stravovanie
28
Prídel do soc. fondu		
7
90
nákup prevádzkových strojov a prístrojov		
oddiel 10202 Starostlivosť o starých občanov
reprezentačné
40
29
oddiel 1040 Rodina a deti
deň Mikuláša		
4
učebné pomôcky		
5
stravovanie pre deti v hmotnej núdzi		
21
materiál		
10
4
poplatky 		
stravné		
11
Výdavky bežný,kapitálový rozpočet, finančné operácie
15289 15934
Prebytok hospodárenia
16
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Poplatky za služby
poskytované obcou
Sihelné
Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom podľa § 6 a §11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ustanovuje nasledovné poplatky
za služby v eurách:
1. Poplatok za vyhlásenie
v obecnom rozhlase
• za jeden oznam v pracovný deň
5 € (150 Sk)
• za reláciu „Hráme jubilantom“
a smútočné vyhlásenie, nie je spoplatnené
2. Poplatok za verejné
priestranstvo
• verejné priestranstvo, tržnica
2 € (60,25 Sk)
3. Poplatky za overovanie listín
• overovanie podpisov 0,50 €
(15,06 Sk)
• overovanie listín 1,50 €
(45,18 Sk)
4. Poplatky za kopírovacie služby:
fotokópie formátu A4 jednostranne 10 centov/kus
fotokópie formátu A4 obojstranne
15 centov/kus
fotokópie formátu A3 jednostranne 15 centov/kus
fotokópie formátu A3 obojstranne
20 centov/kus
5. Poplatky za stavebný úrad
• sú v samostatnej prílohe
6. Poplatky za odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
• poplatok za odkúpenie 1 m2 je
1,85 € (56 Sk)
7. Poplatky za prenájom kultúrneho domu
Prenájom kultúrneho domu
na určité obdobie – musí byť uzatvorená písomná zmluva o nájme schválená Obecným zastupiteľstvom.
Sála
• základný poplatok 50 €
(1 506 Sk)
• predajné akcie: 50 € (1 506 Sk)
– svadby: pripočítava sa nájom
voda 7 € (210,88 Sk) a spotreba
energie – poplatok za priestor kuchyne 17 € (512,14 Sk), vody 7 €
(210,88 Sk) a spotreba energie
Svadobka
• vypožičanie inventára, taniere,
príbory 19,92 € (600 Sk)

• vypožičanie obrusov (podľa počtu kusov) jeden je za 1 €
(30 Sk)
• 140 x 145 cm 1 € (30 Sk)
• 145 x 220 cm 1,66 € (50 Sk)
8. Poplatky za nájom nebytových priestorov určených
na podnikanie
• oblasť reštaurácií, pohostinstiev, obchodu, predajní
na 11,61 € (350 Sk/m2)
9. Poplatky za nájom v nebytových priestoroch určených
na podnikanie
• oblasť poskytovania služieb
6,63 € (200 Sk/m2)
10. Poplatky za poskytované
služby drobnou prevádzkou
• CAS vývoz septikov: 1x vývoz
16,60 € (500 Sk)
• JCB zemné práce: 1 hod 30 €
(900 Sk)
• DH 112 zemné práce: 1 hod
21,50 € (650 Sk)
• Zetor/preprava: 1 hod 15 €
(450 Sk)
• Tatra hod/samostatne: km 1 €
(30 Sk) km/23,20 € (700 Sk)
• JCB + Tatra: hod = 47 €
(1 400 Sk)
11. Poplatky za vypožičanie inventáru zo školskej jedálne
• taniere, príbory, stoly 33,20 €
(1 000 Sk) – poplatok za kar, vypožičanie inventáru 33,20 €
(1 000 Sk)+práca kuchárok
12. Poplatok za súpisné číslo
• poplatok za nové súpisné číslo 3 €
13. Poplatok za potvrdenie o trvalom pobyte
• poplatok za potvrdenie o trvalom pobyte 3 €
14. Poplatky za pohrebiská
a Dom smútku
• užívanie hrobového miesta jednohrob na 30 rokov 3,50 €
(105 Sk)
• obnova užívania hrobového
miesta na ďalších 10 rokov 8,5 €
(256 Sk)
• rezervácia užívania hrobového miesta na 10 rokov 13,50 €
(406 Sk)
• užívanie hrobového miesta pre
dvojhrob na 30 rokov 7 € (210 Sk)
• rezervácia, obnova užívania
jedného hrobu v dvojhrobe o ďalPokračovanie na str. 6
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Poplatky za služby poskytované obcou Sihelné
Dokončenie z str. 5
ších 10 rokov 8,50 € (256 Sk)
• rezervácia užívania hrobového
miesta na 10 rokov 27 € (813 Sk)
• prepožičania hrobového miesta pre jednohrobku na 30 rokov
16,60 € (500 Sk)
• obnova užívania hrobového
miesta pre hrobku o ďalších 10 rokov 8,50 € (256 Sk)
• rezervácia užívania hrobového miesta na 10 rokov 16,60 €
(500 Sk)

• prepožičanie hrobového miesta pre dvojhrobku na 30 rokov
33,50 € (1 009 Sk)
• rezervácia, obnova užívania
hrobového miesta pre dvojhrobku o ďalších 10 rokov 7 € (512 Sk)
• rezervácia užívania hrobového miesta na 10 rokov 33,50 €
(1 009 Sk)
• prepožičanie hrobového miesta pre detský hrob na 30 rokov
8,50 € (256 Sk)
• rezervácia, obnova hrobového

Správne poplatky
Správne poplatky určuje zákon č. 465/2008 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Konverzný kurz = 30,1260 Sk
za euro (€).
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:
a) pre fyzické osoby
200 Sk / 6,50 €
b) pre právnické osoby
500 Sk/16,50 €
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
1 000 Sk/33 €
2. na stavbu bytových domov
2 000 Sk /66 €
b) na stavby na individuálnu
rekreáciu (rekreačné chaty, rekre-

ačné domy, záhradkárske chaty),
l. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 700 Sk / 23 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 1200 Sk/39,50 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo ind. rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením 700 Sk/23 €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch
rodinných domov, na prípojky
na existujúcu verejnú rozvodnú
sieť 500 Sk/16,50 €
e) na stavbu garáže s jedným
alebo dvoma miestami
700 Sk /23 € (garáž s viac ako
dvoma miestami sa posudzujú
ako samostatné stavby)
f) na zmeny dokončených
stavieb podľa písmen d) a e)
a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením 500 Sk/16,50 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5
mil. Sk vrátane 1 000 Sk/33 €

miesta užívania pre detský hrob
o ďalších 10 rokov 3,50 € (105 Sk)
• každoročný poplatok na údržbu
zelene je od hrobu, včítané rezervovaných miest 1 € (30 Sk)
Prenájom Domu smútku
• za 1 deň 3,50 € (105 Sk)
• poplatok za vstup za účelom kamenosochárskych prác a stavebnej údržby 8,50 € (256 Sk)
• jednoduchý výkop 210 cm x
80 cm x 160 cm 100 € (3 012 Sk)
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane 1 500 Sk/ 49,50 € nad 3 mil.
Sk do 10 mil. Sk vrátane 2 000
Sk/66 € nad 10 mil. Sk do 100 mil.
Sk vrátane 3 500 Sk/116 € nad
100 mil. Sk 6 000 Sk /199 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 500 Sk /16,50 €
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie
1000 Sk/ 33 €
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore
so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby dvojnásobok
sadzby určenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť‘ o povolenie
l. na zmenu užívania stavby, ak
nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60
500 Sk/16,50 €
2. na odstránenie stavby
200 Sk/6,50 €

Z histórie / Poplatky

• dvojhrobový výkop 210 cm x
80 cm x 210 cm 133 € (4 006 Sk)
• výkop jednohrobky 240 cm x
110 cm x 160 cm 166 € (5 000 Sk)
• výkop dvojhrobky 240 cm x
110 cm x 210 cm 200 € (2 025 Sk)
• detský hrob mladšie ako 10 rokov 160 cm x 60 cm x 120 cm
33,50 € (1 009 Sk)
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Bc. Jozef Gabriel,
starosta obce
3. informačného. reklamného
alebo propagačného zariadenia,
za každé jednotlivé zariadenia
1 500 Sk 49,50 €
4. terénnych úprav 200 Sk/6,50 €
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby 500 Sk/16,50 €
6. terénnych úprav v ochrannom
pásme dopravnej stavby
500 Sk/16,50 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 3 000 Sk/99,50 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 500 Sk/16,50 €
Položka 62a
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom do 1,5 mil.
Sk vrátane 500 Sk/16,50 € nad
1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane
700 Sk/23 € nad 3 mil. Sk do 10
mil. Sk vrátane 1 000 Sk/33 € nad
l0 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane
2 000 Sk /66 €
nad 100 mil. Sk 3 000 Sk/99,50 €
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby
500 Sk/16,50 €
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby
1000 Sk/33 €.
Bc. Jozef Gabriel,
starosta obce

Názory / Výchova deti
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Nechajte maličkých prichádzať ku mne…
Príspevky občanov…

Neviem, či sa mi to zdá, no niekedy mám pocit, že niektorí ľudia sa
boja vojsť do kostola a radšej ostávajú počas celej svätej omše v chodbičke. Už viacerí kňazi vyzývali, aby
všetci vošli do kostola, je tam dostatok
miesta pre každého, no akosi sa mnohí tvária hlucho a robia si po svojom.
Stretla som sa aj s takým ospravedlnením, že im býva v kostole zle, nevoľno. Viem pochopiť, keď príde niekomu
zle, no nestáva sa to nikomu pravidelne každú nedeľu a sviatok.
Nechcem nikoho súdiť ani kritizovať, ale obraciam sa na všetkých,
ktorých sa to týka, s prosbou, aby
uvoľnili tento priestor pre rodičov
s malými deťmi, či už v kočíkoch
alebo aj bez nich.

Uvediem takýto príklad:
Ak si pamätáte, tak na poslednú
odpustovú slávnosť bolo dosť chladné počasie. Naozaj bola riadna zima. Ako mnoho iných, aj my sme
chceli byť na slávnostnej svätej omši
a keďže máme malé dieťa, tak sme
šli s kočíkom. Nerátali sme s tým, že
bude až tak zima. No poviem vám,
neboli sme tam s kočíkom sami. Bolo nás tam viac. Keď začala svätá omša, posunuli sme sa ku vchodovým dverám, aby na nás nefúkalo a aby sme tak nemrzli. Na tento priestor sa nás zopár vošlo, no
nie úplne všetci. Ostatní ostali stáť
v okolí kostola, no keďže bola ozaj
poriadna zima, mnohé rodiny to
vzdali a odišli, takže neboli na svätej omši. Bolo mi to ľúto, ale bola

som aj pohoršená neohľaduplnosťou iných, pretože keby všetci tí, čo
ostali stáť v chodbičke, vošli do kostola, kde bolo naozaj ešte dosť voľného miesta (bola som na sv. prijímaní, tak som videla), my s kočíkmi
by sme sa boli vošli všetci do chodbičky a nemusel nikto pre zimu odchádzať.
Keďže v našom kostole nie je vyhradený priestor pre rodičov s malými deťmi, tak aspoň táto chodbička by mohla ostať voľná pre takéto
prípady. Neviem, ako by sa zatvárili
ostatní veriaci, keby sme všetci s kočíkmi vošli do kostola. Verím, že by
sa čudovali, čo tam robíme a čo neostaneme vonku alebo v chodbičke,
pretože malé deti občas zaplačú,
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zamrnčia, treba ich niekedy v kočíku aj pohojdať, odísť s nimi, čo dosť
vyrušuje. No keď je chodbička zaplnená, tak potom kam máme ísť?
Blíži sa jar (podľa kalendára už
síce je), potom čoraz teplejšie počasie a znovu nás v okolí kostola začne
s kočíkmi pribúdať. Ale okrem nás
tam pribudnú aj takí, ktorí sa chcú
len „zašiť“ a vyrušujú nás, čo sa aj
vonku chceme svätej omše zúčastniť činne, nábožne a pozorne, ako
to má robiť každý veriaci. A aj toto
je jeden z dôvodov, prečo by sme uvítali, keby chodbička bola sprístupnená hlavne rodinám s deťmi. Som
toho názoru, že deti treba privádzať na svätú omšu odmalička. Veď
aj Pán Ježiš povedal: „nechajte maličkých prichádzať ku mne“ (porov.
Mt 19, 14)
Anna Romaňáková

Výchova v MŠ prostredníctvom životného
prostredia – pre naše životné prostredie
Naša Zem nám vytvára všetky potrebné podmienky pre rozvoj všetkého
živého. Udržuje život, vytvára
priestor pre všetko živé, čo tu
máme, čo tu je a čo tu existuje.
Túto realitu a skutočnosť chápe asi každý z nás.
Našu Zem – životné prostredie, prírodu si však treba stále
viac a viac vážiť, chrániť a uznávať ju. Veď sú to naše spoločné
hodnoty, životné hodnoty, ktoré
sú tu len pre nás, pre ľudí a pre
všetky živé tvory na našej planéte. A práve preto je to na nás.
Každý z nás by si mal vytvoriť
ešte vrúcnejší vzťah k prírode
a k ochrane životného priestoru. Mali by sme si uvedomiť, že
len spoločnými silami tu môžeme žiť a prežiť my ľudia, rastliny, ostatne živé tvory a naša
Zem. Aj preto prvoradou úlohou dnešného sveta je obnovenie harmónie života na Zemi,
presnejšie obnovenie harmónie životného prostredia. Určite všetci chceme mať a zanechať tu a teraz dobré podmienky
(nutné k životu na našej Zemi)
k zdraviu nás všetkých, našich
detí a ďalších budúcich generácii. Tak ako sa o to snažili aj naši predkovia. Všetci spoločne si
musíme uvedomiť, že je na čase
obnoviť znečistené prostredie.
Obnoviť a podporiť harmóniu
prírody, mať s ňou súcit a zároveň nestratiť s ňou kontakt. Záleží nám na tom, aby sme dýchali zdravý vzduch a mali zdravú prírodu. Ak budeme uzná-

vať viac životné hodnoty, múdro
a citlivo konať v prospech prírody, ochrany a zachovania života vo všetkých jeho formách potom určite prispejeme k spoločnému dielu svojím pričinením.
Veď všetci sme závislí a úzko
spätý s prírodou a s prostredím,
v ktorom žijeme. No prežívanie
dnešného človeka je ovplyvnené
papierom, publicistikou, spracovaným obrazom a zvukom,
médiami. A samozrejme životným tempom a životným vývojom, modernou dobou. S cieľavedomou výchovou v oblasti prírody a životného prostredia sa
začína už u deti v MŠ. Pod názvom environmentálna výchova sa začína formovať už od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych
zvláštnosti detí. V predškolskom veku sú deti k všetkému
citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie aj k novým názorom, podnetom a nápadom. Preto je správne ukázať už aj deťom, čo môžu svojím správnym návykom a postojom k životnému prostrediu vytvárať. Čím skôr ich k tomu vedieme, tým je väčší predpoklad,
že dosiahneme dobré pozitívne výsledky. Environmentálna
výchova je v MŠ pestrá, zaujímavá, hravá. Vytvárame v nej
spoločne vhodné podmienky
pre pozitívne citové zážitky detí. Zároveň deti oboznamujeme so životným prostredím. Vedieme ich k výchove pre životné
prostredie, ale vychovávame ich
aj prostredníctvom životného

Na ploche vyznačenej ako rybník boli položené-vložené rôzne predmety. Úlohou mladších detí bolo zbierať, triediť a zdôvodniť predmety, ktoré do rybníka (ani do prírody) nepatria. Po splnení úlohy
do vyčisteného rybníka potom ukladali zvieratka, ktoré sa vedia vo
vode pohybovať a ktoré tam patria. Na záver sa zahrali hru pláva,
pláva ...
Daná edukačná aktivita bola zameraná na ochranu prírody a životného prostredia. Deti ju predviedli aktívne a ukážkovo zaujímavo. Aktivita zameraná na environmentálnu výchovu ich zaujala
v plnom rozsahu.
prostredia. Pri aplikácii environmentálnej výchovy v praxi sa
zameriavame najmä na hry s environmentálnymi prvkami. Deťom zároveň poskytujeme základné poznatky o prírode, okolitom svete. Dosiahnuť chceme,
aby získavali primerané poznatky o prírode o jej ochrane a aby
si vypestovali základné návyky
ekologického konania primerané ich veku. Aby spoznávali prírodu a jej veľký význam pre človeka. Zároveň detí spoznávajú

aj krásy prírody, učia sa ju vnímať, rozvíjajú svoj citový vzťah
k nej a k svojmu okoliu. Učia sa
niesť zodpovednosť za svoje konanie. Deti spoznávajú aj symboly životného prostredia – vodu, vzduch, Zem, strom. V MŠ
cez projekty environmentálnej
výchovy sa učia chápať, prežívať a konať, pretože správny postoj a vzťah k prírode a životnému prostrediu je najdôležitejším cieľom reality a potreby súčasného sveta.
– MŠ
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Futbal

Súťažné obdobie 2008 / 09, stav súťaže
k 19. 11. 2008

2. trieda Muži
1. O. B. Potok 12 10 2 0 35:10 32
2. Sihelné 12 8 3 1 30:12 27
3. Bziny
12 9 0 3 29:18 27
4. Zákamenné12 6 1 3 29:11 25
5. Habovka 12 5 2 5 25:25 17
6. Podbiel 12 5 1 6 21:25 16
7. Hruštín 12 3 5 4 20:20 14
8. Párnica 12 3 4 5 17:23 13
9. O. Lesná 12 3 3 6 18:24 12
10. Vasilov
12 3 2 7 19:33 11
11. Liesek
12 1 2 9 16:29 5
12. Beňadovo 12 1 1 10 16:45 4
1. trieda DORAST
1. Dlhá
14 10 0 4 44:27 30
2. Veličná
14 8 1 5 27:27 25
3. Zákamenné14 7 3 4 24:23 24
4. Lokca
14 7 2 5 29:22 23
5. Zubrohlava14 7 2 5 25:20 23
6. Beňadovo 14 7 2 5 30:26 23
7. Sihelné 13 6 3 4 22:16 21
8. Vavrečka 14 6 2 6 30:31 20
9. Novoť
13 5 2 6 30:32 17
10. O. Lesná 14 5 2 7 22:26 17
11. O. Polhora 14 4 4 6 25:21 16
12. Hruštín 14 2 4 8 23:38 10
13. Klin
14 1 3 10 14:36 6

OBEC PRIPRAVUJE IHRISKO
S UMELÝM TRÁVNIKOM
– prípravné na volejbal, futbal, basketbal

Hokejbalový turnaj
V rámci jarných prázdnin
sa 2. marca 2009 uskutočnil
v Sihelnom hokejbalový
turnaj, ktorý má už svoju
tradíciu.

Odohral sa už 6. ročník tohto
turnaja, ktorý organizuje náš duchovný otec, pán farár, Ľuboš Šípoš. Od 10 00 hod. doobeda sa stretli všetci chalani, ktorých hokej-

bal baví a radi ho hrávajú. Chalani sa rozdelili do piatich (družstiev) tímov. Turnaj bol od začiatku veľmi napínavý. Hralo sa systémom každý s každým. Po skončení všetkých zápasov bolo záverečné vyhodnotenie a napokon ví-

ťazom turnaja sa stal „All stars team“, ktorým blahoželáme a tiež
ďakujeme všetkým tímom, chalanom, ktorí sa zúčastnili turnaja.
Všetci hráči dostali sladkú odmenu, a už teraz sa tešia na ďalší ročník tohto turnaja.
– P. CH.
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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Umenie vytrvať
Sú situácie, ktoré dokážu preveriť naše
schopnosti, vlastnosti a kvality. Aj pri nedávnom spoločnom zdolávaní Kriváňa bolo dosť príležitostí otestovať nielen fyzickú
kondíciu, ale aj našu výdrž a trpezlivosť.
Počas niekoľkohodinového výstupu mnohokrát zaznievali povzdychy: „Ja už nevládzem, už nejdem ďalej, vraciam sa späť...“
Aj to bolo riešenie situácie. Našťastie zvíťazila vytrvalosť! Aj keď nohy už nevládali,
túžba zdolať končiar nás hnala stále vyššie
a vyššie. Nakoniec zvíťazila naša nezlomnosť a trpezlivosť.
Aj v takýchto situáciách si človek uvedomuje, aká je pre život potrebná výdrž a trpezlivosť.
A ak by sme si chceli vytvoriť predstavu, čo trpezlivosť vlastne je, stačí sa pozrieť
na malé dieťa, ktoré sa začína učiť chodiť.

Padá, opäť padá a predsa sa znova pokúša.
Robí pokroky, až jedného dňa začne chodiť
bez pádov.
Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Jeden kňaz k tomuto slovenskému prísloviu
poznamenal, že asi preto je v prírode tak
málo ruží... Bude to teda asi pravda, že nájsť
trpezlivého človeka je skôr rarita.
Netreba chodiť ďaleko. Stačí, ak sa každý pozrie sám do svojho vnútra. Koľko je
takých situácií, kedy strácame pevnú pôdu
pod nohami a túžime pred tým všetkým
ujsť. Manželské konflikty, rodinné nezhody,
problémy v práci, choroba... Aj v bolestivej
situácii, keď možno iba dúfať, treba trpezlivú výdrž. Trpezlivo vydržať, neklesať na duchu, necúvnuť naspäť: to sú cnosti, na ktoré
sa dnes zabúda. A predsa by sme ich nutne
potrebovali, aby sme zvládli svoj život a plní

8. august, na vrchole Kriváňa
nádeje prečkali problémy nášho sveta. Preto by sme si mali želať ducha trpezlivosti, aby
sme sa nevzdali, keď budeme stáť pred ťažkými situáciami, keď nám bude niečo pripadať neriešiteľné.
Ježišovo trpezlivé znášanie utrpenia je
a bude pre každého z nás vzorom a idolom.
A tak aj tohtoročná odpustová slávnosť môže byť pre každého z nás povzbudením.
Tých ruží je skutočne málo. Nech v nás
kvitne aspoň trpezlivosť.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Zdolaný velikán
Formy oddychu sú rôzne. Niekto sa v lete vyvaľuje na pláži, niekto opeká v lese slaninu a niekto testuje svoju fyzickú kondíciu
v horách. A tak sme sa aj tohto roku rozhodli,
že sa pokúsime zdolať niektorý z tatranských
Pokračovanie – s. 11

2. strana / 7. 9. 2009

Sihelník 2

Samospráva obce

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Uznesenie zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva z 1. 6. 2009 o 1630 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 30. júna 2008
do 31. decembra 2008.
C. Nesúhlasí:
1. S vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Protipožiarna lesná cesta Plšetnica – rekonštrukcia z dôvodu:
• v projekte nie je zapracovaný
úsek cesty Sihelné za dedinou až
Dušak C-KN č. parcely 1679 cca
dĺžky 750 m.
• projekt nebol riadne prejednaný na valnej hromade Združenia bývalých urbarialistov Sihelné pozemkové spoločenstvo, čo je
v rozpore so stanovami združenia.
D. Ukladá:
1. Premiestniť kontajner na sklo
do lokality okolo kultúrneho domu.
2. Vybudovať zábradlie pod
kostolom pri moste na parkovacích plochách okolo potoka.
E. Schvaľuje:
1. • predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP – 4.1a
– 2009/01 za účelom realizácie
projektu „Revitalizácia obce Sihelné,“ ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce Sihelné a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sihelné
• zabezpečenie realizácie projektu „Revitalizácia obce Sihelné“
Obcou Sihelné po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
• financovanie projektu „Revitalizácia obce Sihelné“ vo výške
5 % z celkových výdavkov na projekt t. j. vo výške 33 569,61 eur.
2. Predloženie financovania
projektu z fondov Európskej únie:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sihelné.
3. Vlastné zdroje vo výške 5 %
na projekt „Obstaranie zariadenia
na likvidáciu a zhodnocovanie biologického odpadu“, t. j. vo výške
4 887,75 eur.
4. Žiadosť o prenajatie cesty
KN-C č. p. 20944 v k. ú. Oravská
Polhora, t. j. spojnica cesty Oravská Polhora – štátna hranica a Sihelné za dedinou od Združenia bývalých urbarialistov Sihelné.
5. Príspevok obecnému Hasičskému zboru na súťaže vo výške 70 eur.
žiados6. • predloženie
ti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP – 1.1 – 2009/01

Rekonštrukcia obecnej bytovky
za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia základnej školy Sihelné,“ ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
a územným plánom obce;
• zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia základnej školy Sihelné“ Obcou Sihelné
po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok;
• financovanie projektu vo výške
5% z celkových výdavkov na projekt, t. j. vo výške 23 391,31 eur.
G. Ruší:
1. Uznesenie B/1 zo dňa 23. 3.
2009.
Uznesenie zo zasadania
mimoriadneho Obecného zastupiteľstva z 13. 6.
2009 o 19 30 hodine v zasadačke
OcÚ Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko kontrolóra obce
Sihelné o stave, vývoji dlhu k prijatým úverom.
B. Súhlasí:
1. S investičným zámerom
a rozsahom prác na projekt: „Zateplenie bytového domu č. p. 215
v Sihelnom.“
2. S predložením žiadosti o úver na projekt: „Zateplenie bytového domu č. p. 215 v Sihelnom“ vo výške 39 114,40 eur
(1 178 360,40 SK).
3. So zabezpečením úveru
na realizáciu projektu: „Zateplenie bytového domu č. p. 215 v Sihelnom“ zmluvou s bankou pre realizáciu záložného práva na pohľadávku.

E. Schvaľuje:
1. Začleniť do rozpočtu Obce Sihelné na rok 2010 finančné prostriedky na splátky úveru
do Štátneho fondu rozvoja bývania,
ktorý bol prijatý na projekt: „Zateplenie bytového domu č. p. 215 v Sihelnom“ vo výške 2 640 eur.
Uznesenie zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva z 27. 7. 2009 o 17 00 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko k úprave rozpočtu Obce Sihelné na rok 2009.
2. Záznam kontrolóra Obce
Sihelné o vykonaných kontrolách
za obdobie I. štvrťroka 2009.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 30. 6. do 31. 12. 2009.
E. Schvaľuje:
1. Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci pre p. Margitu Gnidiakovú, bytom Sihelné č.
p. 454 na odstránenie škôd spôsobených požiarom v rodinnom dome vo výške 100 eur.
2. Zabezpečenie úveru zmenku Obce Sihelné
3. Záväzok obce poukazovať
z príjmov obce z podielových daní
na účet vedený v Dexii, a. s.
4. Prijatie úveru z Dexie, a.
s. vo výške 9 959 eur, a to za účelom preklenutia časového nesúladu medzi potrebami financovania
a tvorbou zdrojov krytia.
F. Neschvaľuje:
1. Výstavbu rodinného domu
Ing. Tomášovi Gálikovi a manželke Ing. Silvii Gálikovej, bytom Si-

helné č. p. 21 na KN par. č. 594/2;
KN 595/2; KN 594/2; KN 595/7;
KN 595/8; KN 595/1 a to z dôvodu: • na parcelách KN 594/1;
KN 595/4; KN 595/6; KN 595/5;
KN 594/5; 594/4; KN 595/7; KN
595/8; KN 594/6; KN 1333/4; KN
1333/5; KN 1333/6; KN 1333/7;
KN 599/5; KN 1333/3 vytvorených geometrickým plánom č.
37048201–96/2009 Ing. Jaroslavom Genšorom je v súčasnosti prístupová cesta na polia a v budúcnosti sa plánuje ako prístupová
cesta k individuálnej bytovej výstavbe.
2. Žiadosť o pridelenie bytu
pre manželov Jozef Tokár a Veronika Tokárová, obaja bytom Sihelné č. p. 80, nakoľko nie sú voľné byty. Žiadosť bude prehodnotená po dokončení 6 b. j. Sihelné č.
p. 215, kde sa realizuje výstavba
nových bytov.
3. Žiadosť o pridelenie bytu
pre p. Annu Romaňákovú, bytom
Sihelné č. p. 443, nakoľko nie sú
voľné byty. Žiadosť bude prehodnotená po dokončení 6 b. j. Sihelné 215, kde sa realizuje výstavba
nových bytov.
4. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci
na opravu škôd spôsobených prívalovými dažďami pre Spoločenstvo bytov, Sihelné č. p. 475. Obcou Sihelné bol vyhlásený III.
stupeň povodňovej aktivity. Ak
štát uvoľní finančné prostriedky na tento účel, tak Obec Sihelné poskytne jednorazovú finančnú pomoc na opravu škôd.
Bc. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

Samospráva obce
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Obec využíva letné obdobie na prácu
Po letných prázdninách
a období dovoleniek mnohí
z nás nastúpili do škôl alebo
do zamestnania. Možno
oddýchli a načerpali nových
síl, ale mnohí museli pracovať
naplno, lebo keď nezarobia
peniaze v lete, tak v zime je to
zložitejšie. Tak podobne je to
aj u nás v obci, musí sa využiť
letné obdobie na prácu.
Hneď v jarnom období sme začali s nadstavbou bytovky č. 215.
Najprv sa zhodila strecha a postupne sa realizovali nové múry a krov, lebo sme chceli, aby nevznikli veľké škody na majetku pri
daždivom počasí. Bytovka sa aj zateplila a tým dosiahla nový vzhľad.
Výstavbu realizuje obec Sihelné
– drobná prevádzka v spolupráci
s nezamestnanými z úradu práce.
Prvý nájomníci by sa mohli nasťahovať 1. novembra tohto roka. Ide
o štyri malé jednoizbové byty.
Taktiež hneď v jarnom období
sa započalo s dobudovaním viac
účelového ihriska pri Materskej
škole. Zemné práce sme realizovali vlastnými mechanizmami. Betónové základy, dodávku štrkového podkladu, vyrovnanie a zhutňovanie podkladu pod umelú trávu realizovala firma Stavpoč s.r.o.
Klin. Finálne práce, čiže pokladanie umelého trávnika, mantinelov a športového náradia realizovala firma M-Cup s.r.o. Bratislava. Na túto finálnu časť bola obci
poskytnutá dotácia s Úradu vlády. SR vo výške 1,2 mil. Sk. Cel-

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. Vľavo je splnomocnenec vlády SR pán Dušan Gális a poslankyňa
NR SR pani Viera Mazurová, starosta obce Jozef Gabriel
ková hodnota stavby je okolo 2.
mil. Sk. V súčasnosti sa v areáli realizujú terénne práce. Budujú sa
chodníky k ihrisku a preliezačkám
zo zámkovej dlažby. Chceli by sme
to dokončiť v tomto období. Som
rád, že tam chodí veľa detí, lebo
je to pre nich, ale som zarmútený
z toho, že si nevedia chrániť tento
majetok a devastujú ho. Je to Váš
majetok, chráňte si ho.
Každý rok sa v obci organizujú dve veľké akcie. Sú to Folklórne

slávnosti pod Babou horou a Piľskom a Sihelnianske turbo. Som
presvedčený, že obidve akcie sú
vydarenými podujatiami. V deň
folklórnych slávností sa otvorilo aj
multifunkčné ihrisko, ktoré prišiel
otvoriť splnomocnenie vlády SR
pre šport a mládež pán Dušan Gális a poslankyňa NR SR pani Viera Mazurová. Prvý zápas na tomto ihrisku odohrali naši futbalisti a bývalí reprezentanti Československa a Slovenska vo futbale. Bola to veľmi milá a príjemná akcia.

Touto cestou chcem poďakovať
organizátorom Sihelského turba
a držím im palce do budúcich rokov.
Nemalý úspech dosiahli naše futbalové mužstvá. Muži postúpili po suverénnej jarnej časti bez prehry a bez inkasovaného gólu na súperových ihriskách
do najvyššej oravskej súťaže. Ďalej dorast postúpil do 5. ligy, teda
bude hrať aj mimo regiónu Oravy. Mladší žiaci vyhrali celooravský turnaj a stali sa víťazmi v tejto
kategórii. Som rád, že sa nájdu ľudia, ktorí sa tomuto športu venujú
aj za cenu voľného času a bez nároku na odmenu. Chcem sa im touto
cestou poďakovať a popriať im veľa športových úspechov.
Elektrická sieť a trafostanica pri novej IBV oproti kostolu sa
má realizovať podľa prísľubu Stredoslovenskej energetiky koncom
mesiaca októbra a začiatkom novembra. V súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie na vodovod
a kanalizáciu na tejto ulici.
V minulom mesiaci sa predĺžilo
verejné osvetlenie a rozhlas na ulici za školou.
Zakúpil sa nový traktor s prednou radlicou a a dvojnápravovou
vlečkou pre obec z dotácie, ktorá
sa nám podarila vybaviť z ministerstva životného prostredia SR.

Dokončené multifunkčné ihrisko a detské ihrisko pri materskej škôlke

Bc. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
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XVII. Folklórne slávnosti pod Babou
horou a Pilskom v Sihelnom
26. 7. 2009 SIHELNÉ

Krásny deň
Deň ako vyšitý. Aj keď sa ponad Babou horou a Pilskom
presúvali mraky, v Sihelnom
nás vítalo slnečné počasie a vyzdobený   voz, ťahaný koňmi
s veselou spievajúcou a hrajúcou družinou – členmi folklórnej skupiny Magura. Doviedol
nás priamo do amfiteátra, kde
už všetko organizoval starosta Gabriel. Program XVII.
Folklórnych slávností mohol
začať.

deti i malých muzikantov, Goralov spod Beskýd, pokračovateľov folklórneho odkazu predkov,
dedičov tradícií.

V programe Z čistého prameňa uviedli svoje programové bloky deti zo súborov a skupín Pietruska, Goralček a Sihelček zo Sihelného, Kašunka a He-

ligón z Rabčíc, Goralecki z Rabče. Aj keď z technických príčin
neprišiel detský súbor zo Zuberca, deti z podbeskydských obcí svojím bezprostredným detským hravým prejavom a zvládnutím scenárov, ktoré pripravili ich vedúci, opäť divákov zaujali a presvedčili o ich talente. Muzikantsky dobrou úrov-

ňou vynikala Pietruska, ľudová
hudba detí z rodu Bjelákovcov,
vekom už mládežnícka ľudová
hudba a Heligón z Rabčíc, je to
veľká zásluha ich vedúcich Ladislava Bjeláka a Miroslava Tropeka. Vedúce detských folklórnych
súborov Valika Baľáková, Janka
Fernezová, Ľudmila Ptačinová
a učiteľky zo Sihelného Katarí-

Ako obvykle, aj dopoludnie
bolo venované Slávnostiam svätou omšou.
Popoludní sa v prvom programe Privítanka predstavili krátkym vstupom všetci domáci
účinkujúci, aby predviedli ukážku zo svojho programu a pozdravili divákov. V rámci Privítanky otvorili príhovorom XVII.
ročník Slávností starosta obce Sihelné, Bc. Jozef Gabriel,
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Viera Mazúrová, poslankyňa NR SR a PhDr. Miroslav
Žabenský, riaditeľ OKS, ktorí
popriali všetkým bohaté zážitky
a krásny sviatočný deň, čo sa určite vo veľkej miere splnilo. Veď
komu by nezajasalo srdce pri pohľade na spievajúce a tancujúce
na Maslaňáková a Daniela Masničáková znova dokázali, že vedia pripraviť zaujímavý program
z folklórneho prostredia svojich
obcí, vyhľadávať a na scénu postaviť zaujímavé témy z autentického prostredia, za čo im patrí naše poďakovanie.
Ústrednou témou programu
folklórnych skupín Vjonecek žeľony bola svadba. Taká, aká bývala v autentickom prostredí obcí pod Babou horou a Pilskom.
„Parta moja, parta, zelený veniec, našiel mi ho družba, švárny mládenec.
Parta moja, parta, zelený veniec, už je tebe dievča, ostatný
koniec.
Ticho si si viedla v stave panenskom, ešte tichšie budeš
v stave manželskom.“
Všetky svadobné zvyky mali svoju postupnosť. Nás zaujala
časť príchodu svadobčanov pre

kultúra
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nevestu, odpytovanie a obradné vyvrcholenie svadby – čepčenie. V tomto duchu si pripravili program folklórne skupiny
zo Sihelného, Oravskej Polhory, Rabčíc i hosťujúca FS z Babína. Poväčšine len oprášili a obnovili pôvodné scenáre, veď
svadbu už v programoch v minulých rokoch uvádzali na rôznych folklórnych slávnostiach.
Tentokrát sme sa však zamerali na úvodné časti svadby a spomínané čepčenie. Všetky skupiny uviedli svadobné zvyky z autentického prostredia svojej obce, starobylé piesne, odobierku.
Príchod svadobčanov na vyzdobenom voze, ťahanom statnými
koňmi, umocnil sviatočnú atmosféru. Osobitne zaujal program
a texty piesní FS Magura zo Sihelného, ktoré spolu s Polhorankou predstavili podobu svadby z najstarších čias, takú, akú si
už mladšia generácia nepamätá.
Dokázali, že vo folklórnej skupi-

ne, ktorú vedie Kristína Vnenčáková, sú veľké rezervy , týkajúce
sa nápadov a námetov pre ďalšie programy, vedia ich vyhľadať a uviesť do scénickej podoby. Po doplnení ďalšími členmiaj mladšími má skupina sľubnú
perspektívu do budúcich rokov.
Svadobnú atmosféru originálnymi piesňami umocnili ľudové
hudby Bjelákovci a nová hudba
Miroslava Brandýsa zo Sihelného. Tradičné čepčenie s rabčickými melódiami uviedla FS Rabčičanka, ktorá pod vedením V.
Baľákovej patrí medzi popred-

né na Orave; ako hosť vystúpila obnovená FS z Babína, ktorú pripravil Martin Matys a Oľga Kubasová. V pásme Kyčkanie
zaujali žartovnými hádankami,
pesničkami a celkovým veselým
prejavom, ktorý k svadbe nesporne patrí. Po odznení svadby, na príprave ktorej sa okrem
autorov podieľal nemalým dielom aj Ivan Matis, nasledoval záverečný program Keď sme sa tu
zišli.
V ňom sa pred naplneným
hľadiskom občanom Sihelného

a hosťom predstavili tri kolektívy, ktoré uviedli štylizovaný folklór.
Folklórny súbor Jánošík zo
Svitu už na FSPBHaP účinkoval
a ani tentoraz divákov nesklamal. Tento súbor s vyše 50-ročnou tradíciou trvania splnil naše
očakávania kvalitného programu, uviedli tance z regiónu Šariš, Horehronie, Liptov, Pohronie a fujaristov. Folklórny súbor
Družba z Trenčína predstavil
v choreografickom bloku piesne
a tance z trenčianskesho a myjavského regiónu. Súbor tohto

roku oslávi 55. výročie svojho
založenia a patrí medzi popredné na Slovensku.
Jediným zahraničným účastníkom na tohtoročných slávnostiach bol folklórny súbor Lipowianie z Lipowa pri Lodygowicach v Poľsku, uviedli tradičné tance, hudbu a piesne zo
žywieckého regiónu.
Slávnosti,
ako
obvykle
po stránke réžie a scenárov zabezpečovala O. Žabenská, moderovala Mgr. Andrea Moravčíková.
Tohtoročné folklórne
slávnosti, ktoré pripravilo OKS
v Dolnom Kubíne po programovej stránke spolu s vedúcimi súborov a OcÚ v Sihelnom
ako hlavný organizačný a technický garant, môžeme hodnotiť
ako vydarené, pohodové a perspektívne. Veď dorastá mladá
generácia, ktorá prejavuje záujem o folklór. V úcte a vážnosti sa zachovali pôvodné tradície
a aj ich nositelia. Záujem dobudovať scénu, amfiteáter a podporovať účinkujúcich aj ich vedúcich v prostredí vlastnej obce
má aj OcÚ a jeho poslanci.
Tešíme sa už teraz na ten budúci ročník, do ktorého sa v plnej miere zaangažujú domáci
organizátori a odhalia tak ďalšie pôvodné, osobité a prastaré zvyky a tradície v podaní všetkých súborov a skupín
spod Babej hory a Pilska. Úlohou prípravného výboru bude
rozmýšľať nad ústrednou témou XVIII. ročníka a výberom
hosťujúcich súborov.
Mgr. Oľga Žabenská
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Sihelské turbo 2009
Predposledná augustová nedeľa už tretí rok patrila predovšetkým podomácky vyrobeným traktorom, ich majiteľom
a fanúšikom.
Tento rok sa tak udialo 23. augusta, kedy sa konal tretí ročník Si-

helského turba. Prípravy na túto akciu začínajú asi 2 mesiace
predtým, ale najmä posledný mesiac sú veľmi intenzívne. Treba
zabezpečiť sponzorov, propagáciu, organizátorský tím, pripraviť trať, osloviť súťažiacich, nakúpiť proviant...Týždeň pred sú-

ťažou sme začínali „makať“ skutočne naplno, nakoľko všetko sa
pripravovalo v novej lokalite, ktorú sme museli pretvoriť zo zelenej
lúky na pretekársku trať. Táto trať
mala byť nielen náročná a divácky atraktívna, ale zároveň bezpečná pre návštevníkov. Prioritou bol

aj dobrý výhľad na trať, aby sa diváci nemuseli presúvať k jednotlivým disciplínam, ale aby mali celú
súťaž „ako na dlani“.
Aj na základe ohlasov návštevníkov Sihelského turba 2009 i samotných súťažiacich môžeme povedať, že sa nám podarilo vytvo-

Turbo

riť skutočne náročnú trať. K tomu
nám pomohla trošku aj samotná
príroda, keď nám zoslala poriadny dážď. Ešte v sobotu doobeda
sme trať polievali vodou, aby bola zaujímavejšia a náročnejšia.
No už poobede bolo jasné, že vody na nej bude neúrekom. A skutočne: v nedeľu sme hlboké jamy
na trati museli vyčerpať, lebo tie
sa po celonočnom daždi podobali skôr na bazény a nie na trať,
do ktorej by mal vojsť nejaký traktor... Celá trať bola do hĺbky rozmočená a traktoristom pripravila mnoho horúcich chvíľ i rôznych
prekvapení. No zruční traktoristi
si poradili so všetkými nástrahami
a prekonávali aj tie prekážky, ktoré sa na začiatku zdali neprekonateľné! Občas im síce museli pomôcť ich kolegovia, aby ich dostali z blata, no všetko sa dialo s povzbudzovaním obecenstva, uznaním ostatných súťažiacich a hlavne s úsmevom. Spomínaná súťažná trať bola tento rok skutočne náročná a navyše bola „vylepšená“
novými prekážkami. Jednou z takýchto prekážok boli priečne žrde. To, čo vyzeralo na pohľad nevinne, bolo v skutočnosti pomerne náročné. So zablatenými kolesami sa na týchto žŕdkach poriadne šmýkalo, traktory poskakovali
ako na trampolíne, divákom tuhla
krv v žilách a nejeden súťažiaci tu
stratil pár cenných sekúnd. Novinkou v disciplínach bol aj tradičný slalom, ktorý v prvých dvoch
ročníkoch museli traktory absol-
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vovať s drevom, avšak tento ročník bol trošku pozmenený. Nejazdilo sa s drevom, ale súťažiaci museli polovicu trate pomedzi kužele z pneumatík cúvať. Jazdou zručnosti bola opäť disciplína, v ktorej
museli prejsť traktoristi po dvoch
dlhých drevách: raz jednou a raz
druhou stranou traktora, čo nebolo zasa jednoduché práve kvôli
všadeprítomnej vode a blatu. Tradičnou rýchlostnou disciplínou
bol šprint, kde sa súťažiaci priamym vyraďovaním v rozjazdách

dostávali až do semifinále a nakoniec do finále. Súťaže sa tento rok
zúčastnilo 30 traktoristov so svojimi „výtvormi“. V kategórii 2x4
sme mali 13 súťažiacich a v kategórii 4x4 to bolo 17 traktorov. Veľmi nás potešilo, že prišli nielen
účastníci minulých ročníkov, ale aj
mnohí noví. Opäť to boli súťažiaci
nielen zo Sihelného, ale aj z okolitých dedín: z Or. Polhory, Rabče,
Klina, Zubrohlavy, Námestova,
Hruštína... Zároveň sme mohli
vidieť mnoho vylepšení na minu-
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loročných strojoch, i zopár úplne nových mašín, pre ktoré bola tohtoročná súťaž skutočne tvrdou skúškou. Aj keď sa vyskytlo
zopár technických porúch, šikovné ruky traktoristov vedeli všetko
opraviť nakoniec všetky traktory
odišli „po svojich“. Nikto zo súťažiacich neobišiel naprázdno a každý z nich si odniesol domov peknú
cenu. Je skutočne úžasné, že aj napriek pretrvávajúcej ekonomickej
kríze boli naši sponzori opäť štedPokračovanie – s. 8
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„Sihelské“ turbo 2009
Dokončenie – s. 11
rí a venovali súťažiacim pekné ceny. Zopár z nich sa ušlo aj divákom
pri vyhlasovaní tomboly a nejaké
drobnosti zostali aj na budúci rok.
Sihelské turbo 2009 bolo úspešné i z pohľadu návštevnosti, aj keď
mnohí sa možno zľakli počasia,
iným sa miesto konania súťaže
zdalo príliš ďaleko..., ale na všetko bolo riešenie. Nejeden divák
sa na parkovisku prezul a k trati
prišiel obutý v „gumákoch“, pričom tí okolo v premočených botaskách a poltopánkach mu mohli
iba závidieť. Väčšina divákov prišla na vlastných autách a pre tých
ostatných bol pripravený autobus,
ktorý ich doviezol nielen zo Sihelného, ale aj z Rabče a z Or. Polhory. Komu sa nechcelo stále povzbudzovať, mohol si dať výborný
guláš, pivečko, kofolu...,mnohí sa
tu po rokoch stretli so svojimi bývalými spolupracovníkmi, kolegami, kamarátmi a spolu debatovali či hodnotili jednotlivé technické
riešenia na súťažných traktoroch.
Prestávku nám spestrili aj chlapi

na štvorkolkách z „Oravského záchranného systému“, ktorí sa blata vôbec nebáli a doslova sa v ňom
vyžívali. Kto nabral odvahu, mohol sa dokonca s nimi previezť, riskujúc neskôr nútený očistný kúpeľ
v neďalekom potoku.
Veríme, že Sihelské turbo 2009 sa opäť vydarilo. Je to
zvláštna akcia, ktorá veľa vypovedá nielen o šikovnosti traktoristov na trati, ale najmä o odhodlaní, vynaliezavosti a technickom ume pri výrobe traktora.
Každý jeden ma ten svoj traktor
rád a nevníma ho len ako stroj,
ale ako čosi živé, niečo zo seba, čo ich zvláštnym spôsobom
vzájomne spája. Ako hovorí jeden výrok: “Svet bláznov je úžasný! Ale to vedia iba blázni!“, tak
aj tento svet traktorov, traktoristov a zanietencov je úžasný!
No to vedia iba oni! Koľko večerov strávili vo svojich garážach
a dielňach, ich rukami prešli tony železa, nespočetné množstvo
elektród, šróbov a matíc, a zrazu je na svete niečo, na čo sú patrične hrdí: ich traktor! A neboja

sa ho ukázať ani iným, nielen pri
robote na poli, ale aj na takýchto
akciách.
Vďaka patrí naozaj všetkým,
ktorí sa nebáli a prišli si zmerať
sily s ostatnými. Ďakujeme ešte raz všetkým sponzorom, námestovskému urbáru, p. Vladimírovi Kornhauserovi, vďaka ktorému sme mohli súťaž realizovať
v priestoroch lyžiarskeho strediska SKI GRÚNIKY, všetkým organizátorom a usporiadateľom,
starostovi Jozefovi Gabrielovi
a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k výbornej atmosfére počas tohtoročnej
súťaže. Tým samozrejme myslíme
aj úžasných divákov, ktorí hlasno povzbudzovali všetkých súťažiacich a dávali celej súťaži „šťavu“. Prišli mnohí doslova zďaleka: z Tachova (Čechy; od Nemeckých hraníc), z Trebišova, Senca, Brezna, N. Zámkov, Martina,
a samozrejme diváci z neďalekého Poľska. Perličkou bola štvorica divákov z P. Bystrice, ktorí však
prišli už o deň skôr, lebo si pomýlili dátum. Keď zistili, že súťaž je

až v nedeľu, chceli sme im pomôcť
s ubytovaním, oni však povedali,
že sa vrátia domov a prídu zajtra
znova. Tomu sme celkom neverili, aké však bolo naše prekvapenie,
keď sme ich zrazu v nedeľu uvideli
na nižnom konci Sihelného, ako si
obzerajú traktory... Aj takíto ľudia
nám dodávajú energiu...
„Sihelské turbo 2009“ máme
znova „zdokumentované“na DVD
a priebeh celej akcie si môžete pozrieť i počas dlhých zimných večerov, ktoré čoskoro nastanú. Máme dosť DVD pre všetkých záujemcov.
Veríme, že Sihelské turbo 2009
robí dobré meno našej obci Sihelné nielen na Orave, ale aj ďaleko
za jej hranicami. S týmto cieľom
chceme pripraviť aj budúcoročné
Sihelské turbo 2010. Máme na to
skoro celý rok, ktorý však prejde
určite strašne rýchlo a opäť tu bude koniec augusta...a Sihelské turbo 2010.
Už teraz všetkých pozývame !
Anton Vnenčák

Umiestnenie súťažiacich Sihelské turbo 2009
Kategória 4x4

Kategória 2x4
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
*D
*D

Č.
11
27
7
2
4
30
5
9
6
3
10
1
8

Meno a priezvisko
Martin Čučka – Zubrohlava
Ján Sameliak – Sihelné
Ľubomír Babinský – Rabča
Michal Jaššák – Rabča
Michal Štefaňák – Rabča
Štefan Bajčičák – Or.Polhora
Miroslav Jančo – Sihelné
Michal Kornhauser – Sihelné
Ján Pňaček – Rabča
Pavol Cubínek – Rabča
Karol Jadrňák – Klin
Miroslav Brandys – Sihelné
Ľubomír Kozák – Sihelné

Terén
0:04:58
0:03:02
0:03:27
0:04:41
0:04:45
0:04:45
0:07:37
0:06:37
0:06:31
0:16:28
0:17:00
0:03:22
0:11:02

Slalom
0:00:58
0:00:57
0:01:43
0:00:46
0:01:03
0:01:17
0:00:41
0:01:15
0:00:52
0:01:27
0:02:50
0:00:49
–

Drevo
0:00:58
0:03:17
0:02:35
0:02:43
0:02:42
0:03:08
0:02:02
0:02:37
0:03:11
0:01:23
0:04:19
–
–

Súčet
0:06:54
0:07:16
0:07:45
0:08:10
0:08:30
0:09:10
0:10:20
0:10:29
0:10:34
0:19:18
0:24:09
0:04:11
0:11:02

*D: diskvalifikácia – t. porucha

Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
*D
*D

Č.
16
20
25
14
23
29
18
15
24
17
21
19
26
22
13
12

Meno a priezvisko
Karol Kobiliak – Klin
Dušan Staš – Sihelné
Ľubomír Kurák – Sihelné
Ľuboš Staš – Sihelné
Jozef Ferniza – Sihelné
František Kupčo – Hruštín
Miroslav Jadrňák – Klin
Jozef Ferneza – Sihelné
Peter Luscoň – Sihelné
Dominik Uhliarik – Námest.
Ján Ferneza – Sihelné
Jozef Majkút – Sihelné
Jozef Grižák – Sihelné
Pavol Vnenčák – Sihelné
Anton Vnenčák – Sihelné
Stanislav Vronka – Sihelné

terén
0:02:12
0:02:17
0:02:35
0:04:57
0:03:44
0:03:42
0:04:31
0:04:17
0:05:17
0:07:01
0:06:33
0:06:28
0:08:09
0:08:31
0:10:50
0:00:00

slalom
0:00:58
0:00:49
0:02:10
0:00:55
0:01:01
0:01:30
0:01:02
0:01:30
0:01:00
0:00:52
0:01:02
0:02:08
0:01:09
0:01:08
–– –
–– –

drevo
0:02:27
0:02:58
0:02:15
0:01:36
0:02:52
0:02:26
0:02:22
0:03:40
0:03:31
0:03:48
0: 04:48
0:03:48
0:03:12
0:03:25
–––
–– –

Súčet
0:05:37
0:06:04
0:07:00
0:07:28
0:07:37
0:07:38
0:07:55
0:09:27
0:09:48
0:11:41
0:12:23
0:12:24
0:12:30
0:13:04
0:10:50
0:10:50

Vyžrebovanie futbalových súťaží jeseň 2009
Dátum

Muži I. trieda

Začiatok

Dátum

Dorast V. liga

Začiatok

Dátum

Žiaci I. tr.

Začiatok

13. 9.

Klin – Sihelné

1530

13. 9.

Vrútky – Sihelné

1030

13. 9.

Klin – Sihelné

1130

20. 9.

Sihelné – Lokcal

15

20. 9. .

Sihelné – L. Lúžna

30

12

20. 9.

Sihelné – Hruštín

1100

27. 9.

Or. B. Potok – Sihelné

1500

26. 9.

S. Kríž – Sihelné

1500

27. 9.

Or. Lesná – Sihelné

1100

4. 10.

Sihelné – Zuberec

14

4. 10

Sihelné – Or. Veselé

12

4. 10.

Sihelné – Zuberec

11. 10.

Novoť – Sihelné

1430

10. 10

L. Palúdzky – Sihelné

1400

11. 10.

Zubrohlava – Sihelné

18. 10.

Sihelné –Zubrohlava

14

18. 10

Sihelné – Rabča

30

11

18. 10.

Sihelné – Krušetnica

1030
1030
1000

25. 10.

Bobrov – Sihelné

1400

24. 10

Ľubochňa – Sihelné

1400

25. 10.

Lokca – Sihelné

1000

1. 11

Sihelné – Liesek

11

00

30

00

00

00

leto /prázdniny
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končiarov. Podotýkam, „pokúsime“, keďže minulého roku sme
na vlastnej koži pocítili, čo treba
chápať pod pojmom „vrtochy tatranského počasia“! Asi aj preto sa
zloženie našej expedície podstatne
zmenilo a tradiční horskí kamzíci
ostali po minuloročnej skúsenosti radšej doma. Až po roku som pochopil, že vtedy to ich „už nikdy“,
skutočne mysleli smrteľne vážne...
Keďže minuloročnú túru nám
skomplikovalo počasie, tentokrát
sme boli rozhodnutí skúsiť to znovu a vyšplhať sa na Kriváň, ktorý
je už odpradávna symbolom Slovenska. A tak v jedno sobotné ráno (konkrétne 8. augusta, presne
o 6.00 hod), sme sa vybrali zdolávať nepoznané.
Aj keď počasie v Tatrách nebolo úplne ideálne, nám to nevadilo a boli sme rozhodnutí prekonať
samých seba a 2494 metrov vysoký končiar v západnej časti Vysokých Tatier. Poniektorí netušili,
do čoho idú, ale nechcel som ich
okrádať o ilúzie. Z vlastnej skúsenosti som vedel, že kde končia ľudské sily, tam nastupuje skrytá húževnatosť a nekonečná túžba zdolávať vyššie méty a samých seba...
Na začiatku sme boli všetci plní síl, nadšenia a úsmevov (aspoň
na spoločnej fotografii pri Štrbskom plese to tak vyzerá). A keďže v matematike funguje priama

Sihelník 2

úmera, s narastajúcou nadmorskou výškou nám ubúdalo síl a húževnatosti. Na záver sme vyliezli
„po štyroch“ až na vrchol Kriváňa
– nie preto, že by to s nami bolo až
také zlé (veď nás čakala ešte cesta
naspäť), ale pre extrémnu náročnosť terénu, ktorá si skutočne vyžadovala zapojiť aj ruky.

Výhľad z Kriváňa nebol nijako
ideálny, keďže vrchol končiara sa
kúpal v bielej „smotane“. Avšak
pohľad na šťastné, smejúce sa
a rozžiarené tváre, radujúce sa zo
skvelého pocitu, že prekonali nielen Kriváň, ale hlavne samých seba, bol ten najgeniálnejší zážitok,
ktorý sa nám v ten deň naskytol.

Zdolaný velikán
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Oddychovať sa dá rôzne.
V  tento deň si naše „hnáty“
moc neodpočinuli. Práve naopak, keďže nás v nasledujúce dni bolel „celý človek“.
Pookriala hlavne naša duša.
A  možno aj s týmto zážitkom
budeme žiť celý rok. Až kým
sa opäť nevyberieme zdolávať
tatranské končiare a samých
seba...
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Detský džavot detí
– zo života našej MŠ
V materských školách sa
od septembra
naplno rozbehla školská
reforma.
Všetky deti už budú
povinne vzdelávané podľa
školských vzdelávacích
programov.
V minulom školskom roku
to bolo ešte na dobrovoľnom
rozhodnutí jednotlivých
materských škôl,
pričom naša MŠ túto
možnosť aj reálne využila.
Všetky deti, ktoré
absolvovali posledný ročník
v našej materskej škole,
získali o tom oficiálny doklad
– osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania.
V  každej dobe, v každej spoločnosti záleží na výchove detí, ich
vzdelávaní a príprave
na život.
V tomto znení sa niesla aj prvá
pracovná porada riaditeliek materských škôl a zástupkýň materských škôl, ktorú usporiadal školský úrad Zákamenné v našej materskej škole.
Prítomná návšteva si poprezerala interiér nášho predškolského zariadenia, ktorý sa jej páčil.
Slová chvály zazneli aj na exteriér
materskej školy, na ihrisko a hojdačky, ktoré tu postupne buduje
a upravuje obec Sihelné. Prekvapenie bolo zo záujmu a značného
počtu detí o materskú školu v tomto školskom roku.
Na pracovné stretnutie riaditeliek a zástupkýň materských škôl,
ktoré boli z rôznych obci námestovského okresu bol pozvaný aj
starosta obce Bc. Jozef Gabriel,
ktorý nám poradu oživil veľmi zaujímavo – podnetným príhovorom
o histórii a súčasnosti obce Sihelné. V tvorivej atmosfére prvá pracovná porada ďalej znela na tému
aktuálnych vzdelávacích programov vyplývajúcich zo štátnych
školských pokynov. Samozrejme s uplatňovaním maximálnych
možností pre úspešný individuálny rozvoj každého dieťaťa a jeho
úspešný vstup do prvého ročníka
cirkevnej základnej školy. Pracovne sme teda otvorili nový školský
rok 2009/10.
V prvý septembrový deň naša materská škola ožila detským
džavotom detí. Poukazuje to aj kapacita predškolského zariadenia,

ktorá je už nad horný limit. Deti chcú chodiť do materskej školy,
čomu zrejme nasvedčuje aj to, že
tento školský rok už nebolo (v prvé dni) toľko plaču, smutných pohľadov za maminami – ako po iné
roky. Alebo máme vyspelejšiu generáciu.
V prvý deň naše deti vítali v materskej škole nielen pani učiteľky,
ale aj nové hračky, nové obrázky
a pribudnú ešte aj nové učebné pomôcky. Pre deti, ale aj pre rodičov
sme pripravili rôzne akcie, ktoré
by sme chceli v priebehu roka zrealizovať.
Teší nás, že rodičia majú záujem a chcú spolupracovať s naším
predškolským zariadením z roka
na rok intenzívnejšie.
Plánujeme ročné prezentácie pri príležitosti sviatkov, osláv.
Svoje aktivity a výtvarné práce chceme reprezentovať aj v detskom
časopise Vrabček. Na spestrenie činností počas roka do materskej školy chceme pozvať bábkarov, zdravotníka, policajta a navštíviť zaujímavé miesta (rozprávkový hrad, rozprávkový vláčik).
Spolupracovať na zaujímavých
aktivitách aj s Cirkevnou základnou školou sv. APOŠTOLA PAVLA s cieľom uľahčiť prechod deťom na primárne vzdelávanie v základnej škole. Plánujeme uskutočniť tvorivé dielne, pozdvihnúť čitateľskú i kultúrnu gramotnosť detí a zvýšiť podiel rodiny na živote
materskej školy, ktorý bude aj zásluhou rodičov zrealizovateľnejší
a život detí pestrejší. Hneď v septembri nás čaká šarkaniáda, turistická vychádzka, jesenná výzdoba
jesenného kútika (plody jesene).
Môžu sa zapojiť aj rodičia. Pevne
dúfame, že čo sme si naplánovali,
že postupne v priebehu školského
roka aj zrealizujeme k spokojnosti
všetkých nás.
Je potrebné poznamenať, že deti sme rozdelili do tried podľa vekovej kategorizácie a podľa limitu
možností predpísaného počtu detí v jednotlivých triedach.
Od 1. septembra 2009 je platná
nová účinná vyhláška, ktorá mení doterajšiu vyhlášku o materskej škole. Okrem iného posilňuje
poradenskú úlohu učiteľa vo vzťahu k rodičom dieťaťa a umožňuje
v odôvodnených prípadoch využitie verejnej dopravy na výlety a exkurzie.
Za MŠ – O. Synáková,
riaditeľka MŠ v Sihelnom

Materská škola / Rodičovská rada

Činnosť Rodičovskej r ady pri Cirkevnej
zákl adnej škole sv. apoštol a Pavl a
v Sihelnom v školskom roku 2008/09
Výkonný výbor
Predseda: Bc. Marta Bielaková
Tajomník: Vlasta Jagnešáková
Hospodár: Monika Gužiňáková
Zástupcovia triednych aktívov: Katarína Záhumenská, Ladislav
Bjelák, Katarína Rusnáková, Martina Gabrielová, Gabriela Tarčáková, Andrea Kohuťárová, Katarína Chudjaková, Jana Stašová, Marta Kormanová, Silvia Mazuráková, Dáša Chudiaková, Štefánia Bandysová, Mária Ďubašáková, Anna Ďubeková.
HOSPODÁRENIE:
Príjmy:
Členské príspevky: 362 žiakov x 120 Sk 1.441,94 € (43. 440 – Sk)
Sponzori:
Maškarný ples:
Emil Bielak
50 €
Miroslav Gužiňák
50 €
Jozef Mazurák
50 €
František Bieľak
30 €
Richard Hrubjak
30 €
Obecný úrad
133,19 €
Príjmy spolu:
1.785,13 €
Zostatok minulý rok
803,66 €
Spolu:
2.588,79 €
Výdavky:
Erko – ples
33,43 €
Nový šk. rok – prváci
4,12 €
Súťaž v knižnici
4,81 €
Vybíjaná
17,23 €
Perníčky – súťaž
7,70 €
Hádzaná
1,89 €
Súťaž – Terézia Chudjaková
2,59 €
Mikuláš
284,09 €
Odmeny – knihy
66,39 €
Úcta k šedinám
33,19 €
Môj betlehem – súťaž
28,25 €
Zápis – 1. ročník
18,29 €
Lyžiarsky výcvik
143,82 €
Rozprávkové vretienko
5,60 €
Karneval – ceny
160 €
Karneval – občerstvenie
20 €
Karneval – hudba
10 €
Talent – Orava
11,16 €
Vybíjaná
13,65 €
Biblická súťaž
14,47 €
Stolný tenis
6,70 €
Biblická súťaž
2,86 €
Anglická súťaž
3,78 €
Deň učiteľov
39,90 €
Členské za školu – žiakov
60 €
Malý futbal
25,75 €
Slávik
6,40 €
Hviezdoslavov Kubín
5,66 €
Elegancia
21,78 €
Marec – mesiac knihy
6,48 €
Malý futbal
9,85 €
Mladí zdravotníci
44,60 €
Knihy – odmeny
24,30 €
Zoológia
3,25 €
Atletika
8,55 €
Deň detí
242 €
Lesnícke hry
56,52 €
Dilongova Trstená
2,60 €
Atletika
6,16 €
Knihy pre jednotkárov na konci školského roka
205,50 €
Školský časopis
10,35 €
Plavecký výcvik 3. A
66,40 €
69,72 €
3. B
4. A
79,68 €
4. B
83 €
9. ročník – posedenie
33,19 €
Výdavky spolu:
2.005,66 €
583,13 €
Zostatok:
Všetkým členom Rodičovskej rady, vedeniu školy a učiteľskému zboru z úprimného srdca ďakujem za spoluprácu a za obetu, ktorú priniesli v prospech našich detí.
M. Bielaková
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MUŽI SIHELNÉ POSTÚPILI
DO I. TRIEDY!
Športové rekordy ATLETIKY Cirkevnej školy
sv. apoštola Pavla za školský rok 2008 – 09
Šprint – 60 m
St. žiaci (7. – 9. roč.)
9. A Veronika Majkutová 9´53 s
9. B Lukáš Ferneza 8´10 s
Ml. žiaci(5. – 6. roč.)
6. B Simona Stašová 9´96 s
5. B Ján Gabriel 9´63 s
Beh – 1500 m
8. A Patrícia Fernezová 6:10 min 9.
A Jozef Chudjak 5:40 min
Beh – 800 m
5. B Františka Chudjaková 3:28
min
6. B Marcel Ferneza 3:20 min
5. B Ján Gabriel 3:22 min
Hod kriketkou
St. žiaci(7. – 9. roč.) 9.B Dominika Garajová 32,30 m 9.B Matúš Jašák 60 m

Ml. žiaci (5. – 6. roč.)
6.B Lenka Grižáková 26 m
5.B Ján Gabriel 50 m
Skok do diaľky
Starší žiaci (7. – 9. roč.)
9. A Dominika Sivoňová 3,82 m
9. B Lukáš Ferneza 4,5 m
Ml. žiaci (5. – 6. roč.)
6. B Simona Stašová 3,7 m
6. A Ľubomír Blažeňák 4,2 m
Vrh guľou – dievčatá 3 kg
chlapci 4 kg
St. žiaci (7. – 9. roč.)
9. B Dominika Ľudmová 670 cm
8 .B Monika Rusnáková 670 cm
9.B Matúš Jašák 900 cm
Športové zručnosti a úspechy

sú základom rozvoja zdravej, plnohodnotnej osobnosti človeka.

vých športových úspechov i nových rekordov pri zdolávaní

Veľa športovej chuti, snahy
v prekonávaní svojich síl a no-

prajú učitelia
telesnej výchovy.

Sihelník 2
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šport / informácie

ÚSPEŠNÉ SIHELNÉ
VO FUTBALE
Muži hrali v poslednú nedeľu
futbalový zápas na domácom ihrisku s Oravskou Porubou, kde sa
im podarilo zvíťaziť.
Výsledok: Sihelné – Oravská
Poruba 3:2 (0:1). Góly: M. Pindjak, T. Pindjak, Kovalíček, Dudáš, Hucko
1. trieda Muži
1. Nižná
6 5 1 0 18:6 16
2. Lokca
6 4 2 0 22:7 14
3. Zubrohlava 6 4 1 1 12:5 13
4. Klin
6 4 0 2 9:8 12
5. O. Poruba 6 3 2 1 14:8 11
6. Bobrov
6 3 1 2 16:10 10
7. Vavrečka 6 3 1 2 9:7 10
8. Sihelné
6 3 1 2 7:9 10
9. Zuberec
6 2 1 3 12:13 7
10. Novoť
6 2 0 4 9:23 6
11. O. B. Potok 6 1 1 4 10:14 4
12. Krivá
6 1 0 5 8:18 3
13. Breza
6 0 2 4 2:8 2
14. Veličná
6 0 1 5 3:14 1
Dorast – výsledok posledného
zápasu s Trstenou do uzávierky
nebol známy.
V. liga DORAST sk. B
1. T. Teplice 5 4 1 0 13:6 13
2. Liesek
5 3 1 1 11:6 10
3. Rabča
5 3 0 2 11:7 9
4. Trstená
4 2 2 0 16:3 8

Dorast, ktorý postúpil do V. ligy
5. O. Veselé
6. Vrútky
7. Ľubochňa
8. Likavka
9. Palúdzka
10. Sihelné
11. L. Lúžna
12.Mošovce
13. Sv. Kríž

5
3
4
3
4
3
4
4
5

21
20
20
11
10
11
10
10
10

2
1
2
1
3
1
3
3
4

15:11
6:2
6:10
4:4
6:5
4:7
4:13
5:14
2:13

7
6
6
4
3
3
3
3
3

14. Zuberec
4 2 0 2 5:8 3
Starší žiaci – výsledok zápasu
Sihelné – Novoť 4:2 (2:1).
I. trieda st. žiaci
1. Hruštín
6 5 1 0 14:6
2. Klin
6 4 1 1 24:4
3. Zubrohlava 6 4 1 1 17:8
4. Or. Polhora 6 4 0 2 18:6

16
13
13
12

5. Zuberec
6. Or. Lesná
7. Vavrečka
8. Breza
9. Sihelné
10. Lokca
11. Nižná
12.Mútne
13. Novoť

6
6
6
6
6
6
6
6
6

40
31
30
30
30
13
20
20
01

2
2
3
3
3
2
4
4
5

13:8 12
19:12 10
10:15 9
10:16 9
6:15 9
7:7 6
9:15 6
7:15 6
7:16 1

Z otvorenia multifunkčného ihriska: bývalí reprezentanti Slovenska na fotografii spoločne s našimi futbalistami muži a mladšími žiakmi,
ktorí vyhrali celookresnú súťaž
Sihelník 2/2009 • Vyšlo 7. septembra 2009 • 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 • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

Číslo 3/2009

Ročník XI.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Fotodielňa deviatakov

Sviatky pokoja a lásky
Vianoce slávia na celom svete už dve miliardy kresťanov. Pripomíname si narodenie Ježiša Krista v Betleheme, vzdialenom
asi osem kilometrov južne od Jeruzalema.
V meste Betleheme stojí od 4. storočia Bazilika Narodenia Pána, jedna z najvýraznejších chrámových stavieb Konštantína Veľkého. Slávenie Vianoc 25. decembra je spomenuté po prvý raz z roku 336 v Ríme. Rímski
kresťania ho začali sláviť ako sviatok Narodenia Krista.
Kresťania prežívajú Vianoce aj ako sviatky
lásky a pokoja. Aj tohto roku ich chceme prežiť práve v tomto duchu. A je veľmi príjemné, keď sa počas týchto sviatkov stretávame
s ľuďmi, ktorí sú naplnení opravdivým pokojom a láskou. Je to znak toho, že Vianociam
skutočne aj veria. Presne o tom hovorí aj nasledujúca myšlienka: „Sme tým, čím sme,

vďaka tomu, v čo veríme…“ Aj vo svetle tejto pravdy si môžeme vo svojom okolí všimnúť ľudí, ktorí skutočne veria pravému odkazu Vianoc. Z ktorých sála pokoj a radosť.
Ktorí sú šťastní, že sa môžu pri svetle vianočných stromčekov stretnúť a porozprávať so
svojimi blízkymi a priateľmi. Z takýchto okamihov dokáže človek čerpať veľmi dlho. Takéto chvíle nás vedia podržať, keď sa ocitneme v ťažkých situáciách a keď sa nám nedarí. V takýchto chvíľach nás hreje spomienka
práve na takéto stretnutia.
A preto Vianoce majú pre nás nesmierny zmysel. Pripomíname si Ježišovo narodenie v Betleheme a súčasne prežijeme v kruhu svojich najbližších hrejivú, naplňujúcu atmosféru. Aj preto sa oplatí sláviť Vianoce rok
čo rok.
Na záver si môžeme len spoločne zaželať

požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou z príchodu Spasiteľa.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Poďakovanie

Starosta obce Sihelné Bc. Jozef Gabriel
ďakuje všetkým, ktorí sa počas tohto roku zapojili do športovo-kultúrneho vyžitia v našej
obci a všetkým občanom, ktorí reprezentovali a šírili dobré meno našej obce.
Ďakujem zamestnancom obce, učiteľkám
a zamestnancom v školských zariadeniach,
ale aj zamestnancom obecnej prevádzky.
Prajem všetkým spoluobčanom milostiplné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný
nový rok 2010.
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Samospráva obce

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva z 12. 10. 2009 o 16.30 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 2. januára do 30. júna 2009.
2. Záznam kontrolóra Obce
Sihelné o vykonaných kontrolách
za obdobie II. štvrťroka 2009.
3. Zrušenie nájomnej zmluvy
p. Martiny Mazurákovej, Sihelné
č. p 216 v nebytových priestoroch
v Kultúrnom dome v Sihelnom.
B. Súhlasí:
1. So zriadením vecného bremena práva prechodu pre Antona
Sivoňa, Sihelné č. p. 134 po KN-C
parcele číslo 1053 vytvorenej geometrickým plánom č. 37048201 –
180/09 Ing. J. Genšorom.
D. Ukladá:
1. Vybudovanie
zábradlia na parkovisku pri kostole.
2. Opraviť poklop na šachte pri
p. Romanovi Palitefkovi, Sihelné
č. p. 367.
3. Vyčistiť priepust cez cestu
pri p. Vladislavovi Kornhauserovi,
Sihelné č. p. 468.
4. Zverejniť výzvu zákazu vjazdu k rímskokatolíckemu kostolu
v Sihelnom.
E. Schvaľuje:
1. Návrh VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
2. Žiadosť p. Štefánie Gužiňákovej, Sihelné č. p. 542 o prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome za účelom zriadenia
predajne textilu.
3. Žiadosť nájomníkov bytovky č. p. 215 o odpustenie platby za jeden mesiac v roku 2009
z dôvodu stavebných úprav vykonaných na bytovke len tomu nájomníkovi, ktorý do konca októbra 2009 nebude mať nedoplatky
na nájomnom a za služby spojené
s nájmom.
4. Návrh dočasného dopravného značenia: „Zákaz státia“
v zimnom období na miestnej komunikácii pri Materskej škole
v Sihelnom na KN-C parcele číslo 1289 a na miestnej komunikácii
k lyžiarskemu stredisku Grúniky
na KN-C parcele číslo 1680 v obidvoch smeroch.
Uznesenie zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 14. 12. 2009 o 16. 30 hodine

Hasičský dom
v zasadačke Obecného úradu v
Sihelnom.
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sihelné k rozpočtu
Obce Sihelné na rok 2010 – 2012.
2. Záznam hlavného kontrolóra
Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie III. štvrťroka 2009.
3. Správu „Vyhodnotenie roka 2009.“
D. Ukladá:
1. Upraviť, vysypať cestu a pridanie verejného osvetlenia na ulici
pri popisnom čísle 541.
E. Schvaľuje:
1. Návrh rozpočtu Obce Sihelné na roky 2010 – 2012.
2. Zmenu VZN č. 3/2008
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sihelné v VIII. časti § 14
– odst. 5 – Obec Sihelné určuje pre poplatníka – fyzickú osobu sadzbu poplatku 0,0273 eura
na osobu/deň.
– odst. 6 – Obec Sihelné určuje množstvový spôsob zberu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov so stálou
prevádzkarňou a určuje nasledovné sadzby pre jednotlivé typy nádob:
a) pre nádobu 110 litrov – KUKA
– týždňový vývoz: 0,0105/l, poplatok
za 41 vývozov je 47,355 eur.
b) pre nádobu 110 litrov –

KUKA – dvojtýždňový vývoz:
0,0105/l, poplatok za 26 vývozov
30,03 eur.
c) pre veľkoobjemný kontajner
7 000 litrov – VOK – jednotlivý vývoz: 0,0105/l, poplatok za 1 vývoz
73,5 eur.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 3. 1. do 30. 6. 2010.
4. Finančné pásma nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín sa
upravuje cena stravného lístka
od 1. 1. 2010.
5. Otváracie hodiny prevádzky textil a obuv LEVIS, Ľuboš Sroka, Stará Bobrovská 225,
Zubrohlava.
6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt 485/14
Mgr. Viery Kozákovej, Sihelné č.
p. 485/14 na jeden rok.
7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt 485/5 p. Jána Somsedíka a manž. Oľgy, Sihelné č. p. 485/5 na jeden rok.
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt 485/3
Mgr. Lýdie Bujnovej, Sihelné č.
p. 485/3 na jeden rok.
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt 485/4
p. Petra Grobarčíka a manž. Jany,
Sihelné č. p. 485/4 na jeden rok.
10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt 485/9

p. Anny Timekovej, Sihelné č.
p. 485/9 na dobu neurčitú.
11. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt 485/13
p. Márie Skurčákovej, Sihelné č.
p. 485/13 na dobu neurčitú.
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení – Školský klub
detí vo výške 4 655 eur.
13. Prenájom jednoizbového
bytu v bytovke č. p. 215 pre Annu
Romaňákovú, Sihelné č. p. 443
podľa podmienok VZN o bytoch.
14. Schvaľuje prenájom jednoizbového bytu v bytovke č. 215
pre manželov Jozef Tokár a manželka Veronika, Sihelné č. p. 80
podľa podmienok VZN o bytoch.
F. Neschvaľuje:
1. Finančný príspevok pre
Spojenú školu internátnu, M. Urbana 160/45, Námestovo, z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
o
finančné
2. Žiadosť
prostriedky pre neziskovú organizáciu KVAPKA so sídlom Západ 1056/24, Trstená, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Domov
dôchodcov a domov sociálnych
služieb pre dospelých, Novoť 976,
z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
Bc. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

Samospráva obce
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Vyhodnotenie roka 2009
Rok 2009 sa niesol v období celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá sa vo veľkej miere dotkla
aj nášho štátu. Zvyšovanie nezamestnanosti v našom hospodárstve, ktoré malo za príčinu menší výber daní zo závislej činnosti
fyzických osôb, ktoré sú hlavným
príjmom rozpočtov obcí a miest.
Výpadok príjmu z tejto dane bol
najkritickejším v mesiacoch máj
a jún 2009. Našťastie boli ušetrené
financie, prostriedky z predošlých
mesiacov a pomohli prekonať toto
obdobie. Napriek tomuto vývoju
sa nepozastavili výdaje do investičnej činnosti obce.
V roku 2009 sa realizovali tieto
projekty:
• Ukončenie prác na Hasičskom dome
• Výstavba štyroch jednoizbových bytov
• Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom pri MŠ
a detského ihriska s terénnymi
úpravami
• Výmena kanalizačných a vodovodných prípojok na 6 b.j.
• Zateplenie 6 b.j. č .215 s výmenou vchodových a závetrových dverí a okien v skladovacích
priestoroch 6 b.j. č. 215
• Zahájenie  prác na predĺžení
a rozšírení miestneho futbalového ihriska
• Spoločne s OŠK Sihelné
a sponzormi boli vybudované dve
šatne so sprchami plus spoločenská miestnosť
• Vybudovanie vodovodných
a energetických sietí NN s novou
trafostanicou na IBV oproti kostolu

• Projektová
dokumentácia
IBV oproti kostolu
• Projektové
dokumentácie „Revitalizácia obce Sihelné“,
ktorý obnáša parkovacie plochy
v okolí rímskokatolíckeho kostola, chodníky od obecného úradu
po rázcestie do Or. Veselého
• Projektová
dokumentácia
na cesty Sihelné – Or. Veselé a Sihelné – Or. Polhora
• Nákup traktora CASE 85
s vlečkou a prednou radlicou
• Rekonštrukcia
kaplnky
na nižnom konci
• Finančný príspevok na organ
vo výške 28 546,77 € (860 000 Sk)
• Úprava poľnej cesty na nižnom konci
• Folklórne slávnosti pod Babou horou a Pilskom
Obec využíva všetky prostriedky, ktoré sú poskytované úradom
práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo. Počas celého roka sa využíva projekt aktivačných prác,
na ktorom sa zúčastňujú dlhodobo nezamestnaní.
V súčasnosti sa využíva projekt
dobrovoľných a absolventských
prác, na ktorom sa môžu zúčastniť len nezamestnaní s vysokoškolským alebo stredoškolským
vzdelaním s maturitou. Finančné
prostriedky na tieto projekty poskytujú úrady práce. Z toho hľadiska je to výhodné pre obec.
V tomto roku niekoľkonásobne
stúplo podávanie sťažností, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov, a to hlavne susedských. Mnohokrát sú to banálne veci, ktoré sa
dajú riešiť v priebehu niekoľkých
minút.
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Na svet sme
privítali
(od 1. 1. 2009
do 10. 12. 2009)
Kiara Balcerčíková, Nella Batešková, Emil Bielák, Barbora Bieľáková, Vanesa Boldovjaková,

Bianka

Brandiso-

vá, Juliána Ďubašáková, Miloš Gabriel, Silvia Grobarčíková, Richard Hrubjak, Aneta Chudiaková, Samuel ChudV tomto roku bolo vydaných 11
stavebných povolení na výstavbu nových rodinných domov. Skolaudovaných bolo 8 rodinných domov. Počet obyvateľov tento rok
stúpol o 30, čiže k 14. 12. 2009
je v prihlásených na trvalý pobyt
2 062 obyvateľov.

jak, Samuel Chudják, Denis
Hrubjak, Mater Jašák, Tobias
Jucha, Matej Klušák, Vanesa
Kornhauserová, Matej Kozák, Barbora Kuráková, Júlia
Maslaňáková, Šarlota Mazuráková, Jakub Mišinec, Jasmí-

Tento rok boli zneškodnené
tieto množstva odpadov:
• Komunálny odpad 303,75 ton
• Sklo 14,98 ton
• Plasty 3,87 ton
• Elektroodpad 9, 29 ton
• Železný šrot 17,27 ton

na Mlynarčíková, Diana Na-

Aj napriek týmto čiastkam sa
nachádza veľa odpadu v našej prírode zapríčinením nezodpovedných občanov.
Spolupráca s poslancami Obecného zastupiteľstva so správcom
farnosti, s riaditeľkou školy a vedúcimi rôznych inštitúcií v obci je
na veľmi dobrej úrovni.
Starosta

Matej Rusnák, Dávid Skurčák,

nevová, Jakub Perveka, Martin Pienták, Daniela Pindjaková, Eva Pindjáková, Róbert
Romaňák, Júlia Romaňáková,
Vanesa Skurčáková, Kristián
Maslaňák, Kiara Stašová, Peter Špigura, Lukáš Tokár, Jozef Vons, Patrik Vonšák, Ján
Vonšák, Roman Vronka, Jakub
Zboroň, Karolína Kušnierová.

Prehľad zomrelých
(od 1. 1. 2009
do 10. 12. 2009)

†

Pavol Bielak, Anna
Brezoňáková, Vendelín
Gnidiak, Jana Grobarčíková,
Vendelín Kohutiar, Johana
Kolčáková, Paulina
Kornhauserová, Miroslav
Kováč, Vladimír Mazurák,
Žofia Mazuráková, Pavol
Mlynarčík, Anton Vojtas,
Marcela Vonšáková, Karin
Vonšáková.
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Niet im čo závidieť (dedinským starostom!)

Už v roku 1919 píše Max Weber
vo svojom prejave Politika ako povolanie nasledujúcu úvahu: „Možno povedať, že predovšetkým tieto
tri vlastnosti sú pre každého politika rozhodujúce: vášeň, zodpovednosť, miera.“ Starostovi obce nastupujúcemu do funkcie sú tieto
vlastnosti už vopred podvedome
jasné a v priebehu jeho funkčného
obdobia sa o ich dôležitosti mnohokrát presvedčí.

de má svoje dedinské ministerstvá
a svojich úradníkov; dohliada na odpad a životné prostredie, podporuje
školstvo, buduje a opravuje komunikácie, buduje sociálnu sieť – všetky
úlohy vždy v podvedomí s otázkou,
čo na to povie rozpočet. Ako predseda parlamentu vedie svoje malé
zastupiteľstvo. Argumentuje, presviedča, hľadá kompromisy a konsenzy. Skoro sa až ponúka slovo bojuje. Ale veruže bojuje za dobrú vec.

S

B

tarosta obce, či je tou obcou malá podhorská osada alebo podľa počtu obyvateľov už takmer menšie mesto, je aj v ponímaní obyvateľov predovšetkým dedinským staro
stom; pre mnohých občanov je práve starosta prvou osobou, na ktorú
sa obrátia v každej situácii. Bez pátosu a zveličovania možno úlohy dedinského starostu rozdeliť do troch
hlavných kategórií. Ako „prezident“
plní reprezentatívne úlohy. Víta hostí z domova i zo zahraničia, kladie
vence pri oslavách Slovenského národného povstania, pyšne ďakuje svojim občanom pri kultúrnych
či športových podujatiach. Vtedy takmer každý občan chce svojho starostu vidieť pekne oblečeného a upraveného – jednoducho ako
sympatického, usmiateho reprezentanta. Ak pri jeho prejave nakoniec aj vypadne nejaká tá slza dojatia, je podujatie vnímané ako vydarené. Nuž a veru viackrát sa stane,
že niektoré pasáže z jeho prejavu sú
kritizované. Ako „predseda vlády“
riadi celú obec. Na obecnom úra-

yť dedinským starostom je krásne povolanie. Ponúka možnosť
ovplyvniť budúcnosť obce. Toto povolanie vyžaduje vášeň. Vášeň pre
zavádzanie nových a neoverených
myšlienok a postupov, napríklad nový sociálny program; vášeň pre budovanie nových detských ihrísk, organizáciu Dňa detí, či Mikulášsky
večierok s pomocou nadšených dobrovoľníkov; vášeň pre nadväzovanie
nových partnerstiev so zahraničnými obcami. Vtedy dedinskému starostovi nesmierne pomôže podpora
poslancov obecného zastupiteľstva.
V takýchto fázach sa často stretáva aj s nepochopením či nedôverou.
Mnohokrát občanov viac upokojí zachovanie zabehaných koľají, niečo
nové a nevyskúšané budí síce záujem, avšak aj otázky „ako to len bude“ a u niektorých aj trochu škodoradosti v zmysle „počkáme si, kým
sa nepopáli“. Vtedy si dedinský starosta musí aj trikrát všetko spočítať,
preveriť, zohľadniť dopady a nakoniec s odvahou a odhodlaním začať.
Ani vo vysokej politike to nie je inak.

Pekným príkladom sú slová manželky amerického prezidenta Michelle
Obamovej. Pri rozhodovaní o podpore kandidatúry amerického mesta Chicago na usporiadanie olympijských hier povedala svojmu manželovi: „Bude zle, keď to urobíš. Bude zle, keď to neurobíš. Ja som skôr
na strane tých, čo niečo urobia.“

B

yť dedinským starostom je
krásne povolanie. Vyžaduje zodpovednosť za vlastné činy
a rozhodnutia. Dedinský starosta musí do života presadiť aj celoštátne zákony a nariadenia, ktoré sa týkajú občanov; či už sú to
nové poplatky na cintoríne, zavedenie novej meny euro, triedenie
viacerých zložiek komunálneho
odpadu. Zodpovednosť mu bráni sľubovať nemožné a nesplniteľné. Podvedome súhlasí s rezolútnym odkazom bavorských starostov ich ministerskému predsedovi, keď sa na jeho večné vládne sľuby dali počuť: „Na obecných úradoch sa musí robiť to, čo sa občanom predtým vysvetlilo a oznámilo. Byť za niečo a súčasne proti tomu si starostovia nemôžu dovoliť.“ Zodpovednosť často veľmi ťaží. Nedá spať, berie chuť do jedla,
vnáša do rodiny nervozitu. Oberá
o sily, prináša vrásky na tvári, vyžaduje dlhé popoludnia a víkendy
strávené na obecnom úrade. Vtedy bremeno vládnutia obzvlášť tlačí. Vtedy dedinský starosta uvažuje ešte viac, prepočítava; stretáva
sa s občanmi a vysvetľuje.

Dokončené multifunkčné ihrisko a detské ihrisko pri materskej škôlke, ilustračná fotografia z archívu obce Sihelné

B

yť dedinským starostom je krásne povolanie. Vyžaduje však aj
mieru. Mieru v konaní a plánovaní. Dedinský starosta vie, že by bolo pekné, keby naraz opravil všetky miestne komunikácie. Je si vedomý tečúcej strechy v jedálni. Trápi ho nevyregulovaný potok a vysoké stromy v okolí cintorína. Vie sa
vcítiť do pozície mladých rodín túžiacich po vlastnej streche nad hlavou aj do mysle starších obyvateľov obávajúcich sa o dôstojné dožitie v starobe. A tak mu nezostáva nič
iné, len rozdeľovať dostupné zdroje
na viacero rokov alebo viacero oblastí. Mnohokrát ho bolí kritika, prečo
niečo ešte stále nie je a kedy to už konečne bude. Dotknú sa ho reči o ničnerobení a ľahostajnosti. A pred každým zasadnutím obecného zastu
piteľstva sa pripraví na mnohé dlhotrvajúce problémy, ku ktorým môže
zase len zopakovať tú istú argumentáciu.

S

ú situácie, ktoré dedinského
starostu urobia šťastným. Patria medzi ne poďakovania občanov
za vyriešenie dlhotrvajúceho alebo pálčivého problému. Patria medzi ne slzy dojatia starších občanov
pri ich návšteve na Mikuláša, keď
sa milej návšteve potešia viac, ako
sladkostiam v balíčku; veru nájdu sa
aj osemdesiatročné starenky, ktoré sčista-jasna spustia „Mikulášku, dobrý strýčku...“ Medzi šťastné chvíle patrí aj krik detí na novopostavenom detskom ihrisku či poďakovanie za sladkosť na Deň detí; radosť vyvolá aj obrovský úspech
miestnych ochotníkov, ktorí divadelnou hrou venovanou histórii obce oživia staré spomienky. Dedinský starosta je šťastný, ak po dobrom hospodárení v uplynulom roku zostane na obecnom účte nejaká tá rezerva do budúcnosti. Šťastie
vyvolá aj úspech po náročnom vyjednávaní s podnikateľmi, ktorí nakoniec radi prispejú na nové lavičky
v obci či stôl pre hráčov stolného tenisu. Pocit radosti však vyvolá aj taká maličkosť, akou je hojná účasť
občanov na kultúrnom podujatí,
organizácia ktorého stála nemálo
síl aj finančných prostriedkov. Nuž
a asi ani netreba zvlášť pripomínať,
že aj úspešné projekty, ktoré obstáli v tvrdom boji, prinesú radosť, napríklad v podobe multimediálneho CD. Takéto okamihy robia život
starostu šťastným a ak po nich nasleduje dokonca potľapkanie po pleci alebo poznámka „starosta je dobrý chlapík“, zostávajú dlho v pamäti. Vďaka nie je častá, dokáže však aj
starostu motivovať k ďalším činom
a dáva pozitívnu odozvu, ktorú každý potrebuje.

Úsmevne /Informácie  /Inzercia

D

edinský starosta si je vedomý,
že vykonáva verejnú funkciu len určitý čas. Počas funkčného obdobia sa naučí znášať aj neoprávnenú a prehnanú kritiku.
Mnohokrát je však smutný a zaskočený. Mrzí ho upodozrievanie;
neuznanie dlhej a náročnej práce;
zľahčovanie ťažko dosiahnutého
úspechu po mnohých pokusoch
a sklamaniach. Mnohým klebetám
sa ťažko ubráni, najmä tým, ktoré
hovoria, že niečo urobil alebo povedal, hoci to tak nebolo. Rodinní
príslušníci dedinského starostu vedia, aké náročné je jeho povolanie.
Sú to práve oni, ktorí ho vidia prichádzať domov unaveného a nervózneho; práve oni sú tými, ktorí mu veľa ráz podajú prvú pomoc.
Avšak chápu ho a podporujú. Im
patrí veľká vďaka. Spolu s ním sa
pripravia aj na ďalšiu stránku vý
konu verejnej funkcie – na stratu
súkromia a zvyknú si na to, že sú
v dedine viac na očiach.

D

edinský starosta si (aspoň
v duchu) sám pre seba vypracuje vlastnú stratégiu prístupu
k rozvoju obce a prístupu k jej občanom. Mnohokrát sa v tejto stratégii vyskytuje podpora miestnej
demokracie, oceňovanie ľudskej
práce a jej plodov, zodpovedný prístup k občanovi, trvalo udržateľný rozvoj obce. Je predsa ľudské,
ak aj dedinský starosta chce, aby
po ňom niečo dobré zostalo. A práve dôsledné dodržanie tejto stratégie je náročné. Hovorilo sa o tom aj
na jednom stretnutí VOKA v Banskej Bystrici, kde sa zástupcovia
istého mesta, v ktorom si založili
akčnú skupinu dozvedeli, že nie
je až také ťažké ľudí nadchnúť pre
niečo nové; ťažké je pokračovať
v začatej práci po tom, keď prvotné nadšenie opadne a treba ju robiť
každý deň.

V

ášeň. Zodpovednosť. Miera.
Nielen týmito, ale aj mnohými inými vlastnosťami musí starosta obce oplývať. Niektoré si prinesie z predchádzajúceho povolania, niektoré získa pri výkone
svojej náročnej úlohy. Byť dedinským starostom je krásne povolanie. Odchádza sa z neho ťažko. Pri
odchode je starosta ešte vďačnejší tým, ktorí neváhali a v každej situácii podali pomocnú ruku a s povzdychom „odchádzam s ľahkým
srdcom; demokracia totiž udeľuje
posty len na určitý čas“ (Jutta Limbách, bývalá riaditeľka Goetheho
inštitútu) sa rozlúči. Chvála patrí
dedinským starostom!
Jeden bývalý starosta
(prevzaté z obecných novín č.
50 z 8. 12. 2009)
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Prehľad
prihlásených
(od 1. 1. 2009
do 10. 12. 2009)
Ľuboš Boldovjak, Mgr. Lenka Ďubašáková, Miriam Gabrielová, Katarína Grižáková, Ján Gužiňák, Štefánia Gužiňáková, Milan Habina, Miroslava Jaňáková, Mgr. Dana
Kolčáková, Emanuel Somsedík, Ľubomíra Stašová, Jozef

Boli len dvaja ľudia, ktorí vedeli chodiť po vode… Prvý bol Ježiš. A ten druhý je José…

Tomašák, Mária Tomašáko-

všetci spali. Ale keď tuto Jožko šoféroval autobus, všetci sa modlili.“

Kostolník neverí svojim očiam:

tina Stašová, Simona Repáňo-

Dievčatko sa pýta mamičky: „Mami, ako začalo ľudstvo?‘
Matka odpovedá: „Boh stvoril
Adama a Evu, narodili sa im deti
a to bol začiatok ľudstva.“
Dva dni nato dievčatko sa pýta
otca tu istú otázku: „Ako začalo
ľudstvo?“ Otec odpovedá: „Pred
mnohými rokmi sa z opíc postupne vyvinuli ľudia a tak začalo ľudstvo.“
Dievčatko celé zmätené s odpoveďami matky a otca znova sa
vráti k matke a hovorí: „Mami, ty
si mi povedala, že ľudstvo vzniklo pomocou Boha, ktorý stvoril
Adama a Evu, otec mi povedal, že
vzniklo z opíc?“ Matka odpovedá:
„Nuž moja drahá, je to veľmi jednoduché. Ja som Ti povedala, ako
vznikla rodina z mojej strany, otec
ti povedal, ako vznikla jeho rodina…

Prechádza sa dedko po kostole, pristaví sa pri soche Dona
Bosca a pýta sa ho: – Don Bosco,
keď zomriem, čím budem na druhom svete? Don Bosco na to: – Budeš hrať futbal. Dedko oponuje: –
Ale ja som v živote futbal nehral! –
To nič, hovorí Don Bosco. Trénuj,
o týždeň máš zápas.

Umrie pán farár a príde k nebeskej bráne. Zabúcha na ňu.
Svätý Peter pootvorí a hovorí:
„Musíte chvíľu počkať.“ Sadne si
teda na lavicu pred bránou a čaká. Za chvíľu príde k nebeskej bráne šofér autobusu Jožko. Tiež zabúcha a svätý Peter hneď otvára a hovorí: „Poď ďalej.“ Pán farár sa naštve a hovorí: „Svätý Peter, ako to, že Jožko môže ísť hneď
a ja, osoba posvätená a zaslúžilá, tu musím čakať?“ Svätý Peter
odpovedá: „To máte tak, dôstojný
pán: Keď ste vy v kostole kázal, tak

vá, Tatiana Gužiňáková, Marvá, Alexander Kolčák, Anastázia Tomašáková, Denis Jaňák.

Prehľad
odsťahovaných
(od 1. 1. 2009
do 10. 12. 2009)
Monika Bartkovjaková, Peter
Brezoňák, Martina Cigaňáková, Igor Gergišák, Katarína
Huceľová, Pavol Chudiak, Jana Chudiaková, Marián JagelFajčiarska miestnosť s motiváciou.
pani Majerová kľačí zbožne v lavici, pred sebou má modlitebnú
knižku a vedľa nej umelý chrup.
„Asi vás ruší pri modlitbe, však?
pýta sa so záujmom. „Ale kdeže, ten chrup patrí môjmu Emilovi. Musela som mu ho vziať, lebo
by mi medzitým zjedol doma bábovku.“

ka, Ľubomír Kornhauser, Anton Sameliak, Marcela Špigurová, Jozef Tomašák, Mária
Tomašáková, Marcela Zboroňová, Anastázia Tomašáková,
Sára Zboroňová, Vanesa Chudiaková, Veronika Špigurová.

kaderníctvo
ARTEMISS
Dáša Chudiaková ďakuje všetkým svojím zákazníčkam za
prejavenú dôveru v roku 2009 a prajem im pokojné prežitie
vianočných sviatkov a požehnaním naplnený celý nadchádzajúci rok 2010
Adresa:
Dáša Chudiaková
029 46 Sihelné 122
tel: 0904 326 281
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ROZPOČET OBCE SIHELNÉ NA ROKY 2010 – 2012 príjmy
Bežné príjmy
2010
2010
2011
2011
		
v€
v Sk
v€
v Sk
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve
442 540
13 331 960
464 667 13 998 558
121 001 Daň z pozemkov
4 647
140 000
4 647
140 000
121002 Daň zo stavieb
8 564
258 000
8 564
258 000
121003 Daň z bytov
66
2 000
66
2 000
121002 Nedopl. Stavba
996
30 000
996
30 000
121001 Nedopl. Pozemok
332
10000
332
10 000
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku
457 145
13 771 960
479 272 14 438 558
133 001 Za psa
66
2 000
66
2 000
133004 Za predajné automaty
2 987
90 000
2 987
90 000
133006 Za ubytovaciu kapacitu
166
5 000
166
5 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva
232
7000
232
7 000
133 013 Za komunál. odpady a drobné stav. odpady
21 576
649 999
21 576
649 999
133013 Za komunál. odpady a drobné stav. odpady – nedopl.
166
5 000
166
5 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby
25 194
758 999
25 194
758 999
212 003 Z prenajatých budov (KD)
23 236
700000
23 236
700 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a z vlast. majetku
23 236
700 000
23 236
700 000
221004 Správne poplatky
996
30000
996
30 000
223 001 Za vodné
664
20000
664
20 000
223 001 Kopírovacie služby
66
2000
66
2 000
223 001 Za relácie v MR
299
9000
299
9 000
223 001 Cintorínsky poplatok
199
6000
199
6 000
223 001 Kuchynský odpad
33
1000
33
1 000
223 002 MŠ – poplatok od rodičov
1 328
40000
1 328
40 000
Nedaňové príjmy – administ. poplatky a iné popl. a platby
3 585
108 000
3 585
108 000
242
Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí, vkladov
332
10000
332
10 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuz. úv., pôž., návr. fin. výp., vklad.
996
30 005
996
30 005
312 001 Transfery – zo št. rozpočtu životné prostredie
266
8 000
266
8 000
312 001 Transfery – zo št. rozpočtu – stavebný úrad
1 328
40 000
1 328
40 000
312 001 Transfery – zo št. rozpočtu – register obyvat.
664
20 000
664
20 000
312 001 Transfery – zo št. rozpočtu – ÚPSVR
996
30 000
996
30 000
312 001 Transfery – zo št. rozpočtu – Matrika
0
0
0
0
312 001 Transfery – zo št. rozpočtu – cestná doprava
100
3 000
100
3 000
312 001 Transfery – chránená dielňa
4 382
132 000
4 382
132 000
Tuzemské bežné granty a transfery
7 734
233 000
7 734
233 000
Bežné príjmy spolu:
517 890 15 601 964
540 017 16 268 562
Kapitálové príjmy
		
Kapitálové príjmy
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
233 001 Z predaja pozemkov
Tuzemské kapitálové granty a transfery
322 001 Zo štátneho rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu:
Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
453
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
454 001 Prebytok hospodárenia pred. roka
454 002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce
Príjmové finančné operácie spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky
		

2010
2010
2011
2011
v€
v Sk
v€
v Sk
0
0
0
0
0		
0
0
0		
0
0
0		
0		
0			
0
0
0
0		
0		
0
0
0		
0		
0		
517 890 15 601 964
0		
0		
517 890 15 601 964

0
0
0
0
0

66 388 2 000 000
23 900
720 000
100
3 000
2 656
80 000
2 324
70 000
100
3 000
7 635 230 000
3 153
95 000
332
10000
664
20 000
3 319
100 000

2012
v€
0
0
0
0
0
0

2012
v Sk
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

540 017 16 268 562 562 144 16 935 160
0		
0
0		
0
540 017 16 268 562 562 144 16 935 160

ROZPOČET OBCE SIHELNÉ NA ROKY 2010 – 2012 výdavky
2010
2010
2011
v€
v Sk
v€

Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Cestovné náhrady
Elektrika
Teplo
Voda
Poštovné služby a telekomunikačné služby
Všeobecný materiál – kancel. potreby, tlačivá
Knihy,časopisy, noviny, učebnice
Softvér a licencie
Palivo, benzín, nafta

0
0
0
0
0

2012
2012
v€
v Sk
486 794 14 665 156
4 647
140 000
8 564
258 000
66
2 000
996
30 000
332
10 000
501 399 15 105 156
66
2 000
2 987
90 000
166
5 000
232
7 000
21 576
649 999
166
5 000
25 194
758 999
23 236
700 000
23 236
700 000
996
30 000
664
20 000
66
2 000
299
9 000
199
6 000
33
1 000
1 328
40 000
3 585
108 000
332
10 000
996
30 005
266
8 000
1 328
40 000
664
20 000
996
30 000
0
0
100
3 000
4 382
132 000
7 734
233 000
562 144 16 935 160

2011
v Sk

69 707 2 099 993
25 095
756 012
100
3 013
2 656
80 015
2 324
70 013
100
3 013
7 635
230 012
3 153
94 987
332
10 002
664
20 004
3 319
100 000

2012
v€

2012
v Sk

73 026 2 199 981
26 290
792 013
100
3 000
2 656
80 000
2 324
70 000
100
3 000
7 635 230 000
3 153
95 000
332
10 000
664
20 000
3 319
100 000

Samospráva obce
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Poistenie
Diaľničné známky, poplatky
Rutinná údržba výp. techniky, softvér
Údržba telekomun. techniky
Údržba hasiacich prístrojov, budov
Školenia, kurzy, semináre, porady
Propagácia, reklama a inzercia
Všeobec. služby
Špeciálne služby – BOP
Geometrické plány
Poplatky notárske, súdne
Stravovanie
Poistné – majetku OcÚ
Prídel do sociálneho fondu
Kolkové známky
Odmeny poslancom
Dohody o vykonaní práce
01. 1. 1
Výdavky verejnej správy
Špeciálne služby – audit
Poplatky banke
01. 1. 2
Finančná a rozpočtová oblasť
Splátky úrokov z úveru
Splátky úveru
01. 7. 0
Transakcie verejného dlhu
Energie, voda a komunikácie
Všeobecný materiál
Dopravné – nafta
Servis a údržba
Všeobecné služby – revízie, kontroly
Poistné – požiarnikov, budovy
03. 2. 0
Ochrana pred požiarmi
Všeobecný materiál – posypový materiál
Rutinná a štand. údržba – zimná údržba
04. 5. 1
Cestná doprava
Sihelník
Propagácia a reklama
04. 7. 3 Cestovný ruch
637012 Za uloženie a likvidáciu odpadu
634004 Doprava Rabčan
05. 1. 0
Nakladanie s odpadmi
Príspevok Spoločnej úradovni
05. 6. 0
Príspevok Spoločnej úradovni
Tarifný plat
Poistné, príspevky do poisťovní
Poistné, príspevky do poisťovní
Stravovanie
6. 2. 2
Rozvoj obcí – obecné služby
energia (elek.)
06. 3. 0
Vodovod
Energie
Rutinná a štandartná údržba
06. 4. 0
Verejné osvetlenie
632
Energia, voda
635
Údržba
637
Poistné – bytovka
06. 6. 0
Bývanie a občianska vyb. iné nekl. výd.
632
Energie telocvičňa, ihrisko
633
Materiál – čistiace potreby
634
Doprava futbalistov
635
Rutinná a štandardná údržba ihriska
642
Príspevok TJ
642
Príspevok tenisový oddiel
08. 1. 0
Rekreačné a športové služby
Údržba KD
08. 2. 0
Kultúrne služby
Knihy
08. 2. 0. 5 Knižnica
Folklórne slávnosti
Príspevok našim folkl. súborom
Príspevok speváckemu zboru
Deň matiek
Sihelské Turbo
Deň detí

Sihelník 3
1 992
60 000
1 992
60000
166
5000
996
30 000
66
2 000
332
10 000
664
20 000
166
5 000
66
2 000
664
20000
1 660
50000
1 660
50 000
3 319
100000
1 992
60 000
664
20 000
498
15 000
1 328
40 000
664
20 000
129 456 3 900 000
664
20 000
996
30 000
1 660
50 000
11 950 360 000
21 244 640 000
33 194 1 000 000
996
30 000
166
5 000
332
10 000
332
10 000
66
2 000
332
10 000
2 224
67 000
1 660
50 000
11 618
350 000
13 278 400 000
2 324
70 000
498
15 000
2 821
85 000
14 937
449 993
6 636 200 006
21 576
649 999
1 660
50000
1 660
50000
5 975
180000
2 509
75600
66
2000
100
3000
8 650
260600
166
5000
166
5000
3 319
100 000
664
20 000
3 983 120 000
3 319
100 000
3 319
100 000
332
10000
6 971
210 000
3 319
100000
332
10000
3 319
100000
664
20 000
2 656
80 000
332
10 000
10 622
320 000
332
10 000
332
10 000
166
5 000
166
5 000
3 319
100 000
332
10 000
498
15 000
166
5 000
996
30 000
166
5 000
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1 992
60 000
1 992
60 000
166
5 000
996
30 000
66
2 000
332
10 000
664
20 000
166
5 000
66
2 000
664
20 000
1 660
50 000
1 660
50 000
3 319
100 000
1 992
60 000
664
20 000
498
15 000
1 328
40 000
664
20 000
133 970 4 035 980
664
20 000
996
30 000
1 660
50 000
11 350
341 930
21 244 640 000
32 639
981 930
996
30 000
166
5 000
332
10 000
332
10 000
66
2 000
332
10 000
2 224
67 000
1 660
50 000
11 618
350 000
13 278 400 000
2 324
70 000
498
15 000
2 821
85 000
14 937
449 993
6 636
199 916
21 576
649 999
1 660
50 000
1 660
50 000
6 274
189 011
2 635
79 382
66
2 000
100
3 000
9 075
273 393
166
5 000
166
5 000
3 319
100 000
664
20 000
3 983 120 000
3 319
100 000
3 319
100 000
332
10 000
6 971
210 000
3 319
100 000
332
10 000
3 319
100 000
664
20 000
2 656
80 000
332
10 000
10 622
320 000
332
10 000
332
10 000
166
5 000
166
5 000
3 319
100 000
332
10 000
498
15 000
166
5 000
996
30 000
166
5 000

1 992
60 000
1 992
60 000
166
5 000
996
30 000
66
2 000
332
10 000
664
20 000
166
5 000
66
2 000
664
20 000
1 660
50 000
1 660
50 000
3 319
100 000
1 992
60 000
664
20 000
498
15 000
1 328
40 000
664
20 000
138 484 4 171 969
664
20 000
996
30 000
1 660
50 000
10 700
322 348
21 244 640 000
31 944
962 348
996
30 000
166
5 000
332
10 000
332
10 000
66
2 000
332
10 000
2 224
67 000
1 660
50 000
11 618
350 000
13 278 400 000
2 324
70 000
498
15 000
2 821
85 000
14 937
449 993
6 636
199 916
21 576
649 999
1 660
50 000
1 660
50 000
6 587
198 440
2 767
83 359
66
2 000
100
3 000
9 520
286 799
166
5 000
166
5 000
3 319
100 000
664
20 000
3 983 120 000
3 319
100 000
3 319
100 000
332
10 000
6 971
210 000
3 319
100 000
332
10 000
3 319
100 000
664
20 000
2 656
80 000
332
10 000
10 622
320 000
332
10 000
332
10 000
166
5 000
166
5 000
3 319
100 000
332
10 000
498
15 000
166
5 000
996
30 000
166
5 000
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Bežné výdavky
		
08. 2. 0. 9 Ostat. kult. služby vrátane kult. dom.
Údržba MR
Miestny rozhlas
Energie – dom smútku
Rutinná a štandardná údržba – Dom smútku
Budov, objektov alebo ich častí – cintorín
	Členské príspevky – ZMOS, ZMOBO…
Príspevok opatr. služba, Spišská charita
Sociálna pomoc – havarijný stav
08. 4. 0
Náboženské a iné spoločenské služby
Tarifný plat
Poistné, príspevky do poisťovní
Cestovné
Elektrika, teplo
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy
Pracovné oblečenie, obuv
Doprava detí
Stravovanie
Údržba výpočtovej techniky
Príspevok do SF
09. 1. 1. 1 Predškolská vých. a s bežnou star.
Údržba budovy
Príspevok Rada školy
Príspevok klub
09. 1. 2. 1 Základné vzdel. s bežnou starost.
Tarifný plat
Poistné, príspevky do poisťovní
Cestovné
Elektrika, teplo
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy
Pracovné oblečenie, obuv
Interiérové vybavenie
Stravovanie
Údržba výpočtovej techniky
Príspevok do SF
09. 6. 0. 1 Školská jedáleň
Stravné
10. 2. 0. 2 Dôchodcovia
Bežné výdavky spolu:

Sihelník 3
2010
2010
v€
v Sk
5 477
165 000
332
10000
332
10 000
332
10000
66
2000
166
5000
1 660
50 000
7 469 225 000
332
10000
10 025
302 000
33 194 1000000
11 618
350000
66
2000
3 319
100000
1 992
60000
33
1000
332
10000
166
5000
100
3000
332
10 000
332
10 000
51 484 1 551 000
996
30 000
498
15000
4 655
172 000
6 149
217 000
19 916
600000
6 971
210000
66
2000
3 319
100000
996
30000
33
1000
332
10000
166
5000
100
3000
100
3 000
332
10 000
32 331
974 000
1 328
40 000
1 328
40 000
343 884 10 359 890

Samospráva obce
2011
2011
v€
v Sk
5 477
165 000
332
10 000
332
10 000
332
10 000
66
2 000
166
5 000
1 660
50 000
7 469 225 000
332
10 000
10 025
302 000
34 854 1 050 012
12 199
367 507
66
2 000
3 319
100 000
1 992
60 000
33
1 000
332
10 000
166
5 000
100
3 000
332
10 000
332
10 000
53 725 1 618 519
996
30 000
498
15 000
4 655
140 237
6 149
185 237
20 912
629 995
7 319
220 492
66
2 000
3 319
100 000
996
30 000
33
1 000
332
10 000
166
5 000
100
3 000
100
3 000
332
10 000
33 675 1 014 487
1 328
40 000
1 328
40 000
351 854 10 599 964

Kapitálové výdavky
2 010
2010
2 011
2011
		
v€
v Sk
v€
v Sk
Inžinierske siete – IBV nižný koniec					
Výstavba chodníkov			
24 401
735 077
V nižný koniec – geom. plány, výkupy poz.
9 958 300 000
Násyp cesty – IBV oproti kostolu
14 273
429 988
Projektová dokumentácia – cesta nižný koniec			
15 000
451 890
Spevnenie odstavných plôch okolo kostola			
0
04. 5. 1. 3 Správa a údržba ciest
24 231
729 988
15 000
451 890
Výstavba vodovodu IBV
12 484
376 088
Záchyt prameňov Pilsko					
0. 6. 3. 0 Vodovod
12 484
376 088			
Rekonštrukcia futbalového ihriska
66 388 2 000 000
33 194 1 000 000
Výstavba ihriska
výkup pozemkov pod futbalové ihrisko
6 638 200 000
TJ šatne – proj. dok. 					
08. 1. 0
Rekreačné a športové služby
73 027 2 200 000
33 194 1 000 000
Príspevok na organ
21 111
636 000
08. 4. 0. Náboženské a iné spoločenské služby
21 111
636 000
Výkup pozemku v areáli MŠ			
2 500
75 315
Výmena okien pre nové triedy MŠ
7 303 220 000
0
Výstavba tried pre MŠ
19 916 600 000
0
Mobiliár MŠ ihrisko
1 660
50 000
0
Výmena okien MŠ a jedáleň			
23 236
700 008
Zateplenie budovy MŠ			
50 000 1 506 300
Rekonštrukcia jestvujúcich tried MŠ			
23 236
700 007
Zateplenie budovy MŠ – nových tried
14 273
429 988
Oplotenie MŠ			
16 597
500 001
09. 1. 1. 1. Materská škola
43 152 1 299 993
115 568 3 481 601
Kapitálové výdavky spolu:
174 005 5 242 074
188 163 5 668 598

2012
v€
5 477
332
332
332
66
166
1 660
7 469
332
10 025
36 596
12 809
66
3 319
1 992
33
332
166
100
332
332
56 077
996
498
4 655
6 149
21 958
7 685
66
3 319
996
33
332
166
100
100
332
35 087
1 328
1 328
359 882

2012
v Sk
165 000
10 000
10 000
10 000
2 000
5 000
50 000
225 000
10 000
302 000
1 102 491
385 884
2 000
100 000
60 000
1 000
10 000
5 000
3 000
10 000
10 000
1 689 375
30 000
15 000
140 237
185 237
661 507
231 518
2 000
100 000
30 000
1 000
10 000
5 000
3 000
3 000
10 000
1 057 025
40 000
40 000
10 841 752

2 012
2012
v€
v Sk
33 194 1 000 002
132 776 4 000 009

165 970 5 000 011
33 194 1 000 002
33 194 1 000 002

3 098
3 098

93 332
93 332

202 262 6 093 408

Spoznávajme
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Aj Orava má svoje posvätné miesta…
Niekedy sme ochotní cestovať mnoho kilometrov, aby
sme uvideli miesta, ktoré sa
spájajú s výnimočnými ľuďmi. Aj my na Orave jedno
také miesto máme. Aj keď nie
je také slávne, ako Rím, Assisi či Lurdy. Je to nenápadná
dedinka Krivá, ktorá je rodiskom svätice nedávnych čias –
blahoslavenej sestry Zdenky.
Svoj život zasvätila Bohu
a vstúpila do Kongregácie sestier
Svätého Kríža. Ako zdravotná
sestra pomáhala ľuďom v rôznych nemocniciach na Slovensku. Bola ochotná obetovať pre
ľudí aj svoj vlastný život, čo sa aj
skutočne stalo v roku 1952. Vtedy pomohla ujsť z nemocnice katolíckemu kňazovi Dr. Štefanovi
Koštiaľovi, ktorý bol hospitalizovaný v Bratislavskej nemocnici po predchádzajúcom mučení
príslušníkmi ŠTB. Následne ju
štátna bezpečnosť zatkla, vypočúvala, mučila a ponižovala. Následkom mučenia a neľudského
zaobchádzania zomrela v Trnave
31. júla 1955 ako 38-ročná. Svätý otec Ján Pavol II. počas svojej pastoračnej návštevy v Bratislave – Petržalke 18. septembra 2003 vyhlásil sestru Zdenku
za blahoslavenú.

Takýchto vzácnych ľudí si treba nielen vážiť, ale aj poznať. Preto sme sa 23. novembra 2009 vybrali zo žiakmi Cirkevnej základnej školy v Sihelnom spoznávať
miesta, kde sa narodila a vyrastala sestra Zdenka. V miestnom

kostole v Krivej sme si po svätej
omši vypočuli svedectvá Ing. Jozefa Habovštiaka a pána Michala Škáru, ktorí osobne poznali túto rehoľnú sestru. Aj keď sa
hrob sestry Zdenky nenachádza
v Krivej, mohli sme si uctiť as-

poň jej relikvie, ktoré sú uložené
v miestnom kostole.
Povzbudení touto púťou môžeme len veriť, že si blahoslavenú
sestru Zdenku budeme môcť v budúcnosti uctievať ako svätú.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Max Kašparú, český teológ, spomína takúto skúsenosť
Pred niekoľkými rokmi bol
v našom kraji na dovolenke študent z rovníkovej Afriky. Pri rozlúčke na letisku sa
ho jeden z prítomných opýtal, ako by charakterizoval občanov našej krajiny po svojich dvojmesačných skúsenostiach.
Študent s odpoveďou najprv
otáľal, ale nakoniec odpovedal.
Tlmočník, ktorý dovtedy plynule
prekladal, zrazu zaváhal. Ako sa
neskôr priznal, neprišlo mu hneď
na myseľ jedno slovo.
Študent totiž povedal, že občania
našej krajiny sú ľudia, ktorí sa nikdy
za nič nehanbia. A práve toto slovo

,,hanba“ robilo prekladateľovi ťažkosti. Poznal ho, ale pre malú frekvenciu jeho používania bolo zasunuté kdesi v jeho pamäťovom archíve.
V evanjeliu Ježiš niekoľkokrát
vyslovil na adresu zákonníkov a farizejov beda. Prečo? Lebo vedeli navonok perfektne plniť všetky predpisy zákona, ale pritom im
unikal jeho zmysel a podstata.
Mohli by sme ich prirovnať
niektorým právnikom, ktorí či konajú tak alebo onak, vždy obrátia
zákon tak, aby si svoje skutky vedeli obhájiť. Slová hanba a ,,svedomie“ sú pre nich cudzie. Preto necítia nikdy skutočný pocit viny.
To bol problém farizejov a to

je problém aj nás, dnešnej doby,
v ktorej sa všetko nemoderné vypúšťa alebo sa tomu dáva úplne
iný, opačný obsah, a tak:
Z pýchy sa stalo „zdravé sebavedomie“
Z nestriedmosti „vyššia životná
úroveň“
Z krádeže „zákonitosť voľného
trhu“
Z neúcty ku tradícii „víťazstvo
zdravého rozumu“
Z materstva bez manželstva
„moderná forma existencie“
Z chrapúnstva „sloboda prejavu“
Z lenivosti „životný štýl“
Z lakomstva „zákon ekonomiky“

Zo zanedbanej výchovy „tvorba
vlastného názoru“
Z hnevu „zdravá reakcia nad
hlúposťou druhých“
Zo závisti „boj o spravodlivosť.“
Časy sa menia. Komunizmus nahradil konzumizmus. Ten prvý nepotrebuje svedomie, a ten druhý
hanbu.
Skúsme porozmýšľať nad tým,
kedy sme sa tak úprimne za niečo hanbili, prijali, že to, čo sme urobili, nebolo dobré, bez toho, aby sme
hľadali ospravedlnenia a výhovorky.
Ak by to bolo veľmi dávno, musíme si dať pozor, aby aj nám Ježiš
nepovedal: BEDA!
Milan Holík, teológ

Sumarizácia
€
2010
€
2011
€
2012
Bežné výdavky + finančné operácie
343 885 10 359 890
351 854 10 599 964
359 882 10 841 752
Kapitálové výdavky spolu
174 005 5 242 074
188 163 5 668 598
202 262 6 093 408
Rozpočtové výdavky spolu
517 890 15 601 964
540 017 16 268 562
562 144 16 935 160
Bežné príjmy
517 890 15 601 964
540 017 16 268 552
562 144 16 935 160
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
517 890 15 601 964
540 017 16 268 552
562 144 16 935 160
Hosp. celkom – schodok, + prebytok
0
0
0
0
0
0
Starosta obce: Bc. Jozef Gabriel, kontrolórka obce: Anna Luscoňová, ekonómka obce: Bc. Vlasta Kutláková
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Duchovné slová

Nechcem byť Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom
Dňa 1. mája 2009 sme sa
zúčastnili na 5. púti rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. V tomto sanktuáriu Svätý otec Ján Pavol II. slávnostne zasvätil svet Božiemu milosrdenstvu. Konal tak s vrúcnou túžbou, aby sa posolstvo
o milosrdnej Božej láske, ktoré bolo ohlásené prostredníctvom sestry Faustíny dostalo
ku všetkým obyvateľom zeme
a naplnilo ich srdcia nádejou.
Nech sa teda slová, ktoré Ježiš cez sestru Faustínu adresoval každému z nás, dotknú aj
našich sŕdc…
V zjavení sestre Faustíne Ježiš povedal: „V Starom zákone
som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené
ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu.“
Poslaním sestry Faustíny bolo rozšíriť nové formy pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu: úcta pred obrazom Božieho milosrdenstva s nápisom Ježišu, dôverujem v teba, svätenie sviatku Božieho milosrdenstva na druhú veľkonočnú nedeľu, ruženec k Božiemu
milosrdenstvu a modlitba v hodine Božieho milosrdenstva.
Obraz milosrdného Ježiša
Jeho podoba bola zjavená vo videní sestry Faustíny 22. februára 1931 v cele płockého kláštora.
„Večer, keď som bola v cele,” píše
vo svojom Denníčku, „uzrela som
Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu
na prsiach. Z poodhaleného rúcha
na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý…

Po chvíli mi Ježiš povedal: „Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz
vidíš, s nápisom Ježišu, dôverujem
v teba. Chcem, aby ten obraz bol
slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom Božieho milosrdenstva“.
Te n t o
obraz teda predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa,
ktorý prináša ľuďom pokoj
odpustením
hr ie chov
ceza
nu svojho
umučenia a smrti na kríži.
Pre
tento obraz Krista sú char ak ter is tické dva
lúče. Keď
sa sestra
Faustína spýtala
Pána Ježiša na ich
v ýznam,
v y s ve t l i l
jej: „Svetlý
lúč predstavuje vodu, ktorá
ospravedlňuje duše, červený
lúč znamená krv, ktorá je životom
duší… Šťastný, kto bude žiť v ich

tieni.” Dušu očisťuje sviatosť krstu
a pokánia a najhojnejšie ju sýti Eucharistia – teda dva lúče znamenajúce sviatosti a všetky milosti Ducha Svätého, ktorých biblickým symbolom je voda, a nová
zmluva Boha s človekom uzavretá

tosti prijímania, dostane úplné odpustky svojich vín a trestov… Nijaká
duša nesmie pociťovať strach priblížiť sa ku Mne. Moje milosrdenstvo
je také veľké, že ani po celú večnosť
ju nepochopí žiaden rozum. Je nevysvetliteľné tak pre ľudí, ako aj pre
anjelov.“
Korunka k Božiemu
milosrdenstvu
Túto korunku (čiže ruženec
Božieho milosrdenstva) nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo
Vilniuse 13. – 14. septembra 1935
ako modlitbu na odčinenie a zmierenie Božieho hnevu. Keď sa modlíme túto korunku, obetujeme Bohu Otcovi „telo a krv, dušu i božstvo” Ježiša Krista na odčinenie
za hriechy svoje, hriechy blízkych
i celého sveta. Takto zjednotení
s Ježišovou obetou, odvolávame sa
na tú lásku, ktorou nebeský Otec
obdarováva svojho Syna a v ňom
všetkých ľudí. „Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka,” povedal Ježiš, „zmierňuje sa Boží hnev
a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu.” Všeobecné prisľúbenie znie: „Keď sa budú modliť túto
korunku, rád im dám všetko, o čo
ma budú prosiť.... ak to bude v zhode s mojou vôľou.“

Kristovou krvou. K takto chápanému kultu obrazu, ktorý je založený na postoji kresťanskej dôvery
a milosrdenstva, pripojil Pán Ježiš
zvláštne prisľúbenia: večnú spásu,
veľké pokroky na ceste kresťanskej dokonalosti, milosti, milosť
šťastnej smrti a všetky iné milosti, o ktoré ho budú ľudia s dôverou
prosiť. „Prostredníctvom tohto obrazu budem udeľovať dušiam veľa
milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša,” povedal.
Sviatok Božieho milosrdenstva
Pán Ježiš povedal Faustíne: „Prajem si sviatok milosrdenstva…. Prvá nedeľa po Veľkej noci
má byť slávená ako sviatok milosrdenstva. V ten deň vylejem more milostí na tie duše, ktoré sa priblížia
k prameňu milosrdenstva. Duša,
ktorá sa vyspovedá a pristúpi k svia-

Hodina Božieho
milosrdenstva
V októbri 1937 v Krakove
za okolností, o ktorých sestra
Faustína bližšie nehovorí, odporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť,
že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj
sa celá do môjho milosrdenstva,
zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho
všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť
pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené
pre každú dušu.” Aké podmienky
sú potrebné na vyslyšanie týchto modlitieb? V modlitbe o tretej
hodine popoludní sa treba obrátiť
na Ježiša a odvolávať sa na cenu
a zásluhy jeho umučenia. „V tejto
hodine,” prisľúbil Pán Ježiš, „vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou.”
Šírenie úcty
k Božiemu milosrdenstvu
A namiesto záveru azda niet nič
vhodnejšie, než adresovať tieto Ježišove slová: „Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem
ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine
smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom“.
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Výchova

Voľná výchova
Po dlhšom čase som sa vybral do Košíc autobusom.
Nešiel som ním už niekoľko
rokov, a tak som sa celkom
tešil.

P

ozoroval som ľudí okolo
a pohľad mi upútala skupinka ľudí, čo sedela neďaleko mňa.
Na štvorsedadle sedela stará pani a jej manžel, oproti nim mamička a jej asi štvor- až päťročná
dcéra. Obe vyfiknuté ako z módneho časopisu. Mamička v minisukni iba o pár čísiel širšia v bokoch ako v páse, tesné tričko upnuté na opálenom tele a ovešaná na krku a prstoch zlatom. Bola trocha viac namaľovaná, ale
pristalo jej to. Rušilo to len prvý dojem. Všetko kazil len ten
jej výraz. Znudený a znechutený a občas kradmý pohľad po ľuďoch akoby hovoril: „Preboha,
fuj, kde som sa to dostala.“ Jej
malá princezná bola oblečená
podobne, len podpätky a maľovanie nahradili copíky vyčesané na vrch hlavy. Kývala nožičkami sem a tam a vyzeralo to, že
je znechutená rovnako, ako jej
mama.

O

proti nim sedeli starček a starenka. Manželia.
Obaja sa opierali o paličky, boli skromne schúlení k sebe a tichučko si občas niečo povedali. Sálala z nich domáca pohoda, mier a pokora. Sedeli, nikoho si nevšímali, len pani občas
vyrušilo kopnutie malej princezny pod koleno.

N

ajprv sa zdalo, akoby náhodou, že nechcene sa dievčatko dotklo špičkou topánky
babičky. Čím viac sa stará pani
uhýbala, tým viac bolo na dievčatku vidieť, že kopance sú cielené. Kývala nohami, kývala, pohľad upretý na tvár starej pani
a kop – a zas akoby nič sa pozerala cez okno. Stará pani si poposadla a za chvíľu zas. Pátravý pohľad a raz, dva, tri – kop.
A zas nenápadný pohľad von.
A tak dookola. Babka už nevedela, kam s nohami a snáď iba slušnosť jej bránila mamičke niečo
povedať, a tak trpezlivo sa snažila vycítiť okamžik výkopu a včas
uhnúť. Ani ľudia okolo nehovorili nič. S počtom kopancov sa
len úmerne zvyšovalo krútenie
hlavou a znechutenie obidvoch
manželov a ostatných cestujúcich.

C

elé to sledoval mladík stojací opodiaľ. Mal také tie širo-

ké nohavice s rozkrokom pri kolenách, vyťahané tričko a čapicu so šiltom dozadu. Žuval žuvačku a občas nezúčastnene zavadil pohľadom o štvoricu. Potom sa zas pozeral znudene von.
Nerobil nič. Bol jeden z mála ľudí, na ktorom sa nedalo poznať,
či sa zabáva, alebo je pohoršený.

K

eď už stará pani nemala kde
uhnúť a dievčatko sa muselo zviesť skoro až na okraj sedačky, aby si mohlo kopnúť, neudržal som sa a povedal som mamičke: „Prosím vás, nemôžete
tomu decku niečo povedať? Nevidíte, čo robí???“ Mamička sa
pozrela na mňa potom na svoju
princeznú, pohladila ju a pohŕdavo povedala:
„Prečo by som jej dačo vravela?
My deťom doprajeme voľnú výchovu.“

T

ou odpoveďou šokovala celý autobus. Dievčatko si ešte
dvakrát koplo, kým autobus došiel k zastávke.

M

ladík s nohavicami spustenými poniže pása sa lenivo zobral a prechádzal nezúčastnene okolo štvorice ku dverám. Keď bol tesne pri nich, urobila sa scéna ako z filmu. Bolo to
dielo pár okamžikov.
Dokolísal sa pomaly k nim,
stále mal ten nič nehovoriaci výraz, kľudne až lenivo vybral z pusy žuvačku a jedným
pohybom ju zamotal dievčatku
do vlasov. Ladným ľahkým pohybom, ako keď maliar dá na obraz tú poslednú dôležitú bodku.
Bez mihnutia oka postupoval
ďalej k dverám, akoby nič. Mamička zalapala po dychu za vyštekla:
„Čo to robíš ty idiot jeden?“
„Šibe ti?“
Chlapec len tak lenivo otočil hlavu späť a úplne kľudným
hlasom povedal: „Nie, ale naši mi tiež dopriali voľnú výchovu... Ahoj.“

K

nísavým pohybom vystúpil
z autobusu na ulicu a ešte
sa na starú paniu smial a do okna jej ukázal dva prsty na znak
víťazstva. Stará pani mu neisto
zamávala. Celý autobus sa zabával. A ja s ním. Teraz v tom prípade „voľná výchova“ priniesla
svoje ovocie a pre všetkých ten
mladík bol taký „borec nakoniec.“
(postreh z autobusu)
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Aby život mal zmysel…
Horiaca sviečka
(neznámy autor)
Zažali ste ma a hľadíte, zamyslene – ba až stiesnene
do môjho svetla.
Teším sa, že smiem horieť, keby som nehorela, ležala by som
v kartónovej krabici s ostatnými,
ktoré tiež nehoria. A tak by sme
vlastne nemali vôbec nijaký zmysel. Odvtedy, ako horím, cítim,
že sa stávam čoraz kratšou. Aj
to viem, že čím budem dlhšie horieť, tým sa budem zmenšovať,
až sa celkom spotrebujem. Ale to
už je tak, že sú len dve možnosti:
Alebo zostanem celá a vôbec
nebudem priesvitná, takže ma
neubudne, alebo budem horieť,
dávať svetlo, teplo a tak splním
zmysel svojho jestvovania.
Musím ale zo seba niečo dať,
zo seba samej – seba samu.
Tak je to aj s ľuďmi!
Alebo zostanete sami pre seba, takže sa vám nič nestane, nebude vás ubúdať.
Ale tak budete podobní sviecam v krabici. Alebo budete dávať svetlo a teplo, potom bude
mať váš život nejaký zmysel. Tak
budú mať aj iní ľudia z vás radosť, budú sa tešiť, že vôbec ste,
nebudete tu nadarmo.

V takom prípade však musíte
niečo zo seba dať, zo seba samých,
zo všetkého, čo je vo vás, čím žijete, čím bytostne ste:
Z vašej lásky, z vernosti, zo svojich úsmevov, i zo svojho smútku...
Zo všetkého, čo je vo vás.
Nemusíte sa vôbec báť, že preto
z vás ubudne.
To je vonkajšie zdanie. Vo vašom vnútri sa bude vyjasnievať.
Ticho a pokojne si spomeňte
na tieto slová, keď hľadíte
na horiacu sviecu – takou sviecou
totiž ste vy sami.
(Misijný kalendár 2005)
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Hodnotenie futbalu očami manažéra OŠK Sihelné
Nedá mi nepripomenúť súťažný ročník 2008/09, kde sihelský futbal dosiahol historický úspech.
Mladší žiaci vyhrali turnaj
v rámci Oravy, dorast vyhral najvyššiu oravskú súťaž a postúpil do piatej ligy krajskej súťaže. Družstvo dospelých postúpilo do najvyššej oravskej súťaže I.
triedy.
Touto cestou chcem všetkým
funkcionárom, hráčom poďakovať za dosiahnuté úspechy pri reprezentácii našej obce.
V ročníku 2009/2010 chceme našu obec reprezentovať ďalej v dosahovaní dobrých výsledkov. Ako funkcionári sme cez letnú prestávku nezaháľali. Vybudovali sa nové šatne a sociálne
zariadenie (sprchy). Upravila sa
hracia plocha pred bránami, kde
nám s týmito prácami pomohol
aj obecný úrad.
Na jeseň 2009 naše družstvá
vstúpili do súťaže vcelku dobre, prípravka a mladší žiaci vedú
svoje skupiny.
Keď chcem hodnotiť vstup
do súťaže dorastu, hodnotím ho
ako pozitívny, ale som presvedčený, že hráči dorastu majú na
viac, ak zlepšia prístup k tréningom a zápasom, na čo majú podmienky vytvorené.
Družstvo dospelých ako nováčika súťaže I.triedy hodnotím
veľmi dobre.
Chcem, a urobím všetko pre
to, aby tento kolektív zostal aj
do jarnej časti súťaže pohromade a aby ťahal za jeden koniec.
Chcel by som poďakovať
všetkým hráčom, všetkým funkcionárom futbalu, všetkým fanúšikom, tak isto starostovi obce,
všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na fungovaní futbalu v našej obci.
Touto cestou chcem popriať
všetkým občanom obce šťastné
a veselé prežitie vianočných sviatkov, hodne zdravia, osobných a kolektívnych úspechov do nového roku 2010 praje manažér
OŠK Sihelné Emil Bielák
Futbal – muži: aktuálny stav
po jesennej časti
1. Vavrečka – Sihelné 2:0
2. Krivá – Sihelné 0:2 góly: Anton Randiak, Ondrej Randiak
3. Sihelné – Breza 1:1 gól: Dušan
Kovalíček
4. Veličná – Sihelné 0:1 gól: Peter Kolčák

5. Nižná – Sihelné 5:0
6. Sihelné – Or. Poruba 3:2 góly:
Martin Pidnják, Tomáš Pindják,
Dušan Kovalíček
7. Klin – Sihelné 2:0
8. O. B. Potok – Sihelné 2:3 góly:
Dušan Kovalíček 2, Martin Pindják
9. Sihelné – Lokca 1:0 gól: Dušan
Kovalíček
10. Novoť – Sihelné 6:0
11. Sihelné – Zuberec 3:1 góly:
Anton Randiak, Dušan Kovalíček, Martin Pindják
12. Bobrov – Sihelné 3:1 gól:
Martin Pindják
13. Sihelné – Zubrohlava 3:1 góly: Martin Pindják 2, Dušan Kovalíček
Tabuľka po 13. kole
1.Klin
13 8 2 3 21:16 26
2.Or. Poruba 13 7 4 2 38:15 25
3.Zubrohlava 13 7 3 3 27:19 24
4.Bobrov
13 7 2 4 34:23 23
5.Nižná
13 7 1 5 29:19 22
6.Zuberec
13 7 1 5 29:26 22
7.Sihelné
13 7 1 5 18:2422
8.Novoť
13 6 2 5 34:38 20
9.Lokca
13 5 4 4 29:22 19
10.Vavrečka 13 5 4 4 20:17 19
11.Veličná
13 3 2 8 14:24 11
12. Breza
13 2 3 8 13:30 9
13.Krivá
13 2 2 9 21:37 8
14.O.B. Potok 13 1 3 9 22:37 6
Po skončení jesennej časti dovoľovalo počasie aj naďalej hrať
futbal na slušných terénoch,
a tak športovo-technická komisia rozhodla, že sa bude predo-

hrávať prvé jarné kolo, čím sa
na jar môže začať neskôr. V predohrávke sa Sihelnému podarilo
poraziť na domácom ihrisku futbalistov Krivej, a tak sa dá povedať, že jarnú odvetnú časť súťaže
začali úspešne.
Tabuľka po 14. kole
1.Or. Poruba 14 8 4 2 40:16 28
2.Klin
14 8 3 3 23:18 27
3.Nižná
14 8 1 5 33:20 25
4.Zuberec
14 8 1 5 31:26 25
5.Sihelné
14 8 1 5 20:2425
6.Bobrov
14 7 3 4 36:24 24
7.Zubrohlava 13 7 3 3 27:19 24
8.Novoť
14 6 2 6 35:42 20
13 5 4 4 29:22 19
9.Lokca
10.Vavrečka 14 5 4 5 20:19 19
11.Veličná
14 3 2 9 14:26 11
14 2 3 9 14:34 9
12. Breza
13.O.B. Potok 14 2 3 9 24:38 9
14 2 2 10 21:39 8
14.Krivá
Tomáš Pindják
Futbal – dorast: aktuálny stav
po jesennej časti. Sihelné ako
nováčik súťaže získalo 19 bodov,
ktoré mu momentálne zaručujú 8. miesto. Aj keď to môže byť
vždy lepšie, čo sa týka hry, bodov
i umiestnenia, treba byť však trpezlivý a dať chlapcom priestor
a čas nato, aby sa spolu zohrali a aj zosúladili v pomerne ťažkej V. lige.
1. Zuberec – Sihelné 0:2 góly: L.
Sunega, P. Pindják
2. Sihelné – Likavka 1:0 gól:
P. Pindják

3. Mošovce – Sihelné 3:2 góly: A.
Sunega, P. Pindják
4. T. Teplice – Sihelné 4:1 gól:
P. Pindják
5. Sihelné – Trstená 0:2
6. Vrútky – Sihelné 5:1 gól: M.
Kolčák
7. Sihelné – L. Lužná 1:1 gól: M.
Lašťák
8. Sv. Kríž – Sihelné 1:2 gól:
P. Pindják, L. Sunega
9. Sihelné – O. Veselé 3:0 góly:
M. Grižák, L. Fernéza, P. Pindják
10. LM Palúdzka – Sihelné 6:1
gól: M. Grižák
11. Sihelné – Rabča 3:2 góly: Andrej Sunega 2, Dominik Randiak
12. Ľubochňa – Sihelné 2:1 gól:
F. Grobarčík
13. Sihelné – Liesek 1:0 gól: Andrej Sunega
Tabuľka po jesennej časti
V. ligy dorastu sk. B
1. AQUA T. Teplice 13 9 3 1 40:14 30
2.FC L. ŽOS Vrútky 13 9 0 4 36:13 27
3.FK Slovan Trstená13 7 4 2 39:9 25
4.Oravan Rabča 13 8 0 5 30:21 24
5.OŠK Likavka 13 7 2 4 25:18 23
6.Havran Ľuboch. 13 7 1 5 22:26 22
7.Tatran O. Veselé 12 6 1 5 34:23 19
8.OŠK Sihelné 13 6 1 6 19:26 19
9.Sokol Liesek 13 5 3 5 21:18 18
10.FC34–Palúdzka 13 5 2 6 27:27 17
11.Roháče Zuberec13 4 1 8 17:33 13
12.OFK L. Lužná 12 3 1 8 19:42 10
13.ŠKDr.Mošovce 13 3 0 10 14:41 9
14.OŠK Sv. Kríž 13 1 1 11 7:39 4
Tomáš Pindják

Miništranský turnaj v Zákamennom
Dňa 5. 12. 2009 sa uskutočnil turnaj miništrantov v Zákamennom. Zúčastnili sa aj naši chalani s duchovným otcom
Ľubošom Šípošom.
Začalo sa to tradične, svätou
omšou a pred turnajom modlitbou. Hralo sa v malej hale vedľa kostola. Fanúšici, ale aj miništranti si prišli na svoje. Zúčastnilo sa 10 tímov, ktoré si na začiatok
osladili život čokoládami. Usporiadatelia rozdelili tímy do dvoch
skupín. Naši chalani sa prekvapivo prepracovali bez problémov
do semifinále a mohli hrať o poháre a odmeny. No pred nimi stál
ťažký súper, Námestovo. Aj keď
prehrali tesne len 1:0, nemali sa
za čo červenať, pretože odohrali
skvelý duel. O tretie miesto nastúpili proti Or. Polhore, ktorá viedla

už 2:0, ale chlapci bojovali a vyhrali
tretie miesto po penaltách 3:2. Prvé
miesto si odniesli po súboji s Mútnym Námestovci, ktorí ich zdolali 1:3. Víťazi si odniesli krásne ceny, či už poháre alebo sladké odme-

ny za bojovnosť. Záver patril Pánu
Bohu a myslím, že sa trochu pousmial, keď sa halou ozývala modlitba vyvierajúca z hĺbky sŕdc dospievajúcich chlapcov.
Vlado Bielak
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Keď sa sny stávajú skutočnosťou
Všetci ľudia majú svoje túžby. A je dobré, keď sa ich snažíme aj dosiahnuť. Veľkou túžbou ľudí z našej farnosti bolo mať
svoj vlastný kostol. Túto túžbu sa napokon podarilo dosiahnuť. Bola to nezabudnuteľná, dlho očakávaná chvíľa, keď otec
biskup Andrej Imrich 10. septembra 1994
slávnostne posvätil nový kostol.
Ďalšou veľkou túžbou bolo mať svoju
vlastnú farnosť, a teda aj vlastného kňaza.
Aj táto túžba sa napokon stala skutočnosťou. K 1. júlu 1997 vznikla v Spišskej diecéze nová farnosť Sihelné a prvým správcom
farnosti sa stal vdp. Martin Koleják. Teda
aj druhá veľká túžba sa napokon naplnila.
Tretím veľkým snom sihelských farníkov
bolo, aby vo farskom kostole Povýšenia

svätého kríža bol raz umiestnený aj kráľovský hudobný nástroj – píšťalový organ.

šli necelé dva roky a v našom kostole už
stojí nový píšťalový organ.

Aj keď to bol veľmi tvrdý oriešok a finančne veľmi náročný projekt, nezľakli sme sa ani ťažkostí, ani nástrah, ktoré
na nás čakali. Aj v tomto prípade sa však
potvrdilo, že pre toho, kto verí, nič nie je
nemožné. Na spoluprácu pre výberové
konanie nám bol odporučený Mgr. art.
Stanislav Šurin, ktorý je odborník v danej
oblasti. Na základe ponúk sme sa rozhodli
pre rakúsku organovú dielňu M. Walcker
Mayer, ktorá má v danom odbore dlhoročné skúsenosti.

S Božou pomocou a prispením nás
všetkých sa nám podarilo zrealizovať niečo, čo sa stalo nielen pevnou súčasťou
nášho kostola, ale aj skvostom a ozdobou
celej našej farnosti. Podarilo sa nám veľké
dielo, ktoré bude slúžiť k povzneseniu každodennej liturgie a jeho tóny budú sprevádzať spev veriacich a hlavne chváliť jediného Boha.

Po niekoľkomesačnej príprave sa vec
rozbehla správnym smerom a začiatkom
januára 2009 bola podpísaná zmluva. Pre-

Nech znie úprimná vďaka Nebeskému
Otcovi, ako aj všetkým, ktorí akokoľvek
pomohli, aby sa aj v našom kostole rozozvučal zvuk tohto kráľovského hudobného nástroja.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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ROK VEĽKÝCH PREMIEN
Všetko sa to začalo koncom
roka 2008. Vtedy padlo definitívne rozhodnutie, že sa
púšťame spoločnými silami
a s Božou pomocou do veľkého projektu. Bolo to rozhodnutie, ktoré silne rezonovalo
azda vo všetkých rodinách našej farnosti.
Ako sme aj očakávali, nie každý súhlasil a našli sa aj odporcovia projektu. Ale s tým treba vždy
počítať, hlavne pri takýchto veľkých investíciách. Aj keď to nebolo
ľahké rozhodnutie, myslím, že bo-

lo dobré, že sme sa do toho pustili.
Verím, že väčšina sa na slávnostný okamih požehnania organa veľmi teší!
Bola to dlhá cesta a tento rok sa
stal rokom veľkých premien. Od
konca minulého roka 2009 sa začala zhotovovať organová skriňa.
Na základe dohody s firmou M.
Walcker Mayer ju zhotovili miestni stolári František Sivoň a Miroslav Gužiňák. Po dokončení sa
organová skriňa 12. 4. 2010 previezla do dielne M. Walcker Mayer
v meste Guntramsdorf v Rakúsku.
Prvá etapa bola ukončená, čakala na nás druhá, veľmi dôležitá úloha. Koncom apríla prebehla v našom kostole rekonštrukcia chóru. Tieto stavebné úpravy
si vyžiadali odstránenie existujúcich drevených stupňov pod lavičkami a taktiež bola rozobratá drevená podlaha. Následne sa zabetónovala odkrytá časť chóru. Počas rekonštrukcie tejto časti kostola sa položila nová dlažba, prebehla úprava elektrických rozvodov pre nový organ a nasledovalo
premaľovanie stien na chóre. Keďže sme sa pustili do veľkej rekonštrukcie kostolného interiéru, nemohli sme ešte zabudnúť na jedno
boľavé miesto kostola. Začiatkom

júla sa uskutočnila rekonštrukcia prasklín na čelnej stene a pre-

behlo aj premaľovanie celej steny. V mesiaci august nabrali práce

Stavba / Informácie
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Činnosť Rodičovskej r ady pri Cirkevnej
zákl adnej škole sv. apoštol a Pavl a
v Sihelnom v školskom roku 2009/10
Výkonný výbor: predseda: Bc. Marta Bielaková, tajomník: Vlasta
Jagnešáková, hospodár: Monika Gužiňáková.
Zástupcovia triednych aktívov: Katarína Záhumenská, Ladislav
Bjelák, Katarína Rusnáková, Martina Gabrielová, Gabriela Tarčáková, Andrea Kohuťárová, Katarína Chudjaková, Jana Stašová, Marta Kormanová, Mgr. Silvia Mazuráková, Dáša Chudiaková, Štefánia
Bandysová.
HOSPODÁRENIE
Príjmy:
1380 €
Členské príspevky:
Adventné vence
122 €
15 €
Sponzori:
Jozef Mazurák
50 €
František Bieľak
20 €
Obecný úrad
50 €

okolo organa na obrátkach. Počas
tohto mesiaca získal chór nášho
kostola úplne iný vzhľad. Každým
dňom konštrukcia organa získavala reálnejšie kontúry a jedného
dňa sa v priestore rozozvučali prvé píšťaly. Organ sa stal ozdobou
nášho kostola, no to najdôležitejšie nás čaká 12. 9. 2010, kedy sa jeho píšťaly honosne rozozvučia počas slávnostnej posviacky.
V záverečnej fáze rekonštrukcie chóru sa vyhotovili drevené

stupne pod lavičky. Toto odstupňovanie priestoru umožní lepšiu
viditeľnosť do svätyne a hlavne na
oltár počas svätej omše.
V tomto mojom stručnom prehľade som nespomenul množstvo ľudí, ktorí stoja za touto veľkou premenou nášho kostola. Čo
je však dôležité, nebeský Otec ich
mená pozná a má ich zapísané…
Všetkým úprimná vďaka.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Zostatok minulý rok
583,13 €
Príjmy spolu:
2 220,13 €
Výdavky:
Úcta k šedinám
39,24 €
Plavecký výcvik
126,16 €
Adventné vence
68,23 €
Mikuláš
285,12 €
Zápis 1. ročník
25,98 €
Týždeň pre deti
7,79 €
Lyžiarsky výcvik
115,92 €
Erko ples
33,19 €
Maškarný ples
146,10 €
Rozprávkové vretienko
5,06 €
Marec, mesiac knihy
21,07 €
Členský poplatok – CZŠ
60,00 €
MDD
245,18 €
Deň učiteľov
20,00 €
Rozprávková noc
6,70 €
Knihy – koniec šk. roka
178,07 €
9. ročník – Večierok
33,19 €
Reprezentácia školy – súťaže
248,60 €
Výdavky spolu:
1.665,60 €
Zostatok:
554,53 €
Všetkým členom Rodičovskej rady, vedeniu školy a učiteľskému
zboru z úprimného srdca ďakujem za spoluprácu a za obetu, ktorú
priniesli v prospech našich detí.
M. Bielaková

Ako vznikali kríže v Sihelnom

V strede obce Sihelné stoja dva kríže. Jeden drevený
a druhý kamenný. Chcem, aby
stredné a mladé generácie vedeli, ako tie kríže boli postavené a umiestnené.

Kamenný kríž dala urobiť Mária Genšiňaková v roku 1925 a robili ho majstri z Ústia a dnes je to zatopené Oravskou priehradou. Mária
Genšiňaková žila slobodná 21 rokov
v Amerike. Po 1. svetovej vojne v roku 1919 sa vrátila, aby doopatrovala
svoju mamu. Z vďačnosti dala urobiť
kamenný kríž na česť a chválu Bohu,
že sa šťastne vrátila na Slovensko.
Druhý kríž, drevený, mal takýto
pôvod. V Rabči v roku 1926 sa konali
misie, ktoré viedli jezuiti. Vdp. Jozef
Murgaš, rabčiansky farár, dal urobiť
tri kríže, pre každú obec jeden. Keďže sme boli súčasťou farnosti Rabča, aj pre Sihelné. Všetky kríže boli
posvätené a v procesii ich niesli muži aj do Sihelného, kde ho pán farár
kázal umiestniť pri kamennom krí-

ži. Viac ráz bol obnovený, lebo drevo
zhnilo a musel sa nahradiť novým.
Terajší drevený kríž je z červeného
smreka. Drevo daroval Karol Staník a kríž urobil Grižák. Posvätený
bol Vdp. Blažejom Dibdiakom 17. 9.
1994 za veľkej účasti veriacich.
Za starých čias si ľudia viac vážili
a uctievali postavené kríže, ozdobovali ich kvetinami. Keď muži šli okolo kríža, pozdvihli klobúk na znak
úcty, ženy sa prežehnali a pobozkali kríž. V soboty a poobede v nedele sa mnohí schádzali pri krížoch,
modlili sa a spievali nábožné piesne
a ich spev sa niesol dedinou. V apríli počas vojny v roku 1945, keď celé
Námestovo horelo, lebo ho zapálili Nemci, celý deň sme sa modlili pri
kríži a prosili o záchranu. V Námestove zahynulo 150 ľudí. Kríž je našou
spásou a preto aj v dnešnej modernej dobe sa radi viňme ku krížu, uctievajme ho.
Klaniame sa Ti a dobrorečíme,
lebo svätým krížom si nás vykúpil.
Vnenčáková
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Sihelné…
Obecné zastupiteľstvo Sihelné v zmysle § 4, ods. 3, písm.
p) a § 6, ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva toto
Všeobecne záväzné
nariadenie obce Sihelné
č. 1/2010
o určení postupu, podmienok
a výške úhrady pri poskytovaní
sociálnych služieb obce Sihelné.
Čl. I
§ 1 Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“) sa
vzťahuje na poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle zákona SNR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len zák. o soc.
službách) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
2. VZN upravuje pôsobnosť
obce Sihelné vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
b) poskytovania opatrovateľskej služby,
c) spôsobu určenia a výšky
úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby,
d) podmienky pri poskytovaní
prepravnej služby,
e) výšku a spôsob úhrady
za poskytovanú prepravnú službu.
3. Sociálne služby poskytované obcou Sihelné podľa druhu sú:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
• opatrovateľská služba;
• prepravná služba;
b) podporné služby:
• odľahčovacia služba.
Čl. II Opatrovateľská služba
§ 2 Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt
v obci Sihelné a:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 1;
b) je odkázaná na pomoc pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť

a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 2.
2. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 448/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s výnimkou,
ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa
jej poskytuje odľahčovacia služba,
alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem
hodín mesačne;
c) ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na osobnú asistenciu;
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
3. Opatrovateľskú službu pre
obec Sihelné vykonáva Spišská katolícka charita so sídlom v Spišskej
Novej Vsi, pracovisko Námestovo.
4. Opatrovateľská služba sa
poskytuje v domácnosti občana
v pracovných dňoch v čase od 7.00
hod. do 15.00 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými poskytovateľ opatrovateľskej služby
uzatvára pracovnoprávny vzťah.
§ 3 Konanie vo veci opatrovateľskej služby
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu,
príloha č. 4.
2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej
súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
3. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci písomnú žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, príloha č. 5, ktorá
obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej
osoby, dátum narodenia a adresu
jej pobytu;
b) druh sociálnej služby;
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok;
d) doklady o majetkových pomeroch;
e) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas

poskytovania opatrovateľskej
služby;
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
4. Súčasťou žiadosti musí byť
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
§ 4 Posudková činnosť
1. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného
stavu fyzickej osoby, pričom posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto fyzickej osoby,
príloha č. 3.
2. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár
lekársky posudok, ktorý obsahuje
stupeň odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
3. Sociálna posudková činnosť
na účely posúdenia odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej osoby je posudzovanie individuálnych
predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby
a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník obce.
4. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných aktivitách podľa prílohy č. 2
k zákonu o sociálnych službách
v porovnaní s fyzickou osobou
rovnakého veku a pohlavia bez
zdravotného postihnutia alebo
bez nepriaznivého zdravotného
stavu.
5. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby;
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách;
c) návrh druhu sociálnej služby;
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
6. Posudok o odkázanosti
na sociálnu službu je podkladom

na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
§ 5 Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania
opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
2. Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje
prednostne v byte občana.
3. Opatrovateľská služba sa
poskytuje na neurčitý čas alebo
na určitý čas.
4. Fyzická osoba je povinná
písomne oznámiť mestu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach
rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu
a zmeny v príjmových pomeroch
a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady
za opatrovateľskú službu.
5. Osobné údaje, ktoré spracúva obec na účely poskytovania
opatrovateľskej služby sú meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia,
údaje o príjme, údaje o majetku.
6. Obec vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby
v rozsahu predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby.
§ 6 Výška a spôsob úhrady
za opatrovateľskú službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je
povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku.
2. Úhrada za opatrovateľskú
službu sa stanovuje max. do výške 1 euro (30,126 Sk/hod.) na jednu hodinu.
3. Opatrovateľská služba sa
poskytuje v rozsahu minimálne
0,5 hod. denne a maximálne 7,5
hod. denne.
4. Celková výška úhrady
za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
rozsahu poskytovaných úkonov
a vypočíta sa ako násobok určenej sadzby na hodinu a počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej
služby.
5. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
Čl. III.
§ 7 Prepravná služba
1. Prepravná služba je sociálna
služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihPokračovanie na s. 6
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa
26. 4. 2010 o 1900 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce
Sihelné za rok 2009.
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obec Sihelné – drobná prevádzka za rok
2009.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu za rok 2009.
4. Záznam hlavného kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných
kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2009.
5. Správu o kontrole pridelenia
a zúčtovania dotácií pridelených
organizáciám, združeniam a jednotlivcom z rozpočtu Obce Sihelné za rok 2009.
6. Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 30. júna do 31.
decembra 2009.
D. Ukladá:
1. Doložiť informácie o audite
na najbližšom zastupiteľstve.
E. Schvaľuje:
1. Záverečný účet Obce Sihelné: príjmy 809 284 EUR, výdavky
770 926 EUR.
2. Žiadosť o prenájom jednoizbového bytu v bytovke č. p. 215
pre Miroslavu Gabrielovú, Sihelné č. p. 436 podľa podmienok VZN
o bytoch.
3. Žiadosť o prenájom jednoizbového bytu v bytovke č. p. 215
pre Františku Ritkovú, Ťatliaková
1784/5, D. Kubín podľa podmienok VZN o bytoch.
4. Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci p. Kataríny Herudovej, Sihelné č. p. 77 na zaplatenie faktúry za vodu, ktorá jej unikala pri prasknutí potrubia vo výške 250 Eur.
5. Žiadosť p. Miroslava Mlynarčíka a manželky Marty Mlynarčíkovej, r. Brezoňákovej, obaja
bytom Sihelné č. p. 112 o odkúpenie pozemkov v k. ú. Sihelné novovytvorenej C-KN parc. č. 1014/3 –
záhrada o výmere 45 m², novovytvorenej C-KN parc. č. 1015/5-trvalé trávne porasty o výmere
312 m², novovytvorenej C-KN
parc. č. 1016/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m²,
novovytvorenej C-KN parc. č.
1017/5-zast. plochy a nádvoria
o výmere 48 m², takto vyznačených na geom. pláne č. 414/2009
vyhotoveným Ing. Petrom Neča-

som zo dňa 21. 12. 2009, schvaľuje
až po predložení súhlasu susedov
susedných parciel za cenu 1.85, €/
m² (56/m²).

F. Neschvaľuje:
1. Zmluvu o spolupráci pri príprave a realizácii projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ s Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Bc. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
Uznesenie zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa
7. 6. 2010 o 19 00 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Záznam hlavného kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných
kontrolách za obdobie I. štvrťroka 2010.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 30. júna do 31. decembra 2010.
3. Poďakovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
mládež a šport p. Dušana Galisa
starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu pri podpore mládeže a športu a vyvíjanie iniciatívy v získavaní mladých
ľudí pre zdravý životný štýl.
D. Ukladá:
1. Pozvať predávajúcich Ing.
Tomáša Gálika, bytom Hlavná
138, Štefanov nad Oravou a Silviu Gálikovú, r. Gluchovú, bytom
Sihelné 21 na rokovanie ohľadom
prístupovej cesty k pozemkom,
ktoré sa nachádzajú nad plánovaným rodinným domom.
2. Vysypať hrubým makadamom miestnu komunikáciu, ktorá vedie okolo rodinných domov
p. Martiny Macsodiovej č. p. 541
a p. Veroniky Sameliakovej č.
p. 346 podľa finančných možností
Obce Sihelné do konca roka 2010.
E. Schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Sihelné č. 1/2010 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Sihelné.
2. Zmluvu o dielo uzavretú
podľa ustanovenia § 563 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, ktorej predmetom je
rekonštrukcia hlavnej hracej plochy obecného futbalového ihriska.
3. Zabezpečenie úveru zmenkou Obce Sihelné.

4. Úver vo výške 10 000 EUR,
za účelom preklenutia časového
nesúladu medzi potrebami financovania a tvorbou zdrojov krytia.
5. Predloženie žiadosti o FP
v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13
za účelom realizácie projektu
„Folklór spoločnými očami,“ ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce.
6. Zabezpečenie
realizácie
projektu po schválení žiadosti
o NFP.
7. Financovanie projektu „Fol-

klór spoločnými očami“ vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t. j. vo výške
915,47 eur.

K. Odporúča:
Sfunkčniť priepust pri rodinnom dome p. Jozefa Chudjaka č.
p. 445, ktorý vedie cez miestnu komunikáciu a po zbere úrody prehĺbiť pôvodný odvodňovací rigol
do miestneho potoka, a to z dôvodu zaplavovania nižšie položených
rodinných domov.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Rok 2010 je najhorším
Rok 2010 je najhorším rokom po finančnej stránke, aký
som zažil ako starosta obce. Hospodárska kríza zasiahla všetky
mestá a obce na celom Slovensku.
K dnešnému dňu nám štát dlhuje na podielových daniach vyše 70 000 eur (to je 2,1 mil. sk.),
čo je značná finančná čiastka pre
našu obec, ale aj napriek tomu sa
začalo s naplánovanými prácami, ale v pomalšom tempe.
Hneď v jarnom období aj napriek
daždivému počasiu sme nasypali
štrkom novú miestnu komunikáciu
oproti kostolu. Teraz v jesennom období ju chceme ešte nasypať makadamom a zavalcovať, ale všetko záleží od počasia. V máji sme začali s rekonštrukciou materskej školy
a to jedného bloku, kde majú vzniknúť dve nové veľké triedy, nová umyvárka a toalety. Menia sa podlahy,
elektroinštalácia, vnútorné osvetlenie, kúrenie, dlažby, vodovodné kanalizačné rozvody, vymenili sa okná, renovujú sa omietky a stropy.
Počítame s tým, že v mesiaci október ich spustíme do prevádzky.
Po vybratí dvoch vhodných lokalít na novú výstavbu rodinných
domov a o následkom prerokovaní s vlastníkmi pozemkov v daných lokalitách sa začalo s geodetickými prácami, ktoré prebiehajú v týchto dňoch. Jedna z lokalít je
na nižnom konci nad pánom Dušanom Grobarčíkom, kde vznikne
približne 40 stavebných pozemkov. Druhá lokalita je pod cestou
do Oravského Veselého a Sučákovým potokom, kde vznikne taktiež
okolo 40 stavebných pozemkov.
Pri týchto cestách chcem vyvrátiť
rôzne dohody a klebety o tom, že
tieto pozemky vykúpi obec a bude
nimi disponovať. Toto sa nezakladá na pravde, obec vykúpi iba po-

zemky pod cestu, ale stavebné pozemky zostanú vlastníkom a oni
môžu ľubovoľne s nimi narábať. Ak
počasie dovolí, mohli by sme ešte do
zimy z povrchu stiahnuť ornicu.
Najväčšou udalosťou týchto dní
je vysviacka nového píšťalového organu v našom kostole Povýšeniu
svätého kríža. Som veľmi rád, že toto dielo je ukončené a je dovŕšená
kompletnosť nášho kostola. Za vaše
finančné dary a za príspevok obce,
ktorý činil 50 000 eur (1,5 mil. Sk)
sa to podarilo. Generáciám pred
nami to nevyšlo a môžeme byť hrdí,
že nám to Pán Boh doprial. Nech to
všetko slúži na oslavu Boha.
V týchto dňoch sa robia stupne
na chóre v kostole, aby ten, čo tam
sedí, videl počas celej svätej omše na
obetný stôl a ambón.
V budúcom roku je naplánovaná
rekonštrukcia futbalového ihriska.
Ide o predĺženie a rozšírenie ihriska, zasiatie nového trávnika a zavlažovanie.
V letnom období sa v našej obci konali dve veľké akcie, a to folklórne slávnosti pod Babou horou
a Piľskom a Sihelské turbo. Organizátorom týchto akcií sa touto cestou
chcem poďakovať a to pre organizačnú náročnosť takýchto podujatí. Obe akcie robia veľmi dobré meno našej obci. Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
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Samospráva obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sihelné…
Dokončenie zo s. 4
nutím odkázanej na individuálnu
prepravu osobným motorovým
vozidlom alebo fyzickej osobe
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie.
2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom podľa odseku sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia.
3. Nepriaznivý zdravotný stav
fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti v zmysle zákona č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Prepravná služba sa poskytuje:
a) občanovi s trvalým pobytom v obci Sihelné osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie;
b) občanovi inej obce fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie v prípade, že príslušný
obecný úrad bude refundovať náklady na prepravnú službu:
• seniorovi nad 65 rokov s trvalým pobytom v obci do 15 km prepravnej vzdialenosti;
• seniorovi nad 65 rokov s trvalým pobytom v obci nad 15 km
prepravnej vzdialenosti;
• inému občanovi, ktorý nespadá do okruhu osôb uvedených
v bodoch a), b).
§ 8 Výška úhrady za prepravnú
službu
1. Prepravná služba pre občanov obce s ŤZP 0,30 euro
(9,04 Sk)/km.
2. Prepravná služba pre občanov iných obcí s ŤZP 0,70 euro
(21,09 Sk)/km.
3. Prepravná služba senio-

rom obce nad 65 rokov do 15 km
0,60 euro (18,08 Sk)/km.
4. Prepravná služba seniorom
obce nad 65 rokov nad 15 km 0,50
euro (15,06 Sk)/ km.
5. Prepravná služba iným osobám 0,80 euro (24,10 Sk)/km.
6. Úhrady za prepravnú službu
platí občan priamou platbou v deň
poskytnutia prepravnej služby.
7. Úhrada za prepravnú službu
sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady
za 1 km prepravenej vzdialenosti.
§ 9 Právna ochrana občana pri
platení úhrady
1. Občan je povinný platiť
úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu a prepravnú službu podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu, prepravnú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu (zákon 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov.)
2. Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy
sa spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu, prepravnú službu musí zostať mesačne z ich
príjmu najmenej 1,3 násobok
sumy životného minima (zákon
č. 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov).
3. Ak občan nemá príjem alebo
jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, prepravnú službu môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou obec uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
4. Ak nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu, prepravnú službu alebo jej časť, prechádza táto
povinnosť na rodičov alebo deti,
ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým
obec uzatvára zmluvu o platení
úhrady za opatrovateľskú službu.
5. Ak podľa predchádzajúcich
odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu, prepravnú službu alebo jej časť a táto povinnosť
nevznikne ani rodičom alebo deťom ak občan zomrie, nezaplatená
úhrada za opatrovateľskú službu
alebo jej časť je pohľadávka obce,
ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
§ 11 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1. Obec Sihelné poskytuje sociálnu službu – opatrovateľská služba
(§74 ods. 2 písm. d zák. o soc. službách) na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť
uzatvorená spôsobom, ktorý je pre
prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
2. Ak má fyzická osoba záujem
o poskytnutie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obci príloha č. 5
3. Žiadosť obsahuje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská
služba,
dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby, ktorá sa
má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a),
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia a poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy
4. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej
služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti
na sociálnu službu
5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej
služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby
podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej
služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej
platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy
úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady
za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13
zák. o soc. službách
6. Ak sa zmenia skutočnosti,
ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné
tieto skutočnosti zmeniť dodatkom
k zmluve, prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v §
74 ods. 11 – 15 zák. o soc. službách.
Čl. IV Podporné služby
§ 12 Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej

osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „FO, ktorá
opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom
FO, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Odľahčovacia služba spočíva
v poskytnutí opatrovateľskej služby
osobe, ktorá je opatrovaná a to najviac počas 30 dní v rámci jedného roka. FO, ktorá opatruje má možnosť
čerpať si voľno aj po jednotlivých
dňoch, nie však po hodinách
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje v rozsahu najviac 8 hodín
denne FO, ktorá opatruje a má trvalý pobyt v obci Sihelné.
4. Ak má občan záujem o poskytovanie odľahčovacej služby, je povinný podať obci písomnú žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby, príloha č. 6,
ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej
osoby, dátum narodenia a adresu jej
pobytu,
b) druh sociálnej služby,
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia poskytovania odľahčovacej služby, čas jej poskytovania a obdobie trvania tejto služby,
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
5. Žiadosť o odľahčovaciu službu
je občan povinný podať obci Sihelné
v dostatočnom časovom predstihu.
6. Výška úhrady za odľahčovaciu
službu je uvedená v závislosti od času jej poskytovania v zmysle § 7 tohto VZN.
Čl. V
§ 13 Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba
podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010, pričom
celková úhrada za opatrovateľskú
službu počas prechodného obdobia sa stanovuje vo výške max. 1
euro (30,126 Sk) za jednu hodinu.
2. Fyzická osoby, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára
Pokračovanie na s. 8

Kultúra
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XVIII. Folklórne slávnosti pod
Babou horou a Pilskom v Sihelnom

Javisko kultúrneho domu v Sihelnom patrilo 25. júla po desiatich slnečných rokoch slávností v amfiteátri na ihrisku opäť folklóru.
Usporiadatelia – Obecný úrad v Sihelnom a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pozvali na 18. ročník Folklórnych slávností pod
Babou horou a Pilskom takmer 400 účinkujúcich. Folklórny festival je od svojho počiatku venovaný tradičnej ľudovej kultúre goralov
obývajúcich beskydskú časť Hornej Oravy. V jednotlivých programoch festivalu sa prezentujú tak aj tento rok prezentovali detské folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby a sólisti z Oravy i z ďalších regiónov Slovenska.
Tohtoročné Folklórne slávnosti Pod Babou horou a Pilskom sa
tak, ako po minulé roky, začali ráno – slávnostnou sv. omšou za nositeľov tradícií v sihelskom rímsko-katolíckom kostole.
Na festivalovú nôtu o 13.30 hodine divákov naladili ľudové hudby Šihelec zo Sihelného a Jagelkovci z Rabčíc.
Po vyhrávaní o 14.00 hodine
slávnosti oficiálne otvoril starosta obce Sihelné Jozef Gabriel, ktorého vystriedal na javisku detský
program Letí vrana, letí.
V programe sa predstavili deti z beskydskej goralskej oblasti Oravy – Detský folklórny súbor Sihelček zo Sihelného, Kašunka a Mladý heligón z Rabčíc,
Goralecki z Rabče, Chmurecka
z Oravskej Polhory, sólisti speváci, heligonkári a gajdoši zo Sihelného, Oravskej Polhory, Rabče a Rabčíc.
Ako hostia programu boli pozvaní Detský folklórny súbor Trnkárik zo Žaškova a Roháčik zo Zuberca.
Po detskom programe o 15.00
hodine nasledoval program veno-

vaný folklórnym skupinám. Tento
rok v ňom skupiny predviedli najzábavnejšiu časť roka – Fašiangy. V hodinovom programe U nás
na fašiangy sa predstavili oravské
skupiny a ľudové hudby – Magura
zo Sihelného, Rabčičanka z Rabčíc, Senková z Podbiela a Trnkári
zo Žaškova.
Záver folklórnych slávností
patril o 16.00 hodine galaprogramu s názvom Vôňa zeme. V ňom
divákov zaujali folklórne súbory Hriňovčan z Hriňovej a Mostár
z Brezna.
Miroslav Žabenský
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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Sihelné…
Dokončenie zo s. 6
2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j.
buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, alebo absolvovanie
akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
do 31. decembra 2011.

podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon SNR SR č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 445/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
2. VZN schválené uznesením
obecného zastupiteľstva dňa 7. 6.
2010.
3. VZN nadobúda účinnosť
dňa 1. 7. 2010.

§ 13 Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je

Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Správa o hospodárení
obce za rok 2009
Bežné príjmy
Rozpočet Skutočnosť
Daňové príjmy
DPFO Výnos dane z príjmov
441812
422659
6307
4596
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
11883
7951
Daň z bytov
66
43
Daň za psa
66
0
Daň za výherné hracie automaty
4481
5974
166
0
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
232
94
Daň za komunál. odpady a drobné stav. odpady
17261
17988
200 – Nedaňové príjmy
Z prenajatých budov
19916
20866
1992
1726
Správne poplatky
pokuty, penále
0
65
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovar. a služieb 2589
11642
Poplatky a platby za jasle, materské školy
0
1034
Poplatky a platby za stravné
0
2158
332
21
Úroky
Príjmy z náhrad z poistného plnenia
0
1622
Príjem z dobropisov, elektrika
664
0
Transfery zo ŠR
43187
z toho: – Daňový úrad – výpadok dane		
35026
fin. prostriedky pre MŠ z KÚ		
4860
dotácia na stravné deti v HN		
764
989
prídavky na deti – Rusnák		
dotácia na register obyvateľov		
671
dotácia na životné prostredie		
294
dotácia na chránenú dielňu		
4523
dotácia na pozemné komunikácie		
100
Transfery na aktivačnú činnosť
0
1496
Transfery kap.– ihrisko pri MŠ		
39832
Transfery kap.– traktor, vlečka		
97756
Úver ŠFRB
102581
104258
príjem z predaja majetku pozemok
0
1949
prevod prostr. Z predchádz. rokov
1328
1328
prevod prostriedkov z rezervného fondu
0
16999
Príjmy bežn., kapitál. rozpočtu, fin. operácie 654863
809284
Výdavky bežného a kap. rozpočtu
oddiel 01116 Obce
mzdy,príplatky OcÚ
poistné do VsZP, SIDÉRIA, soc.,spol.
cestovné náhrad
Energia, teplo,elektrika
Voda
Poštové služby, telekomunikačné
interiérové vybavenie

Rozpočet Skutočnosť
66388
23899
100
4980
100
7635
1660

74080
27441
0
15982
0
7114
0

Udalosti

Výdavky bežného a kap. rozpočtu
Rozpočet Skutočnosť
výpočtová technika + telekomunikácie
1660
715
664
392
Prevádzkové stroje a prístroje
Všeobecný mat., kanc., čistiace, papier
3154
2620
Knihy, časopisy
1660
703
softwer, licencie
1660
453
Reprezentačné
1726
455
3320
3684
Auto benzín
Údržba, opravy, servis áut
1992
2192
poistenie áut, havarijné, zákonné
1992
2956
dopravné
1660
0
karty, známky, poplatky
166
148
údržba výpočtovej techniky
996
600
údržba prevádz. strojov, prístrojov
46
266
údržba softvéru
0
955
údržba budov
332
168
Reklama, propagácia
166
287
66
923
všeobecné služby
špeciálne služby
7303
1450
stravovanie
3319
4098
poplatky
199
14
poistné budov
1992
1337
664
633
Prídel do soc. fondu
kolkové známky
500
332
odmeny poslancom
1328
1328
odmeny zamestn. mimo prac. pomeru (dohody)
664
4104
transféry stavebný úrad
0
1424
príspevok spoločnej úradovni		
1424
Nákup prev. strojov a prístrojov
0
650
Nákup os.mot. vozidla
0
3830
oddiel 0112 Finančná oblasť
audítorské služby
664
536
poplatky
996
1442
oddiel 0160 voľby
odmeny		
1806
cestovné		
275
materiál		
43
dopravné		
44
reprezentačné		
70
oddiel 0170 Transakcie verej. dlhu
splátka úroku
15933
13899
splátka úveru úver+ŠFRB
19585
18691
oddiel 0320 požiarna ochrana
vodné
996
0
166
0
materiál
špeciálny materiál
0
198
pracovné odevy,obuv
166
0
Palivo ako zdroj energie
332
61
servis, údržba
332
360
poistenie
0
367
poplatky
66
0
poistné budov
863
0
odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody) 332
0
transfér
0
70
nákup pozemkov
0
334
nákup prevádz. strojov, prístrojov
1992
0
Rekonštrukcia budovy
16597
16469
oddiel 0451
údržba MK
1660
436
príspevok Drobnej prevádzke
21576
2660
projekt.dokumentácia
5975
35977
realizácia nových stavieb
8996
10985
oddiel 0510 odpadové hospodárstvo
664
460
smetné nádoby
6639
8384
odvoz odpadu
poplatky za skládku
7303
7479
0
87531
nákup traktora, vlečky
nákup štiepkovač
0
19915
oddiel 0560 verejné priestranstvo
0
328
kotolňa – poplatky
kotolňa – teplo
0
13062
údržba verejnej zelene
332
980
oddiel 0620 rozvoj obcí
1992
8082
mzda
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Výdavky bežného a kap. rozpočtu
Rozpočet Skutočnosť
odvody
697
3217
664
688
materiál
Pracovné odevy, obuv
500
131
stravovanie
100
0
poistné
66
55
prídel do soc. fondu
0
117
0
25285
príspevok Drobnej prevádzke
oddiel 0630 Zásobovanie pitnou vodou
Energia
166
0
materiál
1992
46
údržba
332
0
0
64
všeobecné služby
projekt
0
3854
výstavba vodovodu
13278
0
oddiel 0640 Verejné osvetlenie
Energia
3319
0
664
2408
údržba verejného osvetlenia
realizácia nových stavieb
0
1794
oddiel 0660 Bytové hospodárstvo
energia
3319
0
materiál
0
47
3319
8914
údržba BJ 485
poistné
332
0
príspevok DP na údržbu
2656
0
projekt
0
809
rekonštrukcia a modernizácia
132788
77701
oddiel 0810 Rekreačné a športové služby (telovýchova)
Energia
3319
1328
materiál
332
508
preprava futbalistov
1660
3498
údržba budov
664
0
všeobecné služby
0
66
služby
0
156
poplatky
0
2
odmeny
0
500
príspevok TJ
2988
2870
nákup pozemkov
4050
4110
realizácia nových stavieb
53110
1146
rekonštrukcia ihriska
9958
0
oddiel 08205 Knižnica
nákup kníh
166
227
diel 08207 Pamiatková starostlivosť
údržba kaplnky
996
1890
oddiel 08209 kultúra
energia
0
1450
materiál
0
1016
interiér
0
1826
propagácia( folklórne slávnosti)
4315
6514
údržba kultúrneho domu		
0
Sihelské Turbo, príspevok+plagáty
500
850
príspevok speváckemu zboru
332
220
príspevok DP
8962
0
oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby
propagácia (časopis Sihelník)
2988
1744
poplatky za rozhlas
0
údržba MR
332
168
poplatky za rozhlas
0
369
rozšírenie MR
0
683
oddiel 0840 Náboženské a iné spol. služby (opatrov. služba)
Energia
332
0
údržba cintorína
996
248
členské združeniam
3320
1783
príspevok charite (opatrovateľská služba)
36148
35568
oddiel 09111 materská škola
mzda
33194
36047
odvody
11618
13506
cestovné
66
45
3319
0
Energia
Voda
0
184
Poštovné, telefón
0
7
Všeobecný mat., kancel., čistiace, papier
1992
2768
Knihy, časopisy
332
108
332
131
Pracovné odevy, obuv
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Pozvanie

Pozývame všetky ženy, slečny a dievčatá zacvičiť si
v tradičnom čase utorky a štvrtky o 18:00 do
školskej telocvične na hodiny aerobicu, posilňovania
kalanetiky cvičenie na fit loptách a steperoch.
Tešíme sa na naše spoločné stretnutia vyplnené
snahou urobiť niečo pre seba.
Výdavky bežného a kap. rozpočtu
Rozpočet Skutočnosť
prepravné
166
0
332
0
údržba strojov, prístrojov a zariadení
údržba budovy
332
618
poplatky banke
166
38
stravovanie
100
0
prídel do SF
332
453
0
290
odmeny na dohody
nákup pozemkov
2656
1963
výstavba ihriska
0
67543
oddiel 09121 základná škola
údržba budovy
1660
0
príspevok CZŠ
6209
5809
Realizácia nových stavieb
0
412
Realizácia nových stavieb
0
412
oddiel 0950
Školenia, kurzy, porady
500
378
oddiel 09601 školská jedáleň
mzda
19916
20734
odvody
6970
7998
cestovné
66
33
Voda
0
310
vodné
0
663
energie
3319
244
interiér
166
0
poštovné
0
1
1992
767
Všeobecný mat.,kancel., čistiace, papier
Knihy, časopisy
66
156
Pracovné odevy, obuv
332
126
softvér
0
50
údržba strojov
332
322
údržba budovy
332
0
poplatky banke
166
178
stravovanie
100
0
Prídel do soc. fondu
332
268
oddiel 10202 Starostlivosť o starých občanov
stravné, dôchodcovia
1328
970
oddiel 1040 Rodina a deti
deň Mikuláša
0
115
učebné pomôcky
0
133
stravovanie pre deti v hmotnej núdzi
stravné		
631
oddiel 10405
materiál Rusnák prídavky		
443
stravovanie Rusnák prídavky		
546
oddiel 10704
transfer jednotlivcom živelná pohroma
332
100
Výdavky bežný, kapitál. rozpočet, fin. operácie 654863
770926
Stav na účtoch:
Bežný účet: 4006972001.......................................................... – 27,25 €
Materská škola 4006974007..........................................................1,42 €
Školská jedáleň: 400697006....................................................... – 2,10 €
Odpady: 4006976010.................................................................. 16,93 €
Ostatné účty:
4006977013 ..................................................................................8,37 €
4006974015 .................................................................................. 8,71 €
4006973004................................................................................ 17,60 €
Stravovací účet: 4006978008.................................................... 351,15 €
Sociálny fond: 4006976002 ...................................................... 525,86 €
Nevyčerpaný úver zo ŠFRB: ..................................................... 38 335 €
Vypracovala: Vlasta Kutláková

10. strana / 10. 9. 2010

Sihelník 1

Záujmy

Aj história dokáže nadchnúť…
Počas leta sa toho dá stihnúť
pomerne dosť veľa. Okrem
zbierania čučoriedok a hľadania hríbov v lesných porastoch
sme si našli čas aj na spoznávanie významných kútov Európy. Tentoraz sme sa nevybrali objavovať krásy našich
severných susedov. Svoju pozornosť sme zamerali na metropolu Rakúska – Viedeň.
Toto mesto vďaka svojmu historickému centru stále dýcha slávnou históriou starej monarchie
rodu Habsburgovcov. Historické

jadro je veľkým lákadlom pre turistov z celého sveta.
V spolupráci s naším rodákom Jozefom Luscoňom sa podarilo pripraviť celkom atraktívny
program.
Plné dva autobusy ľudí vyrazili v sobotu 31. 7. 2010 skoro ráno
na ďalekú cestu za spoznávaním
nových miest. Ako spestrenie nášho výletu poslúžila plavba rýchloloďou z Bratislavy do Viedne. Ako
sa ukázalo, táto plavba bola pre
všetkých skvelým zážitkom.
Už nie tak príjemným zážitkom
bol asi hodinový presun uličkami mesta z prístavu do historického jadra. Toto naše úsilie však bolo korunované nezabudnuteľnými chvíľami pri pohľade na skvostné pamiatky Viedne: Dóm svätého Štefana, pozlátené morové
stĺpy, kostol svätého Petra, Hofburg – sídlo cisárov, radnica so
svojimi záhradami… Jozef mal pre
nás vždy pripravený potrebný výklad histórie. Vidieť sa tu dá toho
neúrekom, avšak okrem topánok
nás ešte tlačil čas – loď v prístave
by na nás istotne nečakala. V Bratislave sme sa ešte prešli nábrežím
Dunaja a pozreli si novú modernú
dominantu mesta – Eurovea.
Aj keď sme sa všetci domov vrátili unavení, myslím, že to bol pre
každého z nás príjemne prežitý
deň.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Záujmy

Sihelník 1
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Terapia prírodou…
Dňa 17. 7. 2010 o 5: 00 hod.
ráno zo Sihelného vyrazil autobus rozospatých Sihelňanov, ktorí sa spolu so svojím
pánom farárom odhodlali
zdolať tatranské Rysy.
Deň začínal nádherne, obloha
sa na nás dívala modrými očami, slnko veselo žiarilo. Radosťou sme prekypovali aj my, ktorí sme už o pár hodín začali šliapať tatranské chodníky. Dobrá
nálada nikomu nechýbala, chuť
do života rástla každým krokom
nahor. Príroda sýtila všetky naše zmysly, hora voňala, vtáctvo
štebotalo a voda v potôčikoch
úžasne chladila vysmädnuté ústa. Ihličie pošteklilo prsty každému, kto neodolal a pohladil
halúzku kosodreviny.
Čím vyššie sme liezli, tým
krajšia panoráma pod nami.
Obdivovali sme svieže lesy a čistučké plesá, majestátne skaly
i vrcholce hôr ešte stále pokryté snehom.
Niektoré úseky sa dali preliezť len pomocou reťazí a kovových skôb, ktoré boli v tých
miestach pripevnené o skaly, takže na svoje si prišli aj milovníci
adrenalínových športov.
Inde sa zas bolo treba brodiť
snehom, čo poniektorí využili
na júlovú guľovačku, pri ktorej
boli omylom zasiahnutí aj niektorí cudzí turisti.
My, čo sme to nevzdali pri
chate pod Rysmi a podarilo sa
nám vyliezť až na samotné Rysy, sme boli kráľovsky odmenení. Dostali sme sa až nad úroveň
oblakov, a tak sme mohli svoje namastené chleby zlikvidovať
niekoľko metrov nad nimi, priamo na poľsko-slovenskej štátnej
hranici.
Spolu s nami sa tu posilňovalo aj niekoľko Poliakov, Angličanov, Maďarov a dokonca aj dvaja naši ázijskí šikmookí bratia
sa tu dostali, takže našu výpravu by sme mohli pokojne označiť
ako „medzinárodná“.
Skoro sa nám nechcelo odísť.
Výhľad bol fantastický, oči sme
vypliešťali ako mandolínky zemiakové po postreku. Nedotknuté hrdé vrchy zahalené v oblakoch, pretkávané striebornými stuhami horských bystriniek
nás fascinovali. A nad tým všetkým belasé nebo…

Príroda nám pošepla, že Boh
je nekonečný romantik so zmyslom pre dobrodružstvo. Toľko
krás rozvešal vôkol nás, aby sme
sa tešili. Aby sme si občas našli čas obdivovať to, čo pre nás
stvoril a oddýchli si. A aby sme
pochopili, že z neba nám ešte
vždy zostalo veľa, napríklad rozkvitnuté lúky, motýlie krídla,
hviezdy na nebi a smiech na perách.
Tomu, kto v sebe prestáva cítiť radosť, odporúčam, nech vyskúša to, čo my v tento deň: terapiu prírodou!
Soňa Pindjaková
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Súťaž

Sihelské turbo 2010

4. ročník súťaže svojpomocne vyrobených malotraktorov

V predposlednú augustovú nedeľu 22. určite žiaden muž v Sihelnom nezaspal. Aj keď je deň pracovného pokoja, vo vzduchu
už od rána cítiť vôňu motorového oleja, nafty či benzínu a počuť hudbu štvortaktu pod kapotami podomácky vyrobených malotraktorov, ktorých kolesá dnes vedú na štart už štvrtého ročníka „Sihelského turba“ . Máloktorá oravská obec sa môže pochváliť
takouto „mega“ akciou, ktorá nabrala na popularite a pritiahla do obce až vyše päťtisíc fanúšikov nielen z Oravy, ale aj spoza jej
hraníc.
Krátko pred dvanástou hodinou vyštartovalo z nižného konca za zvuku klaksónov 42 prihlásených súťažných traktorov spolu
so svojimi majiteľmi, ktorí ukážkovou jazdou po dedine predstavili svoje výtvory. Ich výrobe venovali nespočetné množstvo hodín
vo svojich dielňach a garážach. Ich
rukami prešlo množstvo elektród,
železa, šróbov, matíc a je na svete
niečo nové, na čo sú dnes právom
hrdí: ich traktor!
Prioritou tohtoročnej súťaže
bolo, že umiestnenie pretekárskej
trate sa už po druhýkrát realizovalo v priestoroch lyžiarskeho strediska SKI GRUNIKY SIHELNÉ,
za čo patrí veľká vďaka ich majiteľom a samozrejme Námestovskému urbáru. Výber samotnej lokality je veľmi dôležitý, pretože od toho závisí úroveň priebehu celej súťaže, kde je najdôležitejšia bezpečnosť divákov a samozrejme aj súťažiacich. Po minuloročných skúsenostiach sme s fanúšikmi ocenili dobrý výhľad na trať, k jednotlivým disciplínam sa nebolo treba presúvať, všetko videli „ako na
dlani“.
Samotné intenzívne prípravy
na Sihelské turbo začínajú zhruba asi dva mesiace predtým, ak
nepočítame presedené dlhé zimné večery organizátorov, ktorí už
počas zimy dávajú spoločne dohromady nové nápady, aby to potom v lete dopadlo všetko dobre.
Bezprostredne pred súťažou treba zabezpečiť propagáciu, samozrejme sponzorov, aby ani jeden
súťažiaci neodchádzal naprázdno. Treba osloviť samotných súťažiacich, pripraviť trať a nemožno ani zabudnúť nakúpiť občer-

stvenie a všetko potrebné na povestný „sihelský guláš“. Po dohode s vlastníkmi pozemku organizátori umelo pretvorili zelenú lúku
na atraktívnu pretekársku trať, na
ktorej hlavne po minuloročných
ohlasoch súťažiacich zjednodušili
jednotlivé disciplíny, veď traktory
musia ostať celé na prácu do poľa.
Ľahší bol najmä prejazd terénom,
kde sme tohto roku vynechali prejazd cez priečne žrde, na ktorých
počas tretieho ročníka v premočenom teréne traktoristi stratili
najviac cenných sekúnd súťažného času a poniektorí skoro aj kolesá a prekážku zväčša vynechávali.
Samotná príroda bola tohto roku k divákom zhovievavá, neušlo
sa im toľko blata, lebo pre porovnanie oproti minuloročnému výdatnému dažďu, kde sa prekáž-

kové jamy podobali skôr na bazény, museli tento rok organizátori po týždňovom suchu trať polievať, aby bola o niečo zaujímavejšia
a náročnejšia. No zruční traktoristi si so všetkými nástrahami trate
poradili s prehľadom a bravúrne
prekonali všetky prekážky zväčša
až na malé výnimky, bez technickej pomoci, ktorú nám tradične
zabezpečuje pán Jozef Majkút so
svojím stále super výkonným traktorom „Otrokom“, podľa roku zostrojenia už veteránom.
Druhou disciplínou bol rýchlostný pretek, kde sa traktory
šprintom, priamym vyraďovaním,
dostávali cez rozjazdy postupne do
semifinále a potom do samotného finále, z ktorého vyšiel absolútny víťaz tejto kategórie, a to mladý
Janko Ferneza zo Sihelného.

Voľbou organizátorov v jazde zručnosti bol po skúsenostiach
z troch ročníkov vymenený slalom
traktora s drevom, alebo slalom
okolo pneumatík cúvaním za tohtoročný slalom s vlečkou. Časy sa sčítali a odčítali a poradie je zostavené,
ale už teraz sú všetci víťazi. Každý
súťažiaci preukázal totiž svoju technickú zručnosť, vynaliezavosť a zápal pre vec a toto všetkých súťažiacich traktoristov a fanúšikov spája.
Je potešujúce pozorovať, ako medzi
nimi vznikajú nové priateľstvá, ba
dokonca nejaká „pomyselná “družba medzi organizátormi podobných
súťaží. Veď prišli fanúšikov pozdraviť a pozvať organizátori zo Zázrivej na „Zázrivský diferák“ alebo na
„Brezovický volant“ zas usporiadatelia z Brezovice nad Torysou, ktorí
si s našimi usporiadateľmi vymenili
cenné skúsenosti .

Súťaž

Nakoniec bolo zo štartovacej
čiary odštartovaných 38 súťažných
traktorov v dvoch kategóriách 2x4
a 4x4. Uvideli sme už dobre známe
tváre z minulých ročníkov, ale prišli
aj noví účastníci zo svojimi kolesovými krásavcami a nielen zo Sihelného, ale aj z okolitých dedín...Or.
Polhora, Rabča, Klin, Zubrohlava, Or. Veselé, Námestovo, Hruštín, Dvorníky, Jasenová... . Vyleštené stroje doslova „mercedesy“
medzi malotraktormi určite prešli
pred súťažou poriadnou generálkou a mnohé za posledný rok aj určitými vylepšeniami, ktoré traktoristi uviedli vo svojich prihláškach.
Mali sme možnosť vidieť aj krst nových mašín, ako traktor s č. 13, Antona Vnenčáka zo Sihelného, ktorý prešiel tvrdou skúškou a hneď
úspešne.
Podľa organizátorov a prvých
ohlasov sa Sihelské turbo 2010 vydarilo, pretože sa zaobišlo bez vážnejších technických porúch až na
posledný traktor č.38, kde si súťažiaci svojou nedisciplinovanosťou zapríčinili nepekné vyzerajúce prevrátenie traktora, po ktorom boli hneď
diskvalifikovaní, našťastie bez zra-
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není; no z trate neodišli po svojich
kolesách, ale ich museli odtiahnuť.
Je skutočne úžasné, akí štedrí boli tohto roku naši sponzori aj
napriek stále strašiacej kríze, vďaka ktorým si naozaj každý súťažiaci
odniesol domov peknú cenu podľa
vlastného výberu, za čo im patrí veľká vďaka. Zopár cien sa ušlo aj divákom pri zlosovaní vstupeniek v tombole. Ocenení boli aj tí, čo sa zapojili do diváckych súťaží, ako: kotúľanie pneumatiky či natočenie stabilného benzínového motora z roku 1938 samozrejme ručne kľukou,
ktorý v minulosti slúžil na pohon
mláťačiek a cirkulárov. Pútal pozornosť hlavne starších návštevníkov,
ktorí sa v spomienkach pri ňom vracali do mladosti. Po odjazdení posledného súťažného traktora už trať
patrila dlhoočakávaným kolesám
štvorkoliek „Oravského záchranného systému,“ ich adrenalínovým
kreáciám v už dosť rozblatenom teréne a odvážnej jazde „džípov“. Kto
nabral odvahu mohol sa s nimi dokonca previezť, aj keď riskoval, že
sa mu z toho blata „ujde“. Najväčšiu
radosť mali z toho tí mladší diváci.
Veľkým pútačom bolo aj motorové

rogallo. Kto už nevládal v tento horúci augustový deň od smädu a hladu povzbudzovať, mohol sa posilniť výborným gulášom, osviežiť pivkom či kofolou... .
Veríme, že tohtoročné Sihelské
turbo 2010 bolo aj napriek nejakým organizačným nedostatkom,
za ktoré sa všetkým ospravedlňujeme, či to bol menší chaos na príjazdovej ceste, parkovaní alebo občerstvení, úspešné. Je to, ako povedal
vedúci pretekov Marián Stašš: „ak-
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cia, kde sa stretnú nadšenci výroby malotraktorov, kamaráti, bývalí
spolupracovníci, kolegovia, rodáci.
Spolu debatujú či už o jednotlivých
technických riešeniach traktorov,
alebo len tak o živote a pre nich sa
oplatí takéto akcie poriadať.“
„Trať bola výborná, veď nie je
jej cieľom za každú cenu súťažný
traktor zničiť alebo zväčša pokaziť, veď každý už zajtra musí makať v robote na poli!“, povedal
Pokračovanie na s. 14
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súťaž

Sihelské turbo 2010
4. ročník súťaže svojpomocne vyrobených malotraktorov

Dokončenie zo s. 13
Miro Brandys zo Sihelného, víťaz
menšej kategórie, a po minulom
roku vie, o čom hovorí.
VĎAKA patrí naozaj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli pri organizácii Sihelského
turba. Súťažiacim , ktorí sa nebáli
a prišli si zmerať sily s ostatnými,
všetkým sponzorom a usporiadateľom, hlavne starostovi obce Sihelné Mgr. Jozefovi Gabrielovi,

ktorý či finančne alebo organizačne vyhovel všetkým požiadavkám
organizátorov. Z celej akcie má za
obec veľmi dobrý dojem a nebráni
sa žiadnej spolupráci pri organizovaní ďalších ročníkov Sihelského turba. Ďakujeme všetkým divákom, ktorí hlasno povzbudzovali a vytvorili úžasnú atmosféru. Mnohí prišli doslova zďaleka:
Žilina, Čadca, Martin, Hlohovec,
Brezno a samozrejme diváci z neďalekého Poľska.

Sihelské turbo – výsledky
4. ročník súťaže svojpomocne vyrobených malotraktorov
22. august 2010

Kategória 4x2
*ČT
10
1
3
36
12
11
4
5
7
2
6
8
9

Priezvisko a meno
Brandys Miroslav
Pňaček Ján
Čučka Martin
Helei František
Sameliak Ján
Jaššák Michal
Sivoň Ján
Štefaňák Milan
Štefaňák Michal
Cubinek František
Babinský Ľubomír
Jašák Vladimír
Kozák Tomáš

Bydlisko
Sihelné
Rabča
Zubrohlava
Jasenová
Sihelné
Rabča
Sihelné
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Sihelné

1. úloha
0:01:40
0:02:02
0:01:50
0:01:59
0:02:00
0:01:48
0:02:23
0:01:54
0:02:19
0:02:58
0:02:24
0:04:46
0:03:46

2. úloha
0:00:53
0:00:59
0:01:25
0:01:18
0:01:21
0:01:46
0:01:12
0:02:07
0:01:48
0:01:13
0:02:51
0:01:14
0:04:20

SÚČET Umiestnenie
0:02:33
1.
0:03:01
2.
0:03:15
3.
0:03:17
4.
0:03:21
5.
0:03:34
6.
0:03:35
7.
0:04:01
8.
0:04:07
9.
0:04:11
10.
0:05:15
11.
0:06:00
12.
0:08:06
13.

*ČT: Číslo traktora, **D.: Diskvalifikovaný,

Sihelské turbo 2010 máme
opäť zdokumentované na DVD,
ktorých máme dosť pre všetkých
záujemcov a priebeh celej akcie si
môžete znovu pozrieť i počas celého ďalšieho roka, pokiaľ sa všetci nestretneme znovu v predposlednú augustovú nedeľu na jubilejnom piatom ročníku Sihelského turba 2011. Organizátori
sú otvorení prijať akékoľvek nápady a podnety zo strany nadšencov a dôkladne pripraviť aj to bu-

dúcoročné turbo. Už teraz všetkých pozývame!
PS: Za organizačný tím gratulujeme bratom Staššovcom, Mariánovi a Dušanovi, za výborné umiestnenie a reprezentovanie našej
obce na „Zázrivskom diferáku“ ,
kde svojou účasťou potvrdili kvality sihelských traktoristov a zároveň pozvali všetkých zázrivských
účastníkov o rok k nám.
Dáša Chudjaková

Kategória 4x4
*ČT
13
17
28
31
27
34
18
16
26
23
35
37
24
29
32
14
33
30
15
20
22
25
21
19
38

Priezvisko a meno
Vnenčák Anton
Ferneza Ján
Staš Dušan
Rejduga Jozef
Luscoň Peter
Uhliarik Marek
Jadrňák Miroslav
Vnenčák Pavol
Topor Erik
Balek Miroslav
Macháč František
Majkút Jozef
Kvasničák Ján
Ferneza Jozef
Grižák Jozef
Luscoň Ľubomír
Ferniza Jozef
Jančo Miroslav
Kupčo František
Krivačka Ondrej
Vronka Stanislav
Kohutiar Miroslav
Kurek Miroslav
Krokker Mojmír
Piko a Smoľo

Bydlisko
Sihelné
Sihelné
Sihelné
Or. Veselé
Sihelné
Námestovo
Klin
Sihelné
Rabča
Dvorníky
Sihelné
Or. Veselé
Sihelné
Sihelné
Sihelné
Sihelné
Sihelné
Hruštín
Hruštín
Sihelné
Or. Veselé
Or. Veselé
Humenné
Trstená

1. úloha
0:01:41
0:01:46
0:01:34
0:02:08
0:02:08
0:02:24
0:01:22
0:02:05
0:01:38
0:01:48
0:01:51
0:01:36
0:02:17
0:01:39
0:03:29
0:02:48
0:02:45
0:01:42
0:01:45
0:02:09
0:02:41
0:07:08
0:03:44
–
0:08:47

2. úloha
0:01:08
0:01:07
0:01:25
0:00:55
0:01:32
0:01:29
0:02:38
0:01:55
0:02:33
0:02:30
0:02:28
0:02:50
0:02:22
0:03:02
0:01:26
0:02:08
0:02:12
0:03:25
0:04:05
0:04:08
0:04:26
0:01:43
0:05:26
–
–

SÚČET Umiestnenie
0:02:49
1.
0:02:53
2.
0:02:59
3.
0:03:03
4.
0:03:40
5.
0:03:53
6.
0:04:00
7.
0:04:00
7.
0:04:11
8.
0:04:18
9.
0:04:19
10.
0:04:26
11.
0:04:39
12.
0:04:41
13.
0:04:55
14.
0:04:56
15.
0:04:57
16.
0:05:07
17.
0:05:50
18.
0:06:17
19.
0:07:07
20.
0:08:51
21.
0:09:10
22.
0:00:00
**D.
0:08:47
**D.
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Školský spravodaj

Fašiangová
nálada

Deň pred začiatkom pôstu sa v našej škole konal karneval, ktorý začal netradične. Fašiangovú náladu nám už vopred
pripravila 8.B trieda,
ktorá to všetko aj neskôr počas samotného
maškarného riadila a
moderovala. V prezlečení za rôzne masky
chodili títo žiaci vo fašiangovom sprievode Víťaz karnevalu – Kajko Vonšák vo svojom
celý deň z triedy do autíčku
triedy a spievali a vystrájali fašiangové srandy.
získalo 1. miesto. Nositeľom tejto masky bol len prváčik – Kajko
Karneval začal o štrnás- Vonšák z 1.B. Ako sme sa dozvetej, ako ináč, za sprievodu ma- deli, deti si masky vyrábali samy,
siek ôsmakov fašiangovou hym- ale mnohým pomáhali aj rodičia.
nou Fašiangy Turíce. Masky boZáver patril diskotéke, ktorú
li, tak ako každý rok, veľmi zau- si nenechali ujsť hlavne tí starší.
jímavé a pekné. Od rôznych zveSimonka Vnenčáková, Tarov po kvetiny až k autíčku, ktoré
tiana Pindjaková, 5.B

Úvodník

Milí kamaráti!
Určite ste si všimli, že všetko vôkol nás sa prebúdza. Spoza snehu už vytŕčajú hlávky prvých kvetov, v korunách stromov si veselo štebocú vtáčiky, žabky si natešene plávajú v jarnom potôčiku či lastovičky starostlivo
opravujú svoje hniezda, ktoré sú konečne po dlhých zimných dňoch obývané. S jarou prichádza akási veselá a živá atmosféra. Ľudia ako lastovičky vypratávajú svoje domy, odkladajú čižmičky a vyťahujú tenisky.
Každá mama umýva okná, aby čo najlepšie cez ne prešlo slniečko, ktorému sa konečne chcelo vygúľať vyššie na oblohu.
No a aj my - „žurnalistické včielky“ - k vám v tomto období prichádzame s novým číslom časopisu Úsmev.
Prajeme vám príjemnú pohodu pri čítaní.
Šéfredaktorka Paulínka Chudjáková
Naša adresa: usmevczs@gmail.com

Siedmaci si opäť
zalyžovali

Tak títo tu to viedli karnevalový sprievod a celé to moderovali

Každý žiak sa určíte teší na 7. ročník, pretože tu naňho čaká lyžiarsky
výcvik. Aj my sme sa konečne dočkali. Po ťažkom prvom polroku a rozdaných vysvedčeniach sme sa všetci netrpezlivo tešili, kedy nastane ten očakávaný pondelok a vypukne lyžiarsky
ošiaľ.
V prvý deň sme sa rozdelili do troch
skupín. Prvá skupina lyžovala na veľkom vleku a my druhá a tretia, tí menej „zlyžovaní“, sme sa učili na ma-

lom vleku. Prvé jazdy neboli veľmi dobré, ale neskôr sme už lyžovali ako prvá skupina na veľkom vleku. Vo štvrtok nám pán Kornhauser dal voľné večerné jazdy, samozrejme sme to využili. Bolo to skvelé. V piatok sme sa ocitli v rozprávke, pretože sme si pripravili rôzne masky a mali sme karneval na
lyžiach, na záver nechýbali ani preteky. Za príjemné chvíle a trpezlivosť ďakujeme p. uč. Kakačkovej, Novákovej,
Segečovej.
Terézia Chudjaková, 7. B
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Talentárium
Toto ešte v našej škole nebolo. V stredu 27. 1. sa v našej škole
uskutočnila zaujímavá prehliadka
talentov školy. Túto akciu usporiadali pani učiteľky z ročníkov 1.4. a moderátorského žezla sa chytila p. uč. Bujnová. Predviedli sa
nám skutočné talenty, ktoré spievali, tancovali, hrali na hudobnom
nástroji. Tí, ktorí nevideli talenty
27. 1, mohli ich vidieť 29. 1. – áno,
presne v piatok, keď sa odovzdávalo vysvedčenie a mali veľmi dobrý

národnému buditeľovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Šíril osve-

tu, vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. Dnes túto úlohu
plnia knižnice.

Knižné rekordy
Medzi novinky v knižných súťažiach patrila súťaž, v ktorej
žiaci pátrali po najhrubšej, najtenšej, najmenšej, najväčšej knihe. Konala sa 10. 3., samozrejme v knižnici, kde sa žiaci zišli
so svojimi úlovkami. Nazbieralo
sa tam asi 20 kníh. Prvé miesto
získala Petra Ľudmová zo 4.B
za najstaršiu knihu, ktorá mala
102 rokov a 1300 strán, teda patrilo jej aj prvenstvo za najhrubšiu knihu. Za najmenšiu kni-

hu získal 2. miesto Erik Somsedík z 5.B. A tretie miesto vyhrala Veronika Tarčáková za najtenšiu knihu.
Poobedie pokračovalo výrobou záložiek do kníh. Fantázia u
všetkých žiakov bola naozaj fantastická a v závere zúčastnených
čakali sladké a šťavnaté ceny.
Organizátorky boli pani uč. Nováková a pani uč. Kutláková. Ďakujeme.
Janka Herudová,5.A

Obraz, ktorý dostal nohy

priemer – čiže museli si to zaslúžiť. Pozvaní boli aj rodičia vystupujúcich žiakov. Žiaci, ktorí boli
vyhlásení za najväčšie talenty, reprezentovali školu a hlavne seba
v Námestove.
Reprezentovať nás boli títo žia-

ci: Žanetka Pitáková z 8.A – spev,
Anna Grižáková a Zuzka Segečová zo 7.A,Lenka Grižáková zo 7.B.
So žiakmi bola pani učiteľka
Bujnová, ktorá ich aj pripravovala. Všetci sme im držali prsty.
Terézia Chudjaková, 7.A

Každý štvrtok je záver detských
sv. omší netradičný. Pán farár totižto odovzdáva obraz Božieho
Milosrdenstva jednému zo žiakov.
Obraz tak potom „putuje“ do našich domácností a je s nami a našou rodinu celý týždeň. Rodina sa
potom pri obraze modlí ruženec k
Božiemu Milosrdenstvu.

Netradičnosť dopĺňa aj vyhodnotenie súťaže z náboženstva. Súťaž spočíva v tom, že každý pondelok sa dozvieme otázku a do stredy
na ňu musíme odpovedať. Otázky sú niekedy naozaj ťažké, pretože sa už viackrát stalo, že nebola
žiadna správna odpoveď.
Janka Herudová, 5.

Beseda s vdp. Martinom
Kolejákom
V pondelok 25. januára zavítal do Sihelného vdp. Martin Koleják, ktorý nám porozprával niečo o lekárovi Pavlovi Strauschovi. Pán farár Koleják u nás ako
kňaz pôsobil dlhé roky. Približne
pred siedmimi rokmi odišiel pôsobiť do jednej malej dedinky, kde
je veľmi málo ľudí – v porovnaní
s nami Sihelňanmi. Spolu ich tam
je iba 200; z toho 25 detí. Teraz
pripravuje dve deti na prvé sväté
prijímanie.
(anonym)

V marci sa konalo aj školské kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA.
Tu máme víťazov, ktorí nás úspešne reprezentovali aj v okresnom kole

Marec s knihou v knižnici
Už samotný nadpis nám prezradil, čo sa v tomto mesiaci asi
dialo v našej škole. Stalo sa už samozrejmosťou, že tento mesiac
sa v našej knižnici predávajú cez
veľkú prestávku rôzne knihy a po
vyučovaní sú pre žiakov priprave-

né rôzne zaujímavé čitateľské súťaže. Ako všetci dobre vieme, tento mesiac je spojený s knihou nielen v našej škole, ale aj na celom
Slovensku.
Keď siahneme do histórie,
tento mesiac sa viaže k nášmu
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Osmičky mali vlastné fašiangy
Naše dlhé očakávanie... až
sme si všetci povedali: ,,konečne.“ Dočkali sme sa ôsmackého
večierku. Veselo sme sa naladili.
A o druhej sme sa stretli aj s 8.A
triedou. Na začiatok nás pani učiteľky privítali a predstavili nám
pána Chudjáka. S ním sme si veselo zaspievali, lepšie povedané, on
nám zaspieval a porozprával nám,
ako to bývalo v minulosti. Dozvedeli sme sa najmä, ako sa robilo
na poliach, ako to bolo v manželstvách. Potom sme si urobili spoločnú fotku s našimi pani učiteľkami a pánom Chudjákom a každá
trieda sa vybrala do svojej triedy.

V triedach sme si urobili svoje
programy, na ktorých sme sa veľmi zasmiali. Medzitým bolo veľmi dobré občerstvenie. A samozrejme, že nemohlo chýbať tancovanie. Júj, ale sme sa poriadne vytancovali. Náš večierok sa chýlil
ku koncu. Ale nebol to celkom koniec, pretože nás ďalší ôsmaci zavolali k nim tancovať. Bola to zábava, dosť dlho sme sa s nimi zabávali, ale už bol naozaj koniec,
pretože bolo veľa hodín a na druhý deň nás čakala škola.
Poupratovali sme triedy a išli
domov. Samozrejme, s veselou náladou.

Tak títo tu to viedli karnevalový sprievod a celé to moderovali

ERKO-plesko
Dňa 6. februára sa na našej škole konalo Erko-plesko. Zúčastnili sa na ňom žiaci 5. až 9. ročníka.
Okolo 15.00 hodiny už všetci žiaci čakali, kedy to konečne začne!
Aj sa dočkali. Naše Erko-plesko
začalo. Uvítací tanec bol typický „belgičák“ (belgický tanec, pri
ktorom sme sa zo začiatku smiali,
lebo sme ho poniektorí vôbec nevedeli. Niektorí sa zo začiatku na
tanečný parket hanbili vykročiť, a
preto organizátorky vymysleli novú aktivitu nájdi si svoju polovičku. Na chrbtoch sme mali nalepe-

né rozprávkové postavičky. Dievčatá mali princezné, šmolinky…
Chlapci naopak princov, mickey
mausov…, a teda každý si hľadal
svoju polovičku…
Piataci sa zabavili v jedení burizónov, šiestaci v slovnom hadovi. Po čase nám zhasli svetlá a už
sme sa nehanbili poriadne to roztočiť. Takto s každou minútkou
čas rýchlo letel a my sme sa nenazdali a bolo treba končiť. Po skončení sme sa opäť všetci tešili na budúce plesko. Ahojte o rok.
Kristínka Vnenčáková, 8.B

Pán Chudjak s našimi triednymi. Ujo práve spieva jednu z goralských pesničiek
Nikola Pindjáková 8.B

Recitačné súťaže
Prvou recitačnou súťažou
v školskom roku 2009/10 bol Šaliansky Maťko, ktorý sa konal ešte v decembri. Zo školského kola
postúpili na okresné kolo sestry
Katka a Viktorka Maslaňákové.

Ďalšou súťažou bolo Rozprávkové vretienko. Víťazi školského
kola Terézia a Mária Chudjákové nás reprezentovali 17. 2. 2010
v Námestove na okresnom kole.
Obidve si odniesli krásne druhé
miesta. (Super, super!!!)
Na Deň žien 8. 3. 2010 nás
v škole čakala pekná akcia, ktorá má svojich stálych priaznivcov.
Je to Hviezdoslavov Kubín.
Súťažilo sa v troch kategóriách
v próze aj poézii.
Tí najúspešnejší – Mária
Chudjáková, Silvia Skurčáková,
Ladislav Chudiak, Terka Chudjáková, Anna Grižáková, a Anna
Tomašáková postúpili do Námes-

tova na okresné kolo.
Boli sme opäť úspešní!!! Medzi stovkou recitujúcich sa Terka
Chudjáková umiestnila v poézii
na krásnom treťom mieste, Anna
Grižáková v próze taktiež na treťom mieste a Ladislav Chudiak
obsadil druhé miesto v novej kategórii Netradičný prednes.
Všetkých víťazov pripravovala
pani učiteľka Ľ. Nováková, ktorá
sa prednesu venuje aj na krúžkovej činnosti.
A čo na to pani učiteľka Nováková?
Veľmi, veľmi sa z toho teším.
Sme pomerne malá dedinka a aj
takýmto spôsobom sa zviditeľňujeme. V okrese, ale i ďalej už vedia, že existujeme. Stále objavujeme nové talenty, ale najväčším
z nich je určite Terka Chudjáková.
Jej prednes vychádza zo srdiečka,
je prirodzený, milý. Keď sa zapo-

čúvate do toku jej slov, určite vydržíte do konca. Má svojich obdivovateľov aj u nás na škole, aj keď
sa nájde veľa aj s komentárom „zasa Chudjáková!?“ Je naozaj dobrá, má talent a taký talent sa rodí
raz za niekoľko rokov. To mi môžete veriť. A držte jej palce! Za chvíľu
nás čaká Dilongova Trstená, odkiaľ nosíme diplomy z 1. a 2. miesta z celoslovenského kola.
Anna Grižáková

Hlúpy Jano prišiel
medzi nás
Ráno 16. 2. sme museli vstavať veľmi skoro, pretože sme v netradičnom čase – ráno o 7:30 –
išli na divadlo do nášho kultúrneho domu. Divadlo sa volalo Hlúpy
Jano a veľmi sa nám páčilo.
Janka Herudová, 5. B
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Rozprávka pre rodičov
Dňa 19. marca do tretiackej
triedy zavítala rozprávka, a preto sme nechýbali ani my s naším
časopisom. Na začiatok deti zahrali pekné divadielko o 12 mesiačikoch. Každý žiak sa v divadielku zhostil nejakej úlohy a ako
v každej rozprávke, dobro zvíťazilo nad zlom. Na záver rodičom
zaspievali pesničku. Aby ukázali rodičom svoje vedomosti, ktoré sa za celý rok naučili, rozdeli-

li sa do troch družstiev a súťažili. Všetky skupiny sa snažili, ale
samozrejme vyhrať môže len jeden. Tretiaci si pripravili pre rodičov aj menšie občerstvenie –
čajík a chutný koláč, na ktorom
sme si pochutili aj my. Rodičia
boli určite hrdí na svoje, deti ale
aj na pani učiteľku Bujnovú, ktorá ich učí a celý program si s nimi
pripravila.
Terézia Chudjáková 7.A

Žiackym perom

Neurčitý-vymedzený
Na začiatku sa stretli štyria.
Volali sa: Každý, Nikto, Hocikto,
Niekto. Bolo treba urobiť dôležitú prácu. Každý si bol istý, že ju
Niekto urobí. Niekto si myslel,
že ju môže urobiť Hocikto. Ale
napokon ju neurobil Nikto. Niekoho to nahnevalo, lebo práca

týkala Každého. Všetci si mysleli, že by ju mohol urobiť Hocikto,
ale Nikomu ani na um nezišlo, že
Každý sa na ňu vykašle. Skončilo
sa to tak, že Každý Niekoho vinil
a Nikto nespravil niečo, čo hravo
mohol vykonať Hocikto.
Marta Bieláková, 7.A

Som apríl – som mesiac lesov
Mesiac, v ktorom začína všetko rásť a pučať. Veľmi sa tomu teším, že sa zazelenám a rozkvitnem. Veľmi sa teším, že prebudím
drobné živočíchy.
Preto ťa prosím, nenič moju krásu ohňom.
Erik Somsedik, 5. B

Téma mojej slohovej
práce
Sobotné večery u starých rodičov milujem
Tie naše klebietky a rozhovory trvajúce často až do neskorých nocí s babkinými buchtami
a čerstvo nadojeným mliekom
nemajú chybu. Dnešná sobota
bola ale odlišná od tých ostatných. Náš rozhovor sa premenil
na dedkove spomínanie.
Všetko to začalo večer v kuchyni s pieckou, v ktorej veselo
praskal oheň. Dedko práve prišiel z dielničky a babka položila
na stôl svoje neprekonateľne dobré buchty. Ako obyčajne som si sadla ku peci, aby som mala výborný výhľad na celú miestnosť. Brala som si buchtu po buchte a bola som ponorená do svojich myšlienok. Dedko si to hneď všimol a
spýtal sa, čo ma trápi. „Máme napísať slohovú prácu a ja nemám
nápad, o čom by mala byť,“ pove-

dala som tichým hlasom s nádejou na perách, že dedko mi s tým
pomôže. Dedka to očividne zaujalo a zaumienil si, že keď pôjdem
večer spať, budem mať tém toľko,
že postačia aj na napísanie diplomovej práce. Dedko rozprával
naozaj veľmi skúsene a zaujímavo. Príbehy, ktoré plnili izbu, boli plné skúseností a zaujímavostí, ktoré sa okolo mňa len motali.
No keď sa dedko postavil od stola
a zapozeral sa na priľahlý les, skočilo jeho rozprávanie na to, ako
ten les vyzeral, keď bol on v mojom veku. Rozprával o tom, aký
ťažký osud ho postihol pri nedbanlivosti a ľahkovážnosti ľudí,
ktorí si nevedeli dať rady so starou trávou. Tento problém riešili zdanlivo jednoducho – škrtli
zápalkou. Konečným výsledkom
bol hustý dym a červený kohút,
ktorý kikiríkal z tejto kedysi malebnej doliny. Spomienky na to sú
rovno pred nami. Dobrovoľníci aj

s požiarnikmi hasili les celú noc.
Len či to niekoho trápi a či si vzal
poučenie?
V minulosti by nikoho ani nenapadlo urobiť takú hlúposť. Každý sa vzorne staral o svoj kúsok
políčka. Tráva sa pekne v lete pokosila, dievky ju pohrabali a vysušené seno sa bralo na vozy a odvážalo do stodôl pre kravičku a koňa. Dnes sa však väčšina mladých

náhli, nemajú čas na také roboty, vymýšľajú rôzne vymoženosti,
ktoré sú často im a prírode viac na
škodu, ako na osoh.
Tieto dedkove slová sa už len
okolo mňa nemotali, tieto slová
sa mi vryli do uší a už tam ostali.
Dedo síce rozprával ešte ďalej,
ale ja so už presne vedela, o čom
budem písať svoju slohovú prácu.
Paulína Chudjaková, 8. B

Na slovíčko s pani
učiteľkou

Dňa 19. marca do našej školy opäť zavítala bývalá pani učiteľka Janka Fernézová,
ktorá je v súčasnosti už na dôchodku. Prišla sa pozrieť na
vystúpenie svojej vnučky – tretiačky. Vieme, že na tejto škole
pôsobila mnoho rokov, dokonca aj v riadiacej funkcii a pomedzi lavice jej prešlo mnoho
žiakov. Využili sme preto túto
príležitosť a opýtali sa jej niekoľko otázok.
1. Ako dlho ste pracovali v škole; vieme, že ste učili aj
mamy našich mladších priateliek z krúžku?
V školstve som pracovala 37
rokov. Dva roky v Rabčiciach, 6
rokov v Rabči a 30 rokov v Sihelnom.
2. Čo vás najviac bavilo na
tomto povolaní, bolo náročné a
boli ste prísna?
Práca s deťmi je vždy náročná, ale aj pekná. Hlavne vtedy, keď vidíte, ako sa dieťa pod
vašimi rukami mení a učí niečo nové. Či som bola prísna?
Vždy musíte byť dosť a správne
prísny, aby ste žiakov naučili, čo
treba. Aj vaši rodičia musia byť
na vás prísni, keď chcú z vás vychovať poriadnych ľudí.
3. Akých žiakov ste učili?
Na akú triedu najradšej spomínate?
Keď som pracovala ako zástupkyňa, učila som na 5. – 9.
slovenčinu, no s prvákmi ma
to bavilo najviac. Boli snaživí a vďační a hlavne veľmi milí a
úprimní. Tí veľkí sú špekulanti.
4. Vieme, že ste ešte donedávna viedli aj krúžok Goralček. Pracovali pod vaším vedením deti aj v iných krúžkoch?
Áno, zdravotnícky, pohraničiarsky a goralský, ktorý ma najviac bavil. Ku goralskému folklóru som vždy mala pozitívny
vzťah a chcela som ho odovzdať
aj mladšej generácii, dúfam, že
sa mi to podarilo. Bolo to pekné obdobie, chodili sme na rôz-

ne súťaže a bolo veselo.
5. Zažili ste aj nejakú nepríjemnú situáciu počas učiteľského pôsobenia?
Áno, zažila a v zlom na ňu
spomínam. Keď som učila v
Rabči, chlapci sa cez prestávku
pobili o knihu a žiak pichol do
prsta spolužiakovi nôž. Bolo to
hrozné.
6. Aká ste boli žiačka, čím
ste chceli byť, keď ste boli v našom veku?
Od prvej triedy až do osmičky som mala samé jednotky, len
v deviatej triede som mala jednu dvojku – z fyziky. A už v piatej triede som chcela byť učiteľkou. Na strednú školu som chodila do Námestova na gymnázium a tu sa už tých dvojok objavilo viac, lebo občas sme aj švindľovali poza školu. Vysokú školu som diaľkovo skončila v Banskej Bystrici.
7. Stáva sa, že počúvame, že
kedysi boli deti iné ako dnes –
lepšie. Myslíte, že je to pravda?
Keď sa spätne pozeráte na
žiakov, ktorých ste učili, zmenili
sa, a aké sme my deti teraz? Áno,
myslím si, že sa zmenili a najviac ma mrzí, keď prejde okolo mňa žiak, ktorého som učila
a ani sa mi nepozdraví. Teraz sú
deti sebavedomejšie a aj drzejšie, nevďačnejšie. Kedysi mala
mládež väčší rešpekt, ako dnes.
8. Čomu sa venujete, keď ste
odišli zo školy a ste na dôchodku?
Starám sa o vnúčatká. Pracujem na záhradke a aj v maštali sa
nájde nejaké to zvieratko, ktoré
potrebuje moju opateru – ako na
dedine. Jedine, čo neznášam, je
lenivosť, a tak stále musím niečo robiť. Ešte aj keď pozerám televízor, popritom aspoň háčkujem.
Na záver sa vám chceme poďakovať za rozhovor a popriať
vám veľa zdravia a Božieho požehnania. Všetko dobré chceme popriať aj našim učiteľom k
ich sviatku Dňu učiteľov.
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Výtvarná
tvorba
žiakov
9. ročníka
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Ako sme odpustovali
od Vianoc po Veľkú noc
Sv. Agnesa Rímska, patrónka 2.B
Svätá Agnesa je významnou mučenicou, ktorej násilná smrť pre vieru a lásku ku Kristovi a ku evanjeliovej rade čistoty pripomína kruté
prenasledovanie prvotnej Cirkvi v Rímskej ríši.
Narodila sa na konci tretieho
storočia, približne okolo roku 290. Svoj krátky život, ktorý strávila v Ríme, celkom zasvätila Kristovi, Cirkvi a Bohu vôbec. Mimoriadne si vážila hodnotu čistoty a panenstva. Jej prí-

beh, príbeh obety svojho života za Krista, sa začína už v jej trinástich rokoch. Už vtedy sa jasne rozhodla nikdy sa nevydať, ale
celkom sa zasvätiť Bohu. Po celý
svoj život sa neúnavne snažila tieto čnosti zachovať.

Vdp. Farár Koleják na odpustovej slávnosti 6.A triedy, patrón triedy sv Michal Magone
dôsledkami emigrácie. Otec, José Domingo, politicky prenasledovaný, musel utiecť na juh krajiny. Po jeho smrti rodina ostala v chúlostivej ekonomickej situácii. Matka, Mercedes Pino, pracovala ako dámska krajčírka. V
roku 1899 sa rozhodla emigrovať

do Argentíny aj so svojimi dcérami, Laurou a Júliou. Malá Laura
si uvedomovala, že jej matka žije hriešnym životom s farmárom
Manuelom. Laura sa kvôli tomu
veľmi trápila. Jej obraz zdobí 3.B
triedu.
Eva Stašová, 5.B

Žurnalistky píšu román

Svätý Jozef
Kto by nepoznal tohto svätca?
Jozef bol hlavou Svätej rodiny.
To je bezpochyby jedinečná hodnosť, pre ktorú si sv. Jozef zasluhuje osobitnú úctu. Radi by sme
vedeli čo najviac o jeho živote, no
nemáme dosť údajov. To, čo vie-

me, nachádzame takmer všetko
v prvých kapitolách Matúšovho
a Lukášovho evanjelia. Sv. Jozef
tu vystupuje ako potomok kráľa Dávida, ženích Panny Márie a
zákonitý pestún Pána Ježiša. Jeho sviatok slávime 19. marca. V
tento deň mali odpust 1.A. a 9.B.

Sv. Laura Vicuna
Laura sa narodila 5. 4. 1891 v
hlavnom meste Chile (Santiago

de Chile) v ťažkých časoch, ktoré ovplyvnili jej rodinu. Trpeli

Ani nie pred rokom našimi médiami obletela správa, že na Slovensku vzniká nový román. Nie je na tom nič zvláštneho, lenže tento román vznikal prostredníctvom internetu a do jeho písania sa
zapojilo niekoľko autorov. Dnes je už na pultoch našich kníhkupectiev pod názvom Minulosť ťa dostane (Slovensko píše román)
a myslíme, že sa celkom dobre predáva. Pri týchto informáciách
skrsol aj v nás taký malý nápad, do ktorého by ste sa mohli zapojiť aj vy, naši čitatelia. Na našu mailovú adresu usmevczs@gmail.
com nám posielajte nápady, čo všetko by sa mohlo našim hrdinom
udiať, a ako by mal príbeh pokračovať.
Cŕŕŕn, zase pondelok a musím
vstávať do školy. Ako zvyčajne
som prehrabala celú skriňu, kým
som našla vhodné tričko, mikinu
a rifle, ktoré sa k sebe hodia. Nad
účesom som si moc hlavu nelámala, veď sa nemám pre koho
česať, v triede máme totiž hrozne trápnych chalanov. Napučila som do seba posledné zvyšky raňajok, prehodila si cez plece kabelku a vybehla von na ulicu. Autobus som len tak-tak stihla ale hlavne, že som sa doviezla
do školy. Vo vestibule bola veľká
tlačenica, predierala som sa masou, až kým som nenatrafila na
spolužiačku Sašu.
Keď sme sa prezuli, namierili sme si to rovno do našej triedy.
Ani som nemusela hádať, hneď
som vedela, čo bude v triede.
Tri skupinky. Prvá, tá najbližšia
k oknu, bola závislá na kartách.
Tá druhá, pri katedre, sa zaoberala hlúposťami, ako futbal a autá. A tá tretia, do ktorej som patrila aj ja, sa venovala ako zvyčajne dôležitým dievčenským ve-

ciam, ako sú dievčenské problémy: ohováranie, móda a najnovšie
úlovky a kto s kým(veď my baby to
poznáme). Vyučovanie začalo najhoršou hodinou, anglinou. Každý sa bifľoval slovíčka či gramatiku, ale ja som sa to ako ,,vzorná“
žiačka naučila doma. Mimochodom angličtinárka je naša triedna. Boli sme radi, že ju vidíme len
na hodinách anglického jazyka,
lebo viac by sme to asi nezvládli. Po angline sme mali výtvarnú,
takže oddych. Päťminútová prestávka prešla rýchlo a začala hodina. Učiteľka dlho neprichádzala. Už sme si mysleli, že na nás zabudli, keď zrazu vošla do triedy
triedna a za ňou ešte ktosi. A ten
ktosi bol najkrajší chlapec, akého som kedy videla. Bol to náš nový spolužiak Richard. Bol vysoký, mal tmavšie vlasy, hnedočierne oči. Keď vošiel, vyčaril na nás
nádherný úsmev – a tie zuby. V tej
chvíli všetky dievčatá z našej triedy zmäkli, vrátane našej triednej.
Takmer všetky baby práve v ten
deň sedeli samé, pretože polovič-
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Nezáleží na farbe – si
jednoducho originál
18. marec – Medzinárodný deň odstránenia
rasovej diskriminácie
Vo štvrtok ráno (18. marca) sa v našom školskom rozhlase na
túto tému rozpútala zaujímavá diskusia. So svojimi diskusnými
príspevkami vystúpilo počas dňa niekoľko žiakov, ktorí sa zhodli
na jednom: Rasizmus do našej vyspelej spoločnosti nepatrí a podarí sa nám ho premôcť len spoločnými silami.
Ponúkame vám jeden z diskusných príspevkov:
Milí spolužiaci, milí vyučujúci, chcela by som zmierniť nátlak rasizmu a vzájomnej neznášanlivosti.
Keď zapnete televíziu, v správach ukazujú, ako sa na štadióne bijú futbaloví priaznivci, alebo ako skupinka chlapcov podpálila rodinný dom rómskym spoluobčanom. Ale nemusíme hľadať po médiách,
aby sme sa s niečím takým stretli. Treba len lepšie otvoriť oči a uši,
a aj keď sme to ani len netušili, sami môžete byť rasistom. Ale dajme si nejaký príklad zo života. Napríklad obyčajný rozhovor, ktorý
začne ako zvyčajne pozdravom, potom prichádzajú témy , a ak chceme byť zábavnejší, tak sa zasmejeme na nejakom vtipe. A ten nejaký
vtip je častokrát namierený proti rase. A už tu sme rasisti. Veď ak si
kliknete na internete nejakú stránku s vtipmi, ako obyčajne sa ukážu
rôzne kategórie vtipov napríklad o škole alebo zvieratkách ale medzi
nimi sú aj špeciálne vtipy o Rómoch, blondínkach alebo Číňanoch.
Už to nie je vtipné, ale smutné. Alebo – nenávidím Maďarov. Nenávidím ich, ale v živote som žiadneho člena maďarského národa nestretol. Je to proti zdravému rozumu inteligentného a zdravo zmýšľajúceho človeka. Vieme, že niekedy máme aj dôvody k rasizmu. Napríklad
vezmime si Slovensko v minulosti. Bolo večne pod nátlakom Maďarov
a teraz by sme sa mali odplatiť, alebo nie? Ale násilie plodí len násilie. Nemali by sme predsa robiť také chyby, ako naši predkovia, veď
ich chyby nás majú poučiť a vystríhať pred možnými katastrofami.
Preto by som chcela len povedať, že rasizmus sa úplne medzi ľuďmi
nikdy nestratí, ale aj dnes vidno zlepšenie. Taká Amerika v minulosti.
Černosi boli utláčaní otroci a dnes je prezident USA černoch. Preto
aj dnes vidno zlepšovanie a zmierňovanie situácie. Myslím si, že čím
viac sa o tom bude v spoločnosti rozprávať, nové generácie budú zase
o krok múdrejšie a menej neznášanlivé. A na záver chcem ukázať najväčší príklad, ktorý určite rasizmus nepodporuje – Slnko.
Slnko svieti na všetkých bez ohľadu na farbu pleti. Každého
– mňa alebo kamaráta z Afriky, každé ráno pohladí svojimi teplými
lúčmi. Buďme všetci takéto slniečka. Usmejme sa a pozhovárajme aj
s čiernym alebo nám odlišným. Aj jeden malý úsmev úplne postačí.
Ďakujem za pozornosť.
Paulínka Chudjaková, 8.B

ka chlapcov z našej triedy bola na
futbalovom turnaji. V mysli som
dúfala, že si sadne práve ku mne,
lebo som najlepšia žiačka z triedy.
Ale čo sa stálo? Najväčší páv z našej triedy Sofia zdvihla ruku a ponúkla sa, že či by si nemohol Richard sadnúť k nej, že ONA by mu
aj prípadne povysvetľovala učivo.
V mysli sa mi hneď premietol obraz Richarda a Sofie ako najväčší a najkrajší pár našej triedy, čo
školy! Ale hneď som to zahodila,
pretože prvou Rišovou frajerkou
budem práve ,,JA.“...........
O Rišovi si každý myslel, že
je pyšný a odmeraný, lebo sa ani
s nami moc nerozprával. Domnievali sme sa, že je to preto, že si

myslí, že sme sedliaci a on prišiel
z mesta.
No ja som z neho veru oči nespustila a každý deň som ho pozorovala: čo robí, s kým sa rozpráva a niekedy som ho aj tajne
sledovala, kam chodí.
Chlapci Riša považovali za namyslenca s foťáčikom, pretože to bol
jeho najlepší spoločník. Zatiaľ čo oni
hrali futbal a všade chodili s loptou,
on mal vždy pri sebe foťák značky
Sony za riadne mastné eurá. Ktovie,
aké fotky si tam prezeral, no niektorí
vravia, že tam má svoju bývalú triedu a „frajerku“ z Trnavy.
Ale on bol predsa len iný, ako
naši chlapci – vždy sa mi pozdravil...
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Žobrák boháčom,
boháč žobrákom
Slečna Klaudiová je slobodná, mladá, veľmi krásna a
úspešná podnikateľka, obklopená rovnako bohatými priateľmi. Veľmi rada nakupuje,
hrá tenis a nadovšetko zbožňuje svoju prácu. Medzi jej slabé
stránky patrí to, že všade chodí neskoro a pri nakupovaní
nemá mieru.
Bola streda, bežný deň a pani Klaudiová išla relaxovať do
značkového obchodného centra.
Pri vchode do obchodu si všimla žobrajúcu paniu so sklonenou
hlavou v zafúľaných šatách, špinavú a so strašne smutným výrazom v tvári. Vkročila do obchodu, no dnes nemala svoj deň.
Pri pohľade na všetku tú krásu
sa jej pred očami vynárala tá istá tvár, ktorú videla pri vchode.
Luxusné topánky s tvárou ženy,
trblietavé šaty s tvárou ženy, bola všade. Mladá dáma si predsa len tak zo zvyku kúpila pár
drahých kúskov do svojho šatníka a zamyslene vyšla von. Pani v ufúľaných šatách tam ešte stále stála a čakala na niekoho, kto vytrhne pár centmi jej
dnešný deň z biedy. Slečna Klaudiová nazrela do škatuľky, ktorá
bola jedinou spoločníčkou žobráčky. Škatuľka zívala prázdnotou, prázdnotou takou, akú prežívala ona pri pohľade na svoje tašky s drahým tovarom. Sadla do auta, vybrala pero a vypísala šek, ktorý za okamih podávala pani z ulice. Tuláčka neverila vlastným očiam, myslela si, že

je to len zlý žart a uverila tomu
až vtedy, keď jej v banke podávali peniaze. Z ufúľanej pani sa stal
človek na nepoznanie. Dokázala
sa odraziť od dna, v ktorom bola,
našla si prácu i podnájom, začala žiť plnohodnotný život, v ktorom neprestávala s vďačnosťou
myslieť na úspešnú podnikateľku, ktorá jej kedysi pomohla.
Život sa zmenil aj slečne Klaudiovej, ale k horšiemu. Jej firma
akosi prestala prosperovať a namiesto zisku šírila dlžoby. Úspory sa veľmi rýchlo rozkotúľali a
bohatí priatelia sa rýchlo vytratili. Z jej krásnej tváre sa stala
tvár so smutným výrazom, taká,
akej kedysi pomohla. Teraz už
nechodila do luxusných obchodov, stála iba pred nimi, zatrpknutá, sklamaná, obarená hanbou.
Bola streda, bežný deň, no nie
pre každého. Slečnu Klaudiovú,
túlajúcu sa po ulici, zazrela pani, ktorej kedysi pomohla. Pani
ju ihneď spoznala a nechápala,
ako sa môže takýto bohatý človek, akým bola slečna, ocitnúť
v tejto beznádejnej situácii. Pristúpila k nej, nadviazala rozhovor a podala jej ochotne pomocnú ruku. Nemohla jej poskytnúť
toľko peňazí, ako pred časom
ona jej, ale poskytla jej domov
a priateľstvo. A tak, aj keď slečna Klaudiová stratila všetky peniaze a bohatstvo, našla šťastie
v ozajstnom priateľstve a pochopila, čo znamená pomáhať.
Nikola Pindjáková, 8.B

Solidarita

Slovo solidarita znamená spolupatričnosť a ochotu pomáhať nezištne iným – je to opak egoizmu.
Prečo má solidarita v Európe také hlboké korene? Podľa mnohých autorov a osobností je princíp solidarity teda ochoty pomáhať
iným, zakotvený práve v kresťanstve. Kresťanstvom sa šírili v Európe práve takéto posolstvá, ako je pomáhať blížnemu svojmu, pomáhať slabým, chorým a podobne. Poznáme z histórie, že prvé nemocnice, chudobince, školy a rôzne spolky boli udržiavané cirkevnými inštitúciami z milodarov, teda z toho, čím prispeli veriaci pre
dobro iných. Dnes sú na solidarite postavené všetky inštitúcie,
agentúry, spolky, ktoré pomáhajú:
(Detské domovy, starobince, Konto nádeje, Dobrý anjel, Deň narcisov…)
Príkladom solidarity môžu byť aj malé skutky. Nemusíme hneď
zakladať veľké spolky a organizácie, stačí, keď niekomu niečo pomôžeme, požičiame, povieme dobré slovo. Solidarita je úžasná práve v tom, že možno raz aj my budeme potrebovať pomoc a iní nám
pomôžu.
Aj jedno príslovie hovorí: „Kto dáva, ten máva„ a ďalšie hovorí, že
na druhý svet si vezmeme iba to, čo sme dali druhým.
Michaela Kolčáková, 8.B
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Výtvarná
tvorba
žiakov
9. ročníka
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Sihelnianske povesti
– alebo nemohlo to byť práve tak

Slaná voda
„Či je pravda alebo nie,“ začala rozprávanie moja stará mama, „rozpoviem len to, čo som
počula od svojich rodičov.“
Keď sa môj otec aj so svokrom
po večeroch zišli a zhovárali sa,
nám sa len „huby“ otvárali, čo
sme tak počúvali.
Jedného večera ma upútal rozhovor o obryni, ktorá žila na Babej Hore a mala dcéru. Tú nikdy
nepúšťala von, preto, aby nevidela, aký je svet zlý. Už dopredu vybrala pre svoju dcéru ženícha, obra z Pilska, ktorý jej mal byť dobrým mužom.
Ale raz sa jej dcéra vykradla
a vyšla vonku. Ako tak šla dolinou, uvidela oráča, ktorý obrába
pole. Malý človiečik sa jej veľmi

zapáčil a pekná dievka-obryňa
sa chcela stať jeho ženou. Oráč
súhlasil, ale stará obryňa bola proti tomu. Postavila si ho na
svoju dlaň aj s vozom, pluhom
a všetkým roľníckym postrojom
a veľmi mu hrozila. Svojej dcére povedala, že ak ju nepočúvne a nevezme si obra z Pilska,
navždy ju prekľaje. Mladá dievka sa však začala priečiť a plakať, preto obryňa začala konať.
Zakliala si dcéru do veľkej hory
– dnes MALEJ BABEJ HORY, z
ktorej začali vyvierať slzy – SLANÁ VODA. Ľudia časom zistili, že to nie je obyčajná voda, ale
slaná s liečivými účinkami.
Povesť porozprávala E.
Somsedikovi jeho babka p.
Gnidiaková
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Tečie
potôčik,
tečie…

...a na tom potôčku mlyn sa
točí...
V minulosti takéto mlynky zdobili každý potôčik. Chlapci si ich
vyrábali s prichádzajúcou jarou.
Dnes táto tradícia akosi vymiera,
a preto bola v našej škole vyhlásená súťaž „O najkrajší mlyn“. Pozrite sa , akí sú naši chlapci zruční.
Túto jar znova ožijú na potôčkoch
staré tradície.

Veľká noc
Veľa

nemá rado Veľkú noc. Ale u

je to naopak.

Zábava
osem pravidiel
školského poriadku

obleje

či

a ona mu za to má dať ešte aj

na

alebo

Ani nie tak dávno sa

.

maľovali, ale teraz sa

nechce. A vlastne keď tak rozmýšľam, na čo by
maľované
nať.

Do školy chodím 15 minút po
začiatku vyučovania.
Cez hodinu sa snažím zaspať.
Na hodine sa hrám.
Domáce úlohy si nerobím.
Na hodine pijem a jem.
Keď je klasifikačný záznam
v triede, známky si prepíšem
na 5.
Do školy nosím mobil, mp3 a
môžeme aj noteboky.
V triede majú poletovať papierové raketky, loptičky a cez hodinu aj zaľúbené lístky.
Eva Stašová, 5.b

už

boli

. A na tých čokoládov ých si môžu aspoň pochut(Partia šiestakov)

Na stope Kobyliaru
Každý správny Sihelňan už aspoň raz v živote počul tento názov:
„Idem do Kobyliaru“ alebo „pokosil som Kobyliar“.
Pýtal som sa môjho otca, ako
vznikol tento názov Kobyliar a on
mi povedal toto: Kedysi dávno kone pomáhali pri práci s oraním,

vozením dreva… Aj môj pradedo
mal kobylu a tá kobyla mu jedného dňa zdochla. Takých gazdov,
čo prišli o svoje kone, bolo viacej,a tak zdochnuté kone tam zakopávali. Odvtedy sa ten potok a
les nazvali Kobyľar.
Erik Somsedik,5.B

Ja asi prasknem
Viete, ako sa povie po poľsky
kamzík? Turbo koza
Viete, ako sa povie po poľsky
ježko? Kaktus pochodovy
Viete, ako sa povie po poľsky
truhla? Relax bedňa
Viete, ako sa povie po japonsky
poľská cesta? Sama jama
Viete, ako sa povie po poľsky
cintorín. Tuhých kemping.
Paulínka Chudjaková, 8.b

Vtipy
Otec sa pýta učiteľky: „Prečo
má môj syn zo zemepisu päťku?“
„Pretože hľadal Plavecký Štvrtok v kalendári.“
***
Otec a syn sa pozerajú na
nočnú oblohu plnú hviezd.
,,Ocko, myslíš, že je na tých
hviezdach život?“ ,,Pravdaže,“
povie otec, ,,nevidíš, že sa tam
svieti?“
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Povinná výbava každého šibača

1. Zoberieme si prúty a dáme si jeden hrubý prút do stredu a okolo dáme
ďalších osem menších, aby dĺžkou boli všetky rovnaké.

2. Začneme vytvárať rúčku, ktorá sa podobá šiške. Okolo pripravených
prútov dáme dookola ďalších šesť prútov – priečne a zarovnáme ich.

3. Potom si zoberme jeden z prútov a omotávame ich tak,že zapletáme
tie kratšie prúty o tie hrubšie. To je jedno, do ktorej strany.

4. Pred dokončením šišky si na jednu stranu dáme 4 ďalšie prúty, aby boli ďalej od toho hrubšieho, približne o 80 stupňov.

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

Hokus – Pokus – Hogo – Fogo
(overené)

Vtipy

päť dní, tak zoberieme z toho pohára seno a dáme ho pod mikroskop. Uvidíme tam, ako sa na nás
usmieva črievička veľká.
Erik Somsedik, 5.B

Prečo sa malá blondínka češe pred zošitom? ??? Lebo pani učiteľka povedala, že zošit je
ako zrkadielko.

Ako sa dajú vysvetliť frazeologizmy

***
Viete prečo vymysleli bielu
čokoládu? Aby sa mohli černosi zašpiniť.

Viete, ako urobiť zo zomretých živočíchov živé živočíchy?
Zoberieme seno a dáme ho do
pohára na päť dní. Keď prejde tých

Ocitli sme sa v slepej uličke
Šiel jeden pustovník po púšti
a zomieral od smädu.
Odrazu sa pred nim objavila tabuľa:
„Kop dva metre a nájdeš vodu.“
Kopal, kopal po dvoch metroch
sa objavila tabuľa: „Kop tri metre
a nájdeš vodu.“
Po troch metroch sa objavila tabuľa:
„A teraz rozmýšľaj ako sa dostaneš hore.“
Paulina Chudjáková 8.B

Myslela si, že urobí dieru
do sveta
… a tak kopala a kopala a kopala…
Veronika Brezoňáková
st. 8.B
Mlátiť prázdnu slamu
Ľuboš mlátil slamu a prišiel
k nemu Miško a vraví mu, že
z kombajnu nič nepôjde lebo tá
slama je dutá.
Nikolka Pindjaková
8. B

***
Pýta sa učiteľ dejepisu: – Čo
vieme o ľuďoch, ktorí žili v stredoveku?
Žiaci odpovedali: – Už všetci
dávno pomreli.
***
Príde chlapček k tabuli a napíše 3 + 2 = 6!
Učiteľka sa pýta: ,,Prečo si to
napísal? „chlapček odpovedá:
,,To viete pani učiteľka, dnes je
všetko drahšie“
***
Pani učiteľka sa na hodine
pýta Janka: – Janko, a ty čím
chceš byť, keď budeš veľký? –
Ovocím do jogobelly…
***
Oco, vyskúšal som tvoju novú
motorku… – A čo? – Mám ti to
porozprávať, alebo si to zajtra
prečítaš v novinách?
***
– Slavko, ako si mohol toľko
povystrájať v priebehu dňa? –
Lebo dnes som skoro vstal.
***
Jurko hovorí natešene mamičke: – Mami, už som odnaučil babičku obhrýzať si nechty!
– A ako si to dokázal? – Schoval
som jej zuby.
Marta Bieľaková,7.A

5. Teraz dokončíme samotný korbáč. Berieme z jednej strany spodný
prút korbáča a potom ho otočíme o hrubší prút. Keď sa všetky prúty minú, je korbáč upletený. Na konci pevne zaviažeme prúty.
A čo potrebujeme ? Veľa, veľa síl.
Prúty musíme poriadne uťahovať,
lebo korbáč nebude „ono“.

Nikolka Pindjaková, 8.B so svojimi spolužiakmi, ktorí sa už tešia,
ako si korbáče na nej vyskúšajú
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Školský spravodaj

Úsmev súťaž opäť
s úsmevom v yhral
Aj v minulom školskom
roku sa naša redakčná rada
zapojila do regionálnej súťaže
Najlepší školský časopis.

Nesklamali sme seba, školu a
ani vás, milí čitatelia. Spomedzi

vyše tridsiatky časopisov z regiónu Oravy sme zabodovali a opäť sa
umiestnili na 1.mieste. Takéto
ocenenie je pre nás veľkou motiváciou a veríme, že aj naše ďalšie čísla a články v nich budú skvelé.
(redakčná rada)

Úvodník

Keď sa pozrieme von z okna, tak prší. Možno aj vás napadlo, že za nami, deťmi, plače leto. Veď jeseň je pre žiakov, hlavne prváčikov, najočakávanejšie obdobie roka. Ale nič netrvá večne a výnimkou nie sú ani prázdniny. Ale ako každé ročné obdobie roka, aj jeseň skrýva veľa krás. Stačí si
len privrieť oči a poriadne načúvať. Ako šuští suché lístie popadané z javorov, ako žblnkocú kvapky dažďa odrážajúce sa od dáždnika, ako šumí vietor v redších a redších korunách stromov, ako sa zvolávajú vtáky
na odlet do teplejšej krajiny. Už nie je toľko vzruchu, aj keď o začiatku
septembra sa to nedá povedať. Všetci sa už ako tak pripravujú na zimu,
zvieratká aj ľudia. Zbieranie úrody, hrabanie napadaného lístia, zásobovanie sa drevom na zimu alebo robenie domácich úloh neobíde nikoho.
Ja len dúfam, že popri učeniu , ktoré nie je vždy až také nudné a náročné, si nájdete čas a prečítate si náš časopis , ktorý odbúrava stres a nudu. Výsledkom je veľký Úsmev, ktorý je zaručeným liekom proti stresu
pred písomkou.
Paulínka Chudjaková, 9.A

Naša adresa: usmevczs@gmail.com

Môj prvý deň v škole

Už od rána 2. septembra
som nechcela vstať z postele.
Bála som sa.

Banská Štiavnica
Dňa 14. mája 2010 o 6:30
sme vyštartovali do Banskej
Štiavnice za účelom exkurzie.

Po príchode do Banskej Štiavnice sme navštívili baňu. Každý
jeden z nás dostal plášť, baterku
a prilbu. Takto vystrojený sme vyrazili obzerať podzemnú krásu bane. Prehliadka trvala približne 1
hodinu. Po prehliadke nás čakala
návšteva Banského múzea. Pozreli sme si veľa pamiatok. Videli sme

nový banský zámok, hrob Maríny,
Námestie sv. Trojice…
Po dlhom a vyčerpávajúcom
dni sme prišli na to, že táto exkurzia bola naozaj veľmi zaujímavá
a náučná.
Sme radi, že sme mali možnosť
načerpať mnoho krásnych a nových zážitkov, za ktoré ďakujeme aj nášmu sponzorovi pánu

Mazurákovi zo Sihelného

Eva Juriťáková
a Michaela Kolčáková, 9.B

Ale ako som vošla do školskej budovy strach a obavy ma opustili. Bolo to tým, že som vošla do neobyčajnej školy. Zazdalo sa mi, že všetci
moji spolužiaci sa premenili na trpaslíkov a škriatkov, takých akých
mávame v záhradkách so smiešnou
čiapočkou a veľkými červenými čižmičkami. Tabuľa bola veľký čierny
domček do ktorého sa nedalo vojsť,
lebo nemá žiadne dvere. Lavice boli malé prístrešky na schovávanie
pred hrozivým pohľadom pani učiteľky aj zošitov so zabudnutými úlohami. Žiacke knižky veľké a dôležité knihy na zapisovanie jednotiek
a pochvál. Peračník obložený chlebík s perovou šunkou a ceruzkovo
pastelkovým šalátom. ,,Mňam,” pomyslela som si. Zošity aj naše umelecké dielka boli tiež šaláty, ale pre
šarkanov na nástenke alebo okná.
Bol to zážitok, ale zazvonil zvonček
a musela som odísť domov. Celou

cestou som rozmýšľala čo uvidím
opäť zajtra. Odvtedy sa už nikdy neobávam školy, práve naopak teším
sa na ďalšie dobrodružstvo.
(Majka Chudjáková 5.A)

Ľubomír Grobarčík, 15 r.
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Ako pracovali v minulom
školskom roku naše krúžky
Aj v minulom školskom roku na našej škole pod vedením našich vyučujúcich pracovali rôzne krúžky – záujmové útvary. Poobedia sme tak
mohli tráviť v prírode, pri športe, či pri činnostiach, v ktorých sme mohli rozvíjať naše zručnosti. Nemeškajte a aj v tomto školskom roku využite bohatú ponuku, ktorú vám poskytnú vaši vyučujúci.
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Udalosti

Sestra o sestre

Moja sestra Gitka pochádza z 10 detí. Narodila sa na
Silvestra. Na budúci rok bude
mať 50 rokov.

Vtedy sa ešte doma rodilo. Pán
farár Zibrín chodil po koľade a pýtal sa dedka, kde má manželku.
Dedko povedal, že v druhej izbe
rodí. Babku pokropil svätenou vodou a hneď sa narodila.
Keď mala 15 rokov, chodili také
staršie sestričky po dedine a hľadali dievčatá, ktoré vyšli zo školy, či by nešli na brigádu do Čiech
pracovať do kuchyne, že si trochu zarobia. A tak išla. Brat Fero
ju odviezol do Mútneho na motorke, tam prespali a ráno už cestovali do Čiech.
Pán Boh si ju už ponechal vo
svojej službe. Urobila si tam ku-

Margita Grobarčíková

chársku školu, neskoršie aj zdravotnú a tam ju aj potajomky vysvätili, ani sme my doma nevedeli, lebo to bolo tajné za komunistov. Keď už bolo po prevrate, tak ju
obliekli. Prišla domov vo svojom
rúchu sestričky Vincentky. Všetci
sme od radosti plakali.
Je už na piatom mieste a je spokojná a šťastná. Toho zdravia veľa
nemá, ale obetuje to za naše hriechy a rodiny. Modlíme sa aj my za
ňu, aby vytrvala vo svojom povolaní i poslaní. Lebo modlitba je sila.
Sestra Mária
Danka Vronková, 3.B

Recitačné súťaže

Prvou recitačnou súťažou
v školskom roku 2009/10
bol Šaliansky Maťko, ktorý
sa konal ešte v decembri. Zo
školského kola postúpili
na okresné kolo sestry
Katka a Viktorka Maslaňákové.

Ďalšou súťažou bolo Rozprávkové vretienko.
Víťazi školského kola Terézia
a Mária Chudjákové nás reprezentovali 17. 2. 2010 v Námestove
na okresnom kole. Obidve si odniesli krásne druhé miesta. (super, super!!!)
Na Deň žien 8. 3. 2010 nás
v škole čakala pekná akcia, ktorá má svojich stálych priaznivcov.
Je to Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriach v próze aj poézii.

Tí najúspešnejší – Mária Chudjáková, Silvia Skurčáková, Ladislav Chudiak, Terka Chudjáková,
Anna Grižáková,
a Anna Tomašáková postúpili
do Námestova
na okresné kolo.
Boli sme opäť
úspešní!!! Medzi
stovkou recitujúcich
sa Terka Chudjáková
umiestnilav poézii na krásnom treťom mieste, Anna
Grižáková v próze taktiež
na
treťom mieste a Ladislav
Chudiak obsadil druhé
miesto v novej kategórii Netradičný
prednes.
Všetkých víťazov pripravovala
pani učiteľka Ľ. Nováková, ktorá
sa prednesu venuje aj na krúžkovej činnosti.
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nosiť vodu v košíku
Konečne sa v záhradkách ukázali snežienky a to
je znak, že sa zima pominula. Všetci sa už tešili na
prvú zelenú trávu a jarný
potôčik, ale naša predstava
bola mylná.
Prv než vyšla tráva spod
snehu, vytŕčali plechovky z cocakoly. Namiesto žiab plávali
v potokoch plastové fľaše. Naša
trieda 8. B sa rozhodla, že tento
neporiadok aspoň trochu uprace. Snažili sme sa čo najkrajšie
vyčistiť naše okolie, ktoré nebolo veľmi v najlepšom stave.
Ráno 30. 4. sme prišli ku škole
a zobrali sme si potrebné náradie, obuli nepremokavé topánky a vrhli sme sa do práce. Nevzdávali sme sa. Po dlhých trápeniach, nosení vriec a zbieraní odpadkov z potoka, po dlhej
namáhavej práci sme skonči-

li. Naše túžby, že príroda ostane čistá, ako sme ju nechali pominula. Prešiel len jeden týždeň a v potokoch sa opäť začali objavovať plechovky, papiere a iné veci.Teraz, keď ideme
znova po prázdninách do školy, smeti je tam toľko, ako bolo na jar.
Prečo si ľudia nevážia to
vzácne čo majú vôkol seba?
Naše záhrady máme v krásnom stave, ale to, čo už nie je
oplotené si vôbec nevážime.
Veď príroda vôkol nás nám nič
neurobila, tak prečo jej tak ubližujeme?
Zamyslíme sa nad týmito
otázkami a snažme sa ju aspoň
trochu vážiť.
Robili sme všetko zbytočne
– nosili sme vodu v košíku?
Nika Pindjáková
a Paulína Chudjáková 9.B

Opäť utorok!

Aktívny návštevníci plavárne vedia, že je to náš deň
s veľkým „D“. Ráno vstávame s lepším pocitom, pretože
po nude v škole si oblečieme
plávky a šup do bazéna.
Menší aj väčší ôsmaci aj štvrtáci si zobrali z domu plávky, malé občerstvenie a hurá na plaváreň
do Nižnej. Cesta autobusom hoci
nebola dlhá, zdala sa nekonečná,
pretože sme boli všetci nedočkaví.
Šatne boli preplnené, každý chcel
byť prvý. Po studenej sprche nás
čakala rozcvička, pokyny od slečny plavčičky a mohli sme si zaplávať. Rozdelili sme sa na skupinky
plavcov a neplavcov. Tí, ktorí sa

chceli zabávať sa hrali s nafukovacou loptou alebo sa potápali. My,
ktorí sme sa chceli priučiť plávaniu sme sa pridružili k našim pani
učiteľkám – Mazurákovej, Bolibruchovej, Novákovej, Gazdíkovej
a Bujnovej, ktoré sa už o nás a naše plávanie postarali. Dve hodiny
nám úplne stačili, potom sme sa
išli občerstviť do bufetu a celí vysilení sme sa vrátili domov. Dúfame, že aj v tomto školskom roku sa
naši vyučujúci postarajú o takúto
príjemnú poobedňajšiu zábavu a
my nebudeme musieť tráviť poobedia s nudou alebo pri počítači.
Už teraz sa tešíme.
Nika Pindjáková
a Paulína Chudjáková 9.B
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A čo na to pani učiteľka
Nováková?

Veľmi, veľmi sa z toho teším.
Sme pomerne malá dedinka a aj
takýmto spôsobom sa zviditeľňujeme. V okrese , ale i ďalej už vedia, že existujeme.
Stále objavujeme nové talenty,
ale najväčším z nich je určite Terka Chudjáková. Jej prednes vychádza zo srdiečka, je prirodzený, milý. Keď sa započúvate do toku jej
slov, určite vydržíte do konca. Má

svojich obdivovateľov aj u nás na
škole, aj keď sa nájde veľa aj s komentárom „zasa Cudjáková!?“ .
Je naozaj dobrá , má talent a taký
talent sa rodí raz za niekoľko rokov. To mi môžete veriť. A držte jej
palce! Za chvíľu nás čaká Dilongova Trstená odkiaľ nosíme diplomy
z prvého a druhého miesta z celoslovenského kola.
Anna Grižáková

Žiackym perom

Téma mojej slohovej
práce
Sobotné večery u starých rodičov milujem
Tie naše klebietky a rozhovory trvajúce často až do neskorých nocí s babkinými buchtami
a čerstvo nadojeným mliekom
nemajú chybu. Dnešná sobota
bola ale odlišná od tých ostatných. Náš rozhovor sa premenil
na dedkove spomínanie.
Všetko to začalo večer v ku-

chyni s pieckou, v ktorej veselo
praskal oheň. Dedko práve prišiel z dielničky a babka položila
na stôl svoje neprekonateľne dobré buchty. Ako obyčajne som si sadla ku peci, aby som mala výborný výhľad na celú miestnosť. Brala som si buchtu po buchte a bola som ponorená do svojich myšlienok. Dedko si to hneď všimol a
spýtal sa ma, čo ma trápi. „Máme
napísať slohovú prácu a ja nemám
nápad, o čom by mala byť,“ pove-

Matúš Jagnešák, 4. B
dala som tichým hlasom s nádejou na perách, že dedko mi s tým
pomôže. Dedka to očividne zaujalo a zaumienil si, že keď pôjdem
večer spať, budem mať tém toľko,
že postačia aj na napísanie diplomovej práce. Dedko rozprával
naozaj veľmi skúsene a zaujímavo. Príbehy, ktoré plnili izbu, boli plné skúseností a zaujímavostí, ktoré sa okolo mňa len motali.
No keď sa dedko postavil od stola
a zapozeral sa na priľahlý les, skočilo jeho rozprávanie na to, ako
ten les vyzeral, keď bol on v mojom veku. Rozprával o tom, aký
ťažký osud ho postihol pri nedbanlivosti a ľahkovážnosti ľudí,
ktorí si nevedeli dať rady so starou trávou. Tento problém riešili
zdanlivo jednoducho – škrtli zápalkou. Konečným výsledkom bol
hustý dym a červený kohút, ktorý kikiríkal z tejto kedysi maleb-

nej doliny. Spomienky na to sú
rovno pred nami. Dobrovoľníci aj s požiarnikmi hasili les celú noc. Len či to niekoho trápi a
či si vzal poučenie.
V minulosti by nikoho ani nenapadlo, urobiť takú hlúposť.
Každý sa vzorne staral o svoj kúsok políčka. Tráva sa pekne v lete pokosila, dievky ju pohrabali a
vysušené seno sa bralo na vozy a
odvážalo do stodôl pre kravičku a
koňa. Dnes sa však väčšina mladých náhli, nemajú čas na také
roboty, vymýšľajú rôzne vymoženosti, ktoré sú často im a prírode
viac na škodu ako na osoh.
Tieto dedkove slová sa už len
okolo mňa nemotali, tieto slová
sa mi vryli do uší a už tam ostali.
Dedo síce rozprával ešte ďalej,
ale ja so už presne vedela, o čom
budem písať svoju slohovú prácu.
Paulína Chudjaková

na stope kobyliaru
Každý správny Sihelňan
už aspoň raz v živote počul
tento názov: „Idem do Kobyliaru“ alebo „pokosil som Kobyliar“.
Pýtal som sa môjho otca ako
vznikol tento názov Kobyliar
a on mi povedal toto: Kedysi
dávno kone pomáhali pri práNikola Miklušáková, 15 r.

ci s oraním, vozením dreva…
Aj môj pradedo mal kobylu a tá
kobyla mu jedného dňa zdochla. Takých gazdov, čo prišli o
svoje kone bolo viacej,a tak
zdochnuté kone tam zakopávali. Odvtedy sa ten potok a les
nazvali Kobyľar.
Erik Somsedik, 5.B
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Na slovíčko s pani
učiteľkou
Do našej školy opäť zavítala
bývala pani učiteľka Janka Fernézová, ktorá je v súčasnosti už
na dôchodku. Prišla sa pozrieť
na vystúpenie svojej vnučky –
tretiačky. Vieme, že na tejto škole pôsobila mnoho rokov, dokonca aj v riadiacej funkcii a pomedzi lavice jej prešlo mnoho žiakov. Využili sme preto túto príležitosť a opýtali sa jej niekoľko
otázok.

1. Ako dlho ste pracovali
v škole, vieme, že ste učili aj mamy našich mladších priateliek z
krúžku?
V školstve som pracovala 37 rokov. Dva roky v Rabčiciach, 6 rokov v Rabči a 30 rokov v Sihelnom.
2. Čo vás najviac bavilo na
tomto povolaní, bolo náročné a
boli ste prísna?
Práca s deťmi je vždy náročná,
ale aj pekná. Hlavne vtedy, keď vidíte, ako sa dieťa pod vašimi rukami mení a učí niečo nové. Či som
bola prísna? Vždy musíte byť dosť
a správne prísny, aby ste žiakov
naučili, čo treba. Aj vaši rodičia
musia byť na vás prísni, keď chcú z
vás vychovať poriadnych ľudí.
3. Akých žiakov ste učili. Na
akú triedu najradšej spomínate?
Keď som pracovala ako zástupkyňa učila som na 5. – 9. slovenčinu, no s prvákmi ma to bavilo najviac. Boli snaživí a vďační a hlavne veľmi milí a úprimní. Tí veľkí sú
špekulanti.
4. Vieme, že ste ešte donedávna viedli aj krúžok Goralček,
pracovali pod
vašim ved e -

ním deti aj v
iných krúžkoch?
Áno, zdravotnícky, pohraničiarsky
a goralský,

ktorý ma najviac bavil. Ku goralskému folklóru som vždy mala pozitívny vzťah a chcela som ho odovzdať aj mladšej generácii, dúfam,
že sa mi to podarilo. Bolo to pekné
obdobie, chodili sme na rôzne súťaže a bolo veselo.
5. Zažili ste aj nejakú nepríjemnú situáciu počas učiteľského pôsobenia?
Áno, zažila a v zlom na ňu spomínam. Keď som učila v Rabči,
chlapci sa cez prestávku pobili o
knihu a žiak pichol do prsta spolužiakovi nôž .Bolo to hrozné.
6. Aká ste boli žiačka, čím
ste chceli byť, keď ste boli v našom veku?
Od prvej triedy až do osmičky
som mala samé jednotky, len v deviatej triede som mala jednu dvojku – z fyziky. A už v piatej triede som chcela byť učiteľkou. Na
strednú školu som chodila do Námestova na gymnázium a tu sa už
tých dvojok objavilo viac, lebo občas sme aj švindľovali poza školu.
Vysokú školu som diaľkovo skončila v Banskej Bystrici.
7. Stáva sa, že počúvame, že
kedysi boli deti iné ako dnes –
lepšie. Myslíte, že je to pravda?
Keď sa spätne pozeráte na žiakov, ktorých ste učili, zmenili sa, a
aké sme my deti teraz? Áno myslím si, že sa zmenili a najviac ma
mrzí, keď prejde okolo mňa žiak,
ktorého som učila a ani sa mi nepozdraví. Teraz sú deti sebavedomejšie a aj drzejšie, nevďačnejšie.
Kedysi mala mládež väčší rešpekt
ako dnes.
8. Čomu sa venujete, keď
ste odišli zo školy a ste na dôchodku?
Starám sa o vnúčatká. Pracujem na záhradke a aj v maštali sa nájde nejaké
to zvieratko, ktoré potrebuje moju
opateru – ako na
dedine. Jedine,
čo neznášam,
je lenivosť, a
tak stále musím niečo robiť. Ešte aj keď
pozerám televízor, popritom
aspoň háčkujem.
Na záver sa vám
chceme poďakovať za rozhovor a popriať vám veľa zdravia
a Božieho požehnania. Všetko
dobré chceme popriať aj našim
učiteľom k ich sviatku Dňu učiteľov.
(žurnalistky)

Martin Vnenčák, 14r

O čom dokážem
umelecky rozprávať

Som chlapec a chlapčenský pohľad na svet je viac realistický
ako dievčenský pohľad cez ružové okuliare. Málokedy sa nám podarí na obyčajných veciach alebo
zážitkoch vidieť aj niečo neobyčajné, nádherné ba až umelecké.
Ťažko sa nám o tom hovorí a ešte
ťažšie sa o tom aj umelecký píše.
No sú určité veci, o ktorých dokážem aj ja rozprávať a opisovať ich
umelecky ba až nadnesene. Napríklad taký futbal. Dva tími vyšportovaných hráčov s úžasným zápalom pre hru behajú po krásnom zelenom ihrisku, nehľadiac na to, že
rosa a blato z trávy im dávno zašpinili celé dresy. Famóznymi prihrávkami, útokmi, technickými kľučkami oberú protihráčov vo vidine jediného cieľa – rozvlniť sieť túžob-

ným gólom v bráne súpera. To je
blažený pocit.
Užívate si päť minúť slávy. A tie
výkriky fanúšikov! Ste pre nich
majster. Nosili by Vás na rukách.
Gratulujú, povzbudzujú. Ten pocit
je povznášajúci. Ale treba sa rýchlo spamätať a vrátiť sa do hry, lebo
aj súper túži zažiť ten neobyčajný
dotyk, ako som ho ja nazval – „futbalového neba.“Ale do neba je cesta ťažká a zaslúžená. Aj do toho
futbalového. Je to cesta dosť tŕnistá a kľukatá. Veľa tvrdých kameňov, bodliakov, rozbitých kolien,
kopancov, úrazov, prehratých zápasov. No na tej ceste príde aj úsek
mäkkého machu, dobrých kamarátov a víťazných „matchov.“ Je
to nádherný futbalový svet. A to
dievčatá nepochopia!
Jakub Chudiak, 9.B

Neurčitý – vymedzený
Na začiatku sa stretli štyria.
Volali sa: Každý, Nikto, Hocikto,
Niekto. Bolo treba urobiť dôležitú prácu. Každý si bol istý, že ju
Niekto urobí. Niekto si myslel, že
ju môže urobiť Hocikto. Ale napokon ju neurobil Nikto. Niekoho to
nahnevalo, lebo práca sa týkala

Každého. Všetci si mysleli, že by
ju mohol urobiť Hocikto, ale Nikomu ani na um nezišlo, že Každý sa
na ňu vykašle. Skončilo sa to tak,
že Každý Niekoho vinil a Nikto nespravil niečo, čo hravo mohol vykonať Hocikto.
Marta Bieláková, 8.A
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Včera deti, zajtra dospelí
Spomienky na deviatakov, ktorí sa hrali na básnikov
Tiché prianie
Na krásne, dávno prežité detstvo
si dnes spomínam.
Na pečenie nejedlých koláčikov,
na pocity zahanbenia a na
drvenie školských lavíc.
Ale spomenú si na svoje detstvo deti ďalšej generácie?
Drahý otec, drahá mama,
vďaka vám som mala pocit očakávania.
Nebola som dieťa zlé,
ale aj tak mi odpusťte.
Ďakujem za detstvo krásne prežité,
pokojne, pomaly, nepretržite.

Spomienka
Keď som ešte nemal vlasy,
to vám boli krásne časy.
Autíčko i lego do ruky
a žiadne školské muky.
Detstvo moje bolo krásne,
ako modré nebo jasné.
Rád si naň spomínam,
keď sa len tak zasnívam.
(Tomáš Vnenčák)

Budili ste ma každé ráno,
a hračiek som nikdy nemala málo.
Veľká vďaka patrí vám,
vďaka Bohu, že vás mám.
Prajem si len jedno však,
nech dnešné deti nie sú zlé,
nech nechodia ako bez duše.
Nech v nich kvitne vďačnosť všade
ako v tom najkrajšom ružovom sade.
(Zuzka Grižáková)

Naša generácia
Jana Gurová, 15 r.
Tak málo rozumiete deťom,
tak malo sa s nimi rozprávate.
Nepretržite ich učíte,
oboznamujete,
poučujete,
vkladáte do nich informácie,
akoby dnešné deti boli prvou generáciou detí a dnešní dospelí, akoby sa narodili už
dospelými.
Niekedy je dotyk viac ako slovo, úsmev viac ako poučovanie a prázdne frázy.
Bez našich detí by sme ale boli iba unavenými robotmi.
Prosím, pochopte svoje deti, veď nemáte pred sebou hlupáčikov.

Michal Kolčák, 15 r.

(Lucia Grobarčíková)

Šimon Bielak, 10 r.
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Žurnalistky píšu román
Ani nie pred rokom našimi médiami obletela správa, že na Slovensku vzniká nový román. Nie je na tom nič zvláštneho, lenže tento román
vznikal prostredníctvom internetu a do jeho písania sa zapojilo niekoľko autorov. Dnes je už na pultoch našich kníhkupectiev pod názvom
Minulosť ťa dostane (Slovensko píše román) a myslíme, že sa celkom dobre predáva. Pri týchto informáciách skrsol aj v nás taký malý nápad, do ktorého by ste sa mohli zapojiť aj vy, naši čitatelia. Na našu mailovú adresu usmevczs@gmail.com nám posielajte nápady, čo všetko
by sa mohlo našim hrdinom udiať, a ako by mal príbeh pokračovať.
Prvá časť

Cŕŕŕn,
zase pondelok a
musím vstávať do školy.
Ako zvyčajne
som prehrabala celú skriňu,
kým som našla vhodné tričko,
mikinu a rifle, ktoré sa k sebe hodia.
Nad účesom som si
moc hlavu nelámala,
veď sa nemám pre koho česať, v
triede máme totiž hrozne trápnych chalanov. Napučila som do
seba posledné zvyšky raňajok,
prehodila si cez plece kabelku
a vybehla von na ulicu. Autobus
som len tak-tak stihla ale hlavne, že som sa doviezla do školy.
Vo vestibule bola veľká tlačenica, predierala som sa masou, až
kým som nenatrafila na spolužiačku Sašu.
Keď sme sa prezuli, namierili sme si to rovno do našej triedy. Ani som nemusela hádať,
hneď som vedela, čo bude v triede. Tri skupinky. Prvá, tá najbližšia k oknu, bola závislá na kar-

tách. Tá druhá, pri katedre sa
zaoberala hlúposťami ako futbal a autá. A tá
tretia, do ktorej
som patrila aj ja
sa venovala

ako zvyč a j ne dôle ž it ý m
dievčens k ý m
veciam
ako
sú
dievčenské problémy: ohováranie, móda a najnovšie
úlovky a kto
s kým(veď my
baby to poznáme). Vyučovanie
začalo najhoršou hodinou, anglinou. Každý sa bifľoval slovíčka či gramatiku, ale ja som sa to

ako ,,vzorná“ žiačka naučila doma. Mimochodom angličtinárka je naša triedna. Boli sme radi, že ju
vidíme len
n a

hod i nách
anglického jazyka, lebo viac by sme to
asi nezvládli. Po angline sme mali výtvarnú, takže oddych. Päťminútová prestávka prešla rých-

lo a začala hodina. Učiteľka dlho
neprichádzala. Už sme si mysleli,
že na nás zabudli, keď zrazu vošla do triedy triedna a za ňou ešte ktosi. A ten ktosi bol najkrajší chlapec, akého som kedy videla . Bol to náš nový spolužiak Richard. Bol vysoký, mal tmavšie
vlasy, hnedočierne oči. Keď
vošiel, vyčaril na nás nádherný
úsmev – a tie zuby. V tej
chvíli všetky dievčatá z našej triedy
zmäkli, vrátane
našej triednej.
Takmer všetky baby práve
v ten deň sedeli samé, pretože
polovička chlapcov z našej triedy
bola na futbalovom
turnaji. V mysli som dúfala, že si sadne práve ku mne, lebo
som najlepšia žiačka z triedy. Ale
čo sa stálo? Najväčší páv z našej
triedy Sofia zdvihla ruku a ponúkla sa, že či by si nemohol Richard sadnúť k nej, že ONA by mu
aj prípadne povysvetľovala učivo.
V mysli sa mi hneď premietol obraz Richarda a Sofie ako najväčší a najkrajší pár našej triedy, čo
školy! Ale hneď som to zahodila,
pretože prvou Rišovou frajerkou
budem práve ,,JA.“...........
O Rišovi si každý myslel, že
je pyšný a odmeraný, lebo sa ani
s nami moc nerozprával. Domnievali sme sa, že je to preto,
že si myslí, že sme sedliaci a on
prišiel z mesta.
No ja som z neho veru oči nespustila a každý deň som ho pozorovala: čo robí, s kým sa rozpráva a niekedy som ho aj tajne
sledovala, kam chodí.

Katarína Rusnáková, 12 r..

Chlapci Riša považovali za
namyslenca s foťáčikom, pretože to bol jeho najlepší spoločník.
Zatiaľ čo oni hrali futbal a všade
chodili s loptou, on mal vždy pri
sebe foťák značky Sony za riadne
mastné eurá. Ktovie, aké fotky si
tam prezeral, no niektorí vravia,
že tam má svoju bývalú triedu a
„frajerku“ z Trnavy.
Ale on bol predsa len iný, ako
naši chlapci – vždy sa mi pozdravil...
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Dymovnica

Keď mal môj otec asi desať rokov, priniesol jeho starší brat z
vojny dymovnicu. Dodnes nevieme, na aký účel by ju bol využil
on, ale vieme na čo ju použil môj
otec.
Otec vyčíhal miesto, kde jeho brat, teda môj strýko, dymovnicu schoval a ostávalo mu už len
vyčkať, kedy sa jeho strýko vzdiali
z domu. Neuvedomoval si však, že
táto dymovnica mu môže priniesť
problémy.
Keďže tatko býval neďaleko futbalového ihriska a s kamarátmi sa
tam rád hrával, jedného dňa sa dohodli, že sa tam o štvrtej stretnú.
Vraj im niečo ukáže.
Ocko teba priniesol dymovnicu, ktorú si všetci poriadne poobzerali. Neostalo to však len pri pozeraní. Dymovnicu zapálili a začali s ňou behať po celom ihrisku,
takže to vyzeralo, akoby ho niekto
zapálil.
Stále si však neuvedomovali,

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

čo spôsobili a čo sa môže stať. No
keď sa na ihrisko zhŕkli ľudia, ktorí držali v rukách hrnce a vedrá s
vodou, začali sa báť a uvedomovať
si, čo spôsobili. Niektorí ľudia poriadne kričali, iní odišli.
Veľmi sa za to hanbili, no horšie
však bolo pomyslenie na to, čo bude doma.
Ocko sa veru bál, ale domov ísť
musel. Vedel, že za to, čo vyviedol
asi poriadne dostane. Počkal ešte chvíľu, no dlhšie sa nedalo, musel ísť domov. Doma ho veru nepochválili a aj „dostal, čo mu patrilo“. Rodičia vykričali aj strýka a
ani toho už viac nenapadlo domov
nosiť dymovnice.
Keď nám ocko ten príbeh rozprával, povedal, že odvtedy si vždy
dvakrát premyslel, čo urobí, aby
sa zbytočne nedostal do problémov a nevyviedol niečo zlé. A to
učí aj nás. Premýšľať nad tým, čo
chceme urobiť a aké to bude mať
následky.
Alžbetka Mazuráková, 6.b

Solidarita

Slovo solidarita znamená spolupatričnosť a ochotu pomáhať nezištne iným – je to opak egoizmu.
Prečo má solidarita v Európe také hlboké korene? Podľa mnohých autorov a osobností je princíp solidarity teda ochoty pomáhať iným, zakotvený práve v kresťanstve. Kresťanstvom sa šírili v Európe práve takéto posolstvá ako je pomáhať, blížnemu svojmu, pomáhať slabým, chorým a podobne. Poznáme z histórie, že prvé nemocnice, chudobince, školy a rôzne spolky boli udržiavané cirkevnými inštitúciami z milodarov, teda z toho, čim prispeli veriaci
pre dobro iných. Dnes sú na solidarite postavené všetky inštitúcie,
agentúry, spolky, ktoré pomáhajú:
(Detské domovy, starobince, Konto nádeje, Dobrý anjel, Deň narcisov…)
Príkladom solidarity môžu byť aj malé skutky. Nemusíme hneď
zakladať veľké spolky a organizácie, stačí, keď niekomu niečo pomôžeme, požičiame, povieme dobré slovo. Solidarita je úžasná práve v tom, že možno raz aj my budeme potrebovať pomoc a iný nám
pomôžu.
Aj jedno príslovie hovorí: „Kto dáva, ten máva„ a ďalšie hovorí, že
na druhý svet si vezmeme iba to, čo sme dali druhým.

Katarína Rusnáková, 12 r..

Dávid Brišák, 10 r..

Žobrák boháčom,
boháč žobrákom

Slečna Klaudiová je slobodná, mladá, veľmi krásna a úspešná podnikateľka, obklopená rovnako bohatými priateľmi. Veľmi
rada nakupuje, hrá tenis a nadovšetko zbožňuje svoju prácu. Medzi jej slabé stránky patrí to, že
všade chodí neskoro a pri nakupovaní nemá mieru.
Bola streda, bežný deň a pani
Klaudiová išla relaxovať do značkového obchodného centra. Pri
vchode do obchodu si všimla žobrajúcu paniu so sklonenou hlavou
v zafúľaných šatách, špinavú a so
strašne smutným výrazom v tvári.
Vkročila do obchodu, no dnes nemala svoj deň. Pri pohľade na všetku tú krásu sa jej pred očami
vynárala tá istá tvár, ktorú
videla pri vchode. Luxusné topánky s tvárou ženy,
trblietavé šaty s tvárou
ženy, bola všade. Mladá dáma si predsa
len tak zo zvyku
kúpila pár drahých kúskov do
svojho šatníka
a zamyslene vyšla von. Pani v
ufúľaných šatách
tam ešte stále stála a čakala na niekoho,
kto vytrhne pár centami jej dnešný
deň z biedy. Slečna Klaudiová nazrela do škatuľky, ktorá bola jedinou spoločníčkou žobráčky. Škatuľka zívala prázdnotou, prázdnotou takou, akú prežívala ona pri
pohľade na svoje tašky s drahým
tovarom. Sadla do auta, vybrala
pero a vypísala šek, ktorý za okamih podávala pani z ulice. Tuláčka
neverila vlastným očiam, myslela
si, že je to len zlý žart a uverila to-

mu až vtedy, keď jej v banke podávali peniaze. Z ufúľanej pani sa stal
človek na nepoznanie. Dokázala sa
odraziť od dna, v ktorom bola, našla si prácu i podnájom, začala žiť
plnohodnotný život, v ktorom neprestávala s vďačnosťou myslieť
na úspešnú podnikateľku, ktorá jej
kedysi pomohla.
Život sa zmenil aj slečne Klaudiovej, ale k horšiemu. Jej firma
akosi prestala prosperovať a namiesto zisku šírila dlžoby. Úspory sa veľmi rýchlo rozkotúľali a bohatí priatelia sa rýchlo vytratili.
Z jej krásnej tváre sa stala tvár so
smutným výrazom, taká, akej kedysi pomohla. Teraz už nechodila
do luxusných obchodov, stála iba
pred nimi, zatrpknutá, sklamaná, obarená hanbou.
Bola streda, bežný deň,
no nie pre každého.
Slečnu Klaudiovú,
túlajúcu sa po
ulici, zazrela
pani, ktorej
kedysi pomohla. Pani
ju ihneď spoznala a nechápala, ako sa môže takýto bohatý
človek, akým bola slečna, ocitnúť v tejto beznádejnej situácii. Pristúpila k nej, nadviazala rozhovor a podala jej ochotne
pomocnú ruku. Nemohla jej poskytnúť toľko peňazí ako pred časom ona jej, ale poskytla jej domov
a priateľstvo. A tak, aj keď slečna
Klaudiová stratila všetky peniaze
a bohatstvo, našla šťastie v ozajstnom priateľstve a pochopila, čo
znamená pomáhať.
Nikola Pindjáková,8.B
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Sihelnianske povesti
– alebo nemohlo to byť práve tak

Slaná voda

„Či je pravda alebo nie,“ začala rozprávanie moja stará mama, „rozpoviem len to, čo som
počula od svojich rodičov.“
Keď sa môj otec aj so svokrom
po večeroch zišli a zhovárali sa,
nám sa len „huby“ otvárali, čo
sme tak počúvali.

Jedného večera ma upútal rozhovor o obryni, ktorá žila na Babej Hore a mala dcéru. Tú nikdy nepúšťala
von, preto aby nevidela, aký je svet
zlý. Už dopredu vybrala pre svoju
dcéru ženícha, obra z Pilska, ktorý
jej mal byť dobrým mužom.
Ale raz sa jej dcéra vykradla
a vyšla vonku. Ako tak šla dolinou,
uvidela oráča, ktorý obrába pole.
Malý človiečik sa jej veľmi zapáčil

a pekná dievka-obryňa sa chcela stať jeho ženou. Oráč súhlasil,
ale stará obryňa bola proti tomu.
Postavila si ho na svoju dlaň aj s
vozom, pluhom a všetkým roľníckym postrojom a veľmi mu hrozila. Svojej dcére povedala, že ak
ju nepočúvne a nevezme si obra
z Pilska, navždy ju prekľaje. Mladá dievka sa však začala priečiť a
plakať, preto obryňa začala konať. Zakliala si dcéru do veľkej
hory – dnes MALEJ BABEJ HORY, z ktorej začali vyvierať slzy –
SLANÁ VODA. Ľudia časom zistili, že to nie je obyčajná voda ale
slaná s liečivými účinkami.
Povesť porozprávala E.
Somsedikovi jeho babka p.
Gnidiaková

Autoportrét Iveta Vonšáková, 10 r..

Village Sihelné
Sihelné is beautiful, it

is located in Orava. Its

neighbours are Rabča, Oravská Polhora, Oravské Veselé.
It is very beautiful in Sihelné

,

and

. There are beautiful

.

The name

of the village is formed from the word Sihel and Sihlina. In
Filip Bjelak, 15 r..

Dymovnica

Keď mal môj otec asi desať rokov, priniesol jeho starší brat z
vojny dymovnicu. Dodnes nevieme, na aký účel by ju bol využil
on, ale vieme na čo ju použil môj
otec.
Otec vyčíhal miesto, kde jeho brat, teda môj strýko, dymovnicu schoval a ostávalo mu už len
vyčkať, kedy sa jeho strýko vzdiali
z domu. Neuvedomoval si však, že
táto dymovnica mu môže priniesť
problémy.
Keďže tatko býval neďaleko futbalového ihriska a s kamarátmi sa
tam rád hrával, jedného dňa sa dohodli, že sa tam o štvrtej stretnú.
Vraj im niečo ukáže.
Ocko teba priniesol dymovnicu, ktorú si všetci poriadne poobzerali. Neostalo to však len pri pozeraní. Dymovnicu zapálili a začali s ňou behať po celom ihrisku,
takže to vyzeralo, akoby ho niekto
zapálil.
Stále si však neuvedomovali,

čo spôsobili a čo sa môže stať. No
keď sa na ihrisko zhŕkli ľudia, ktorí držali v rukách hrnce a vedrá s
vodou, začali sa báť a uvedomovať
si, čo spôsobili. Niektorí ľudia poriadne kričali, iní odišli.
Veľmi sa za to hanbili, no horšie
však bolo pomyslenie na to, čo bude doma.
Ocko sa veru bál, ale domov ísť
musel. Vedel, že za to, čo vyviedol
asi poriadne dostane. Počkal ešte chvíľu, no dlhšie sa nedalo, musel ísť domov. Doma ho veru nepochválili a aj „dostal, čo mu patrilo“. Rodičia vykričali aj strýka a
ani toho už viac nenapadlo domov
nosiť dymovnice.
Keď nám ocko ten príbeh rozprával, povedal, že odvtedy si vždy
dvakrát premyslel, čo urobí, aby
sa zbytočne nedostal do problémov a nevyviedol niečo zlé. A to
učí aj nás. Premýšľať nad tým, čo
chceme urobiť a aké to bude mať
následky.
Alžbetka Mazuráková, 6.b

Sihelné

live

very nice and we have very good

father, Mr. Šípoš.

anothers places

. We have many visitors from

.

(Partia siedmakov)

Nikola Gurová, 10 r..
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Nezáleží na farbe – si
jednoducho originál
18. marec – Medzinárodný deň odstránenia
rasovej diskriminácie
V našom školskom rozhlase na túto tému rozpútala zaujímavá
diskusia. So svojimi diskusnými príspevkami vystúpilo počas dňa
niekoľko žiakov, ktorí sa zhodli na jednom: Rasizmus do našej vyspelej spoločnosti nepatrí a podarí sa nám ho premôcť len spoločnými silami.
Ponúkame vám jeden z diskusných príspevkov:
Milí spolužiaci, milí vyučujúci,
chcela by som zmierniť nátlak rasizmu a vzájomnej neznášanlivosti.
Keď zapnete televíziu, v správach ukazujú, ako sa na štadióne bijú futbaloví priaznivci, alebo ako skupinka chlapcov podpálila rodinný dom rómskym spoluobčanom. Ale nemusíme hľadať po médiách,
aby sme sa s niečím takým stretli. Treba len lepšie otvoriť oči a uši,
a aj keď sme to ani len netušili sami môžete byť rasistom. Ale dajme si nejaký príklad zo života. Napríklad obyčajný rozhovor, ktorý
začne ako zvyčajne pozdravom, potom prichádzajú témy, a ak chceme byť zábavnejší, tak sa zasmejeme na nejakom vtipe. A ten nejaký
v tip je častokrát namierený proti rase. A už tu sme rasisti. Veď ak si
kliknete na internete nejakú stránku s vtipmi, ako obyčajne sa ukážu
rôzne kategórie vtipov napríklad o škole alebo zvieratkách ale medzi
nimi sú aj špeciálne vtipy o Rómoch, blondínkach alebo Číňanoch.
Už to nie je vtipné, ale smutné. Alebo – nenávidím Maďarov. Nenávidím ich, ale v živote som žiadneho člena maďarského národa nestretol. Je to proti zdravému rozumu inteligentného a zdravo zmýšľajúceho človeka. Vieme, že niekedy máme aj dôvody k rasizmu. Napríklad
vezmime si Slovensko v minulosti. Bolo večne pod nátlakom Maďarov
a teraz by sme sa mali odplatiť, alebo nie? Ale násilie plodí len násilie. Nemali by sme predsa robiť také chyby ako naši predkovia, veď
ich chyby nás majú poučiť a vystríhať pred možnými katastrofami.
Preto by som chcela len povedať, že rasizmus sa úplne medzi ľuďmi
nikdy nestratí, ale aj dnes vidno zlepšenie. Taká Amerika v minulosti.
Černosi boli utláčaní otroci a dnes je prezident USA černoch. Preto
aj dnes vidno zlepšovanie a zmierňovanie situácie. Myslím si, že čím
viac sa o tom bude v spoločnosti rozprávať, nové generácie budú zase
o krok múdrejšie a menej neznášanlivé. A na záver chcem ukázať najväčší príklad ktorý určite rasizmus nepodporuje – Slnko.
Slnko svieti na všetkých bez ohľadu na farbu pleti. Každého – mňa
alebo kamaráta z Afriky, každé ráno pohladí svojimi teplými lúčmi.
Buďme všetci takéto slniečka. Usmejme sa a pozhovárajme aj s čiernym alebo nám odlišným. Aj jeden malý úsmev úplne postačí.
Ďakujem za pozornosť.
Paulínka Chudjaková, 8.B

Veronika Tarčáková.

K jeseni neodmysliteľne patrí vietor a k vetru šarkan, tak prečo si veselo
nezašantiť

Dominika Grobarčíková, 12. r.
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Zábava

Ja asi prasknem
Otec sa pýta učiteľky: „Prečo má môj syn zo zemepisu päťku?“
„Pretože hľadal Plavecký Štvrtok v kalendári.“
Prečo sa malá blondínka češe pred zošitom?
???
Lebo pani učiteľka povedala, že zošit je ako zrkadielko.
***
Otec a syn sa pozerajú na nočnú oblohu plnú hviezd. ,,Ocko, myslíš,
že je na tých hviezdach život ?“ ,,Pravdaže,“ povie otec, ,,nevidíš, že sa
tam svieti ?“
***
Viete prečo vymysleli bielu čokoládu? Aby sa mohli černosi zašpiniť.
***
Pýta sa učiteľ dejepisu:
– Čo vieme o ľuďoch, ktorí žili v stredoveku?
Žiaci odpovedali:
– Už všetci dávno pomreli.
***
Príde chlapček k tabuli a napíše 3 + 2 = 6!
Učiteľka sa pýta: ,,Prečo si to napísal? „chlapček odpovedá: ,,To viete pani učiteľka, dnes je všetko drahšie“
***
Pani učiteľka sa na hodine pýta Janka:
– Janko, a ty čím chceš byť, keď budeš veľký?
– Ovocím do jogobelly…
***
Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku…
– A čo?
– Mám ti to porozprávať, alebo si to zajtra prečítaš v novinách?
– Slavko, ako si mohol toľko povystrájať v priebehu dňa?
– Lebo dnes som skoro vstal
Jurko hovorí natešene mamičke:
– Mami, už som odnaučil babičku obhrýzať si nechty!
– A ako si to dokázal?
– Schoval som jej zuby.
***
Kráľ zvierat, lev, zvolá všetkých obyvateľov džungle na vraj dôležité
stretnutie. Keď už dorazil aj slimák lev zvolal: ,,Potrebujem zistiť koľko zvierat v našej džungli je múdrych a koľko pekných, preto sa rozdeľte. Pekný sa postavia vpravo a múdry vľavo. ” Všetci sa rozdeľovali pekný napravo a múdry naľavo, len žaba stojí v strede. ,,Žaba, prečo stojíš
v strede , nevieš sa zaradiť? ” zvolal lev. Žaba mu na to: ,,A čo sa mám
roztrhnúť na polovicu? ”
***
Viete ako sa volá žid, ktorý býva v lese?
Rabín Hood.
***
Príde zlodej v noci do domu a počuje papagája , ako hovorí: ,,Feri ťa
vidí, Feri ťa vidí.” Zlodej vezme deku, zakryje klietku, ale papagáj zlomyseľne zaškrieka: ,,Feri nie je papagáj, Feri je pitbul.”
***
Viete ako chytí policajt zajaca?
Napodobňuje zvuk mrkvy.
***
Ide Angličan, Indián a Slovák skákať z mrakodrapu.
Angličan kričí : ,,No,no!”
Indián : ,,Wata,Wata! ”
Slovák skočí a kričí : „Figu vata, betón!“
***
Ide ježko okolo močiara, hryzie si s chuťou do jablka a stretne bociana.
Bocian: – Čo ješ?
Ježko: – Čo bocian?
Bocian: – Čo ješ jež?
Ježko: - Čo bocian, bocian?
Marta Bieľaková, 7.A

Katarína Timeková, 15 r.

Viete ako…

osem pravidiel
školského poriadku

Viete ako sa povie po poľsky

Do školy chodím 15 minút po
začiatku vyučovania.
Cez hodinu sa snažím zaspať.
Na hodine sa hrám.
Domáce úlohy si nerobím.
Na hodine pijem a jem.
Keď je klasifikačný záznam
v triede, známky si prepíšem
na 5.
Do školy nosím mobil, mp3 a
môžeme aj noteboky.
V triede majú poletovať papierové raketky, loptičky a cez hodinu aj zaľúbené lístky.
Eva Stašová, 5.b

kamzík? Turbo koza
Viete ako sa povie po poľsky ježko? Kaktus pochodovy
Viete ako sa povie po poľsky
truhla? Relax bedňa
Viete ako sa povie po japonsky
poľská cesta? Sama jama
Viete ako sa povie po poľsky cintorín. Tuhých kemping.
Paulínka Chudjaková, 8.b

Prečítaj si dobrú knihu

12. strana /10. 9. 2010

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

ÚSMEV č. 2/2010 • Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom • Redakčná rada: šéfredaktor Paulínka Chudjaková
• zástupca šéfredaktora: Nikolka Pindjaková, • redaktori: M. Bieľáková, • K. Timeková, • T. Pindiaková, • K. Vnenčáková, • M. Kolčáková, • V. Brezoňáková ml., • T. Chudjaková, • A. Grižáková, • V. Habinová, • E. Somsedík, • zodpovedná za textovú časť: Jana Kutláková • výtvarná časť: Zlatica Staníková.

Číslo 2/2010

Ročník XII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Vo svetle Betlehemskej hviezdy
„Kto nezakúsi, nepochopí
– kto zakúsi, nezabudne…“
Túto myšlienku som si požičal z brožúrky „Boh prichádza už v Advente“. Sú udalosti,
na ktoré sa v dejinách zabudlo;
na niektoré sa zabudne, no sú
okamihy, na ktoré sa jednoducho zabudnúť nedá. Svietia
už stáročia ako Betlehemská
hviezda a jej žiara je stále silnejšia a silnejšia.
Aj tohto roku nás jej žiara
opäť privádza k jasliam, pripomína nám všetky udalosti, ktoré sa kedysi dávno stali v ďalekom Betleheme. Betlehemská jaskyňa narodenia neprestajne pozýva milióny pútnikov, aby na tomto posvätnom mieste sklonili svoje hlavy. A hneď dvakrát. Prvý raz

pri vstupe do jaskyne a druhýkrát, keď si ľudia chcú uctiť
miesto narodenia Ježiša, označené veľkou zlatou hviezdou
na podlahe jaskyne.
S pokorou a bázňou sa každý túži dotknúť a uctiť si toto
miesto. Pri pohľade naň si človek uvedomuje, že myslením
a štýlom života sme úplne inde v porovnaní s tým, čo nám
pripomína toto miesto. Nehostinné, tmavé a chladné kamene, nízky strop jaskyne, pred
ktorým si treba skloniť hlavu, neútulné prostredie, v ktorom by sme si nevedeli predstaviť život… Aj napriek všetkému
sa práve na tomto mieste narodil Boží Syn… Toto Božie gesto má pre nás obrovský význam. Už tu sa začalo Ježišovo
kázanie o tom, že „blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich

je nebeské kráľovstvo…“ Ako
ďaleko sme vzdialení od ideálu Betlehemskej jaskyne. Ak teda budeme aj tohto roku stáť
pred vianočným betlehemom,
spomeňme si na Betlehemskú
hviezdu. Tá nepriviedla mu-

drcov do prepychového paláca, ale do nehostinnej jaskyne,
ktorá nás učí k pokore a jednoduchosti srdca. Kto to úprimne zakúsi, nemôže zabudnúť…
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Vážení spoluobčania,
v dnešnej uponáhľanej
dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým
malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce
– čas, keď sme si bližší, ako
inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.
Pokračovanie – s. 2

2. strana / 17. 12. 2010

Sihelník 2

Samospráva

Výsledky KOMUNÁLNYCH
volieb v Sihelnom
Komunálne voľby sa konali len v sobotu 27. novembra 2010.
Volebná účasť dosiahla 64,33 %.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov – 1 343
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 864
Počet odovzdaných obálok – 864
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva – 834
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 9
Počet zvolených poslancov – 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce – 851
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Mgr. Jozef Gabriel – Kresťanskodemokratické hnutie – 411
2. Mgr. Ľubomír Piták – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 221
3. Bc. Jozef Chudják – nezávislý kandidát – 171
4. Vladimír Kolčák – SMER – sociálna demokracia – 26
5. Marián Rusnák – nezávislý kandidát – 22
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
1. Mgr. Ľubomír Luscoň – nezávislý kandidát – 427
2. Emil Bielák – nezávislý kandidát – 398
3. Mgr. Ľubomíra Nováková – Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana – 361
4. Vladislav Kornhauser – Kresťanskodemokratické hnutie – 358
5. Marián Staš – nezávislý kandidát – 330
6. Peter Staš – Kresťanskodemokratické hnutie – 320
7. Jozef Ferníza – Kresťanskodemokratické hnutie – 303
8. Mgr. Ľubomír Piták – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 295
9. Margita Ďubašáková – Kresťanskodemokratické hnutie – 249
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Stanislav Gluch – Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana – 245
2. Ing. Zuzana Kovalíčková – SMER – sociálna demokracia – 239
3. Vladimír Bielak – Kresťanskodemokratické hnutie 223
4. Miroslav Brandys – Kresťanskodemokratické hnutie – 199
5. Mgr. Oľga Hajdučáková – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 182
6. Marián Tarčák – nezávislý kandidát – 178
7. Mgr. Alena Palitefková – Kresťanskodemokratické hnutie – 173
8. Mgr. Viera Kozáková – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 161
9. Margita Brandysová – Kresťanskodemokratické hnutie – 139
10. Pavlína Fernezová – SMER – sociálna demokracia – 127
11. Jozef Pindjak – Kresťanskodemokratické hnutie – 124
12. Marián Žaják – SMER – sociálna demokracia – 123
13. Viera Randjaková – SMER – sociálna demokracia – 87
14. Jozef Kolčák – SMER – sociálna demokracia – 66

Vážení spoluobčania,
Dokončenie – s. 1

Veď na Vianoce sa v nás
prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť
so svojimi blízkymi a drahými.
Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime
po láskavom ľudskom dotyku. Áno, v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života.
Bolo by krásne, keby to tak
mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote. Preto si
Želám Vám veľa zdravážme jeden druhého a za- via, šťastia, lásky a veľa
chovajme si slávnostné chvíle trpezlivosti pri zdolávaní
z vianočných a novoročných osobných problémov.
sviatkov po celý rok.
Prajem Vám všetkým
Pri tejto príležitosti Vám krásne prežitie vianočných
chcem poďakovať za Vašu sviatkov a úspešný vstup
dôveru, za Vašu prácu vo do Nového roku.
Jozef Gabriel,
Vašich domácnostiach i na
starosta obce Sihelné
Vašich pracoviskách.

Z tvorby deviatakov

Plán vývozu na rok 2011
separovaného odpadu
Vývoz plastov:
Január ..........................12.1. 2011
Február ......................... 7. 2. 2011
Marec ............................7. 3. 2011
Apríl ............................. 8. 4. 2011
Máj ............................... 4. 5. 2011
Jún ................................ 3. 6. 2011
Júl ..................................7. 7. 2011
August .......................... 3. 8. 2011
September .....................7. 9. 2011
Október ...................... 6. 10. 2011
November ....................7. 11. 2011
December ...................5. 12. 2011

Vývoz skla:
Január........................17. 1. 2011
Február..................... 11. 2. 2011
Marec....................... 11. 3. 2011
Apríl......................... 14. 4. 2011
Máj............................. 9. 5. 2011
Jún.............................. 9. 6. 2011
Júl............................. 12. 7. 2011
August........................ 8. 8. 2011
September................ 12. 9. 2011
Október.................. 13. 10. 2011
November................14. 11. 2011
December............... 12. 12. 2011
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Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva

17. 12 . 2010 SA KONALO Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľst va obce Sihelné
Na ustanovujúcom zasadnutí zložili novozvolení poslanci a starosta sľub. Účastníci ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva obce Sihelné sú na
fotografii predný rad zľava: Anna Luscoňová – kontrolór obce, Jozef Ferníza – poslanec obce, Peter Staš – poslanec obce, Jozef Gabriel – starosta obce,
Emil Bielák – poslanec obce, zadný rad zľava – poslanci obce: Margita Ďubašaková, Vladislav Kornhauser, Marián Staš, Ľubomír Piták, Ľubomíra
Nováková, Ľubomír Luscoň
eFOTO F. Vorčák, štúdio V+S
Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva z 20. 9. 2010
A. Berie na vedomie:
1. Správu a vyhodnotenie plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 3. januára
do 30. júna 2010.
2. Záznam hlavného kontrolóra
Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za II. štvrťrok 2010.
B. Súhlasí:
1. S realizáciou stavby „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ pri dodržaní týchto podmienok: vyasfaltovanie miestnej komunikácie v celej šírke a dĺžke rozkopávky pred
zahájením stavby budú uzavreté zmluvy s vlastníkmi pozemkov
o vstupe na ich nehnuteľnosti.
D. Ukladá:
1. Nákup dvoch veľkoobjemových kontajnerov.
E. Schvaľuje:
1. Deväť poslancov, ktorí budú
zvolení v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec Sihelné.

2. Podľa zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest § 4 odst. 1 bod 3 – 2,2-násobok priemernej mesačnej mzdy
platu hospodárskeho pracovníka.
3. Doplnok k VZN obce č. 2/2009
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
4. Žiadosť o pridelenie 1-izbového
bytu v bytovke č. p. 485 pre p. Ľubomíra Obrka, Rabčice č. p. 539 podľa
podmienok VZN o bytoch.
5. Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu (byt oproti Ing. Jaroslavy
Jarošovej) v bytovke č. p. 215 pre
p. Máriu Sušienkovú, Cyrila a Metoda 327/2, 029 01 Námestovo
podľa podmienok VZN o bytoch.
6. Žiadosť o pridelenie 4-izbového bytu v bytovke č. p. 215 pre rodinu Kubuljakovú, Sihelné 485/11
podľa podmienok VZN o bytoch.
7. Výkup pozemkov pod navrhované miestne komunikácie „Lokalitu cesta do Oravského Veselého“
s približne 29. stavebnými parcelami a „Lokalitu nižný koniec“

s približne 29 stavebnými parcelami.
F. Neschvaľuje:
1. Pokládku betónových alebo
plastových skruží do potôčika pri
rodinnom dome p. Petra Grižáka
z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie Obce Sihelné.
Mgr. Jozef Gabriel, starosta obce
Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva z 12. 11. 2010
A. Berie na vedomie:
1. Záznam hlavného kontrolóra
Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie III. štvrťroka
2010.
2. Zhodnotenie volebného obdobia 2006 – 2010.
B. Súhlasí:
1. S realizáciou oplotenia ihriska
po schválení projektu Rekonštrukcia základnej školy Sihelné.
E. Schvaľuje:
1. Odkúpenie pozemkov súvisiacich s predĺžením futbalového ihriska.

2. Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na byt č. 485/8 pre manželov Ferdinanda Ďubašáka a manželku Katarínu na dobu neurčitú
3. Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na byt č. 485/7 pre manželov Antona Pindjaka a manželku
Evu na dobu neurčitú.
4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 215/2 pre
Ing. Jarmilu Jarošovú na dobu neurčitú.
5. Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na byt č. 215/4 pre manželov Jozefa Vonsa a manželky Jany
na dobu neurčitú.
6. Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na byt č. 485/2 pre manželov Jozefa Ľudmu a manželku
Margitu na dobu jedného roka.
F. Neschvaľuje:
1. Zníženie nájomného v prevádzke „Lacný textil“ v kultúrnom dome v Sihelnom pre p. Štefániu Gužiňákovú, bytom Sihelné
č. p. 542.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
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Púť

Raz vidieť je viac ako stokrát počuť…
Poliaci púť do Svätej zeme
nazývajú „púťou svojho
života“. Zrejme to bude
aj pravda. Nielen tým, že
vzdialenosť zo Slovenska
do Svätej zeme je okolo
2 500 km, ale hlavne preto,
že Svätá zem je pre moslimov,
Židov i kresťanov miesto
najposvätnejšie.
Tu sa prelína história troch
svetových náboženstiev, táto
zem sa stala zasnúbenou zemou
pre Židov, kresťanov i moslimov.
Tento stret kultúr a náboženstiev je tu viditeľný. Stretávame
sa tu so židovskými synagógami, moslimskými mešitami a minaretmi i kresťanskými chrámami. Ráno vás budí spev vyzývajú-

ci k modlitbe z veží moslimských
minaretov, na uliciach stretávate
zahalené moslimské ženy a ortodoxných Židov odetých do čiernych oblekov s veľkými klobúkmi, uličkami kráčajú tisícky
kresťanských pútnikov z celého
sveta.
Skutočne môžeme súhlasiť
s úvodným tvrdením, že je to zážitok na celý život. Prechádzať
sa zemou, po ktorej kráčal Ježiš, obdivovať miesta zapísané
vo Svätom písme, zažiť atmosféru dýchajúcu starou históriou,
modliť sa k Bohu na posvätných
miestach nášho náboženstva…
Každý pútnik z farností Oravská Polhora a Sihelné si odnášal
z týchto posvätných miest hlboký duchovný zážitok. A tak mô-

žem všetkým takúto púť len vrele odporučiť. Pretože raz vidieť

je viac, ako stokrát počuť…
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Sihelník 2

Odpustová sv. omša
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Slávnostná inaugurácia nového
píšťalového
organa
Myslím, že nieto čistejšej modlitby, akou je hudba,
inak by nebol v každom chráme organ ani spev.
(Pavol Strauss)
Čistá a úprimná modlitba vďaky vyvierajúca z hĺbky našich
sŕdc stúpala priamo k nebeským výšinám, pretože bola
sprevádzaná novým píšťalovým organom, ktorý pri príležitosti odpustovej slávnosti vo
farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Sihelnom dňa 12.
9. 2010 posvätil diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra. Slávnostnú
inauguráciu kráľa hudobných
nástrojov uzavrel Mgr. art.
Stanislav Šurin svojim koncertom, v ktorom nám predstavil
skladby známych majstrov.
Snáď nám hudba z tohto skvostu nášho chrámu bude slúžiť

k oslave Boha a k občerstveniu duše.
Radostné slávenie
o dpus t ovej
slávnosti pokračovalo aj
14. 9. 2010
o 8.00 hodine za doprovodu Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. V ich podaní a s celebrantom donom Jozefom Luscoňom svätá omša, ale
aj koncert po svätej omši bol hlbokým duchovným zážitkom nielen pre deti, ale aj pre dospelých.
Celebrantom večernej odpustovej

svätej omše bol náš rodák, vdp.
Marián Sivoň, ktorý nám v homílii poukázal na vzor nesenia kríža
– Ježiša. On pred krížom neutekal, ani sa ho nesnažil zbaviť, ale
zakaždým, keď pod jeho ťarchou
padol, s láskou ho objíma a znova
berie na svoje plecia.

Svätá omša, hudba, spev,
vzácni ľudia dokážu otvoriť
srdce, aby následne doň mohla tiecť Božia láska. Vďaka Ti,
Bože, za tento pozitívny zdroj
energie pre náš život.
Mgr. Marta Bielaková
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MŠ – zvyšuje kapacitnú
vybavenosť a priestorové
možnosti pre deti
Po rekonštrukcii Obec
Sihelné rozširuje priestorové
možnosti
a kapacitnú vybavenosť
materskej školy. Jedná sa
o dve triedy – herne.
Herne budú vybavené novým
nábytkom, zariadenie bude zodpovedať požiadavkám a nárokom
podľa veku detí.
Počet detí v herniach bude
na základe platnej legislatívy. Herne sú veľké, priestranné a dobré
presvetlené. Do herní sú zakúpené koberce.
Využívať sa budú na riadené
aktivity detí, ranné sedenie, ranné
cvičenia a hry.
Vchod do daných priestorov
bude samostatný. Priestranná šat-

ňa bude vybavená otvorenými šatňovými skrinkami a lavičkami.
Do šatne budú mať prístup rodičia, pri vstupe do budovy – budú
mať ochranné návleky.
Zariadenie osobnej hygieny je
účelné, estetické a moderné. Desať umývadiel a osem WC s oddeľujúcimi priečkami zodpovedá najnovším požiadavkám a kritériám. Prevádzka priestorov bola už schválená hygienou. Dané
priestory sa budú otvárať v mesiaci január. Rodičia detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie – ich detí budú náležite prijaté.
Za kapacitné zvýšenie počtu detí a priestorové vybavenie,
funkčnosť, účelnosť a vybavenosť zariadenia, za to náležite pochvala patrí Obecnému úradu Si-

helné,
ktorý sa o to v plnom rozsahu
pričinil a postaral. Ďakujeme aj všetkým mamičkám, ktoré si
našli čas a pomohli nám pri
čistiacich prácach.
V nových
triedach detský džavot začne a bude ho
počuť už v mesiaci január,
čomu sa veľmi
tešíme – deti
aj dospelí.

Tvorba detí MŠ Sihelné

Predstavujeme sa – naši najmenší v MŠ

V MŠ sa učia nadväzovať nové priateľstvá, kresliť prvé čiary, skúmajú okolitý svet, objavujú vnútorné tajomstvá svojich emócií.
Kreslia a predovšetkým sa hrajú – hrou sa učia, hra je ich základná potreba.

MŠ

Sihelník 2
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Predstavujeme sa – naši predškoláci (budúci žiaci)
V porovnaní s ich rovesníkmi
pred rokmi (v minulosti) sú sebavedomejší, zrelší, poznajú tlačenú ABECEDU, počítajú a tiež
sa tešia do školy. Chcú patriť
k veľkým, pozorujú a napodobňujú.
Naši predškoláci
• radi sa učia hrou,
tvoria veci
• radi maľujú, majstrujú,
strihajú, stavajú,
hrajú sa s figúrkami
• majú radi omaľovánky,
vystrihovačky
• kreslia svoje
príbehy
• majú radi
obrázkové knihy, encyklopédie,
puzzle, plastelínu
• majú radi riekanky,
pesničky, ako i CD
– s detskými piesňami
• prevláda u nich túžba
po pohybe, sú to deti
pohybovo zdatné
• obľubujú lopty
• obľubujú všetky
druhy dopravných
prostriedkov
• majú veľa otázok,
často sa pýtajú PREČO
• vyžadujú počúvať,
vyžadujú odpoveď
na svoje
PREČO – otázku
• majú svoju fantáziu, ktorej
nechávajú voľný priebeh
• nechápu dobre časové
vzťahy a priestorové pojmy
• dobre sa cítia v kolektíve detí
• chcú sa zapáčiť druhým deťom
• svoje city vedia intenzívne
prežívať (učíme sa ich
ovládať, ale nejde to vždy),
nedokážu svoje city ešte
ovplyvňovať
• niekedy sú veľmi
zamerané samé na seba
• radi počúvajú príbehy
o svojich rovesníkoch
• spoznávajú tlačenú
ABECEDU a počítajú
aj v pracovných listoch
• radi spievajú, radi
komunikujú
• a práve teraz sa tešia
na Vianoce – tešia sa
na ligotavý stromček
a samozrejme od Ježiška
na darček
• pripravujú sa na Vianočnú
besiedku a tešia sa aj
na prítomnosť rodičov počas
besiedky – učia sa koledy,
básničky, vianočné piesne
• pre nás všetkých nie je nič
krajšie, ako radostné iskierky
v ich očiach a spokojné deti
• tak toto sú naši predškoláci

Sihelník 2
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
7 – 11/2010
NAJSTARŠIA OBČIANKA
Jozefína Vnenčáková
23. 12. 1912
90 rokov
 Pavlína Vonšáková
 Jozef Chudjak
85 rokov
 Anna Rusnáková
 Mária Brezoňáková
 Karolína Fernezová
 Anton Ferneza
 Mária Chudjaková
80 rokov
 Jozef Gura
 Anton Grižák
 Pavlína Ďubašáková
 Mária Maderičová
75 rokov
 Margita Brandysová
 Terézia Vnenčáková
 Jozef Klušák
 Margita Grižáková
 Anton Skurčák
 Kristína Bjelaková
 Margita Luscoňová
70 rokov
 Jana Perveková
 Vendelín Masničák
 Anton Sivoň
 Anton Vnenčák
 Anton Mlynarčík
 Jozef Ferneza
 Margita Gurová
 Ján Grobarčík
 Jozef Chudjak
 Mária Sivoňová
60 rokov
 Karol Vnenčák
 Jozef Brezoňák
 Anton Gnidiak
 Ján Brezoňák
 Pavlína Mačincová
 Anton Mačinec
 Roman Ferneza
 Vendelín Maslaňák
 Pavol Kovalíček
 Margita Grižáková
 Ján Kozák
 Margita Kohutiarová
 Ján Chudiak
50 rokov
 Anna Tomašáková
 Juraj Grobarčík
 František Lašťák
 Jozef Brandis
 Jozef Vonšák
 Anton Bubliak
 Janka Bubliaková
 Milan Kornhauser
 Veronika Brezoňáková
 Jozef Juritiak
 Dušan Brandys

50 rokov
 Ľubomír Mazurák
 Mária Fernezová
 Roman Brezoňák
 Jozef Ďubašák
 Marta Grižáková
 Stanislav Pindiak
 Anna Pindiaková
 Mária Kovaličková
 Jozef Gura
 Jozef Skurčák
 Jozef Bielak
 František Kozák
 Milan Striška
 Juraj Gužiňák
 Jozef Ľudma

oznamy / spoločenská rubrika

Počet obyvateľov
SIHELNÉ k 30. 11. 2010
2044 obyvateľov

Prisťahovaní
Rok 2010
Mária Jaššáková
Žaneta Jaššáková
Natália Jaššáková
Jozef Jaššák
Katarína Stašová

Na svet sme
privítali
(Rok 2010)
Victoria Bjalončíková, Karin
Tomašáková, Eva Brandisová, Simona Vnenčáková, Dávid Tarčák, Peter Juráš, Daniel
Juriťák, Sebastián Rajniak,
Nela Luscoňová, Agáta Bjeľáková, Jozef Brandis, Damián
Odumorek, Tomáš Kornhau-

POZVANIE
Spoločne Vás pozývame, milí rodičia, na Vianočnú
besiedku, ktorá sa uskutoční v stredu 22. 12. 2010
0 8. 30 hodine v MŠ.
Vaše detičky si pri stromčeku zaspievajú vianočné
piesne, básne a spoločne aj vianočné koledy.
Zároveň chceme všetkým Vám popriať
príjemné prežitie vianočných sviatkov, požehnané
a krásne Vianoce – tak, ako to recitujú naše deti v MŠ.
Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo Ti treba:
šťastie, pokoj, láska, neha – Ježiško má rád aj Teba.

ser, Rebeka Matisová, Henrieta Fernezová, Anežka Stašová, Patrik Gabriel, Juraj Hopjak, Sofia Rusnáková, Branislav Luscoň, Martina Chudiaková, Viktória Maslaňáková, Vanesa Ďjubeková, Tobias Staš, Ferdinand Ďubašák, Františka Grobarčíková,
Oliver Mazurák, Alžbeta Chudiaková, Stanislav Lešňovský.

Odhlásení
Rok 2010

Zdravie, šťastie, radosť v novom roku 2011
praje kolektív MŠ.
O. Synáková
Mária

Luscoňová,

Batešková,

Nela

Terézia
Bateško-

vá, Terézia Batešková, Monika Goldírová, Matej Goldír, Simona Garajová, Soňa Garajová, Monika Garajová, Ing. Mária Grižáková,
Peter Chudiak, Anton Sivoň,
Zuzana Barnašáková, Mária
Kurjáková.

Prehľad zomrelých
(Rok 2010)

†

Jozef Vorčák, Johana Vronková, Mária Lašťáková, Karolína Pindjaková, Milan Pindjak,
Jozef Ferneza, Margita Vnenčáková, Miroslav Maslaňák,
Anton Sivoň, Anton Mazurák,
Anna Kovalíčková, Pavlína
Flanierová, Žofia Stašová, Pavol Vorčák, Pavol Brezoniak,
Tvorba detí MŠ Sihelné

Margita Gergišáková.
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Časopis

Školský spravodaj

Úvodník

Išli sme za vôňou ihličia

Naozaj to bolo tak, 25. 11.
2010 sa školou šírila vôňa ihličia a sušeného ovocia a my
sme išli priamo za ňou. Viete,
čo sme zistili?
Naše mamičky z Rady rodičov
boli vyrábať adventné vence, tieto
symboly adventu, aby ich potom
mohli predať a finančne tak prispieť do pokladne Rady rodičov.
Mohli sme vidieť, že aj adventné

vence podliehajú móde. Väčšina
z nás bola zvyknutá na tradičnú
červenú, žltú či modrú farbu, no
tu sme mohli vidieť aj netradičné
farby vencov, ako napríklad ružové, fialové alebo oranžové. Viete si vôbec predstaviť, ako sa taký veniec vyrába? Predovšetkým
musíte mať veľa trpezlivosti a fantázie. My sme odkukali, že základ
tvorí polystyrénový kruh, okolo
Pokračovanie na s. 2

Ulice zasypal sneh, zakryl špinavé zaprášené cesty, lúky, domy.
Všetko je rozprávkovo biele, tiché a tajomné. Nikdy vás nenapadlo,
že sneh je veľkým symbolom Vianoc?
Tak, ako nasneží do našich záhrad, malo by aj do rodín – zakryť vianočné problémy i starosti. Malá fujavica nech odfúka všetky hádky, zhon aj nedorozumenia ďaleko, ďaleko, až kdesi na južný pól. Veď najkrajšie sviatky, Vianoce, nie sú o najviac vysvietenom stromčeku, najsladšom koláči alebo najlepšie upečenom
kaprovi. Podstatu Vianoc nehľadajme zabalenú vo farebnom ligotavom papieri, ale niekde inde – v rozohriatom srdiečku nášho
blížneho. Prajeme príjemné Vianoce
Šéfredaktorka Paulínka Chudjaková, 9. B
Naša adresa: usmevczs@gmail.com

Nie je organ ako organ
Uvedomili ste si niekedy,
čo môže spôsobiť jedna malá
čiarka dĺžeň? Zmení význam
slova, lebo orgán je napríklad srdce, pľúca, žalúdok,
ale organ je hudobný nástroj
a o tom vám chceme teraz niečo napísať.
Každý vie, že 14. septembra má
naša obec odpustovú slávnosť.

parlament
Aj my môžeme byť súčasťou
parlamentu. Pýtate sa, ako?
Založili sme si vlastný. Náš
školský parlament pozostáva
zo starostov tried ročníkov 5. –
9. roč. Stretávame sa v knižnici
za okrúhlym stolom pravidelne
každý druhý utorok a riešime,
čo by sa dalo v našej škole vylepšiť. Riešime triedne problémy, vymýšľame nové zaujíma-

vé akcie, ktorými by sme spestrili všedný školský život a rozhýbali žiakov k aktivitám. Našim najnovším plánom je stavanie zaujímavých postavičiek
zo snehu a naučiť všetkých,
ktorí budú mať záujem, tancovať ľudové tance.
O ďalších aktivitách a plánoch vás budeme informovať.
Žaneta Pitáková, 9.A

Tento deň bol v tomto roku výnimočný aj preto, že sa posväcoval
náš nový píšťalový organ, ktorý
zdobí náš kostol.
Slávnostné posvätenie sa konalo o 15.00 a pozvanie prijali rôzni zaujímaví hostia, nechýbal ani
náš bývalý duchovný otec vdp.
Koleják.
Ivetka Vonšáková,
Deniska Kolčáková, 5.B
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O svätcoch /Tradície /Tvorba

Svätci držia nad nami ochrannú ruku

V minulom školskom roku sa na našej škole rozbehol projekt, kedy naše triedy vybrali svojich patrónov a slávili odpustové slávnosti. Prinášali sme vám informácie o tom, ako jednotlivé triedy odpustovali a ako to celé prebiehalo. Tieto aktivity prebiehajú aj v tomto školskom roku, no
my sa rozhodli, že v tomto i v nasledujúcich čísle časopisu predstavíme jednotlivých svätcom pekne zblízka cez nejakú zaujímavosť z ich života:
Sv. Hieronym – 30. september
– patrón 7.B
patrón tlmočníkov, prekladateľov, knihovníkov, učencov a archeológov
Sv. Hieronym sa narodil
na konci prvej
polovice 4. storočia. Bol kňaz
a cirkevný učiteľ. Veľkú časť
svojho života
prežil ako pustovník. Sv. Hieronym
mal mimoriadne ťažkú povahu, ktorá silne poznačila jeho život a vzťahy
k iným. Utiahol sa do púšte. Tam sa

ukázalo, že vie byť tvrdý nielen voči
nepriateľom, ale aj voči sebe samému. Napriek chorobám, ktoré ho
v tom čase častejšie postihovali, konal skutky prísneho pokánia.
Dalmatínsky askéta veľa študoval. Popri štúdiu Biblie sa zdokonalil v gréčtine a začal sa učiť
po hebrejsky. Časom sa z neho
stal odborník v jazyku a mohol čítať starozákonnú Bibliu v origináli
a mohol urobiť hodnotné preklady
svätých kníh.
Sv. Hieronym sa takmer vždy
zobrazuje ako starý muž a často
má dlhú bielu bradu. Jeho atribútmi sú kardinálsky klobúk, lev, kameň, lebka a písacie potreby.

Ako sme strávili deň vo sviatok sv. Hieronyma
Ráno sme prišli na nultú hodinu o 7:00.
Každý priniesol aspoň päť
zemiakov. Niektorí žiaci škrabali zemiaky. Predtým sme vy-

zbierali po 1,50 eura. Nakúpili syr a dobroty na pohostenie.
Po prednáške a aktivitách, ktoré
nám pripravil pán farár, bola sv.
spoveď a sv. omša. Mama Mar-

celky Brišákovej a mama Janky Brišákovej nám pripravili náš
slávnostný obed – hranolky so
syrom. Nesmieme zabudnúť ani
na skvelú tortu, ktorá bola klin-

Išli sme za vôňou ihličia

Dokončenie zo s. 1
ktorého sa priviažu vetvičky ihličia. Potom na takto pripravený
veniec pripevníme sviečky a nakoniec ho dozdobíme podľa vlastnej fantázie sušeným ovocím,
arašidmi, šuškami, ozdobnými
vetvičkami a podobne. Takto pripravený veniec potom zdobí naše
domácnosti v adventnom období.

A čo je to advent?
Začiatky Adventu siahajú až do 4. storočia, kedy sa
oslavoval určitý počet (2 až
6) adventných nedieľ a až pápež Gregor Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne.
Symbolom adventného obdobia je adventný veniec, ako
sme už spomínali, so štyrmi
sviecami. Je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako
o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný
a prichádza zároveň ako víťaz,
kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce
sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu
a strach, pretože on je „Svetlo
sveta“ (Jn, 8,12).

Babia hora
Babia hora
Babia hora vysoká,
žijú tam len zvieratká.
Ľudia sa tam stretávajú,
čučoriedky zbieravajú.
Kamila Miklušáková, 6.A

História adventného venca
siaha až do obdobia 1838. Johann Henrich Wichern sa v tom
období rozhodol pre opustené
deti zo sirotinca „Drsného domu“, ktoré boli pod jeho opaterou a na základe neustálych
otázok detí o počte dní do Vianoc, vyrobiť drevený veniec s 24
sviečkami. 19 sviečok bolo tenších a predstavovali všedné dni
a 4 hrubšie symbolizovali štyri
adventné nedele. Wichernov veniec mal priniesť svetelnú radosť
opusteným sirotám, preto i dnes
si iste každý nájde spôsob, ako
poskytnúť pomoc nielen opusteným deťom, ale aj ostatným núdznym a ako rozšíriť zmysel tohto obdobia, ktorým je kajúcnosť
a nezištná pomoc.
Mária Chudjáková, 5.A,
Petra Ľudmová, 5.A

com za celým programom. Pripravila ju stará mama našej spolužiačky Ivanky Stašovej a chutila znamenito.
V. Habinová, 7.B

Babia hora, kopec veľký,
je to pýcha naša.
Cez letné dni, veľa turistov
po chodníku hore kráča.
Zdolať veľký kopec,
je to fuška veľká.
Ale pohľad z Babej hory
na tu krásu rozveselí.
Adriana Gužiňáková, 6.A

O svätcoch / Zábava
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Dňa 5. 10. – svätá Faustína
( Helena Kovalska ) – patrónka 9. B

• Duchovné spojenie so zomierajúcimi
• Poznávanie stavu duší
• Prebývanie s dušami z očistca
Z denníka sestry Faustíny:
„Keď som raz popoludní prišla
do záhrady, anjel strážca mi povedal: „Modli sa za umierajúcich.“ Hneď som sa spolu so zá-

hradníčkami začala modliť ruženec za umierajúcich. Keď sme
sa domodlili ruženec, začali sme
rôzne modlitby za umierajúcich.
Po modlitbe sa chovanice začali
veselo rozprávať. Napriek ich vrave som začula v duši slová: „Modli sa za mňa“. Nerozumela som
dobre tým slovám, vzdialila som
sa o pár krokov od chovaníc a rozmýšľala som, kto by to mohol byť,
čo mi káže modliť sa. Vtom som
začula slová : „Som sestra ...“ Táto sestra bola vo Varšave aj vo Vilniuse. „Modli sa za mňa, kým ti
poviem, že máš prestať. Zomieram“. Hneď som sa začala za ňu
vrúcne modliť k umierajúcemu
Ježišovmu Srdcu. Nedala mi vydýchnuť, modlila som sa od tretej
hodiny do piatej. O piatej som po-

čula slová: „ďakujem“. Pochopila som, že už zomrela. (Den. 314)

teľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Ruženec Božieho milosrdenstva:
Na začiatku sa modlí:
Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Verím v Boha.

Ježiš sestre Faustíne povedal:
„Ktokoľvek sa ho bude modliť,
okúsi v hodine smrti moje veľké
milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len
raz pomodlí tento ruženec, bude
účastný milostí môjho milosrdenstva.“

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv,
Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov
i hriechov celého sveta.
Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
Na konci sa modlí: (3 x): Svätý
Bože, svätý Mocný, svätý Nesmr-

Pozývame ťa každé ráno 7.30
do našej kaplnky, kde sa tento
ruženec sv. Faustíny modlíme.
Ďalšie príbehy našich svätcov
– patrónov vám prinesieme v ďalšom čísle časopisu Úsmev.
Veronika Habinová,7.B

V škole sa opäť plesalo
Dňa 20. novembra 2010 sa
v škole uskutočnil
Erko – ples. Organizovala ho
pani učiteľka Madleňáková.
Aj tento rok tu na nás čakalo veľa zábavy a veľa súťaží.
Plesu sa mohli sa zúčastniť
žiaci od 5. do 9. ročníka.
Týždeň pred plesom sme si
všetci s nadšením kupovali vstupenky a nerozprávali o ničom
inom, ako o pripravovanej akcii. Erko ples začal o 15.00 hodine.
Školská sála – chodba bola ozdobená balónmi a hocijakými dekoráciami. Na ples prišlo veľa detí.

Celý plesový večer spestrili dobré súťaže, ako napríklad metlový tanec, tancovanie
na papieri, kto zje najviac z jablka, ktoré bolo zavesené na tyči. Zábava mala skončiť o 19.00
hod., ale žiaci sa tak dobre bavili, že sa pokúsili prehovoriť pani
učiteľku, aby ples predĺžila.
Podarilo sa, a tak ples trval
do 19. 30 hodiny. S dobrým pocitom z príjemne strávenej soboty
sme sa rozišli domov.
Petra Ľudmová, 5.A,
Mária Chudjáková, 5.A

Ladislav Chudjak, 10 r.
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Zo života v škole

Na prednáške so spisovateľom
PAVOL ONDRÍK
kňaz – misionár, básnik, rybár
i poľovník sa s nami prišiel podeliť o svoje zážitky zo svojho
života.

Najprv mali všetci žiaci prednášku
na veľkej chodbe v budove školy,
neskôr sme sa len my, žurnalisti,
spolu so spolužiakmi z recitačného krúžku presunuli do knižnice,
kde sme mu predstavili svoju prácu
a on nám dal kvalitné rady do života i do ďalšej práce.
On začal písať básne v Rusku,
keď tam bol na misiách. Nedávno
vydal svoju básnickú zbierku Obrázky, ktorá pozostáva z troch častí – Obrázky duše, Obrázky domova, Obrázky Boha. Zbierka je výsledkom 20-ročnej tvorby autora.
Slávnostný uvedenie jeho zbierky
sa uskutočnilo 16. októbra v Bratislave. Pre autora báseň musí mať
údernú silu a tá sila je v pravde slova. „Dnes ľudia neradi počúvajú
pravdu, chcú počuť len dačo pekné,“ hovorí autor. Túto skutočnosť
prirovnal k počítačovým hrám,

Misijný jarmok
Október – mesiac misií. Stalo sa samozrejmosťou, že naše
jesenné prázdniny začínajú
misijným jarmokom. Misijný
jarmok sa uskutočnil 28. 10.
2010
Pred misijným jarmokom bola ráno o 8.00 svätá omša, ktorú
slúžil Viktor Jakubov, ktorý má
na starosti misie na Slovensku.

Po svätej omši sa s ním uskutočnila beseda.
Na misijnom jarmoku sa zišlo
veľa detí a aj dospelých. Predávali
sa všelijaké sladké i slané dobroty,
muškáty, hračky, ozdoby a iné výrobky. Celou školou sa niesli znamenité vône, smiech a radosť detí.
Jarmokom sme chceli pomôcť
chudobným deťom v Afrike.

ktorými znamenite klameme seba
samých.
Nám malým novinárom prizvukoval, že v slove je ohromná sila a za každé slovo máme zodpovednosť, našim cieľom má byť to,
aby sme nepoškodili dobré meno

človeka. →Dva hriechy proti slovu:
OHOVÁRANIE, OSOČOVANIE
Na záver nám Pavol zarecitoval
niekoľko zo svojich básní a svoje recitačné skúsenosti predstavila aj
žurnalistka a recitátorka Terka.
Kamila Miklušáková, 6.A

Všetky euráče, ktoré sme zozbierali, sme poslali do Afriky.
Deti v Afrike sa teraz tešia, že
majú dôstojnejšiu stravu alebo
môžu chodiť do školy.
Okrem toho, že sme im pomohli finančne, budeme sa za ne
naďalej modliť, aby aj oni mohli
žiť takým životom, ako aj my. De-

ti v Afrike si všetko omnoho viac
vážia, ako my. Trieda 9. A ďakuje
mamičkám Monike Gužiňákovej
a Števke Gužiňákovej za pomoc
pri misijnom jarmoku.
PS: Vďaka Vám sme najlepší, prajeme príjemné vianočné
sviatky
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Udalosti / Tvorba

Viktória Maslaňáková, 10 r.

S rodákom vdp. Jozefom Luscoňom sme besedovali o médiách

Moja babka

Babička

Moja úvaha bude o mojej úžasnej babke. Má 75 rokov, ale niekedy mi jej správanie pripomína
pubertiačku. A prečo?

Moja babka je svetielkom
našej rodiny. Odmala si ju
pamätám ako trpezlivú, pokojnú a skromnú. Cením si
na nej tieto jej vlastnosti.

Pretože si občas nakrémuje ruky,
ako ja, alebo sa pýta, či má dobre oblečenie. Mám šťastie, že mám takú
skvelú babku. Vždy, keď niečo od nej
potrebujem, poradí mi. Radí mi aj napríklad, ako umývať okná alebo variť. Hovorí mi aj o tom, ako bola malá a ich život bol ťažký a drsný. Tiež mi
hovorí, ako nám je dobre, a ešte papuľujeme! Mám ju rada. Sem-tam nie-

kedy príde s nami pozrieť telenovelu,
ale vždy pri nej zaspí a na druhý deň
sa vypytuje, ako sa to skončilo. Jej obľúbená relácia je Pošta pre teba. Nevšimnúť si, ako sa jej slzy kotúľajú
po líčku, je nepredstaviteľné. Ale vždy
ma poprosí, aby som jej zapla TV. Už
3 roky, ako je u nás, nevie zapnúť TV,
ale to vôbec nevadí, lebo ja to robím rada. Babka je veľmi zábavná, má zmysel pre humor, aj keď je už staršia.
Moja babka ma každý raz volá Vierka. Ešte nikdy v živote mi nepovedala Veronika. Je to moja druhá mama,
šťastie, že ju mám. (anonym Vierka)

Od detstva prežila veľmi veľa trpkosti, no nesťažuje
sa.

Každá skúsenosť jej spolu s vráskami a šedinami pribúda na jej
srdci. Babka je každý rok drobnejšej postavy.

Stanislav Kekelák, 12 r.
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Každý rok je bližšie k zemi.
Na milej vráskavej tvári má veľmi častý úsmev. Jej skromný
unavený pohľad zodpovedá jej
povahe a skromnosti. Strieborné vlasy má často skryté pod šat-

kou. Vždy nosí zásterku na gombičky. Hoci si v živote prežila veľa
nepríjemností, veľmi rada rozpráva o minulosti.
V mladosti prišla o muža a
v starobe o dcéru. Každý
jej problém vyrieši
čas.

Nikdy sa nevzdáva lásky, viery
a nádeje.
Na babku sa vždy veľmi teším.
A ona sa vždy teší na nás. Teším
sa z každej chvíľky, ktorú s ňou
môžeme stráviť.
Vždy, keď sa lúčime, tak sa tešíme na naše ďalšie stretnutie.
A. Segečová, 7.A
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Tradície

Deň chleba

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja, ako v nebi,
tak i na zemi,
chlieb náš každodenný daj nám
dnes…

Kto chlieb a soľ ctí, ten neklame,
hovorí slovenské príslovie. Čerstvý
peceň voňavého chleba a plná soľnička, to sú veci, s ktorými vítame
v našej krajine každú vzácnu návštevu. Ponúknuť vzácnu návštevu
chlebom a soľou je pradávny zvyk,
ktorým si uctievame prichádzajúceho.
Tento slovanský zvyk pochádza z obdobia Veľkomoravskej ríše. Bochník chleba symbolizuje život, soľ zasa zdravie. Chlieb, ktorý
po stáročia dorábali ľudia len a len
vlastnými rukami a bol ich základnou potravou a soľ, dar zeme, vzácnejšiu než zlato. Chlieb a soľ, vychádzajúc z kresťanstva, a ktorý sa spomína aj v modlitbe Otče
náš, boli symbolom pohostinnosti, priateľstva a úprimných myšlienok. Preto nesmeli chýbať pri žiad-

nom, i keď inak skromnom pohostení každej návštevy.
Bochník chleba a štipka soli sa postupne dostali i do slovenskej i českej literatúry. Slávna Babička Boženy Němcovej vravievala: „Kto u mňa neprijme chlieb
a soľ, ten nie je hoden, aby som mu
stoličku ponúkla“. Lebo babička si
chlieb vážila nadovšetko. Aj vnúčatá učila tomu, že chlieb je Boží dar:
„...bez neho je zle a kto si ho neváži, toho Pánboh potresce“. A slovenskí junáci v básni Mor ho! Sama Chalupku „Božie dary nesú,
chlieb i soľ, cárovi". Rímsky vladár
ich dar neprijme a všetci vieme, ako
to s junákmi skončí… Rudolf Dilong, slovenský básnik, tiež svojim
čitateľom ponúkol chlieb a soľ (rok
1971 – Ponúkam chlieb a soľ). Nesmieme zabudnúť na kráľa, márnivého otca troch kráľovských dcér,
ktorý v slovenskej ľudovej rozprávke v záchvate hnevu dal zničiť všetku soľ v kráľovstve. A nemal si čím posoliť krajec chleba…
Idú k sebe ako chlieb a soľ, vraví sa
a my vidíme, že na tieto vzácne dary nezabúdali naši predkovia ani vo
svojich múdrostiach.

Jana Bielaková, 12 r.
Po ďalšie príklady netreba chodiť
ďaleko do minulosti. Veď taký čerstvý chlieb, vylepšený maslom alebo masťou a dobre osolený je neskutočná lahôdka. Ruku na srdce, kto
z vás aspoň raz za čas nedostal naň
takú chuť, že by zaň vymenil všetky
poklady sveta? Aj deti sú vďačnými
konzumentami chlebovej lahôdky.
Len soľ radšej zamenia za lekvárik
či trošku medu.
Dňa 4. 11. sme sa pokúsili vrátiť
k stáročnej tradícii. Napriek tomu,
že chlieb už dávno nepečieme doma
z vlastnoručne dopestovanej pšenice, vďaka našim starým mamám
sme sa vrátili do minulosti a pripravili chlieb, ako naši predkovia.
Jeho výrobu nám bola ukázať v našej kuchynke teta Janka
Gabrielová. My žurnalisti sme si
s ňou spravili aj krátky rozhovor,
v ktorom nám porozprávala, ako
sa chlieb pečie, prezradila recept
a porozprávala aj to, že v minulosti si ho ľudia akosi viac vážili – dnes
sa berie ako samozrejmosť, každodenná skutočnosť.
Taký chlieb musí najprv vykysnúť a to trvá asi 1 hodinu. Teta nás
upozornila, že vykysnutie cesta záleží aj od toho, ako je teplo v miestnosti. Keď je v miestnosti chladnejšie, kysnutie trvá dlhšie. Ukázala
nám aj malú fintu, ako cesto rých-

lejšie vykysne. Prikryla ho utierkou a dala nad hrniec s teplou vodou. Zistili sme, že upečenie trvá
takých 44 alebo 45 minút. Porozprávala nám, kto ju piecť naučil.
Povedala, že keď ho piekla jej babička, chodievala k nej a tam odkukala čo a ako sa robí. Potom už
skúšala sama. Veď človek sa naučí
najviac na svojich chybách. V minulosti si ľudia nemohli kupovať
chlieb ako dnes, tak si ho naše babičky piekli. V niektorých rodinách
mali na chlieb aj špeciálne pece.
Teta kuchárka nám povedala, ako
si ľudia chlieb vážili. Keď im chlieb
spadol, bolo samozrejmosťou pobozkať ho. Celý rozhovor sa skončil lahodnou ochutnávkou voňavého chlebíka a ochutnávka pokračovala aj v triedach. Komu chlieb chutil, môže si ho aj sám pripraviť podľa receptu pani Janky.
Potrebujeme:
• 1 kg múky,
• pol hrsti soli,
• droždia 3 dkg,
• rascu,
• trochu zemiakov,
• voda
(pozor: mlieko nedávajte, ani vajcia: bol by z toho koláč), môžeme
ho posýpať slaninou.
(foto Mária Chudjáková,
Petra Ľudmová, 5.A)

Úcta
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Z úcty k šedinám

Povzbudia, poláskajú, pofúkajú boľavú ručičku, takí sú
naši starí rodičia, s ktorými
tak veľmi radi trávime voľné
chvíle.
To, že ich aj my máme veľmi radi, sme im chceli dokázať
našim programom, ktorý sme
si pre nich pripravili a predstavili ho na chodbe našej
školy po sv. omši a pomazaní
chorých.
K príjemnej atmosfére prispeli malí škôlkari s piesňami, re-

citačný krúžok s divadielkom
o Červenej čiapočke a básňami,
druháci s divadielkom O repe.
Deviatačky sa predstavili s krátkymi myšlienkami a výrokmi
slávnych, ktoré zoradili do srdca.
Celý program doprevázal
detský goralský súbor Sihelček.
Starí rodičia sa mohli príjemne
občerstviť čajom a kávou, ktorú pripravovali deviatačky a pochutiť si na koláčikoch, o ktoré
sa postaral krúžok Šikovná gazdinka.

Tonko Kutlák 2. B

Požehnaj
starkých,
Bože môj, Panna Mária
pri nich stoj. Pomáhaj

starkým, keď treba, by
šťastne prišli do neba.
Ivetka Vonšáková, 5. roč.
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Parádenie medovníkov

Minuloročný predvianočný
čas nám v našej škole spríjemňovala vôňa medovníkov
a tohtoročné predvianočné
obdobie bolo prevoňané dvakrát toľko. Dňa 2. 12. sme sa
totiž učili medovníky zdobiť.
Vôňa medovníkov sa tak spojila s lahodnou vôňou polevy.
Na zdobenie medovníkov
sme pozvali rodáčku z Rabčíc
slečnu Renátu Bublákovú a pani cukrárku Andreu Kohutiárovú zo Sihelného. Obidve nám
porozprávali svoje tajomstvá
o zdobení medovníkov a my sme
si to mohli aj vyskúšať. Zdobili sa rôzne medovníky,
ako sú stromčeky, domčeky, srdcia,

hviezdy i zvončeky. Najlepšie sa však zdobia medovníky strednej veľkosti a chuťovo sú najlepšie, ako všetci vieme, medovníky mäkké. Medovníky sa zdobia bielym snehom
(1 bielko, 15 dag cukru, do tuha
miešame 5 – 7 min). Hmotu dáme do mikroténového vrecúška, na jednom rohu si urobíme
menšiu dierku. A hurá do zdobenia. Plnka by nemala byť veľmi riedka, aby nevytiekla. Technika zdobenia je rôzna, stačí len
trochu zapojiť fantáziu. Zdobenie si vyskúšali prváčikovia, ale
aj starší žiaci. Niečo sme sa naučili a už sa aj tešíme, ako budeme piecť a zdobiť medovníky
u nás doma.
T. Pindjaková,
6.B,

N.
Pindjaková
9. B

Žiackym perom

Jeden deň z môjho
denníka 21. 10. 2010

Dnes ráno som vstala
a hneď som utekala k oknu,
lebo včera večer som po dlhom čase pozerala počasie
a hlásili snežiť.
Nikdy som tomu neverila, ako
to tí v telke môžu vedieť a pri pohľade z okna som sa utvrdila
v tom, že v telke bolo zas päť minút
klamstva. Tak som si povedala, že
to už pozerať nikdy nebudem, lebo tým iba zbytočne strácam čas.
Chytro som sa poobliekala do školy a cestou som
bola straš-

ne smutná. Cez 2. hodinu začal fúkať vetrík, ktorý neskôr spustil padať biely sniežik, ktorý žiaril, ako
na nebi hviezda a rozžiaril aj naše tváričky. Všetci sme boli veľmi nadšení – vykukovali sme stále
z okien a pani učiteľka po nás kričala, že sa nesústredíme na učenie. No myslím, že bola tiež rada,
že už začalo snežiť. Zo snehového
nadšenia sme sa prebrali až vtedy,
keď začala skúšať žiakov pri tabuli. S napätím zo skúšania sa stratil aj sneh. Ako rýchlo napadal,
tak aj rýchlo zmizol s usmievajúcim sa slnkom. Aj
tak sme
nestrácali nádej
a oplatilo
sa. Po vyučovaní
vonku začalo fúkať a snežiť znova
a my sme
boli šťastní, že sa
môžeme aspoň trošku
poguľovať
a vyvetrať
medzi čerstvo padajúcim sniežikom.
Uvažujem, že
asi začnem
veriť predpovedi počasia.
Tánička
Pindjaková,
6.B
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Mier nielen počas Vianoc
2. svetová vojna
Druhá svetová vojna je
dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život
asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boje
prebiehali v Európe, Ázii a Afrike a zúčastňovali sa na nich
muži i ženy aj z oboch ďalších
obývaných kontinentov: Ameriky a Austrálie. Počas šiestich
rokov trvania zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny
príslušníkov ozbrojených síl,
boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody
na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.
Ich bezprostrednými príčinami
bolo napätie vyvolané chybne koncipovanou Versaillskou zmluvou,
Veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov, ktorá kriticky oslabila všetky štáty a ich vlády,
ako aj slabosť Spoločnosti národov a mocností, ktoré mali udržovať svetový mier a dohliadať na dodržovanie versaillského systému,
čo v Nemecku umožnilo vzostup
nacistického režimu pod vedením
Adolfa Hitlera a jeho stúpencov.
Najčastejšie uvádzaným dátumom začiatku druhej svetovej voj-

Poľovačka

Tonkov otec je vášnivým poľovníkom. Svojej záľube priúča aj
svojho syna. Je to jedna z tých vecí,
ktoré môže otec svojho syna učiť.
Tonkovi sa približovali jeho desiate narodeniny a rodičia si lámali hlavu nad darčekom, ktorý
by ich synáčika potešil. Otec rozhodol, že ho zoberie na postriežku, veď po takomto zážitku už jeho syn dávno túžil.
Keď túto zvesť rodičia oznámili svojmu synovi, hneď začal s balením, pri ktorom mu hlavou vírili
predstavy, čo všetko by mohol vidieť
a zažiť. Neraz sedel so svojím otcom v prítomnosti iných poľovníkov
a tí veru zažili kadečo a ako len vedeli o svojich zážitkoch rozprávať!
Piatok išiel neskutočne pomaly.
Päť vyučovacích hodín, ktoré inokedy utečú ako voda, boli dnes nekonečnom. Tonko neustále sledoval
počasie a rozmýšľal, či si niečo nezabudol pribaliť do ruksaku. Keď
po zazvonení na poslednú hodinu vošla do triedy učiteľka matiky s veľkými dioptriami na očiach, spomenul

ny v Európe je 1. september 1939.
V tento deň Wehrmacht vpadol
do Poľska. Na ázijskom bojisku sa
za začiatok vojny považuje japonská invázia do Číny (7. júl 1937),
ale niektoré zdroje uvádzajú oveľa skorší dátum: rok 1931, kedy Japonci vtrhli do Mandžuska. Koniec vojny v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka.
V Ázii kapitulovalo Japonsko 2.
septembra toho istého roku až
po americkom zvrhnutí dvoch atómových bômb na mestá Hirošima
a Nagasaki.

Babky pri spomienkach na 2.sv. vojnu

A takto spomína na vojnu
babka Gocoláková s babkou Ďubašákovou:
„Druhá svetová vojna sa tu začala (vtedy sme ju pocítili najviac)
v roku 1944 – 1945, začalo sa to
v Poľsku, o ničom sme nevedeli, až
kým sme nepočuli strieľať. Poliaci
chodili kopať zákopy okolo Sihelného na vyšnom konci. Povedali,
že tu nesmieme bývať, lebo tu bude front a musíme sa rýchlo odsťahovať. Dali nám aj adresu, a povedali, aby sme šli do Poľska. Trvalo to celú zimu, biedili sme. Keď išlo okolo vojsko, tak sme sa museli
schovať do sena do maštale. Keby
sme sa neschovali, tak by chlapcov

zobrali so sebou na vojnu a s nami
neviem, čo by bolo. Ťahali so sebou veľké tróny. Vozili to do Poľska. Boli tu týždeň a potom odišli
ďalej po dedinách. Front zasiahol
Bobrov a Námestovo. Ľudia počúvali vo dne–v noci, ako sa strieľalo
v Poľskej. Keď sa na Pilsku strieľalo, tak tam zabili jedného Nemca.
Neviem, kde je pochovaný.“

si na svoj malý ďalekohľad, ktorý si
ešte nepripravil. Na ten, veru, akosi
pozabudol. Na ruku si napísal veľkými písmenami ĎALEKOHĽAD,
aby si jeho prvý poľovnícky zážitok
vychutnal s ním.
Otec prišiel domov podvečer.
Prezliekol sa, mama im nabalila obložené chlebíky, aj slaninky na opečenie a mohli sa vydať
na cestu.
Len kúsok od domu mohli vidieť
malé zajačiky, ako vyplašene bežia cez hustú trávu. Otec rozprával
o rastlinách, o stromoch, o tom, aké
dôležité je starať sa o zvieratá hlavne v zime, keď nemajú dostatok potravy, to je hlavné poslanie poľovníka. Po dlhej prechádzke sa začali
ozývať Tonkove nožičky a to znamenalo, že je čas otvoriť maminu desiatu. Otec so synom si našli malý kopček, na ktorý vyšli a mali dobrý výhľad. Vybrali si chlebíky, s chuťou sa
do nich pustili a sledovali krásu okolia. Vtom si Tonko spomenul na svoj
ďalekohľad, vybral ho a takto štyroma očami videl omnoho viac. Zrazu ho ale upútalo jedno miesto v lese. Zdalo sa, že spomedzi stromov
sa tlačí dym. Podal ďalekohľad otcovi a otec znervóznel. Prudko vstal

a rozvážne povedal, že musíme niečo urobiť. Rýchlym krokom sme sa
vybrali na to „dymové miesto“. Čím
viac sme sa približovali, tým viac
sme cítili štípanie dymu. Keď sme
dorazili na miesto, privítal nás horiaci strom a jeho okolie. Otec rozhodol, že situácia nie je taká vážna,
aby sme si s ňou neporadili. Do ruky
my strčil čečinu a ukázal, čo a ako
mám robiť. Tvrdo a nemilosrdne
sme bojovali s týmto živlom, až kým
sme nevyhrali. Nakoniec sme použili aj vodu, ktorú nám mama pribalila proti smädu a tento požiar utíchol. Celí čierni a vyčerpaní sme si
neďaleko sadli a vyčkali, či ešte nejaký uhlík neožije, ale našťastie, nie.
Rozmýšľal som, čo by sa bolo stalo, keby som ten ďalekohľad bol doma zabudol. Rozmýšľal som, kto
mohol byť taký nezodpovedný a nechal oheň bez toho, aby ho poriadne uhasil. Otec však prerušil moje
myšlienky a začal mi vysvetľovať, čo
bolo príčinou tejto skazy, ktorej obeťou sa stal, chvalabohu, iba jeden
strom. Chytil do ruky kamene, ktoré boli neďaleko a začal z nich robiť
kruh – ohnisko. Vysvetlil mi, že takéto ohnisko je základom každého
ohníka v lese, ktoré však nesmie byť

Spomienky dedka Guru:
„Keď bola vojna, bol som malý
chlapec, ale dodnes si veľmi živo
pamätám, ako mi Nemec zobral
moje nové sánky, čo mi spravil
brat. Plakal som, hodil som sa mu
k nohám, ale on povedal: „Berem,

všetko jedno – vojna!“ Položil
na ne ruksak a bez mihnutia oka
išiel ďalej. Tie slová si pamätám aj
po sedemdesiatich rokoch. Sliepky sme odniesli v búdach schovať do potoka, lenže dno sa uvoľnilo, tak vyšli von. Nemci im potom
pred našimi očami vykrúcali krky
a brali zo sebou. Bolo normálne,
že si Nemec vyšiel na pôjd a nabral
ovsa pre kone, koľko potreboval.
Brat Paľo bol najstarší, a tak celú zimu prežil aj s koňom schovaný v hore, lebo Nemci potrebovali aj kone a brali ich zo sebou. Tvár
mal celú omrznutú a jedlo mu nosil na lyžiach môj druhý brat.“
Mária Bieláková, 6.A
blízko stromu, lebo to dopadne prinajlepšom – takto.
Na opekanú slaninku sme už
chuť nemali. Ešte sme sa vybrali
pozorovať prírodu a v sobotu skoro
ráno sme sa vrátili domov.
V kuchyni ma na stole čakala
torta s desiatimi sviečkami.
Víťazná práca v celoslovenskej
súťaži Dobrovoľného požiarneho
zboru SR – 3. miesto
Nikolka Pindjaková

Príroda / Aktuálne / Tvorba
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Džínsy, texasky,
levisky, rifle...

Malý poľovník
Uvedomili ste si niekedy, že
s príchodom zimy to nemajú
ťažké len ľudia, ale aj zvieratá?
Dokonca by som si aj dovolil
tvrdiť, že zvieratá to majú omnoho zložitejšie. Niektoré druhy by
dokonca bez našej pomoci a starostlivosti nedokázali prežiť. Preto sa ľudia a hlavne poľovníci musia v období zimy o zvieratá starať.
Nosia im seno, kukuricu, soľ. Aj
žiaci našej školy, ktorí navštevujú
krúžok Poľovníček, takto pomáhajú lesnej zveri.
V našich lesoch žije rys, zajac,
jeleň, líška a pritúla sa aj medveď.
V dnešnom čísle vám predstavíme

jeleňa, ktorého väčšina z nás na
potulkách lesom a pri zbere hríbov zazrela.
Jelenia zver je u nás veľmi rozšírená. Jeleň dosahuje váhu 180 až
250 kg, jelenice sú podstatne ľahšie. Jelenia zver žije v čriedach.
Obe pohlavia vytvárajú samostatné čriedy. Staré i choré jelene žijú samotársky. Kým čriedu jeleníc
vodí stará jelenica, čriedu jeleňov
vodí najmladší jeleň. Jelene sa živia rastlinnou potravou. Spásajú
trávu, púčiky rozličných drevín,
zbierajú lesné plody, žalude, bukvice, divé gaštany, ohrýzajú šťavnaté lístie, kôru stromov a kríkov.
Peter Gnidiak, 5.A

Blížia sa Vianoce s určite všetkým rodičom lieta
v hlave myšlienka, čo kúpia
tento rok deťom na Vianoce.
Napadne ich veľa vecí, no
takmer pod každým stromčekom sa nájdu rifle.
Nevravím to len tak, lebo
vždy, keď vojdem do triedy po vianočných prázdninách, skoro každý spolužiak
má nové rifle. Jednoducho,
každý žiak, či staršia osoba
má vo svojom šatníku minimálne dva kúsky tohto oblečenia. Ale milí žiaci, viete,
odkiaľ pochádza vaša najobľúbenejšia časť oblečenia?
Bavorský emigrant Leob
Strauss v San Franciscu otvoril obchod s odevmi. Mal len
24 rokov: V centre zlatokopeckej horúčky začal rodák z Buttenheimu nový život. Meno si
,,poameričtil“ na Levi a založil si vlastnú krajčírsku spoločnosť Levi Strauss Company.
Zameral sa na potreby zlatokopov, ktorí pri práci potrebovali pevné a trvanlivé nohavice. Začal ich pre nich šiť z lacnej bavlnenej látky, známej ako
denim alebo džínsovina. O devätnásť rokov neskôr za ním
prichádza nevadský krajčír JaVianoce
Prišli už k nám Vianoce,
stromček sa nám ligoce.
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť, dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Preto aj ty ukry lásku do balíčka,
nech ti cez Vianoce hreje líčka.
M.Chudjaková,
K. Grobarčíková, 5. A

Patrik Brezoňák 12 r.

cob Davis a žiada od neho 68 dolárov za patentovanie svojho nápadu: použiť kovové nity na najviac namáhavých častiach pracovných nohavíc tak, aby sa stali
ešte trvanlivejšími. Levi a Jacob
uzavreli partnerstvo, o rok neskôr patent získali. V roku 1890
prerazili na trh s prvými typicky modrými ,,leviskami“ s nabitými nitmi, nesúcimi legendárne
označenie 501.
V súčasnosti je na svete už len
veľmi málo oblastí, kde rifle nepoznajú. Stali sa nielen súčasťou
športového oblečenia na voľné
chvíle, ale v kombinácii s časťami oblekov ich do úradov a kancelárií nosia aj mnohí biznismeni. Nohavice z denimu sú natoľko obľúbené, že v nich niektorí ľudia začali chodiť dokonca
na spoločenské akcie. Vďaka tomu, že sa rifle stali ,,pracovným“
oblečením novinárov a fotografov, ktorí sa na významných podujatiach pravidelne zúčastňujú, v niektorých krajinách museli vydať nariadenie o tom, pri
ktorých príležitostiach, a na ktorých miestach je vstup v džínsach nežiaduci. Na Slovensku sa
v ,,leviskách“ nedostanete napríklad k prezidentovi.
Príjemné nosenie riflí praje
T. Chudjáková, 8.A

Patrik Luscoň, 12 r.

Snehuliak
Ráno, keď v sobotu som vstala,
a z postele sa vygúľala.
Mráz na okno mi zaklopal
a krásneho snehuliaka namaľoval.
Bol ozaj krásny, nie že by som vymýšľala.
Hneď som sa von vyberala.
Kabát nový hľadala.
Čiapka, šál aj rukavice,
hurá, vyšla som do fujavice.
Namočila rukavice,
nič to zato, snehuliak pred domom stál,
na okenný obraz sa podobal.
Petra Ľudmová 5. roč.
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Zo života v škole / Tvorba

Pasovanie za prvákov

Pasovanie za prvákov, pripravila p. uč. Mazuráková

Sv. Mikuláš zavítal
aj do nášho kostola

Pasovanie za prvákov, mečom sv. apoštola

Tvorba deviatakov

V nedeľu 5. decembra poobede, po modlitbe sv. ruženca, do nášho kostola zavítal Sv. Mikuláš aj s dvomi anjelikmi. Deti netrpezlivo
čakali, kedy sa sv. Mikuláš objaví v kostole. A stalo sa! Sv. Mikuláš
sa ukázal a všetkým detičkám sa rozžiarili očká a boli plné radosti.
Sv. Mikuláš sa všetkým deťom prihovoril a deti mu zaspievali piesne
a zarecitovali básničky. Sv. Mikuláš im rozdal sladké darčeky a potom sa s deťmi rozlúčil a išiel ďalej.
Sv. Mikuláš, ďakujeme Ti a príď aj na budúci rok

Šachový turnaj v Zubrohlave
Dňa 18. novembra sa v ZŠ
v Zubrohlave uskutočnil šachový turnaj. Na šachovom turnaji sa zúčastnili chalani z CZŠ
sv. apoštola Pavla a chalani zo
ZŠ v Zubrohlave. Turnaja sa zúčastnilo 6 hráčov. Cieľom turnaja bolo sa dostať do finále, kde
medzi sebou hrali traja šachisti o umiestnenie. Po presvedčivých výkonoch do finále postúpili chalani zo Sihelného a obsadili všetky prvú, druhu i tretiu priečku. Ďakujem chalanom

zo Zubrohlavy, že podali statočný výkon pri šachových partiách. A tešíme sa už teraz na ďalší turnaj a budeme radi, že si chalani zo Zubrohlavy prídu zahrať
do Sihelného.
Konečne umiestnenie: 1. Martin Gluch, 2. Tomaš Bielák, 3.
Martin Skurčák. Chalanom veľmi ďakujem za vynikajúcu reprezentáciu CZŠ sv. apoštola Pavla
v Sihelnom a za vynikajúcu reprezentáciu šachového krúžku
v škole.
Peter Chudjak

Tvorba
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Sihelnianske povesti
– alebo nemohlo to byť práve tak

Pivnica v Pilsku

Dávno predávno v Sihelnom
a okolí vyčíňali a kradli traja zlodeji. Nikto s nimi nič nezmohol
a každý sa ich bál. Začalo sa povrávať, že veci, ktoré ukradli, dávali do pivnice v Pilsku, ktorá sa
otvorila vždy iba na Veľkú noc,
keď sa spievali Pašie.

Po vydarenom lupe sa zas zlodeji zišli, aby ukryli bohatstvo.
Zmohla ich chamtivosť, báli sa,
že by niektorý prišiel a mohol pripraviť o bohatstvo toho druhého,
a tak všetci prisahali, že jeden bez
druhého tam nikdy nepôjde. O tejto historke sa v okolí Sihelného narozprávalo veľa, a ako sa hovorí, že
lepšie raz vidieť ako stokrát počuť,
vybrala sa raz cez Pašie do Pilska
jedna žena svojím malým synom.
Obišla celú horu, ale pivnicu nemohla nájsť. Keď už to vzdala a bola na ceste domov, zjavila sa pred
ňou pivnica, ktorá sa odomkla
a ona do nej vošla. Našla tam plno ukradnutého zlata a pokladov.
Začala márnivo brať, čo len vládala uniesť a rýchlo sa ponáhľať, lebo ju premohla myšlienka, že by

ju mohli objaviť. Plne naložená
vybehla rýchlo von, no pri svojej chamtivosti zabudla v pivnici
na svoje malé dieťa. Na synka si
spomenula až vtedy, keď už bola
pred pivnicou. Len čo sa však obzrela, že sa po dieťa vráti, pivnica
sa zavrela a dieťa zostalo vnútri.
Nič jej nebolo z pokladu, a ani sa
nevie, či ho vôbec doniesla domov. No jedno je isté, že veľmi
žialila nad svojou chamtivosťou,
ktorá ju pripravila o syna. Po celý rok plakala a chodila do Pilska, či sa náhodou pivnica neotvorí, no nič. O rok na Veľkú noc
skúsila šťastie znova a išla rýchlo
do Piska, no nie už na zlato, ale
oplakať svoje dieťa. Pivnicu našla otvorenú a našla tam aj svoje
dieťa, ktoré držalo v ruke jablko.
Nenapadlo ju čudovať sa tomu,
že jej synak žije a kto mu to jablko dal. Dieťa – svoj poklad – vzala rýchlo na ruky a bežala domov.
Nikto nevie, čo sa v pivnici celý
rok dialo a kto sa o dieťa staral,
no keď prišla žena domov, vydesená ľahla na posteľ a umrela.
ESO, 6.B

Tatiana Gnidiaková, 12 r.
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Žurnalistky píšu
román
(časť druhá)
Ale on bol predsa len iný, ako
naši chlapci – vždy sa mi pozdravil.
Zase pondelok. Ráno vstať,
najesť sa, hodiť niečo na seba
a už sa aj učesať. Veď odvtedy,
ako máme v triede nového spolužiaka, som si privstávala skôr,
aby som sa stihla pekne učesať,
dobre zladiť oblečenie a aj skôr
naraňajkovať, aby som v buse
celou cestou neprežúvala zbytky raňajok.
V škole som si dnes sadla vedľa Simonky, veľmi tichej, ale dobrej dušičky. Urobila som to celkom
rada, pretože aspoň nebudem mať
opäť konflikty s učiteľmi, že vyrušujem a celú hodinu sa chichocem. Cez tretiu hodinu naše spanie na matike prerušil gong rozhlasu: ,,Milí žiaci, máme pre vás
pár oznamov,“ ozval sa známy hlas
pani zástupkyne. Oznamy sa týkali nahlasovania obedov, desiat, nejakého turnaja vo vybíjanej, ale ten
posledný, ten bol iný. Týkal sa asi
najväčšej slávnosti, ktorá sa koná
cez školský rok – Ferko – plesko.
Ferko – plesko je vlastne ples pre
žiakov našej školy, ktorý má dlhoročnú tradíciu. Názov dostal podľa
nášho učiteľa, ktorý ho každoročne pripravuje.
Po ozname bol v celej triede šum. Každé dievča malo zrazu plnú hlavu nových šiat, topánok a kabeliek. Zástupkyňa dodala: ,,Každý chlapec musí pozvať dievča, ako to bývalo tradíciou aj po minulé roky.“ Chalani sa
už otáčali za dievčatami a rozmýšľali, ktorá je tá naj spoločníčka, no
ja som to akosi nevnímala, oddala
som sa sladkému sneniu. V hlave
mi prebleskovali myšlienky a predstavy, ako tancujem ten najsladší
tanec s Richardom. Zazvonilo a ja
som sa ponáhľala domov. Tento
týždeň bude naozaj trápny, pretože chlapci budú pozývať dievčatá.
Už vidím Viktora, najhanblivejšieho týpka, ako pozýva nejakú spolužiačku alebo Mira, ktorý machruje so svojou kočkou.
Na hudobnej sme mali nezvyčajný program. Naša učiteľka je akoby vytiahnutá z diskotéky z 80. rokov. Nosí pestrofarebné tvisťáky, kvietkované blúzky a výbuch na hlave. Dnes prišla na hodinu s nezvyčajne dobrou
náladou. V ruke niesla magnetofón a nejaké cédečká.

„Dnes sa ideme naučiť základné tanečné kroky,“ povedala
a pritom predviedla kroky valčíka. Spustili sme smiech, ale prešiel nás, keď si zavolala Mira a začala s ním tancovať Rýchlo to ale
vzdala, keď jej potom takmer rozmliaždil nohu. Hodina bola skvelá, až na to, že nás je viac dievčat,
preto som musela tancovať s babou.
Pozývanie bolo v plnom prúde. Polovica dievčat už dostala
pozvanie, ja som však bola medzi
tými, ktoré na ňu čakali a verila,
že bude práve od Riša.
Bol piatok a ja stále bez pozvánky. Ale dočkala som sa, cez
veľkú prestávku ku mne podišiel Viktor a vysypal: ,,pôjdeš so
mnou na ples?“ Povedala som tiché koktavé: „Áno.“
Stále som však dúfala, že odniekiaľ príde Rišo a pozve ma aj
on, no nedočkala som sa.
Sobota. Čas sa neúprosne kráti a ja si doma pripravujem chôdzu, účes, šaty a pritom rozmýšľam, s kým asi pôjde Rišo. Určite pôjde so Sofiou, najväčšou krásavicou a módnou policajtkou
triedy. Spomenula som si aj na to,
ako sa celý deň chválila, aké drahé boli jej šaty.
Pätnásť minút pred pätnástou
som prišla do školy, kde na mňa
čakal Viktor, ako sme sa dohodli. Priznal sa mi, že ešte na žiadnom spoločenskom podujatí nebol a nevie čo má robiť a ako sa
správať.
Vtom môj pohľad padol na Richarda, ako vchádza do školy
s ............
Všetky osoby a mená sú iba vymyslené, preto nehľadajte medzi
nimi skutočné súvislosti. Ak chceš
ovplyvniť priebeh románu, píš
na našu web.adresu.
žurnalistky
Pilsko
Pilsko je vrch, patrí nám,
preto hrdosť v srdci mám.
Veľa príbehov skrývaval,
starý otec o nich rozprával.
Z vrchu je pohľad prekrásny,
vidíš poľské i slovenské krásy.
Tatiana Lašťáková 6.A
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Šport

Ako ryby vo vode

Na začiatku školského roka si štvrtáci, tretiaci aj piataci užili jeden týždeň, ktorý by nám závideli aj ostatní
žiaci. Od 27. 9. 2010 do 1. 10. 2010
boli tretiaci a štvrtáci na plavárni a na ďalší týždeň sme šli my, piataci, namiesto štvrtákov. Všetci boli veľmi nadšení, že boli na plavárni, ale hlavne tretiaci, ktorí tam boli
po prvýkrát. Vyskúšali si vodu aj obľúbený bufet a pozdravili sa s ujom bufetárom. Bola tam veľmi veselá atmosféra. Žiaci sa veľmi vyšantili a niektorí sa tam aj naučili veľmi dobre plá-

Týždeň
kresťanskej
mládeže
V týždni od 15. novembra
do 20. novembra sa v našej
škole uskutočnili športové poobedia venované nám deťom.
Tento týždeň bol Týždňom
kresťanskej mládeže a niesol
sa v myšlienke: „Hľadaj nový
sen, nový sen vytvára nový
ľud.“ Zakončil ho Erko-ples
v sobotu 20. 11.
Dňa 15. 11. 2010 sa uskutočnil na našej škole šachový turnaj.
16. 11. 2010 sa uskutočnil turnaj v kalčete.
18. 11. 2010 sa uskutočnil futbalový turnaj.
19. 11. 2010 v piatok sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej.
Všetkým výhercom blahoželáme a ďakujeme, že ste sa
v hojnom počte do týchto súťaží zapojili, spolu vás súťažilo
160 žiakov.
Veronika Habinová, 6.B

vať. Bolo tam veľmi super okrem toho, že sa tam nemohlo bez dovolenia skákať a behať, ako sa nám zachce a museli sme poslúchať pána plavčíka. Niektorí boli z toho smutní, ale
tej dobrej nálady bolo viac, než dosť.
„Akcia plaváreň“, ako sme si ju nazvali, sa nám tak zapáčila, že teraz
sa plaváreň stala súčasťou našich poobedí a s netrpezlivosťou čakáme, kedy nám školský rozhlas oznámi, že sa
ide opäť a my sa zas budeme cítiť ako
ryby vo vode.
M. Chudjaková,
P. Ľudmová, 5. roč.

Zo života v škole

Úsmevne
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Ja asi prasknem
Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi:
„Koľko máme hračiek?“
–„Žiadne!“
–„A počítal si ich vôbec?“
–„Áno, dvakrát.“
***
Sranda musí byť, povedal Santa Claus a nerozdal darčeky.
***
Škótska rodinka pri vianočnom stromčeku:
Tak detičky, ak ste už darčeky videli, tak ich zabaľte,
aby ste ich mali aj budúce Vianoce k dispozícii.

Natália Žajaková, 10. r.

Zábava

Anketôčka otvor očká
Čo vadí piatačkám na piatakoch? – papuľovanie
– ohováranie
– prezývanie.
A čo vadí piatakom na piatačkách?
– nedá odpísať úlohu
– odkukovanie
– stále sa smejú.
Čo vadí šiestačkám na šiestakoch?
– naháňanie sa
– odpisovanie
– chytanie tajných lístočkov
A čo vadí šiestakom na šiestačkách?
– žiarlia
– starajú sa do všetkého
– odpisujú.
Čo vadí siedmačkám na siedmakoch?
– naháňanie sa
– odpisovanie
– žalovanie.
A čo vadí siedmakom na sied-

mačkách?
– pehy
– všetko
– nedajú odpísať na písomke –
daktoré.
Čo vadí ôsmačkám na ôsmakoch? – sem tam úchylnosť
– viac-menej sa máme natoľko
radi, že nám nevadí nič!
A čo vadí ôsmakom na ôsmačkách?
– hlúpe narážky a už asi nič.
Čo vadí deviatačkám na deviatakoch?
– hlúpe narážky
– naháňanie
– prezývanie.
A čo vadí deviatakom na deviatačkách?
– vždy majú pravdu
– ohovárajú
– do všetkého sa starajú.
Janka Luscoňová,
Anna Grižáková, 8.A

***
Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa deťom:
Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?
***
Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!
Akým právom mi to zakazujete!?
Právom správcu zimného štadióna!
***
Janko sa na Vianoce pýta otca:
Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká?
Nie, synak.
No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.
***
Keď príde v noci za tebou veľký chlap s bielou bradou v červenom
kabáte a bude Ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno len niekto písal
Ježiškovi, že Ťa chce pod stromček…
***
Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček:
Chcel by som: sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, kolieskové korčule, korčule na ľad, nový LCD televízor, rádio, snowboard s výbavou, počítač, psíka, playstation, nové hodinky, autíčko
na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry do počítača… a veľa iných vecí, ale
keďže som veľmi skromný, tak tie ďalšie už nemusia byť.
***
Viete, čo je úplná zima? Keď ty hovoríš zima a druhý počuje ľad.
D. Zboroňová
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Ročník XII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Miesta posvätené Ježišovou krvou
Byť vo Svätej zemi, prechádzať sa historickým Jeruzalemom a nenavštíviť Baziliku
Božieho hrobu, tak to je niečo nepredstaviteľné. O to viac,
že do Svätej zeme sa nechodí
na dovolenku, ale na púť! A to
je podstatný rozdiel. Na dovolenke objavujeme neznáme
miesta. Púť však znamená oveľa viac! Na púti prichádzame
na posvätné miesta, aby sme sa
ich s bázňou dotkli vlastnými
rukami.
Dostať sa k týmto miestam
nie je však také jednoduché!
Pred Božím hrobom i pred
miestom ukrižovania sme si vystáli poriadne rady. Ono to tak
človek ani moc nevníma, pretože úprimný pútnik využíva
tento čas na modlitbu ruženca,
krížovej cesty či litánií. A práve v tomto návale pútnikov som
pochopil, aký je rozdiel medzi
dovolenkárom a pútnikom. Pomohol mi k tomu jednoduchý
zážitok. Stáli sme v rade pred
miestom ukrižovania, keď sa
zrazu vedľa mňa postavili „turisti“ z Česka. Nazval som ich
turistami, pretože od pútnikov
mali veľmi ďaleko! Od začiatku
len frflali a hundrali, že koľko
je tam ľudí, že ten rad ide hrozne pomaly a miestami sa vôbec
nehýbe... Kým ostatní sa s bázňou približovali k posvätnému
miestu, oni sa po niekoľkých
minútach otočili a odišli so slovami: „To nemá zmysel...“ Tak
toto je rozdiel medzi pútnikom
a turistom. Precestovať stovky
kilometrov do Jeruzalema a potom sa pár metrov pred najposvätnejším miestom kresťanstva
otočiť a odísť... Tak to dokáže
len „dovolenkár“, ktorému niekedy stačí preštudovať turistického sprievodcu a je spokojný...
My sme tam však prišli na
púť! Prišli sme sa dotknúť svätých miest, kde sa splnili slová
prisľúbenia o našej spáse. Táto
zem bola posvätená nie svätenou vodou, ale vlastnou krvou

Ježiša. Je azda svätejšie miesto
na zemi?
Hoci sme od Jeruzalema
vzdialení stovky kilometrov,

hoci nemáme možnosť dotýkať
sa týchto posvätných miest...
Napriek tomu si môžme s rovnakou bázňou pripomenúť udalosti Veľkonočných sviatkov aj

v našich kostoloch. A nezabudnime: turista príde, pozrie a odíde! Úprimný „pútnik“ objavuje
vo Veľkonočných sviatkoch duchovný zážitok. Ľuboš Šípoš
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Zo zasadnutÍ obecného
zastupiteľstva
Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa uskutočnilo 17. 12. 2010 o 15. 00 hodine v zasadačke Obecného úradu
Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Že starosta obce Sihelné Mgr.
Jozef Gabriel zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
3. Že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva: Emil Bielák,
Margita Ďubašáková, Jozef Ferníza, Vladislav Kornhauser, Mgr.
Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra
Nováková, Mgr. Ľubomír Piták,
Marián Staš, Peter Staš.
D. Ukladá:
1. Predsedom komisií do najbližšieho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné vybrať členov do komisií a navrhnúť plán
činnosti komisií.
E. Schvaľuje:
1. Komisie, a to kultúrnu, športovú a stavebnú.
2. Predsedu kultúrnej komisie
Mgr. Ľubomíru Novákovú.
3. Predsedu športovej komisie
Mgr. Ľubomíra Luscoňa.
4. Predsedu stavebnej komisie p.
Vladislava Kornhausera.
5. Odmenu poslancom Obecného
zastupiteľstva vo výške 23,33 eur
za zasadanie.
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné
Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa uskutočnilo 21. 1 .
2011 o 16. 30 hodine v zasadačke
Obecného úradu Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k rozpočtu Obce Sihelné.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky.
3. Menovanie Mgr. Ľubomíra
Luscoňa za zástupcu starostu Obce Sihelné.
D. Ukladá:
1. Predsedovi športovej komisie
Mgr. Ľubomírovi Luscoňovi navrhnúť činnosť športovej komisie.

2. Prešetriť z právneho hľadiska
Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Sihelné o sociálnych bytoch.
3. Predvolať pôvodných majiteľov
obecných pozemkov na zasadanie Obecného zastupiteľstva obce
Sihelné.

vákovú za kronikárku obecnej
kroniky.
F. Neschvaľuje:
1. Finančný príspevok pre Združenie občanov Slovenska postih-

Zemné práce na futbalovom ihrisku
4. V Sihelníku uviesť tel. číslo, na
ktoré majú občania volať v prípade
poruchy verejného osvetlenia alebo rozhlasu.
E. Schvaľuje:
1. Rozpočet Obce Sihelné.
2. Rozpočet Obce Sihelné
– drobná prevádzka.
3. Členov kultúrnej komisie Mgr.
Janu Kutlákovú, Dášu Chudiakovú, Mariána Staša, Mgr. Oľgu Hajdučákovú a činnosť kultúrnej komisie.
4. Členov športovej komisie Emila
Bieláka a Petra Staša.
5. Členov stavebnej komisie Mgr.
Ľubomíra Pitáka a Jozefa Fernízu
a činnosť stavebnej komisie.
6. Príspevok na školský klub podľa rozpočtu.
7. Žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu v bytovke č. 215 pre
Mgr. Alenu Palitefkovú, bytom Sihelné č. p. 367 podľa podmienok
VZN o bytoch.
8. Žiadosť o predlženie nájmu
v bytovke č. 485/3 pre Mgr. Lýdiu Bujnovú bytom Sihelné č. p.
485/3 na dobu jedného roka.
9. Schvaľuje členov komisie Mgr.
Ľubomíra Pitáka, Petra Staša
a Mgr. Ľubomíra Luscoňa na výberové konanie ekonomicko-administaratívneho zamestnanca
pre Obec Sihelné.
10. Schvaľuje Mgr. Ľubomíru No-

nutých epilepsiou – AURA.
2. Finančný príspevok pre Zariadenie sociálnych služieb Novoť.
3. Finančný príspevok pre Oravský Mariášsky klub Rabča.
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné
Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa uskutočnilo 11. 3 .
2011 o 16. 30 hodine v zasadačke
Obecného úradu Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce Sihelné za rok 2010.
2.
Stanovisko
kontrolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu za rok 2010.
3. Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2010.
4. Správa a vyhodnotenie plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 30. júna do
31. decembra 2010.
D. Ukladá:
1. Vypracovať právnu analýzu
VZN 6/1997 o sociálnych bytoch.
E. Schvaľuje:
1. Janu Stašovú za ekonomicko-administratívnu
pracovníčku
Obecného úradu.

2. Záverečný účet Obce Sihelné za
rok 2010.
3. Žiadosť Dávida Gužiňáka, bytom Sihelné č. p. 459 o odkúpenie
pozemkov v cene 1.85€/m2.
4. Žiadosť Johany Jančovej, bytom
Sihelné č. p. 448 o odkúpenie pozemkov v cene 1.85€/m2.
5. Realizáciu projektu „Zberný
dvor Sihelné“.
6. Žiadosť o prenájom bytu v bytovke 485 pre p. Igora Revaja, bytom Rabča 299, podľa podmienok
VZN o bytoch.
7. Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na užívanie bytu 485/5 na
dobu jedného roka pre manželov
Somsedíkových, bytom Sihelné č.
p. 485/5.
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na užívanie bytu 485/14
na dobu jedného roka pre Mgr.
Vieru Kozákovú, bytom Sihelné č.
p. 485/14.
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie bytu 485/1
na dobu jedného roka pre p. Vieru
Habinovú, bytom Sihelné 485/1.
10. Žiadosť Michaely Chudjákovej na prevádzkovanie občerstvenia, ale len na parkovisku pri Požiarnej zbrojnici, za poplatok 2€/
deň za predajné miesto a za odber
elektriny.
11. Členov komisie na verejnú súťaž s nízkou hodnotou Petra Staša, Jozefa Fernizu a Mgr. Vlastu
Kutlákovú.
12. Plán činnosti športovej komisie na rok 2011.
13. Priestory na prenájom v budove Požiarnej zbrojnice pre p. Františka Mazuráka, bytom Sihelné č.
p. 48.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť Milana Fernezu, bytom
Ústie nad Priehradou č. p. 63, Trstená o odkúpenie pozemkov.
2. Žiadosť o pridelenie bytu pre
Annu Zošákovú, Rabčice 538.
3. Žiadosť o finančnú dotáciu za
ročník 2009/2010 pre stolnotenisový oddiel.
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné
V prípade poruchy verejného osvetlenia alebo obecného rozhlasu nás informujte!
Telefónne čísla:
043/5594236, mobil 0911
527 434
E-mail: ousihelne@orava.sk
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Naša obec je
zaradená do
projektu
Na základe prihlášky, ktorú
sme zaslali na Úrad vlády SR dňa
14. 03. 2011, Vláda Slovenskej
republiky zaradila našu obec do
prvého realizačného projektu
Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok
2011. Ide vlastne o projekt, ktorý sa týka protipovodňovej prevencie
v horských oblastiach. Realizácia projektu je podmienená tým, že sa
musí realizovať na poľnohospodárskej a lesnej pôde budovaním zdrží, zrazov, odrážok na cestách a budovaním malých jazierok. Zmysel
je v tom, že tieto drobné stavby musia zadržať určité množstvo vody
pri prívalových dažďoch, pri prietržiach mračien, búrkach, a tým
spomalí prítok vody do hlavných tokov. Projekt budeme realizovať
svojpomocne s nezamestnanými z ÚPSVaR.
Chceme hlavne riešiť lokalitu nižného konca od Bučinky smerom
na nižný koniec, lokalitu pri Materskej škole a lokalitu Sihelniansky
Hrádok. Sú to najviac ohrozované lokality pri výdatných dažďoch
a najviac ohrozovaný majetok občanov a obce.
Pred realizáciou tohto projektu v daných lokalitách budú zvolaní
vlastníci pôdy, bude s nimi odsúhlasený návrh riešenia danej lokality
a časový harmonogram. Projekt sa bude realizovať od mája do októbra roku 2011 a bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
Preto prosím vlastníkov pôdy, ktorých sa to týka, aby súhlasili
s týmto projektom, a tým zabránime škodám, ktoré nám voda môže
spôsobiť. Bližšie informácie týkajúce sa projektu získate na internetovej stránke www.krajina.gov.sk

Obec chceme aj naďalej
zveľaďovať
V súčasnosti pokračujeme so zemnými prácami na futbalovom
ihrisku a pokiaľ nám to počasie dovolí, chceli by sme do Veľkej noci
dokončiť výkopy na násypy plochy. Hneď po dokončení tejto práce
dôjde k vyrovnaniu terénu gredrom. Následne sa terén odvodní do
drenáží a obsype sa makadamom. Ešte pred výsevom trávnika je
nutné vybudovať oporný múr v hornej časti ihriska. Vo finálnej časti
sa na plochu nasype humus zmiešaný s kremičitým pieskom, vyrovná sa povrch a zaseje sa trávnik. Tieto práce chceme ukončiť v mesiaci máj 2011.
Toalety nachádzajúce sa pri školskej jedálni boli v dezolátnom
stave, preto bola nutná ich rekonštrukcia. V školskej jedálni sa
často poriadajú rôzne spoločenské a kultúrne akcie využívajú nielen
miestni občania, ale aj osoby z blízkeho a ďalekého okolia. Sme radi,
že túto rekonštrukciu sa nám podarilo zrealizovať v mesiaci január
a v súčasnej dobe zodpovedajú bežnému štandardu, pretože aj tieto
priestory sú vizitkou našej obce. V tom istom období sa vybudoval aj
prístrešok pred vstupom do nových tried v Materskej škole.
Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

3. strana /20. 4. 2011

Otvorenie nových tried
v materskej škôlke
Predškoláci v materskej škole po skončení zimných prázdnin nastúpili do nových tried. Rekonštrukcia starých priestorov trvala od
mája 2010. Rekonštrukciou vznikli dve nové priestranné triedy, hygienické zariadenie a šatňa. Otvorením tried sa navýšila kapacita materskej školy na 70 žiakov. Obec rekonštrukciu financovala z
vlastných zdrojov.
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Správa o hospodárení za rok 2010
Bežné príjmy
Rozpočet Skutočnosť
Daňové príjmy
338159
DPFO Výnos dane z príjmov .................................. 442540
Daň z pozemkov......................................................... 4979
5352
Daň zo stavieb............................................................ 9560
11405
Daň z bytov..................................................................... 66
52
Daň za psa...................................................................... 66
11
0
Daň za výherné hracie automaty................................ 2987
Daň za ubytovanie.........................................................165
0
Daň za užívanie verejného priestranstva.......................232
136
Daň za komunál. odpady a drobné stav. odpady........ 21742
19927
200 – Nedaňové príjmy
Z prenajatých budov................................................. 23236
16387
Správne poplatky......................................................... 996
1461
Pokuty, penále.................................................................. 0
351
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovar. a služieb.1261
20673
Poplatky a platby za jasle, materské školy ...................1328
700
1187
Poplatky a platby za stravné............................................. 0
Úroky............................................................................332
9
Príjmy z náhrad z poistného plnenia................................. 0
0
Príjem z dobropisov, elektrika...................................... 664
0
Transfery zo ŠR.......................................................... 7736
54412
Z toho: – Daňový úrad – výpadok dane..............................
25395
Fin. prostriedky pre MŠ z KÚ.............................................
5631
Dotácia na stravné deti v HN..............................................
1097
Prídavky na deti .................................................................
1141
Dotácia na register obyvateľov...........................................
671
Dotácia na životné prostredie.............................................
232
Dotácia na chránenú dielňu................................................
6046
Dotácia na pozemné komunikácie......................................
104
Dotácia z ÚPSV § 50 i.........................................................
2589
Dotácia školské potreby deti HN........................................
183
Dotácia voľby.....................................................................
1851
Dotácia na civilnú obranu..................................................
70
Dotácia na povodne............................................................
3593
Dotácia na podporu futbalu...............................................
5809
Príjem z predaja majetku pozemok................................... 0
1288
ŠFRB – schválený v r. 2009.............................................. 0
38335
Prevod prostriedkov z rezervného fondu.......................... 0
982
Príjmy bežn., kapitál. rozpočtu, fin. operácie..........517890
510827
Výdavky bežného a kap. rozpočtu......................................
oddiel 01116 Obce
Mzdy,príplatky OcÚ................................................. 66388
57313
Poistné do VsZP, SIDÉRIA, soc.,spol....................... 23900
24868
Cestovné náhrady......................................................... 100
0
Energia....................................................................... 4980
14420
Z toho teplo........................................................................
12765
Z toho elektrická energia....................................................
1655
Voda............................................................................. 100
0
Poštové služby, telekomunikačné................................7635
6944
výpočtová technika + telekomunikácie............................ 0
919
Všeobecný mat., kanc., čistiace, papier.......................3153
2025
Knihy, časopisy..............................................................332
511
Software, licencie......................................................... 664
394
Reprezentačné.................................................................. 0
275
Palivo, mazivá, oleje – autá..........................................3319
2711
Servis, údržba, súčiastky auta.................................... 1992
2185
Poistenie zákonné, havarijné...................................... 1992
1436
Karty, známky, poplatky...............................................166
97
Údržba výpočtovej techniky............................................. 0
44
Údržba telekomunikačnej techniky................................ 66
0
údržba prevádz. strojov, prístrojov................................... 0
19
Údržba budovy..............................................................332
132
Údržba softvéru............................................................ 996
1089
24
Reklama, propagácia.....................................................166
Všeobecné služby......................................................... 564
184
Špeciálne služby......................................................... 3984
495
Stravovanie..................................................................3319
6729
1264
Poistné budov............................................................. 1992
Poplatky za školenie..................................................... 664
195

Prídel do soc. fondu...................................................... 664
Kolkové známky............................................................... 0
Odmeny poslancom.....................................................1328
Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru (dohody)......... 664
Doplatená splátka za KIA................................................. 0
Oddiel 0112 Finančná oblasť
Audítorské služby......................................................... 664
Poplatky....................................................................... 996
Oddiel 0160 voľby...............................................................
Odmeny............................................................................ 0
Cestovné, správne, občerstvenie...................................... 0
Kancelárske potreby, vlajky, štátny znak.......................... 0
Reprezentačné.................................................................. 0
Dopravné......................................................................... 0
Oddiel 0170 Transakcie verej. dlhu
Splátka úroku úver+ŠFRB........................................11950
Splátka úveru........................................................... 21244
Oddiel 0320 požiarna ochrana...........................................
Energia......................................................................... 996
Materiál.........................................................................166
Palivo ako zdroj energie.................................................332
Servis,údržba áut..........................................................332
Palivo ako zdroj energie.................................................332
Servis,údržba................................................................332
Poplatky......................................................................... 66
Poistné požiarnikov.......................................................332
Rekonštrukcia budovy...................................................... 0
Oddiel 0451 miestne komunikácie
Všeobecný materiál ......................................................... 0
Údržba MK................................................................13278
geometrické plány............................................................ 0
Kolkové známky............................................................... 0
Prípravná projektová dokumentácia.......................... 9958
IBV oproti kostolu MK...............................................14273
Oddiel 0510 odpadové hospodárstvo
Smetné nádoby................................................................. 0
Odvoz odpadu............................................................ 6636
Poplatky za skladku...................................................14937
Oddiel 0560 verejné priestranstvo
Kotolňa energia................................................................ 0
Kotolňa údržba................................................................. 0
Poplatky za znečistenie ovzdušia...................................... 0
Oddiel 0620 rozvoj obcí
Mzda...........................................................................5975
Odvody....................................................................... 2509
Materiál............................................................................ 0
Stravovanie................................................................... 100
Poistné............................................................................ 66
Prídel do soc. Fondu......................................................... 0
Príspevok Drobnej prevádzke.......................................... 0
Oddiel 0630 vodné hospodárstvo
Energia..........................................................................166
Údržba............................................................................. 0
Projektová dokumentácia................................................. 0
Výstavba vodovodu................................................... 12484
Projekt.............................................................................. 0
Výstavba vodovodu....................................................13278
Oddiel 0640 Verejné osvetlenie
Energia........................................................................3319
Údržba verejného osvetlenia........................................ 664
Oddiel 0660 Bytové hospodárstvo
Energia........................................................................3319
Údržba hasiacich prístrojov............................................. 0
Údržba budov..............................................................3319
Poplatky za prípojku......................................................... 0
Rekonštrukcia a modernizácia bytových jednotiek.......... 0
Poistné...........................................................................332
Rekonštrukcia a modernizácia...............................132788
Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby (telovýchova)
Energia........................................................................3319

529
132
1328
3435
319
536
2193
1264
199
86
45
15
10122
20390
2567
72
20
7
61
360
0
503
57
377
1729
1020
493
5308
12630
143
9086
12280
938
401
243
6820
2798
26
0
0
101
29931
20
843
519
0
3854
0
6391
182
4061
64
222
801
39085
0
77701
320
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Materiál.........................................................................332
Dresy, lopty… z dotácie na futbal...................................... 0
Doprava futbalistov.....................................................3319
Údržba budov............................................................... 664
Odmeny na dohodu.......................................................... 0
Príspevok TJ............................................................... 2988
Nákup pozemkov............................................................. 0
Geometrické plány........................................................... 0
Výstavba ihriska TJ................................................... 73026
Oddiel 08205 Knižnica
Knihy.............................................................................166
Oddiel 08207 Kronika
Odmena za vedenie kroniky............................................. 0
Oddiel 08209 kultúra
Energia KD...................................................................... 0
Materiál............................................................................ 0
Údržba kultúrneho domu..............................................332
Kultúrne podujatia..................................................... 4647
Z toho Deň matiek..............................................................
Folklórne slávnosti.............................................................
Turbo (reklama v novinách, plagáty…) ..............................
Folklór spoločnými očami – projekt...................................
Popl. za znečistenie ovzdušia KD..................................... 0
Príspevok folkl. súborom.................................................. 0
Príspevok speváckemu zboru....................................... 498
Príspevok na Turbo........................................................332
Oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby.....................
Poplatky za MR................................................................ 0
Údržba MR....................................................................332
Propagácia (časopis Sihelník).................................... 2822
Oddiel 0840 Náboženské a iné spol. služby (opatrov. služba)
Energia..........................................................................332
Údržba cintorína...........................................................232
Členské združeniam ...................................................3320
Príspevok charite (opatrovateľská služba) ................. 6639
Príspevok na organ....................................................21941
Oddiel 09111 materská škola..............................................
Mzdy..........................................................................33194
Odvody...................................................................... 11618
Cestovné......................................................................... 66
Energia........................................................................3319
Voda................................................................................. 0
Poštovné........................................................................... 0
Interiérové vybavenie....................................................... 0
Knihy, časopisy............................................................... 33
Pracovný odev,obuv......................................................332
Všeobecný materiál (kanc., čist., učebné pomôcky)... 1992
Dopravné deti na výlet...................................................166
Údržba výpočtovej techniky..........................................332
Údržba strojov, prístrojov, zariadení................................ 0
Údržba budovy................................................................. 0
Poplatky........................................................................... 0
Stravovanie................................................................... 100
Poistné.............................................................................. 0
Prídel do SF...................................................................332
Dokončenie ihriska pri MŠ......................................... 1660
Rekonštrukcia MŠ.....................................................41492
Oddiel 09121 základná škola
Údržba budovy............................................................. 996
Kolkové známky............................................................... 0
Príspevok CZŠ.............................................................5153
Z toho – odpustové dni.......................................................
– Príspevok Rodičovské združenie.....................................
– Príspevok na školský klub................................................
Realizácia nových stavieb................................................. 0
oddiel 09601 školská jedáleň..............................................
Mzda.........................................................................19916
Odvody........................................................................6971
Vodné............................................................................... 0
Cestovné......................................................................... 66
Energia........................................................................3319
Interiér..........................................................................166
Nákup prevádzkových strojov a prístrojov....................... 0
Materiál (kanc., čist. …)............................................... 996

Sihelník 1
879
5810
1440
586
400
5797
4763
475
57
0
134
5011
950
64
6304
100
4884
520
800
95
180
349
775
251
691
873
119
340
1800
6639
22054
35736
15235
16
19208
121
6
1666
127
0
1737
0
0
76
58
23
0
57
509
0
21768
130
34
4945
200
90
4655
427
21860
8425
504
16
175
0
451
388
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Knihy, časopisy............................................................... 33
Pracovné odevy, obuv....................................................332
Údržba prevádzkových strojov......................................... 0
Údržba prístrojov v kuchyni......................................... 100
Údržba budovy................................................................. 0
Poplatok za rozbor vody................................................... 0
Poplatky banke................................................................. 0
Stravovanie................................................................... 100
Prídel do soc. fondu.......................................................332
Oddiel 10202 Starostlivosť o starých občanov
Stravné........................................................................1328
Oddiel 1040 Rodina a deti
Deň Mikuláša................................................................... 0
Stravovanie pre deti v hmotnej núdzi............................... 0
Stravné...............................................................................
Oddiel 10405 Rodina a deti prídavky
Ošatenie, učebné pomôcky…........................................... 0
Stravné vyplatené z prídavkov.......................................... 0
Oddiel 10703 Ďalšie soc. služby, pomoc občanom
Poplatky za soc. posudky, za soc. zariadenie.................... 0
Oddiel 10704 Pomoc občanom
Transfer jednotlivcom živel. Herudová..........................332
Nákup učebných pomôcok pre deti v HN......................... 0
Výdavky bežný, kapit. rozpočet, fin. operácie........517890

117
0
169
143
11
190
194
0
276
945
90
1098
631
361
779
247
250
182
510510

Stav na účtoch:
4006972001 Bežný účet..........................................33,17 €
4006976010 Odpady................................................ 35,3 €
4006973004..............................................................17,6 €
4006974015............................................................ 12,54 €
4006975018.............................................................27,65 €
4006977013.............................................................. 8,81 €
4006970006.......................................................... – 0,44 €
4006976002 Soc. fond.......................................... 199,66 €
4006978008 ŠJ..................................................... 501,99 €
4006974007............................................................. 3,81 €
4006971009............................................................. 6,49 €
Úver zo ŠFRB dočerpanie .....................................38 335 €
Vypracovala: Vlasta Kutláková

Schválenie projektu
„Folklór spoločnými očami.“
Obec Sihelné požiadala Trenčiansky samosprávny kraj, Správcu
fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR-ČR o finančný príspevok na projekt „Folklór spoločnými očami.“
Na základe splnenia podmienok bola táto žiadosť schválená s
výškou finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja 15 562,90 EUR a zo štátneho rozpočtu SR 1 830,93 EUR.
Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu sú schválené vo výške
18 309,30 EUR.
Finančné prostriedky sa použijú na tieto aktivity:
• Folklórne slávnosti pod Pilskom,
• Tanečná škola v prírode,
• Poznávajme tradičné hudobné nástroje,
• Poznávajme tradičné remeslá,
• Spoločne ušitý kroj,
• Národopisné slávnosti v Lhotce.
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Rozpočet príjmov obce

Rozpočet Obce Sihelné na roky
2011 – 2013 – príjmy
Bežné príjmy
2011
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku ............................................................................ 391 623
Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve ................................................ 370 000
111 003
121 001
Daň z pozemkov rok 2011 ................................................................................................. 4 750
121001
Nedopl. Pozemky 2009/2010............................................................................................ 2 296
121002
Daň zo stavieb 2011 .......................................................................................................... 9 258
121002
Nedoplatky na dani zo stavieb 2009/2010 ........................................................................ 5 270
Daň z bytu za rok 2011 ........................................................................................................... 49
121002
Daňové príjmy – dane za špecifické služby ........................................................................................ 29 234
133 001
Za psa
............................................................................................................................. 66
133004
Za predajné automaty ....................................................................................................... 2 987
133006
Za ubytovaciu kapacitu
133 012
Za užívanie verejného priestranstva .................................................................................... 100
133013
Za komunálne odpady 2011 ............................................................................................. 19793
133 013
Za komunálne odpady 2010 .............................................................................................. 2 024
133013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – nedoplatky........................................ 4 264
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ....................................................... 18 928
Z prenajatých budov (KD) ................................................................................................. 3884
212 003
212 003
Z prenajatých budov (Večierka) ........................................................................................ 1 000
212 003
Z prenajatých budov (Kozmetika) ....................................................................................... 240
212 003
Z prenajatých budov (Kaderníctvo) ..................................................................................... 228
212 003
Nájom z bytov č. p. 215 ..................................................................................................... 5 012
212 003
Nájom z bytov č. p. 485 ..................................................................................................... 8 564
Nedaňové príjmy – administratívne poplatky a iné poplatky a platby................................................... 4 070
221004
Správne poplatky(overenie podpisu) ................................................................................... 300
221004
Správne poplatky(overenie listín) ........................................................................................ 300
221004
Správne poplatky (stavebný úrad) ....................................................................................... 500
221004
Správne poplatky(trvalý pobyt) ............................................................................................ 170
223 001
Za vodné ........................................................................................................................... 600
223 001
Za relácie v MR .................................................................................................................... 480
223 001
Cintorínsky poplatok ........................................................................................................... 100
223 001
Poplatok na údržbu cintorína . ............................................................................................. 300
223 001
Kuchynský odpad .................................................................................................................. 20
223 001
Príjem za stravné (réžia v ŠJ) ............................................................................................... 700
223 002
MŠ – poplatok od rodičov ..................................................................................................... 600
Nedaňové príjmy – úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov........................................... 20
242
Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov .................................... 20
Tuzemské bežné granty a transfery .................................................................................................. 37 307
312 001
Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu životné prostredie ...................... 232
312 001
Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu – stavebný úrad ....................... 1 350
312 001
Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu – register obyvateľov .................. 500
312 001
Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu – cestná doprava ........................ 100
312001
Transféry v rámci VS – na MŠ ........................................................................................... 5 631
312001
Transféry v rámci VS – stravné deti v HN.......................................................................... 1 200
312001
Transféry v rámci VS – ÚPSVR (refundácia mzdy § 50i) .................................................. 6 000
312001
Transféry v rámci VS – učebné pomôcky pre deti v HN........................................................ 200
312001
Transféry v rámci VS – UPSVR (chránená dielňa) ............................................................ 4 700
Finančný príspevok – folklór spoločnými očami ................................................................................. 17 394
Bežné príjmy spolu: . ................................................................................................................ 481 182
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
233 001 Z predaja pozemkov
Tuzemské kapitálové granty a transfery
322 001 Zo štátneho rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu:
Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
453
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
454 001
Prebytok hospodárenia pred. roka

2012
407 082
384 800
4 750
2 672
9 258
5 553
49
29 234
66
2 987

2013
421 882
399 600
4 750
2 672
9 258
5 553
49
29 234
66
2 987

100
19 793
2 024
4 264
18 928
3 884
1 000
240
228
5 012
8 564
4 070
300
300
500
170
600
480
100
300
20
700
600
20
20
19 913
232
1 350
500
100
5 631
1 200
6 000
200
4 700

100
19 793
2 024
4 264
18 928
3 884
1 000
240
228
5 012
8 564
4 070
300
300
500
170
600
480
100
300
20
700
600
20
20
19 913
232
1 350
500
100
5 631
1 200
6 000
200
4 700

479 247

494 047

. ................................................................................................................ 481 182

479 247

494 047

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu............................................................................................... 481 182

479 247

494 047

Príjmové finančné operácie
Bežné príjmy

Rozpočet výdavkov obce
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Rozpočet Obce Sihelné na roky
2011 – 2013 – výdavky
Bežné výdavky
2011
01.1.1 Výdavky verejnej správy......................................................................................................... 127 821
610
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania.............................................66 388
622
620
Poistné a príspevok do poisťovní....................................................................23 900
631001
631
Cestovné náhrady...............................................................................................100
632001
632
elektrika...........................................................................................................3 000
632001		
teplo.................................................................................................................2 324
voda....................................................................................................................100
632002		
632003		
Poštovné .........................................................................................................1 500
632003		
Telekomunikačné služby..................................................................................5 000
633002
633 002
Výpočtová technika.........................................................................................1 000
633004
633004
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia............................................................500
633006
633 006
Všeobecný materiál-kancel.potreby,tlačiva..................................................... 3 150
633009
633 009
Knihy,časopisy,noviny,učebnice.........................................................................500
633013
633 013
Softvér a licencie................................................................................................ 664
633016
633 016
Reprezentačné................................................................................................... 200
634001
634 001
Palivo, benzin, nafta........................................................................................ 3 319
634 002
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené..............................................1 000
634002
634003
634 003
Poistenie..........................................................................................................1 992
634004
634 004 Dopravné........................................................................................................... 200
634005
634 005
Dialničné známky, poplatky...............................................................................166
635002
635002
údržba výpočtovej techniky................................................................................100
635003
635 003
Údržba telekomun.techniky...............................................................................100
635004
635 006
údržba kanc.strojov,prístrojov............................................................................100
635005		
údržba strojov,prístrojov....................................................................................300
635006		
údržba hasiacich prístrojov.................................................................................332
635009		
údržba softwéru............................................................................................... 1 100
637003		
Reklama na internete..........................................................................................166
637004
637 004
všeobecné služby/napr.kolky,remesel.služby......................................................560
637005
637 005
Špeciálne služby-BOP........................................................................................660
637012
637 012
Poplatky notarské,súdne....................................................................................100
637014
637 014
Stravovanie......................................................................................................5 000
637015
637 015
Poistné-majetku OcÚ......................................................................................1 300
637016
637 016
Prídel do sociálneho fondu..................................................................................500
637026
637 026
Odmeny poslancom.........................................................................................1 000
637027
637 027
Dohody o vykonaní práce................................................................................1 500
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť...................................................................................................2 664
637005
611
audítorské služby............................................................................................... 664
614
Odmeny................................................................................................................35
620
Poistné a príspevok do poisťovní...........................................................................80
637012		
poplatky banke................................................................................................1 200
637012
637 012
koncesionarske služby........................................................................................800
01.7.0 Transakcie verejného dlhu....................................................................................................... 32 974
651002
651 002
Splátky úrokov z úveru................................................................................... 11 950
821005
821 005
Splátky úveru ................................................................................................ 15 912
821007
651 002 10 Splátky úveru zo ŠFRB.................................................................................... 5 112
03.2.0 Ochrana pred požiarmi............................................................................................................2 326
632001
633 010
Energie...............................................................................................................996
633006
634001
Materiál..............................................................................................................166
634001
634 001
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny...........................................................232
634002
634 002
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.................................................332
		
Občerstvenie, súťaže...........................................................................................100
04.7.3 Cestovný ruch . .....................................................................................................................1 000
637003
633 009
Sihelník............................................................................................................1 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi............................................................................................................22 200
633006
633 006
Všeobecný materiál-nádoby...............................................................................500
637012		
Za uloženie a likvidáciu odpadu.....................................................................13 500
634004
634 001
Doprava Rabčan..............................................................................................8 200
05,6,0		
Verejná zeleň.................................................................................................... 500
635006		
Verejná zeleň - údržba.........................................................................................500
6.2.2 Rozvoj obcí - obecné služby....................................................................................................... 11 734
611 111 Tarifný plat....................................................................................................... 5 975
621
Poistné, príspevky do poisťovní.......................................................................2 509
621 111 Všeobecný materiál/mat.,náradie../...................................................................100
632
prídel do SF.........................................................................................................100
633
Pracovné oblečenie, obuv.....................................................................................50
633 111 Príspevok DP................................................................................................... 3000
06.3.0 Vodovod....................................................................................................................166

2012
131 434
69 045
24 856
100
3 000
2 324
100
1 500
5 000
1 000
500
3 150
500
664
200
3 319
1 000
1 992
200
166
100
100
100
300
332
1 100
166
560
660
100
5 000
1 300
500
1 000
1 500
2 664
664
37
84
1 200
800
32 974
11 950
15 912
5 112
2 326
996
166
232
332
100
1 000
1 000
22 200
500
13 500
8 200
500
500
11 734
5 975
2 509
100
100
50
3 000
166

2013
135 044
71 699
25 812
100
3 000
2 324
100
1 500
5 000
1 000
500
3 150
500
664
200
3 319
1 000
1 992
200
166
100
100
100
300
332
1 100
166
560
660
100
5 000
1 300
500
1 000
1 500
2 664
664
39
88
1 200
800
32 974
11 950
15 912
5 112
2 326
996
166
232
332
100
1 000
1 000
22 200
500
13 500
8 200
500
500
11 734
5 975
2 509
100
100
50
3 000
166
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Rozpočet výdavkov obce

Rozpočet Obce Sihelné na roky
2011 – 2013 – výdavky
632001
635 004
energia (el.)........................................................................................................ 166
06.4.0 Verejné osvetlenie .................................................................................................................... 3 983
632 001
Energie . ......................................................................................................... 3 319
632001
635006
635006
Rutinná a štandardná údržba ............................................................................ 664

166
3 983
3 319
664

166
3 983
3 319
664

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované .............................................................. 6 151
632001
632
Energia, voda ................................................................................................. 3 319
635
Údržba ........................................................................................................... 2 500
635006
637015
637
Poistné bytovka ................................................................................................. 332

6 151
3 319
2 500
332

6 151
3 319
2 500
332

08.1.0 Rekreačné a športové služby ................................................................................................... 17 151
632001		
El. energia ...................................................................................................... 3 319
634004
634
Doprava futbalistov ........................................................................................ 3500
642002
637
Príspevok tenisový oddiel ................................................................................. 332
642002
642
Príspevok futbalový oddiel ........................................................................... 10 000

17 151
3 319
3 500
332
10 000

17 151
3 319
3 500
332
10 000

300
300
166
166

300
300
166
166

08.2.0.5. Knižnica
633006		
Obecná kronika
637027		

. ....................................................................................................................... 300
Nákup kníh ....................................................................................................... 300
. ....................................................................................................................... 166
Odmena za vedenie kroniky .............................................................................. 166

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
632001
637
KD – kúrenie,energia ..................................................................................... 3 200
3 200
635006		
KD – údržba budovy ......................................................................................... 500
500
637003		
Deň matiek ........................................................................................................ 100
100
637003
635 006
Folklórne slávnosti ......................................................................................... 4 240
3 325
		
Folklór spoločnými očami ............................................................................. 13 610		
642002		
Príspevok Turbo ............................................................................................. 1 326
1 326
		
Spol. včelárov .................................................................................................... 330
330
		
Rôzne kultúrne aktivity ..................................................................................... 500
500

3 200
500
100
3 325
1 326
330
500

Miestny rozhlas ............................................................................................... 532
Údržba MR ....................................................................................................... 332
Popl. ochranným autor. zväz ............................................................................. 200

532
332
200

532
332
200

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..................................................................................... 10 191
632001
632 001
Energie – dom smútku ..................................................................................... 332
635006
635
Rutinná a štandardná údržba – Dom smútku ..................................................... 66
635006
635 006
Budov, objektov alebo ich častí – cintorín ......................................................... 166
642006
642
Členské príspevky – ZMOS, ZMOBO .............................................................1 660
642007		
Príspevok opatr. služba, Spišska charita ........................................................ 7 469
642007		
Príspevok spev. súboru ..................................................................................... 498

10 191
332
66
166
1 660
7 469
498

10 191
332
66
166
1 660
7 469
498

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou .................................................................... 58 171
611		
Tarifný plat ................................................................................................... 34 500
620		
Poistné, príspevky do poisťovní ................................................................... 12 058
632001		
Energia,teplo ................................................................................................. 3 319
632002		
Voda .................................................................................................................. 200
632003		
Poštovné ............................................................................................................. 20
633006		
Všeobecný mat.(kanc., učebné, čistiace) . ...................................................... 1 992
633009		
Knihy, časopisy ................................................................................................. 150
633010		
Pracovné oblečenie, obuv .................................................................................. 332
635006		
Údržba hasiacich prístrojov .............................................................................. 100
637014		
Stravné .............................................................................................................. 100
637016		
Príspevok do SF ................................................................................................ 400
		
Nábytok ......................................................................................................... 5 000

55 033
35 880
12 540
3 319
200
20
1 992
150
332
100
100
400

56 895
37 260
13 022
3 319
200
20
1 992
150
332
100
100
400

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ......................................................................... 4 987
642004		
Príspevok Rada školy ........................................................................................ 332
642004		
Príspevok školský klub ................................................................................... 4 655
. ....................................................................................................................... 664
09.5.0. Vzdelávanie
637001		
Školenia, kurzy ................................................................................................. 664

4 987
332
4 655
664
664

4 987
332
4 655
664
664

08.3.0.		
635006
632 001
637012
635

Rozpočet výdavkov obce
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Rozpočet Obce Sihelné na roky
2011 – 2013 – výdavky
09.6.0.1 Školská jedáleň................................................................................................................... 33 111
611		
Tarifný plat .................................................................................................... 19 916
Poistné, príspevky do poisťovní ..................................................................... 6 971
620		
632001		
Plyn ................................................................................................................... 200
632001		
Elektrika ........................................................................................................ 3 300
633006		
Všeobecný mat. (kanc., čist., zariadenie kuchyne)............................................ 996
633009		
Knihy, časopisy ................................................................................................. 100
Pracovné oblečenie, obuv .................................................................................. 332
633010		
635005		
Údržba stravovacích zariadení .......................................................................... 332
635006		
Údržba kuchyne ................................................................................................ 332
637012		
Poplatky banke .................................................................................................. 200
637014		
Stravné .............................................................................................................. 100
637016		
Príspevok do SF ................................................................................................ 332
10.2.0.2 Dôchodcovia ................................................................................................................... 1 328
30.01.3644 611
Stravné ........................................................................................................... 1 328
		
Príspevky ...................................................................................................... 1 400
		
Stravné deti v HN ........................................................................................... 1 200
		
Učebné pomôcky deti v HN ............................................................................... 200

34 185
20 712
7 249
200
3 300
996
100
332
332
332
200
100
332
1 328
1 328
1 400
1 200
200

35 252
21 500
7 528
200
3 300
996
100
332
332
332
200
100
332
1 328
1 328
1 400
1 200
200

. ....................................................................................................................... 332
Príspevok pri živelných pohromách .................................................................. 332

332
322

322
322

Bežné výdavky spolu:........................................................................................................... 346 597

353 126

10.7.0.4.		
642014		

Kapitálové výdavky........................................................................................................... 132 650
140 921
0.3.2.0		
Miestne komunikácie .................................................................................. 19 500
50 000
		
Geometrické plány ......................................................................................... 1 500		
		
Projekty . ...................................................................................................... 15 000		
0.6.2.0
716
Výkup pozemkov ............................................................................................ 3 000		
		
vodovod ........................................................................................................ 20 000
20 000
		
násyp cesty ................................................................................................... 20 000
20 000
		
zemné práce ................................................................................................. 10 000
10 000
0.6.3.0		
CZŠ ............................................................................................................ 10 000		
		
Projekty........................................................................................................ 10 000		
		
Verejné priestranstvo ..................................................................................... 9 650
		
projekty .......................................................................................................... 8 650
		
geodetické práce .............................................................................................1 000

50 000

08.1.0 Rekreačné a športové služby .................................................................................................. 78 000
73 000
		
rekonštrukcia futbalového ihriska ............................................................... 65 000		
717
projekty šatne ................................................................................................. 3 000
73 000
717
oporný múr – šatne......................................................................................... 7 000		
		
výkup pozemkov ............................................................................................ 3 000		

50 000

Materská škola ............................................................................................. 6 904		
zateplenie budovy MŠ .................................................................................... 6 904		
výmena okien ............................................................................................... 20 000
rekonštrukcia hyg. zariadení ........................................................................ 10 000
rekonštrukcia priestorov MŠ, omietky, maľby .............................................. 10 921

40 921

09.1.1.1. 717
		
		
		
		

50 000

Bežné výdavky + finančné operácie .........................................................................................................

346 597

353 126

Kapitálové výdavky spolu ..............................................................................................................................

132 650

140 921

Rozpočtové výdavky spolu ............................................................................................................... 481 182

479 247

494 047

Bežné príjmy

. ................................................................................................................ 481 182

479 247

494 047

Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu .................................................................................................................. 481 182
Hospodárenie celkom – schodok, + prebytok ............................................................................................. 0
		

479 247
0

494 047
0

Kapitálové príjmy

		
		

Starosta obce: Mgr. Jozef Gabriel
Hlavný kontrolór: Anna Luscoňová
Ekonómka obce: Mgr. Vlasta Kutláková
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Po stopách Svätého Otca
Jána Pavla II.
Určite
vieme,
akým
úžasným
pútnikom
bol
v blahej pamäti
Svätý Otec Ján
Pavol II. a ako miloval prírodu, rieky, vrchy, Vysoké
Tatry.

lebná krajinka plná kopcov s najvyššími štítmi Mogielica, Cwilin, Jasieň. Je tam veľa chodníkov,
ktorými prešiel Svätý Otec a preto sa volajú Papieske szlaki, teda
Pápežské chodníky, ktorými môžeme prejsť i my. Okrem toho rád
chodieval lyžovať na lyžiarske vleky z poľskej strany.

Ešte ako krakovský arcibiskup a kardinál rád chodil
do hôr. Tie sú aj blízko našej obce. Karol Wojtyla často navštevoval poľské farnosti patriace do krakovského
arcibiskupstva. Vždy si pritom našiel čas zájsť
do prírody, ktorej
slovenskú časť poznáme ako Oravské
Beskydy. Je to ma-

Málokto vie, že náš milovaný
Svätý Otec navštívil kopce Babia
hora (1725 m n. m.) a dokonca
osobne aj vrch nad našou obcou,
Pilsko, (1558 m n. m.) v septembri 1978 – tesne pred konkláve
v Ríme, konané 16. 10. 1978, kedy bol zvolený za nástupcu svätého Petra.
Je známe, že
na Babej hore sa
nachádza pamätná tabuľa posvätená spišským diecéznym biskupom
Prof. Františkom
Tondrom. Táto tabuľa nám pripomína, že tu vystúpil Svätý Otec Ján
Pavol II. Tento rok
uplynie 15 rokov
od položenia pamätnej tabule Svätému otcovi.

Plán vývozu na rok 2011
separovaného odpadu
Vývoz plastov:
Január ..........................12.1. 2011
Február ......................... 7. 2. 2011
Marec ............................7. 3. 2011
Apríl ............................. 8. 4. 2011
Máj ............................... 4. 5. 2011
Jún ................................ 3. 6. 2011
Júl ..................................7. 7. 2011
August .......................... 3. 8. 2011
September .....................7. 9. 2011
Október ...................... 6. 10. 2011
November ....................7. 11. 2011
December ...................5. 12. 2011

Vývoz skla:
Január........................17. 1. 2011
Február..................... 11. 2. 2011
Marec....................... 11. 3. 2011
Apríl......................... 14. 4. 2011
Máj............................. 9. 5. 2011
Jún.............................. 9. 6. 2011
Júl............................. 12. 7. 2011
August........................ 8. 8. 2011
September................ 12. 9. 2011
Október.................. 13. 10. 2011
November................14. 11. 2011
December............... 12. 12. 2011

dí. Nie každý však môže zdolať vysoké vrchy, a predsa všetci – mladí i starí, zdraví i chorí môžeme
kráčať po stopách tohto veľkého
pápeža. Ako? Kráčajme životom
podľa jeho príkladu s očami upretými na jasný cieľ – nasledujme ho
vo vernosti Kristovi v láske k Bohu i k ľuďom, vo vytrvalosti pri nesení kríža – choroby, či iného utrpenia. Potom môžeme aj my dosiahnuť ten najvyšší vrchol: budeme večne prebývať v Božej prítomnosti a z toho sa budeme tešiť ešte
viac, ako z blahorečenia Jána Pavla II., nášho milovaného pápeža.
Peter Chudják
Ilustračné fotografie V. Briš

V lete za jasného a slnečného počasia, môžeme zazrieť z vrcholu Babej hory či Pilska jeho rodné mesto Wadowice. Pápežské
chodníky sú prístupné pre všetkých ľu-
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Školský spravodaj

Jar

Novinománia
Košice taja cenu pôžičky,
Cibulková porazila jednotku,
Vedci objavili roztavené peklo…, toľko informácií na
jednej strane denníka SME.
Listujem novinami a zrazu sa
prichytím pri tom, že stranu
už neprevraciam, ale čítam.

To je cieľom médií, zaujať čitateľa, poslucháča alebo diváka
a pritom mu odovzdať nové poznatky a rady. No časopisov i televíznych programov pribúda a treba si spomedzi nich dobre vybrať.
Mnohé nám môžu ublížiť, preto
je tu mediálna výchova. Na našej
škole sa spustil projekt, ktorý má
žiakom priblížiť dôležitosť čítania
a vhodný výber akýchkoľvek médií, medzi ktoré samozrejme patria aj noviny. Žiaci dostali pracovné zošity na rôzne hodiny, ako literatúru, občiansku výchovu alebo informatiku. Viackrát v týždni prídu pani učiteľky na hodinu
s hŕbou novín. Vtedy všetci vedia,
že nebude obyčajná hodina, ale sa
budú robiť cvičenia z pracovného

zošita a denníka SME. Cvičenia
sú väčšinou zábavné a nikdy sa pri
nich nenudíme, naopak môžeme
sa veľa dozvedieť a pritom si vôbec neuvedomujeme, že sa učíme.
Vždy sme si mysleli, že noviny sú
nudné, plné politiky a športových
výkonov určené pre dospelých ľudí. Naučili sme sa však, že aj deti si
v nich nájdu tému, ktorá ich zaujme. Stačí ich len otvoriť, pozorne
prelistovať a potom zistíte, že noviny už nelistujete, ale čítate.
A čo môžete spraviť s novinami,
keď ich prečítate?
Môžete ich použiť:
• na kúrenie
• na leštenie okien
• na výrobu lodičiek a lietadielok
• na zakrytie nábytku, keď sa
maľuje
• na čiapku
• na modelovanie
• ako perina pre bezdomovca
• ako náhrada prútia na pletenie dekoračných košíčkov
• na lepenie zamilovaných básní
Paulínka Chudjáková, 9. B

Vykľulo sa kuriatko roku, zobúdza sa, rozprestiera krídelká.
Na dedinu sa usmieva slniečko,
lúčom budí nahú zem. Prvé hlásky prvosienok, podbeľov a snežienok tkajú pre zem pestrofarebnú košieľku. Teplé vetry vrátili sa z ciest a tu privítal ich zbor
mladučkých slávikov. I štebocú si,
vyspevujú jarné piesne o zurčiacom potôčiku a malých žabkách
plávajúcich v ňom. Všetko vôkol žije, hrá sa, aj vietor sa smeje na ďaleké vrcholce zasnežených
veľhôr. Veď on už prešiel všetky
kúty i tie z tých prísnych kopcov.
A čo tu? Kvapka po kvapke leje
sa mlieko dažďa z nebies na zem,
by napojili sa smädné lúky a zarodili kytice kvetov. Deti sa konečne hrajú s loptou vonku pod
belasým nebom. Chodia bosou

Korbáč,vodu, kraslíc moc
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie šťastie úsmev v tvári
želáme Vám k sviatku jari.
Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
Vám želá redakčná rada
časopisu Úsmev.
Naša adresa:
usmevczs@gmail.com

pätou po tej prvej najčerstvejšej
tráve. A šteklí tú malú pätu, aby
sa tešili obidve – dieťa, aj to stebielko. Jar patrí hlavne deťom,
roľníkovi i kvetom, kuriatkam
i slniečku, dažďu aj dúhe. Keď
osuší sa zem od zimy, roľník vyjde na pole. Pluhom brázdi pôdu,
aby pripravil hniezdo pre semienka. Oni tam budú rásť až do jesene a čakať, kým ich opäť pluhom
neodorie a nepozbiera do komory.
Roľník večer príde z poľa, vloží
hlavu do dlaní a premýšľa o jari.
Že začína v marci a končí v júni,
že nič sa nekončí a jar tu bude
opäť, že vždy zažijeme po tuhej
starobe zimy zrod a detstvo jari,
že zopakujú a vrátia sa krásy roka. O tom premýšľa ten roľník.
Šéfredaktorka
Paulínka Chudjáková, 9. B
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Oslava šlabikára
Prvou knihou, ktorú si dieťa prečíta samo, je jeho šlabikár, ktorý
dostane hneď pri jeho príchode
do školy. Taký šlabikár si preto
treba vážiť, lebo nás naučí prvé
základy gramotnosti.
Dňa 28. 3. sme sa boli pri prvákoch pozrieť, ako svoju prvú knihu oslavujú. Vybrali si na to naozaj vhodný čas, veď kedy oslavovať knihu, ak nie práve v marci, ktorý je mesiacom knihy?
Po otvorení prváckej triedy sme
sa ocitli v rozprávke O ŠÍPOVEJ

RUŽENKE. Namiesto pani učiteliek tam stála Ruženka a čarodejnica, ktoré žiakom zadávali rôzne úlohy na interaktívnej
tabuli a rôzne hry, pri ktorých
mohli žiaci ukázať svoju tvorivosť. Prváčikovia boli veľmi tvoriví a veselí. Svojou aktivitou tak
potešili svoje mamičky, ktoré sa
prišli na ne pozrieť i pani učiteľky. A ako inak, každá rozprávka
musí skončiť poriadnou oslavou,
ktorá nechýbala ani tu.
Mária Chudjaková, Petra
Ľudmová 5. A

Zo školy

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

Kalendárium
21. 2. MD materinskej reči
„Vtáka poznáš po perí, človeka po reči,“ hovorí slovenské príslovie. Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa.
Dnešná doba je charakterizovaná tým, že sa otvorili brá-

ny do sveta, učíme sa cudzie jazyky, pritom však často zabúdame na náš vlastný, rodný krásny
jazyk. Veď bezchybný písomný či
hovorený prejav je našou vizitkou,
ktorú podávame svetu...
(úryvok z vysielania
v našom školskom rozhlase)

22. 3. Svetový deň vody
O dažďovej kvapke Evke
Raz veľmi veľmi pršalo. Dažďové kvapky padali na zem.
Všetky okrem jednej. Volala sa
Evka. Táto kvapka, ako tak padala, pozerala na vodu a povedala si:
„Och, och, aká je tá voda špinavá,

mala by som ju vyčistiť, ale som veľmi maličká a slabá. Ale čo, ja niečo
vymyslím – zavolám si deti.“ Deti
dažďovej kvapke pomohli a tá potom povedala deťom, aby nikdy
neznečisťovali vodu, lebo voda je
potrebná pre každý život. Tonko,
Patrícia S., Jakub, Lucia, 2.B

Dažďová kvapka bola smutná, že ľudia hádžu do potoka
smeti a ona tam nemôže bezpečne pristáť. Preto sa rozhodla, že im povie, čo si myslí.

Keď stekala po oknách, zanechala tam odkaz, ktorý si ľudia všimli a uznali, že má pravdu.
Tibor, Soňa,
Peter, Anastázia, 2. B

Dažďová kvapka nemá rada, keď ľudia znečisťujú vodu.
Dažďová kvapka im v tom chcela zabrániť. Začala hovoriť: „Ľudia, neznečisťujte vodu! Je voda vari
odpadkový kôš?“ „Ja som síce ma-

lá kvapka, ale viem, že sa to nesmie.
Voda je pre všetkých životom. Pijete ju každý deň.“ A tak sa ľudia dohodli, že ju nebudú znečisťovať.
Marek, Adrián,
Paťa B., Ľubo 2. B
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tešíme sa na jabĺčko
Jablko tu bolo odpočiatku.
Stretli sme sa s ním už pri Adamovi a Eve. Zlý had naviedol
Evu, aby jedla zo zakázaného stromu – jablko. Eva však
nechcela, no nakoniec sa dala nachytať a naviedla Adama
na sladký plod, ktorý predstavoval hriech.
Tak porušila zákaz a Pán Boh
ich vyhnal z Rajskej záhrady.
Po tomto pravdivom príbehu ľuďom zachutili jabĺčka (a aj hriechy), ale tentokrát ich nejedli zo
zakázaného stromu, ale začali si ich pestovať sami. V dnešnej
dobe má takmer každá záhrada
svoju vlastnú jabloň, o ktorú sa
domáci musia poctivo starať, aby
mali sladký výsledok. Naša škola takú jabloň nemá, no my žiaci predsa jeme sladké plody, lebo
sme sa zapojili do projektu „Jabĺčko“, ktorým podporujeme na„Prečo si
nevážite vodu a špiníte
ju?“ spytovala s kvapka ľudí. „Veď bez nej nemôžete žiť ani vy,
ani zvieratá! Ja vám v tom zabrá-

še zdravie a učíme sa jesť zdravé jedlo. V bufete sa ovocie ihneď
vypredá. Zo sladkých či kyslých
jabĺk sa robí aj jablkový džús.
Prostredníctvom tohto projektu
môžeme aj my takýto džús piť. Je
zdravý, je to 100% šťava.
Síce je jabĺčko iba malé, no
obsahuje veľa vitamínov, napríklad aj vitamín C a vodu. Vitamíny jabĺčka znižujú krvný tlak,
stabilizujú hladinu cukru v krvi, prečisťujú črevá a posilňujú
imunitný systém a ďasná.
Jabĺčka poznáme červené –
zelené, kyslé – sladké, menšie –
väčšie, a preto sa delia na rôzne
odrody napríklad: Goldenky, Jonagold, Golden, Pinova, Idared,
Vanda.
Jabĺčko je síce malé, ale svojimi vitamínmi dokáže robiť veľké
veci pre naše zdravie.
Tánička Pindjáková 6. B
nim. Pôjdem k Bohu a poviem mu,
nech aspoň mesiac nezaprší!“ Ako
povedala, tak aj urobila. Ľudia si
potom uvedomili, že voda je naozaj vzácna.
Františka,
Karol, Aďka, 2. B

4. strana /18. 4. 2011

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

Kalendárium
25. 3. Deň počatého dieťaťa
Symbolom pre tento deň je biela stužka, ktorá vyjadruje rešpektovanie práva na život a úctu ku
každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Hlavným organizátorom je Fórum života-ERKO je jeho aktívnym členom. Zá-

roveň je tento deň sviatkom Zvestovania Pána – deň počatia Božieho Syna. Na našej škole sme si
tento deň pripomenuli samozrejme tiež. Dievčatá zo Zdravotníckeho krúžku nám cez veľkú prestávku odovzdávali biele symboly – stužky.

1. 4. Medzinárodný deň vtáctva
Prvý apríl – samozrejme –
oslávil každý po svojom. Nachytávali sme spolužiakov, kamará-

tov, učiteľov i rodičov. No jednoducho – robili sme samé vtákoviny.
Nikola Pindjaková, 9. B

Žiackym perom
Príroda
Je s nami, i keď na ňu zabúdame,
stará sa o nás, i keď my jej ďalšiu ranu dáme.
Ukáže nám svoju krásu vždy znova,
aj keď asi tuší, ako sa chamtivec zachová.
Do koša patria odpadky
a nie v lese robiť skládky.
To si vždy zapamätaj,
a podľa pravidiel sa správaj.
ESO 6. B, P. Gnidjak 5. A

Zajac Šibač, Miroslava Hajdučáková 4. A

Žlté kvetiny jari

S prvými jarnými lúčmi a miznúcim snehom sa ešte spoza starej trávy pretĺkajú prvé žlté jarné kuriatka, ktoré nielen potešia naše unavené pohľady po dlhej zime, ale zohrejú a liečia naše telo. Áno,
prišla jar a k nej neodmysliteľne patria aj tieto bylinky, ktoré zdobia
naše lúky: podbeľ, prvosienka a neskôr aj púpava. Neviem, či si uvedomujete, milí čitatelia, že tieto rastlinky sa využívajú aj na výrobu
liekov a v ľudovom liečiteľstve.

Eskova rýmovačka
V lese žije sýkorka,
je to dobrá doktorka.
Navštívil ju malý syseľ,
že má veľmi slabú myseľ.
Pod kameňom zmija syčí,
chlapec Janko pri nej kričí.
Z vrecka sa mu cukor sype,
krtko vedľa dieru rýpe.
Tetin dobrý syn,
stratil práve PIN.
Bez učenia nie je nič,
preto sa vždy riadne uč!
3. B (kolektívna práca)

Podbeľ liečivý patrí k trvácim bylinám.
Moju babku učili odmala, aby zbierala podbeľ, lebo má liečivé účinky, ktoré utišujú kašeľ a záchvaty,
uvoľňuje hlieny pri liečbe dýchacích orgánov, je priaznivý proti zápalom horných dýchacích ciest,
prieduškovým katarom a astmatickým záchvatom.
Z odvaru podbeľa sa pripravujú kúpele a obklady na ťažko hojace sa rany, kožné vyrážky.
Čerstvé a umyté listy sa prikladajú na kĺby a zapálené žily.

Vyliahlo som sa, Nikolka
Herudová 4. A

Prvosienka jarná je tiež trváca
bylina a podobne ako podbeľ sa
používa ako
pomocný
liek pri zápaloch horných dýchacích ciest.

Často sa okrem čajov vyrábajú
z prvosienky aj kvapky a rôzne extrakty.
Púpavu lek á r s k u
často
považujeme
za burinu,
ktorá rastie
v záhradách a na našich dvoroch
a poliach. Na rozdiel od podbeľa a prvosienky rastie od apríla do októbra a v lekárstve sa využíva aj jej koreň, z ktorého čaje
a extrakty zlepšujú chuť do jedla
a trávenie. Tiež pomáha pri problémoch so žalúdkom a žlčníkom.
Určite tiež viete, že z krásnych
strapatých hlavičiek sa dá vyrobiť
sladký med. Jeho výroba nie je vôbec náročná a zvládnete ju určite
aj vy, milí čitatelia. Želáme vám
dobrú chuť.
Potrebné prísady
• 400 rozkvitnutých

hlávok
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púpavy • 2 kg cukru • 2 citróny •
2 l vody
Postup prípravy
• Nazbierame púpavy. Umyté púpavy dáme do hrnca a zalejeme 2 l
vriacej vody.
• Pridáme 2 umyté citróny nakrá-

Bylinkárka

Jedného dňa sa babka bylinkárka vybrala na byliny do lesa.
Bolo tam toľko byliniek, že nemala ani toľko košíkov na liečivé rastlinky. Babička prišla do-
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jané na kolieska a povaríme asi
15 minút.
• Necháme lúhovať 24 hodín.
• Na druhý deň precedíme a púpavy dobre vyžmýkame.
• Pridáme cukor a varíme 1 až 2
hodiny, kým nezhustne.
Dominika Zboroňová, 9. B

mov po väčší a ten naplnila. Doma z byliniek varila liečivé čaje
pre svoje vnúčatká.
Erika, Žanetka,
Tibor, Juro, Tibor – 3. B

Kačka, Brezoňaková 5. A

Naši ochrancovia, naši patróni
Don Bosco
Taliansky kňaz Ján Bosco žil v Turíne v 19. storočí a venoval sa
výchove chudobných a opustených chlapcov. Celý svoj život venoval tomu, aby konkrétnym výchovným úsilím pomohol „uličníkom“
stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. Valdocco bolo vtedy
okrajovou turínskou štvrťou a don Bosco tam pre chlapcov zriadil
stredisko na dobré využitie voľného času. Dom, ktorý im poskytoval
rodinné prostredie, dielne a triedy na výučbu remesla.
Čo ho k tomu podnietilo?
8. decembra 1841 – na sviatok
Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie, keď sa don Bosco pripravoval na svätú omšu, kostolník
vyhnal zo sakristie chlapca, pretože odmietol miništrovať. Dona Bosca vyrušil ich krik. Zavolal
k sebe chlapca a priateľstvo, ktoré
sa zrodilo medzi kňazom a Barto-

lomeom Garellim bolo prvým semienkom oratória, ktoré sa stalo útočiskom, domovom a školou pre mnohých chlapcov z ulice.
Ich počet sa neustále zväčšoval
a v marci 1846 ich bolo štyristo.
Don Bosco zorganizoval pre
svojich uličníkov večernú školu,
navštevoval ich v práci a postup-

Sv. Blažej

Je isté, že bol biskupom v Sebaste, v ďalekom Arménsku, kde
aj zomrel ako mučeník za cisára
Licínia niekedy okolo roku 316.
Sv. Blažej bol pôvodne lekár. Neskôr sa stal biskupom v meste
Sebaste.
Keď vypuklo prenasledovanie
za cisára Licínia, Blažej sa skryl
v horách, kde žil v jednej jaskyni spolu s divými zvermi. Objavili ho poľovníci, ktorí o ňom podali
správu úradom. Úrady dali Blažeja uväzniť. Vo väzení prichádzali
k biskupovi chorí a on ich uzdravoval. Zvlášť sa spomína prípad
chlapca, ktorému sa zachytila
v hrdle kosť a hrozilo mu zadusenie. Matka ho priviedla k uväznenému biskupovi a ten ho uzdravil.
Inej chudobnej žene – vdove zachránil prasiatko, ktoré jej ulúpil
vlk . Pri súde Blažeja nútili, aby sa
zriekol kresťanskej viery. Bili ho,

ne sa oratórium premenilo na domov, kam sa chlapci chodili nie-

len hrávať a modliť, ale nachádzali tu i rodinu a prijatie.

chorobami hrdla. V tejto súvislosti sa vyvinulo i známe svätoblažejské požehnanie hrdla, ktoré

sa udeľuje na jeho sviatok.
Veronika Habinová, 7. B

Vedeli ste, že…
Kniha je zošitý alebo
zlepený zväzok listov alebo
skladaný hárok papiera
kartónu pergamenu alebo
iného materiálu, popísaný,
potlačený alebo prázdny,
s väzbou a prebalom.

zavesili ho za ruky na strom a telo
mu driapali železnými hrebeňmi.
Napokon ho sťali. Tento mučeník
ma sviatok 11. februára. Najčastejšie sa tento svätý biskup a mučeník uctieva ako ochranca pred

V širšom zmysle je to akýkoľvek hmotný predmet
sprostredkujúci svojim používateľom znalosť literárnych a iných textov. Iná definícia knihy je, že je to literárna práca alebo hlavný oddiel
tejto práce.
Knižničná a informačná veda definuje knihu ako
monografiu na jej rozlíšenie

od periodických publikácií,
ako sú časopisy alebo noviny.
Kniha publikovaná v elektronickej forme (dielo majúce svojou skladbou formu
podobnú knihe, ale existujúce len vo forme informácie
na nosiči údajov) sa nazýva
elektronická kniha.
J. Somsedík, 5. A.
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Žurnalistky píšu
román

Keďže sme už deviatačky a o pár mesiacov sa naše cesty popletú, boli sme nútené náš „románik“ doviesť do konca. No čo už, veď všetko má svoj koniec. Naši hrdinovia sa v poslednej časti išli zabávať
na ples a ako to všetko skončilo?
Hneď ako som ho zazrela, keď
vošiel do sály, som nemohla uveriť
vlastným očiam. Stál tam po boku s najtichším dievčaťom z triedy. ,, Akože ma to nenapadlo skôr?
Sabína je síce tichá, ale veľmi pekná a slušná.“ Šaty mala veľmi jednoduché, ale na nej boli nádherné. Hlavu jej zdobili jemné kučierky, vzadu zopnuté veľkou mašľou. Vyzerala naozaj ako Popoluška po boku toho najkrajšieho
princa. Ani som si neuvedomila,
že zamierili rovno k nám. No jasné, veď s Viktorom sú kamaráti.
Valčík s Vikom sa stal nekonečný,
ale všetko raz končí , a teda aj jeho
stúpanie po topánkach. No vtedy
sa skutočne snažil, takže to bola
naozaj sranda. DJ, ktorým bol náš
mladý pán učiteľ matiky, vyhlásil
výmenu partnerov. V tej mase tanečníkov som bola naozaj stratená. Hlavu som vystrkovala čo najvyššie, aby som ho uzrela. Zrak mi
nepadol na Riša, ale na ňu. Sofia valcovala všetkých okolo seba,
predierala sa davom a mierila rovno k nemu. Konečne som ho videla, ale stále bol so Sabínou a vedľa
nich Viko. ,, Kde si sa túlala? Čakáme tu na teba už večnosť, veď je
výmena a my sme sa už dohodli.“
Pomalá sladká hudba valčíka naplnila celú sálu. Cítila som sa naozaj zmätene, ale pritom tak krásne. Splnil sa mi naozaj ten najtajnejší sen, ktorý by som nevyslovila
nikdy nahlas, lebo bol taký detský.
Rišo nebol žiadny super tanečník,

párkrát sme sa nezhodli a prerušili
rytmus krokov, ale to som bola už
zvyknutá. Zasnene som sa usmiala. Všimol si to aj Rišo a úsmev mi
opätoval. Ale dôvod môjho úsmevu nebol ani tak Rišo, ako Sofia. Dnes jej nepomohli ani šaty
za 200 €, ani topánky na najvyššom opätku. Ale som sa aj v mysli za to pokarhala, nemala by som
sa tešiť z cudzieho nešťastia. Neskôr, keď už svetlá zhasli a nahradili ich farebné svetielka odrážajúce sa od obrovskej disko gule
uprostred tanečného parketu, začala ozajstná diska. Bola to tá najúžasnejšia zábava, akú som kedy zažila. Celá trieda sme sa bavili
a tancovali, tu som pochopila, aký
sme super kolektív. Cestou domov
som si uvedomila, že Rišo nie je taký, ako o ňom vraveli. Pyšný chlapec z mesta, ktorý sa nikomu nepozdraví a ani si nikoho nevšimne. Bolo to preto, lebo som ho nepoznala. Často posudzujeme ľudí,
ktorých nepoznáme len podľa výzoru a reči ľudí a to nie je dobré.
Opäť pondelok. Budík zvoní už 5 minút a ja nie a nie vstať.
Ale predstava o tom, že zmeškám
autobus, ma postavila na nohy.
Ako obyčajne, tričko, rifle, v ruke
chlieb s maslom a ja ako posledná v buse. Vo vestibule tlačenica
a v triede sa baby bavia s chlapcami, chlapci s dievčatami a už to
nie sú tie skupinky ako pred tým.
A Rišo? Spolužiak, ako všetci ostatní.
The end

Ovečka Luka, Mária Fernezová 6. B

Malý poľovníček

Od minulého čísla vám prinášame túto novú rubriku, v ktorej môžete spoznávať zvieratá, ktoré sú príznačné pre náš región. Dnes vám
chceme predstaviť rysa.
Rys ostrovid, naša najväčšia
mačkovitá šelma, patrí na Slovensku do trojice veľkých šeliem, okrem rysa sem patrí medveď a vlk. U nás žije rys v horách,
v zmiešaných a ihličnatých lesoch. Veľmi rád má skalnatý terén a popadané drevá, odkiaľ môže sledovať svoju korisť, alebo zistiť prípadné nebezpečenstvo. Rys
váži 20 – 35 kg, veľké samce až
40 kg. Výška v kohútiku sa pohybuje od 60 do 90  cm. Rys je dlhý
asi meter. Charakteristický je jeho
pomerne krátky chvost, dlhý oko-

lo 20 – 25 cm. Rys má po bokoch
hlavy dlhú bielu srsť. Má dlhé nohy a veľké laby. Pohybuje sa úplne
nehlučne, pretože je veľmi obratný
a má zatiahnuteľné pazúry. Takto
sa mu pri chôdzi neotupia a zostanú ostré, čo je pre rysa životne dôležité. Rys má veľmi dobre vyvinutý chrup, aj keď nie až tak, ako má
vlk. Jeho najväčšou zbraňou sú pazúry. Chrup rysa obsahuje menej
zubov, ako chrup vlka alebo psa.
Rys má veľké očné zuby a trháky–
stoličky. Rys je samotár.
Eso, 6. B

len tak sme si pouvažovali
Domov
Na prvý pohľad len obyčajné
slovo, a predsa znamená tak veľa. Je to miesto, kde sa narodíme
a prežijeme väčšinu svojho života.
Domov by nám mal poskytovať
ochranu, ktorú neskôr v dospelosti budeme schopní poskytnúť svojim
rodičom a budeme im vedieť podať
pomocnú ruku tak, ako ju oni podali
nám. Za domov považujeme náš byt
alebo dom, v ktorom žijeme so svojimi rodičmi. Nepatrí tam iba sedačka, moja posteľ, chladnička, vaňa a
nejaký ten obraz. Patrí tam predovšetkým moja rodina. Rodina, ktorej
verím a mám v nej úplnú dôveru. Aj
keď niekedy vzniknú hádky, či už pre
hlúposti alebo dôležité veci, vo svojom
domove by som nezmenila nič, dokonca ani tieto hádky, ktoré sú mnohokrát nepríjemné. Verím, že všetko zlé je na niečo dobré, a tak aj tieto hádky majú v sebe kúsok ponaučenia. Možno práve tieto nezhody nás
držia spolu v našom spoločnom domove. Krásnu a bezpečnú atmosfé-

ru domova tvorí tiež aj to, že si tu do
istej miery môžeme robiť, čo chceme.
K tomu „chceme“ patria samozrejme aj povinnosti, ale tiež zábava, voľnosť prejavu, odpočinok a možnosť
na určitú dobu dobrovoľne sa izolovať. Každý z nás má miestnosť vyhradenú súkromiu, koníčkom i nerušenému premýšľaniu. Svoje stále pravidlo by mala mať aj deľba povinností. Dobré vzťahy vznikajú tam, kde o
zásadách deľby nie sú pochybnosti.
Tu doma sme sa všetci navzájom spoznali. Ktosi povedal: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ No ja
tento výrok upravím takto:“ Kde je
tvoj domov, tam je tvoje srdce.“ A je
to tak. Keď vyrastiem, môžem sa niekde presťahovať a budem bývať stovky kilometrov od domova, no v srdci mi niečo po ňom ostane. Niečo, čo
sa nedá vymazať. Preto by sme mali prežívať, vnímať a zapamätať si
každý detail domova, aby sme si raz
mohli spomenúť a jemne sa usmiať,
pretože domov je proste nezabudnuteľné miesto. Eva Juriťáková 9. B
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Detstvo
Detstvo je najkrajším obdobím
v živote človeka. Čím viac sa človek
blíži k dospelosti, tým viac si dieťa
uvedomuje, že tento krásny čas sa
pomaly a nenávratne končí.
Keď je dieťa malé, túži po tom,
aby už bolo dospelé. Naopak, zas
dospelí ľudia občas zatúžia po tom,
aby sa mohli na chvíľu vrátiť do detstva. Nezabudnuteľnou chvíľou je aj to,
keď sa prvý raz
vyberie do školy. Vtedy musí opustiť bezpečnú matkinu náruč.
K o n -

čí sa mu bezstarostný život a začínajú mu pribúdať povinnosti. Už si
nestačí len upratať hračky, ale pribudli mu aj domáce úlohy. Začína
nadobúdať vedomosti. Nadväzuje nové priateľstvá. Podobnou nezabudnuteľnou chvíľou je aj posledný deň v škole. Čím viac sa tento deň
približuje, tým viac si uvedomuje,
že sa končia jeho bezstarostné chvíle a začína sa ozajstný život. Určite
každé obdobie v živote človeka má
svoju krásu, záleží len na nás, či ju
objavíme.
Veronika
Brezoňáková st. 9. B

Ako vidím školu ja
– deviatak
Vajcia, Martin Genšiniak 5. A

Šťastie
Šťastím mnohých ľudí sú peniaze, moc alebo krása. Mojím šťastím sú priatelia a rodina, ktorí ma
robia šťastnou. Viem, že o šťastí
a jeho dosiahnutí sa veľa hovorí či
píše. Mnohí ľudia prežili život jeho
hľadaním a nikdy si neuvedomili,
že ho majú na dosah. Ale aj to by
mohlo byť pre nich šťastím, lebo verili, že to má zmysel.
Človek sa narodí dokonale
šťastný. Čím je starší, prirodzené
šťastie sa vytráca, trápia ho problémy, ktoré v detstve riešiť nemusel. Ľudia sú v súčasnosti pod neustálym stresom a šťastie sa vytráca už aj zo životov detí. Šťastný človek nemusí vlastniť luxusnú

Baránok, Peter Vonšák 5. A

vilu alebo továrne na autá. Každý vie, že zdravie je nadovšetko.
Ja som šťastná, lebo viem, že som
zdravá a aj moji blízki. Mnohým
ľuďom chýba láska, necítia, že ich
niekto má rád. Vtedy sa v ich živote
šťastie vytráca a upadajú do priepasti samoty. Mnohí ľudia nikdy
neokúsili samotu a nevedia, aké je
to nemať priateľa. Aj to je šťastie,
vedieť, že niekto nás má rád. Preto
hľadajme šťastie v maličkostiach.
V úsmeve nášho kamaráta, v rozkvitnutej lúke alebo jarnom dni.
Ľudia by mali byť radi, že sú zdraví, chcení a že žijú v bezpečnej krajine. Veď šťastie máme vždy na dosah ruky.
Paulína Chudjáková, 9. B

Blanka Kuraková, 5. A

9. ročník – pre mňa osobne veľmi dôležitý.
Je to ročník, v ktorom ukážeme
všetko to, čo sme sa naučili v predchádzajúcich ročníkoch. Z 9. ročníka mám zvláštny pocit.
Pýtate sa prečo ? Možno je to aj
tým, že už nikdy viac neprekročím
v septembri bránu základnej školy. Ráno si už nebudem môcť povedať:
„Veď je len 7:45, do školy mám
stále čas zájsť na čas, veď na autobus ešte ísť nemusím – to až o
rok“ Na všetko sa už pozerám úplne ináč.
Ku školským povinnostiam
pristupujem zodpovednejšie. Konečne som pochopila slová rodičov ale aj učiteľov „učte sa, raz to
budete potrebovať.“ – len či už
nie je neskoro. Vieme, že nás čaká
skúška. Naša prvá veľká skúška s

názorom Monitor.
V posledných dňoch až veľmi
často myslím na to, čo nás čaká o
niekoľko mesiacov. Sme deviataci, a hoci má teraz každý starosti o to, či ho prijmú na školu, kde
strávi ďalšie roky svojho života, aj
tak si dokážeme stále nájsť čas jeden na druhého. Viem, že s ľuďmi,
s ktorým som bola 9 rokov, už nebudem tak často. Nastane lúčenie,
ktoré patrí do 9. ročníka. Ja osobne sa naň neteším. S niekým sa
rozlúčim na krátky čas, s niekým
na dlhší, ale sú aj takí, s ktorým sa
budem lúčiť takmer navždy.
Sú to napríklad naši učitelia.
Vždy sa snažili niečo nás naučiť,
no nie vždy to mali s nami ľahké.
Škola nám dala veľa, dala nám základy do budúceho života.
Na tých krásnych deväť rokov
budem stále s láskou spomínať.

Škola očami deviataka
Konečne prišiel môj vysnívaný rok, kedy ukončíme veľkú etapu života školy. Byť deviatak je veľmi zvláštny pocit!
Kamarátov, triedu, ktorú sme
videli každý školský rok, považujeme za našu rodinu – samozrejmosť. A teraz v deviatke zrazu všetko končí. Už žiadna trieda,
už žiadni učitelia. Našu základnú
deväťročnú školu nahradia stredné školy a učilištia a naši vyučujúci budú tiež iní. Akí budú, máme
sa obávať, či tešiť? Teda ten pocit
je neopísateľný, môžem to prirovnať asi k tomu, že niečo máte veľmi
rád, trvá to strašne dlho a zrazu je
všetko fuč. Ostanú iba spomienky,

spomienky, ktoré sa vryli hlboko
do nás. A keď už budeme stáť nastúpení pred celou školou a budeme počuť posledné zvonenie, verím, že budeme hrdí na
to, že sme
navštevo vali
Cirkevnú základnú
školu sv.
apoštola
Pavla v Sihelnom.
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Aj taký môže byť život
Ako šesťročný musel zarábať, aby jeho rodina vyžila.
Keď bol lepší deň a ľuďom zachutili jeho
oriešky, zarobil aj
2 €.

Starší chlapci mu
ponúkali drogy a už ako
šesť ročný v tom lietal. Samozrejme na
to nemal peniaze, tak kradol
mame. Keď to
zistila, potrestala ho. Nepáčilo sa
mu to, preto utiekol z
domu. Dva roky sa túlal po Afrike, sám bez peňazí, bez domova.

Neostávalo mu nič iné, len kradnúť. Kradol ľuďom rôzne vzácnosti – peňaženky, šperky, kabelky i jedlo. Chytila ho polícia
a ako sedem ročný bol vo
väzení na dva týždne.
Určite si myslíte, že je
to vymyslený príbeh, ale
nie je to tak. Je to skutočná
realita. Samotný Peter, hlavný hrdina príbehu,
nám to 5.4. porozprával a spolu s
Don Sebastiánom
nám priblížili život
v Afrike.
T. Chudjáková 8. A.

Beseda
Dňa 16. 3. 2011 nás navštívili ozajstní novinári.
Žurnalisti z Katolíckych novín nám porozprávali, ako vykonávajú túto prácu, čo je k tomu potrebné a tak. Žiaci mali aj
priestor opýtať sa rôzne otázky,
napríklad: Ako dlho sa venujú tej-

to práci ? Ako si pripravujú otázky ? Na všetky otázky bolo aj následne odpovedané. Bolo to naozaj zaujímavé porozprávať sa už
s profesionálnymi žurnalistami,
ktorí majú veľké skúsenosti aj dlhodobú prax. Nielenže sme sa veľa dozvedeli, ale aj naučili.
T. Chudjáková 8. A

Michaela Djubeková

A takto sa to opakuje každý rok…
Všetci sa pripravujú na Veľkú noc. Dievčatá maľujú

Chlapci si kupujú

,

.

Chlapci pletú

.

Ale pripravujú si aj svoje

?

Chlapci si kupujú, ktorých je v obchode čoraz menej. Veľkonočný pondelok sa čoraz viac blíži. Dievčatá si

plánujú plán, ako chlapcov vystrašiť. Prišiel pondelok, dievčatá sa poskrývajú, ale chlapci ich nájdu. Strhne sa veľká

Dievčatá sú celé zmoknuté ako zmoknuté

.

Dievčatá chlapcom zaviažu

na korbáč a dajú im

Tak to chodí rok čo rok.

Sliepka a kuriatko, Adriána Pienčáková 6. B

Ovca modrá, Mária Gabrielová 6. B

.

.
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Z výtvarnej tvorby deviatakov

Kristína, Eva, Lucia

Miška Kolčáková, Veronika Brehoňáková

Miška Kolčáková, Veronika Brehoňáková
9. B

Žaneta Pitáková
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Zábava

Anketôčka otvor očká
Prečo vznikajú hádky?
Prečo? Čo som urobil? Čo
som zas pokazil? Jednoduché
otázky, na ktoré častokrát nájdeme zložité odpovede.
Hnev
Prejavy hnevu najčastejšie narušujú vzťahy medzi ľuďmi. Môže
viesť k bolestnej osamelosti.
Aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju
vyvolala.
Z hľadiska náboženského býva
odsudzovaný ako hriech.
Tak ako je súčasťou života
úsmev, tak aj hnev, preto sme sa
rozhodli urobiť menší prieskum.

Prečo vznikajú medzi nami najčastejšie hádky a spory?
Žiakov 5. – 9. ročníka sme sa
opýtali, a tu je ich pár odpovedí.
1. odlišnosť názorov
2. žiarlivosť
3. pre opačné pohlavie
4. pre hlúposti
5. z nudy
Žiaci nám však prezradili aj to,
prečo sa hádajú s rodičmi, aj tu
máte pár odpovedí.
1. pre neskoré príchody domov
2. pre puberťácke vzťahy
3. alkohol
4. fajčenie
Nikolka Pindjaková, 9. B

Urob si svoje
veľkonočné vajíčko
V kresťanstve sa vajce
vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus ako
symbol nesmrteľnosti. V
ľudovej tradícii vznikol zvyk maľovať vyfúknuté vajíčka, zdobiť nimi
príbytky či darovať ich kúpačom.
Dnes už kúpači radšej privítajú
vajíčka čokoládové, no my si ozdobeným vajíčkom môžeme skrášliť svoj dom. Predstavujeme vám
jednoduchý postup, ktorý zvládne
určite každý. Potrebujeme: vajíčko, viac druhov nitiek, lep, ceruzku, stužku.
Postup: najprv si vyfúkneme
vajíčko, a to tak, že si z obidvoch

strán urobíme ostrým predmetom
dierku a obsah vajíčka vyfúkame
do pohára.
Vajíčko si umyjeme a do sucha vytrieme. Ceruzkou si urobíme nejaké vzory na vajíčku. Lepidlom si natrieme časť vajíčka a pomaly začneme nitkou vytvárať nakreslené vzory na vajíčku. Po celom vajíčku môžeme striedať rôznofarebné nitky. Tak to robíme po
celom obvode, až kým vajíčko nedokončíme. Po ukončení cez vajíčko natiahneme stužku a môžeme
ozdobené vajíčko zavesiť.
Takýmto spôsobom si môžeme zdobiť vajíčka a skrášľovať svoj
príbytok.
Ivanka Stašová, 6. B

Veľká noc, Stanislav Kekelák 6. B

Vtipy
Dvaja skinheadi prídu k rómskemu príbytku. Jeden drží besaballku a druhý kanister s benzínom. Dežo otvorí dvere a kričí: „Aranaaá idú ti kúpači!“
***
Prečo sa blondínky tešia na Veľkú noc? Lebo nešibe len im.
***
Učiteľka v škole hovorí žiakom: – Utvorte vetu so slovom Yeti. Marienka: – Yeti je veľký snežný muž. Janko: – Yeti žije v horách.
Móric: – Yeti zima?
***
Úvaha učiteľa na hodine fyziky: Keby žiaci, ktorí sedia v zadných
laviciach, boli tak ticho ako žiaci v stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať.
***
Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania: – Žiaci, ako
by ste pomocou vody vyrobili svetlo? Kdesi vzadu sa ozve: – A čo tak
umyť okná?
***
Dvaja študenti na intráku fantazírujú: – Čo keby sme začali chovať prasa? – Ti šibe? A čo ten smrad a špina? – Však si zvykne.
***
V škole sa učiteľka vypytuje prváka: „Máš nejaké ťažkosti s ušami,
nosom…“ „Áno.“ „Zle počuješ?“ „Nie, ale zavadzajú pri obliekaní.“

Foto 9. B

Dominika Zboroňová,9. B
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Deň učiteľov
7. apríl

Blahoželáme a ...
Veľká náruč krásnych kvetov rozvoniava len pre vás.
Dnes chceme za všetko poďakovať, za všetko dobré, čo je v nás.
Vediete nás po cestách poznania, múdrosť kníh nám rozdávate s láskou a nehou.
Vy viete, čo je v nás, že každý sme niečím iný a na všetko príde čas.
6. A
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Veľkonočná smerovka
– cestovanie po Slovensku
Keď ju správne vyriešiš, dozvieš sa, čo ti želáme
Rohožník, Žilina, Trstená, Sereď, Vychilovka, Kysuca, Savorníky, Kava, Vlkolínec, Revúca, Prievidza, Rajec, Dubnica,
Tribeč, Kopanice, Čadca, Nižná, Vtáčnik, Holič, Bratislava, Strečno, Vrútky, Čachtice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Levice,
Topoľčany, Modra, Púchov, Martin, Šaľa, Tisa, Patince, Šahy, Gbely, Liptov, Kúty, Ladce, Senec, Číž, Myjava, Trnava,
Gabčíkovo, Orava, Váh, Níl, Hron, Ipeľ, Svit, Túle, Žiar, Ida, Uh
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Keď druhému jamu kopeš, nezabudni ju obísť.
Kto druhému jamu kope, ten sa veľa narobí.
Vtáka poznáš po perí a človeka po reve.

Z. Segečová, 8. A
L. Kovalíčková, 8. A
A.Gocoláková, 8. A

Zhnité jablko ďaleko nespadne.
Jablko nepadá ďaleko od stromu, vždy totiž ostane visieť na strome.
L. Kovalíčková, 8. A

Autorky: B. Ďjubašáková, G. Raticová, A. Gocoláková, 8. A
Sihelné
Pod horou dedinka
čupí tam malinká,
perinka snehová
pokrýva ju zhora.
Túlia sa domčence
ku Pilsku kurence.
Pred vetrom vartuje,
vlahu zadržuje.
Pod Pilskom dolina
moja domovina.
Ľuboš Vonšák 6. A
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Ročník XII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Jeruzalem

Nebojme sa o zajtrajšok…
S problémami a ťažkosťami sa stretáva každý človek.
Nik nie je od nich uchránený.
Postihnú mladého i starého,
vznešeného a rovnako aj jednoduchého.
Svätý otec Benedikt XVI.
spomína na svoje zvolenie
za pápeža. Keď voľba nového pápeža smerovala k tomu,
že sa ním stane práve on, ako
sám priznáva, úpenlivo sa
modlil krátku strelnú modlitbu, podobne ako sa modlil Ježiš v Getsemanskej záhrade:

„Pane, oddiaľ to odo mňa! Máš
predsa mladších a lepších…“ Božia vôľa však bola silnejšia,
ako prianie kardinála Jozefa
Ratzingera. Vedel, čo to obnáša. Že byť pápežom znamená zobrať na svoje ramená
všetky problémy Cirkvi. Všetky urážky, bolesti, pády, prenasledovania… Pýtal sa, prečo to Boh takto chce, prečo
mu to spravil. Aj napriek všetkému si zanechal pokojnú
myseľ a plne dôveroval, že ak
si ho Boh vybral, tak ho bude
aj viesť! Po celý život sa Bene-

dikt XVI. drží Pánových slov:
„Nestarajte sa o zajtrajšok, každý deň má dosť svojho trápenia!“
Je to prejav silnej dôvery Pánovi. Napriek tomu, že má toho dosť, aj keď na jeho ramenách spočívajú všetky problémy kresťanstva a Cirkvi, stále
je naplnený silnou dôverou.
Neviem, kto by chcel byť v jeho koži. Azda jedine ten, kto
si plne neuvedomuje, čo to
obnáša… Podobne, ako svätý otec, tak aj každý človek si
nesie to svoje bremeno. Niekto to má ľahšie, niekto ťaž-

šie. Sú takí, ktorí prechádzajú životom zachmúrení a mrzutí. A sú iní, ktorí si kráčajú
svetom, akoby žiadne problémy nemali. A pritom majú! V tom spočíva veľkosť človeka a osobnosti. Podstatný
rozdiel medzi ľuďmi je v tom,
ako trpezlivo dokážu svoj životný kríž niesť. Motto Benedikta XVI. môže byť pre nás
povzbudením. Nebojme sa
o zajtrajšok. Ten je v Božích
rukách, a preto mu dôverujme.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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Upozornenie

Výzva polície!

Nedajte šancu bytovým zlodejom a podvodníkom
Trestný čin krádeže vlámaním do bytov je jedným z trestných činov, ktorého obeťou sa môže stať každý z nás. Tento náhly vpád do nášho
súkromia a následná strata bezpečia domova je pre všetkých členov rodiny napadnutého objektu veľmi traumatická. Zlodeji využívajú ne
pozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty. Veľa ľudí na kratší alebo dlhší čas opúšťa svoje príbyt
ky, čo je ideálnym obdobím pre bytových vlamačov. Ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiava
ní jednoduchých pravidiel:
• Aj keď sú osoby v byte alebo
na záhrade – vždy mať zamknuté vchodové dvere, resp. bránku
do dvora, zatvorené okná (najmä
v pivniciach, na prízemí a v podkroví), kto chce k vám prísť
na návštevu – zazvoní.
• Kvalitné vstupné bezpečnostné
dvere a zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, napr. bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky, poistky dverových závesov, spevnené
zárubne.
• Na prízemí si namontovať mreže a bezpečnostné fólie na okná,
balkóny a loggie.
• Nikdy nenechávať kľúče na tzv.
„bezpečných miestach“ (pod rohožkou, v kvetináči, atď).
• Využívajte osvedčené panoramatické priezory – „kukátka“,
ktoré umožnia vidieť celý vonkajší priestor a premyslieť si, či zvoniacemu otvoriť, v žiadnom prípade neotvárať dvere a nevpúšťať do bytu osoby, ktoré nepoznáte, naučiť tejto zásade svoje deti
a starých rodičov.
• Neuschovávať väčšie finančné
obnosy a cennosti doma, bezpečnejšie budú v banke.
• Dbať na dobrú viditeľnosť vstupu do domu bez kríkov a hustého
porastu.
• Nezatemňovať okná bytu roletami – dávate tým na vedomie, že
nie ste doma.
• Pokiaľ sa presťahujete do nového bytu, ihneď vymeňte zámky dverí.
• Uvádzajte na zvončeky, schránky a dvere svoje priezvisko
v množnom čísle a bez titulov, láka to zlodejov.
• Byt zatvárajte a zamykajte vždy,
aj keď si odskočíte k susedom,
do pivnice, alebo vysypať smeti.
• Veľmi dôležité je mať dobré
vzťahy so susedmi. Jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť
svoj byt či dom počas neprítomnosti je, aby pravidelne vyberali poštovú schránku a občas kontrolovali byt. Oni môžu dohliadať na vašu bezpečnosť rovnako, ako vy môžete pomôcť chrániť
ich. Požiadajte ich o telefónne čísla domov, do zamestnania a majte ich vždy po ruke. Ak ste niečo
videli, čo vás znepokojilo, porozprávajte sa s nimi. Ak máte po-

dozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu, oznámte to polícii prostredníctvom telefónneho čísla 158. Vám podozrivé správanie osôb a pohyb motorových vozidiel, pokiaľ máte možnosť, zaregistrujte záznamovým
zariadením (kamera, fotoaparát,
mobil …)
Čo robiť pri vlámaní do bytu
alebo domu ?
• Ak zistíte pri vstupe do bytu
alebo domu akékoľvek známky
vlámania (páchateľ môže byť ešte na mieste činu), okamžite privolajte pomoc polície (telefonicky, osobne alebo za pomoci ostatných rodinných príslušníkov či
priateľov) a nevstupujte do bytu,
aby ste nezničili stopy zanechané
páchateľom.
• Ak do vykradnutého bytu predsa len vstúpite, ničoho sa nedotýkajte, s ničím nemanipulujte, nič
nepremiestňujte, aby si výjazdová
skupina polície mohla urobiť čo
najlepší obraz o páchateľovi a jeho činnosti na mieste.
• Je potrebné si uvedomiť, že výjazdová skupina sa vo vašom byte nevyzná, preto by ste mali byť
sprievodcom tejto skupiny, najmä
preto, že byt alebo dom najlepšie
poznáte a môžete políciu upozorniť napr. na všetky veci, ktoré nie
sú na svojom mieste, s ktorými
bolo manipulované a pod.
• Vždy je potrebné urobiť si úplný a z hľadiska popisu vecí presný zoznam všetkého, čo vám bolo ukradnuté a tiež všetkých škôd,
ktoré vám boli spôsobené v byte
alebo rodinnom dome.
• Ak vám boli odcudzené kreditné karty, šekové či vkladné knižky, alebo cenné papiere, je nutné
o tom informovať okrem polície aj
banku, alebo iné peňažné inštitúcie, u ktorých máte tieto cenné papiere vedené. Zablokovanie konta proti manipulácii páchateľom
musí byť vaším prvoradým záujmom.
• Pri ukradnutí ostatných dôležitých dokladov, ako sú pasy, občianske preukazy a pod. je potrebné ihneď nahlásiť príslušným úradom ich odcudzenie.
• Dôležitým opatrením pri vlámaní do bytu (domu) je byt alebo
dom znova dôkladne zabezpečiť.

Ako sa nestať obeťou
podvodníkov !
• Buďte opatrní a pozorní pri
vstupe do domu, bytu.
• Bez konzultácie nepodpisujte
dôležité dokumenty, napr. prevod
bytu, domu, chaty, alebo na poskytnutie peňažných pôžičiek
• Nedôverujte zdanlivo nevinným požiadavkám osôb, ako je
prosba o pohár vody, možnosť zatelefonovať si, pomoc pri nevoľnosti a pod.
• Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie alebo odvoz
od ľudí, ktorých nepoznáte
• Nevstupujte do výťahu s neznámou osobou, počkajte si
na prázdny výťah.
• Nikdy neotvárajte dvere, ak
neviete, kto je za nimi, ak napr.
čakáte na cudzieho človeka, napr. osobu reagujúcu na inzerát
a pod., požiadajte niekoho z blízkych alebo priateľov, aby bol s vami doma.
• V spoločnosti sa nechváľte cennými vecami, úsporami.
• Vyhýbajte sa styku s rôznymi
podomovými predajcami, kto-

rí ponúkajú zdanlivo lacný tovar
– zvyčajne ide o podvodníkov.
• Vyvarujte sa vyberať peniaze
a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
• Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov pracovníkov elektrární,
plynární, domovej správy.
• Nedajte sa nachytať na nič, čo
znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové
služby, rôzne preplatky, atď.
Pri každom podozrení vždy čo aj
anonymne treba vyrozumieť políciu na telefónnom čísle 158. Každá dobrá informácia pomôže polícií včas zasiahnuť a odhaliť páchateľa. Ak zlodejom a podvodníkom
nedáme šancu správnou prevenciou, bude to mať za následok to,
že spoločnosť a hlavne občan sa
budú cítiť bezpečne, čo bude mať
vplyv hlavne na kvalitu nášho života.
por. Mgr. Tibor Šándor
Preventista OR
PZ v Dolnom Kubíne

Výzva polície!
Auto nie je trezor
Zlodejov priláka autorádio vo
vozidle, kufrík, mobilný telefón,
kabelka, peňaženka, bunda odložená na sedadlách, otvorené
okno, strešné okno, alebo neuzamknuté vozidlo, nezabezpečené vozidlo bezpečnostným
zariadením, tmavá, neosvetlená ulica, na ktorej je vozidlo zaparkované, neuzamknutá brána
dvora pri rodinnom dome alebo
nestrážené parkovisko pri rekreačnom zariadení.
Polícia odoporúča pre zníženie rizika krádeže parkovať vozidlá zásadne na strážených parkoviskách. Pokiaľ si musíme nechať nejaké veci v aute, je potrebné ich aspoň prikryť dekou, nenechávať si v aute žiadne doklady, cenné veci, peniaze, rezervné kľúče ani v odkladacej skrin-

ke. Riadne uzamknúť auto, zavrieť
všetky okná, a to aj v čase, keď parkujeme auto na dvore rodinného
domu, kde je potrebné uzamknúť
aj hlavnú bránu.
Ak napriek všetkým
bezpečnostným opatreniam
zistíte, že vaše auto navštívil
zlodej, ihneď volajte
tiesňovú linku 158.
     
Každá dobrá informácia pomôže polícii včas zasiahnuť a odhaliť
páchateľa. Ak zlodejom nedáme
šancu správnou prevenciou, bude to mať za následok to, že spoločnosť a hlavne občan sa budú
cítiť bezpečne, čo bude mať vplyv
hlavne na kvalitu nášho života.
por. Mgr. Tibor Šándor
Preventista OR PZ v Dolnom
Kubíne

Udalosti / Samospráva
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Dni plné zážitkov…
V dňoch 3. – 10. 5 2011 sme
absolvovali krásnu púť do Sv.
Zeme. Preleteli sme tisícky kilometrov, aby sme zažili veľký
duchovný zážitok, spoznali novú kultúru a videli iný svet, inú
krajinu, iných ľudí.
Prežili sme tam 8 dní a každý
bol plný niečoho nového. V každom dni nás niečo zaujalo. Obrovský zážitok a duchovnú posilu sme si odniesli hlavne z miest
z Jeruzalema, kde sme mali možnosť vstúpiť do Božieho hrobu, dotknúť sa na Golgote skaly, na ktorej stál kríž Pána Ježiša a stráviť
tam s Ním v modlitbe aspoň krátku
chvíľu. Naše ruky sa dotkli a naše
pery pobozkali aj najviac bozkávané miesto na svete – 14-cípu striebornú hviezdu v Betleheme, miesto
narodenia Krista. Zvláštny a zároveň naplňujúci bol aj pocit kráčať po Krížovej ceste, kde Pán Ježiš tak trpel. Takto hlboko posilnení sme si potom o to skôr a s väčšou
radosťou obnovili v Yardemite svoje krstné sľuby a manželia si v Káne Galilejskej obnovili svoje manželské sľuby.
Všetko to, čo sme videli, ale
trošku napravilo naše predstavy,
pretože každý z nás si aspoň jed-

Jozef sa dotkol hviezdy... ( zatiaľ len tej na podlahe). Aj naše ruky sa dotkli a naše pery pobozkali aj najviac bozkávané miesto na svete – 14-cípu striebornú hviezdu v Betleheme, miesto narodenia Krista.
no z týchto miest predstavoval
ináč. A veľa vecí, ktoré sme sa dozvedeli, nás poriadne prekvapili
a zarazili. K týmto veciam patrí aj
skutočnosť, že niektoré kresťanské pamiatky spravujú moslimovia ale i to, že tam platí tzv. status qvo – kto chrám opraví, tomu patrí.

Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadania Obec
ného zastupiteľstva obce Sihel
né, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.
6. 2011 o 1630 hodine v zasadačke
OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Dezolátny stav bytovky 215
–  problém je vo financiách.
2. Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách
za obdobie I. štvrťroka 2011.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na obdobie od 30. júna do 31. decembra 2011.

2. Zaslať upomienku Firme Stolas, aby uhradila všetky nedoplatky do konca júla 2011.
3. Pozvať zástupcov hasičského zboru najbližšie zasadanie
Obecného zastupiteľstva o využití dotácie z MV SR.
4. Pozvať na najbližšie zasadanie predsedu urbariátu Obce Sihelné pána Floriána Pindjaka.

C. Nesúhlasí
1. S projektom stavby Sihelné
– Oravská Polhora prepojenie vodovodov pre Oravskú vodárenskú
spoločnosť, a. s.

E. Schvaľuje
1. Žiadosť o prenájom jednoizbového bytu v bytovke č. p. 215 manželom Kutlákovcom Sihelné 128
podľa podmienok VZN o bytoch.
2. Zabezpečenie úveru zmenkou Obce Sihelné za účelom
preklenutia časového nesúladu
medzi potrebami financovania
a tvorbou zdrojov krytia.
3. Zrušenie VZN č. 6/1997 o sociálnych bytoch.

D. Ukladá
1. Zaslať upovedomenie Jozefovi
Chudiakovi, aby dal vyúčtovanie
ohľadom dotácie na stolnotenisový klub.

F. Neschvaľuje
1. Prenájom bytu pánovi Petrovi Kočnerovi bytom Ladce.
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

Okrem týchto úžasných miest
spojených s naším Pánom sme
navštívili aj iné miesta. K týmto miestam patrí napríklad mesto
Haifa, kde sme mali okúzľujúci výhľad na visuté záhrady, Stredozemné more a prístav. Rýchlo
sme si všetko nafotili a keďže sme
chceli vidieť toho čo najviac, museli sme toto mesto opustiť a pobrali
sme sa ďalej spoznávať Izraelskú
zem. Čo bolo pre nás skutočne nové
a aj zvláštne, bolo Mŕtve more. Nevedeli sme sa vynačudovať tomu,
ako nás to držalo nad hladinou.
Strávili sme tam len dve hodiny ale
bolo to akurát, pretože ak by to trvalo o niečo dlhšie, spieklo by nás
slnko a zase – všetkého veľa škodí.
Všade, kde sme boli, bolo úžasne a zaujímavo, či už v Betleheme, Jeruzaleme, Haife, pri Mŕtvom aj Stredozemnom mori, v Judskej púšti, v Betfage, Betánii,
Kafarnaume, Káne Galilejskej,
Nazarete, Jerichu, Yardemite…

jednoducho všade. Krásna bola aj
plavba po Genezaretskom jazere.
No každý z nás pocítil aj strach
– z kontroly na letisku. Skončilo
to ale úspešne. Myslím však, že
najviac strachu a veľa zážitkov
má každý aj z letu. Bol to úžasný
pocit byť nad oblakmi v teplote
-60°C a vidieť krásnu Božiu Zem
pod nami. Niečo neuveriteľné.
Sme neskutočne radi, že sme tam
boli. Ďakujeme všetkým, vďaka
ktorým sa to mohlo uskutočniť.
Máme zážitok na celý život …
Ľubomíra Brišáková

a nedajú a nedajú pokoj...

na Genezaretskom jazere to bola pohoda...
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Farská púť do Svätej zeme
Pred nástupom do lietadla sme
boli plní očakávaní, trochu nás
premáhal aj strach: a prečo nie,
veď väčšina z nás cestovala lietadlom po prvý krát. Keď sa
však lietadlo vznieslo nad oblaky, dávalo nám to predzvesť,
že celá naša púť bude v znamení blízkosti neba.
Keď anjel Gabriel prišiel
do malého mestečka Nazaret ku
Panne Márii povedal jej „Zdravas,“ čo v preklade znamená:
„Raduj sa.“ Aj naše srdcia sa radovali, keď sme stáli na mieste zvestovania. Bolo práve dvanásť hodín. Zvon baziliky najprv
vyzváňal jemné tóny, sila zvonenia sa znásobovala, až prenikla celým naším telom a naša duša spievala Anjel Pána zvestoval
Panne Márii a ona počala z Ducha
Svätého. Zdravas Mária…
Po zvestovaní úžasnej noviny
Mária nezostáva doma a neponecháva si svoje šťastie, ihneď sa
ponáhľa ku svojej tete Alžbete,
aby jej slúžila.
Sv. Alžbeta so svojím manželom Zachariášom žila v dedinke
Ain Karim. Sv. omšu sme tu mali na nádvorí baziliky Navštívenia Panny Márie a po sv. prijímaní sme si spoločne s Máriou mohli
zaspievať: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom
Spasiteľovi… Tento chválospev
môžeme Bohu zaspievať zakaždým, keď do svojho srdca prijmeme Pána Ježiša.
V dedinke Ain Karim sa nachádza aj kostol Narodenia Jána Krstiteľa, kde zaznel Záchariášov
chválospev Benediktus (Nech je
zvelebený Pán Boh Izraela…),
v ktorom oslavuje príchod Mesiáša a povolanie Jána Krstiteľa
za Ježišovho predchodcu.
V tých dňoch vyšiel rozkaz vykonať súpis ľudu po celom svete,
a všetci šli dať sa zapísať. Vybral
sa aj Jozef s Máriou, ktorá bola
v požehnanom stave. Išli do Betlehema a kým tam boli, nadišiel
jej čas pôrodu. Porodila syna zavinula ho do plienok a uložila ho
do jasieľ, lebo nebolo pre nich
miesta v hostinci.
Aj my sme šli do Betlehema,
našli sme tam miesto, kde sa narodil Ježiš, aj miesto, kde Mária
uložila dieťa do jasieľ. Nič sa nezmenilo. Tak, ako pred 2000 rokmi sa Ježiš narodil v chudobe, aj
dnes je bazilika Narodenia chudobná, zanedbaná. On sa nám
ponúka ako jasná hviezda, ale
bazilika Narodenia Pána je svedectvom našich sŕdc.

V tom istom kraji boli pastieri,
ktorí v noci bdeli a strážili svoje
stádo. V ich jaskyni sme mali vianočnú sv. omšu a spolu s anjelmi
sme spievali „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“

te za mnou, a urobím z vás rybárov ľudí.“ Aj my sme sa v krásnom
slnečnom počasí plavili loďou
po Genezaretskom jazere a spievali sme pieseň: Pán zastavil sa
na brehu, hľadal ľudí ochotných
ísť za ním a loviť srdcia do siete

naozaj s vierou a úprimným srdcom, nepotrebujeme sa modliť už
nič viac. Modlitba Otče náš obsahuje všetko, čo pre svoj život potrebujeme.
Za Ježišom chodil veľký zástup ľudí a počúvali ho. Keď-

Bazilika Narodenia Pána v Betleheme
Vedľa baziliky Narodenia
sa nachádza jaskyňa Neviniatok, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme a jaskyňa Mlieka, v ktorej Mária kojila malého
Ježiša, keď utekali pred Herodesom do Egypta.
Po Herodesovej smrti sa sv. rodina vrátila z Egypta do Galilejského kraja, do mestečka Nazaret. V Nazarete neďaleko baziliky Zvestovania sa nachádza bazilika sv. Jozefa, kde sv. rodina
žila a preto aj Ježiša volali Nazaretský.
Hoci Ježiš bol bez hriechu,
dáva nám príklad veľkej pokory
a prichádza z Galiley k Jordánu
za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. V tom sa otvorilo nebo a z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Pri rieke Jordán sme si aj my
obnovili svoje krstné sľuby.
Potom Duch vyviedol Ježiša
na púšť, aby ho diabol pokúšal.
Hora pokušení je severozápadne
od Jericha. Ježiš dovolil toto pokúšanie pre naše poučenie.
Ježiš opustil Nazaret a prišiel
bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. Keď kráčal popri Galilejskom mori, povolával svojich učeníkov. Hovoril im: „Poď-

pravdy. Ó Pane aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno…
Nad Genezaretským jazerom sa nachádza vrch, kde Ježiš
predniesol reč, ktorá obsahuje
podstatné učenie o kresťanskej
dokonalosti – blahoslavenstvá.
V tomto areáli zakvitnutom krásnymi kvetmi a za spevu vtáčikov
sme mali sv. omšu, pri ktorej sme
predkladali Bohu prosby za svoje rodiny.
Keď učeníci prosili Ježiša, Pane, nauč nás modliť sa, Pán Ježiš
im povedal: „Keď sa modlite, nehovorte veľa, ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach,…
Na tomto mieste stojí kostol Pater Noster (Otče náš). Viete, ktorá
prosba v modlitbe Otče náš je najťažšia? Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Keď je vôľa Božia zhodná s našou vôľou, tak je
všetko v poriadku, ale keď je vôľa Božia iná, ako by sme si to my
predstavovali, tak hneď repceme – prečo práve ja… Ak by sme
sa modlitbu Otče náš pomodlili

že nemali čo jesť, Ježiš rozkázal
zástupu, aby si posadal na zem.
Na tomto mieste, ktoré sa volá
Tabgha, Ježiš vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal
a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa.
Potom Ježiš vzal zo sebou
Petra, Jakuba a Jána a vyviedol
ich na vysoký vrch, ktorý sa volá Tábor. Tu sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila ako slnko
a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom
sa zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním a z oblaku zaznel
Boží hlas: „Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie;
počúvajte ho.“ My sme sa na tento vrch vyviezli taxíkmi a v bazilike Premenenia Pána sme spolu
so sv. Petrom mohli povedať: „Pane, dobre je nám tu!“
Ako prvé zo svojich znamení
urobil Ježiš na svadbe v Káne Galilejskej, kde na príhovor Panny
Márie premenil vodu na víno. Pri
sv. omši sme prosili Pannu Máriu,
aby sa prihovárala u svojho syna za naše manželstvá i za manželstvá našich blízkych. Na tomto posvätnom mieste si manželia
obnovili svoje manželské sľuby.
Ďalším zázrakom, ktorým Ježiš ukázal, že on je Pánom aj nad

Udalosti
smrťou, bolo vzkriesenie Lazára.
Betánia je miesto, kde Ježiš povedal Marte: „Ja som vzkriesenie
a život. Kto verí vo mňa, bude žiť,
aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu?“ Sv. omšu sme obetovali za našich zosnulých a spolu s Martou sme mohli povedať
„Áno Pane, ja som uverila, že ty si
Mesiáš, Boží Syn, ktorý mál prísť
na svet.“
Keď sa veľký zástup dopočul,
že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabrali palmových ratolestí,
vyšli mu v ústrety a volali „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ V Betfage sa nachádza
kostol Slávnostného vstupu Pána do Jeruzalema. Pri sv. omši
v tomto kostole sme sa zamýšľali nad tým, ku ktorej skupine ľudí
patríme. Či voláme Bohu na slávu,
nech žije, alebo sa dávame zviesť
zlým duchom a kričíme ukrižuj!
Úvodom umučenia a zmŕtvychvstania je Večeradlo. Na tomto mieste Ježiš označil svojho
zradcu a ustanovil Eucharistiu.
Potom Ježiš šiel na Olivovú horu do Getsemanskej záhrady, kde
vyzýval apoštolov: „Modlite sa,
aby ste neprišli do pokušenia!“
Sám sa od nich vzdialil, kľakol si
a modlil sa: Otče ak chceš, vezmi
odo mňa tento kalich! No nie moja ale tvoja vôľa nech sa stane!“
Pritom mu pot stekal na zem ako
kvapky krvi. Na tomto mieste sa
nachádza bazilika Agónie.
V blízkosti sa nachádza aj kostol Zatknutia – jaskyňa zrady Judáša.
Krížová cesta začína v kostole
Ecce homo (Hľa človek), kde Pilát
odsúdil Pána Ježiša. Jednotlivé
zastavenia pokračujú cez orientálny bazár. Posledné zastavenia
sa nachádzajú v bazilike Božieho
hrobu. Je tu vyznačené miesto,
kde bol Ježiš ukrižovaný, voňavá
kamenná platňa, na ktorej bolo
položené telo Pána Ježiša a hrob,
do ktorého pochovali Pána Ježiša. Tiež je tu miesto stretnutia
Márie Magdalény so Zmŕtvychvstalým Kristom. V tejto bazilike
v bočnej kaplnke sme mali veľkonočnú sv. omšu a mohli sme
tu rozjímať o najväčších tajomstvách našej viery.
Po zmŕtvychvstaní Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad
cirkvi. Trojitým vyznaním lásky Peter odčiňuje trojnásobné
zapretie a na tomto mieste stojí
bazilika Potvrdenia primátu sv.
Petra.
V Jeruzaleme sme ešte navštívili baziliku Usnutia Panny Márie, kostol Hrobu Panny Márie,
odkiaľ bola s telom aj s dušou
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Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete
vzatá do neba, množstvo historických pamiatok, ktoré majú pre
našu vieru veľký význam.

V posledný deň našej púte sme
mali sv. omšu v Betleheme v kostole sv. Antona, kde sme spolu so

Výlet do Budapešti
Je ráno 23. júla 2011, 5 hodín ráno. Čas keď mnohí ľudia ešte spia, pár nadšených
cestovateľov zo Sihelného sa
vybralo na cestu.
Naším cieľom je hlavné
mesto Maďarska, Budapešť.
Všetci veríme, že počasie vydrží a poznávacia cesta sa podarí. Plné dva autobusy sa vyberú na cestu. Mnohí si cestu krátia ešte spánkom, iní sa rozprávajú so spolusediacim. Po päťhodinovom šoférovaní pán šofér oznámil, že sme všetci vo
vytúženom cieli. Každý si zoberie to najdôležitejšie, dáždnik alebo pršiplášť. A spoznávanie sa môže začať. Prvým
naším cieľom je Námestie hr-

dinov. Nachádzajú sa tu všetci uhorskí panovníci. Ku každému panovníkovi sme dostali

stručnú charakteristiku od nášho sprievodcu, Jožka Luscoňa.
Chceli sme navštíviť aj Chrám
kráľa Mateja, ale nepodarilo sa
nám to kvôli vystúpeniu, ktoré
sa tam konalo. Nasledoval maďarský parlament. Je to najväčší

žalmistom mohli spievať „Hľa prichádzam Pane, chcem plniť tvoju
vôľu!“
Mgr. Marta Bielaková

parlament v Európe a druhý najväčší na svete, pred ním je už iba
čínsky parlament. Ďalej sme navštívili Citadelu a Rybársku baštu. Odtiaľ sme mali krásny výhľadom na celé mesto. Poslednou našou zastávkou bolo Tropicarium. Mali sme možnosť vidieť
naživo žraloka, raju aj krokodíla.
A nasledovala cesta späť do Sihelného. Bol to výlet, ktorý nás
naplnil krásnymi spomienkami
na hlavné mesto Maďarska.
Jana Tarčáková
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Zo života

Kto miluje, ten spieva…
Autorom úvodného citátu
je svätý Augustín. A naozaj
– často vidíme zaľúbeného
človeka, ktorý si pospevuje.
O to viac človek, ktorý miluje Boha, túto lásku vyjadruje
spevom…
Pavol Strauss napísal: „Myslím,
že nieto čistejšej modlitby, akou je
hudba, inak by nebol v každom chráme organ ani spev.“ Hudba je teda aj
formou modlitby človeka k Bohu –
človeka prosiaceho, človeka ďakujúceho, človeka chváliaceho… Častokrát sama hudba dopovie to, čo človek nedokáže vyjadriť slovami…
Pavol Strauss opäť uvažuje:
„Hudba bola a je životodarný element, ktorý robí život hodným života.“ Preto aj k liturgii a modlitbe,
ktoré sú zdrojom a posilou nášho
duchovného života a zároveň osla-

vou nášho Všemohúceho Pána, neodmysliteľne patrí hudba a spev…
V nedeľu 28. augusta sme sa
s naším zborom vybrali do Hranovnice, kde je správcom farnosti náš
rodák Jozef Ferneza. Prijali sme jeho pozvanie a sprevádzali sme svojím spevom svätú omšu. Po svätej omši ešte odznelo pár piesní,
medzi ktorými zazneli krátke zamyslenia. Chceli sme tak spoločne
chváliť Boha a potešiť srdcia iných.
Poslednú septembrovú nedeľu, 25. 9. k nám na oplátku zavíta spevácky zbor z Hranovnice. Bude doprevádzať druhú svätú omšu o 1030 h, po ktorej sa nám
predstaví s niekoľkými piesňami. Tešíme sa na stretnutie s nimi a pozývame všetkých, aby
sme prostredníctvom hudby vytvorili duchovný most a spojili sa v oslave nášho Stvoriteľa.

V tomto roku sa vdp. dekan Blažej Dibdiak dožil krásneho životného jubilea – 50 rokov. Z vďačnosti
za všetko, čo vykonal pre našu farnosť, sme sa aj my pripojili ku gratulantom. V nedeľu 10. júla pri ve-

černej svätej omši v Námestove
sme spevom ďakovali spolu s pánom dekanom za požehnané roky
jeho života a vyprosovali hojnosť
Božích milostí do ďalších rokov.
Zuzana Fernezová

v Tatrách sa obdivujú iné veci, nie
ceny v horských bufetoch. Počasie bolo krásne, priam ako na objednávku. Nadšenie veľké, turistická skupina početná (56 účastníkov), chuť prekonať hlavne sám
seba značná, príroda krásna… Aj
keď to miestami vyzeralo dosť náročne, všetci prekonali hlavne sa-

mých seba a tak sme sa spoločne
stretli pri Zbojníckej chate. Myslím, že nik nebanoval a bol hlavne
rád, že sa v ten deň odtrhol od každodenných povinností a vyrazil si
do hôr na turistiku. Na záver môžeme povedať: „Vydarený výlet
a tešíme sa o rok…“
Ľuboš Šípoš, správca farnosti

Zbojnícka chata
Aj keď názov chaty znie veľmi
zaujímavo, hľadať „zbojníkov“
na „Zbojníckej chate“ by bola
asi márna snaha. Jedine tie
ceny v miestnom bufete sú
„zbojnícke“.

horská prirážka je vysokohorská
prirážka! Veď všetok tovar sa musí poctivo vyniesť na chrbte… Takže sa nečudujme, že pohár čapovaného piva si tam vychutnáte
za 2,50 €.

Ale s tým v takejto nadmorskej výške treba počítať. Vysoko-

Ale to nebolo to najdôležitejšie,
prečo sme sa vybrali do Tatier. Veď

Udalosti
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Naša ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Tohtoročnú odpustovú slávnosť
sme odštartovali už v sobotu 10.
septembra.

roval pán kaplán z Or. Polhory
– vdp. Martin Taraj, ktorý nám
na záver udelil novokňazské požehnanie. Po svätej omši pokračoval program v budove školy. Mgr. Elena Šubjaková ponúkla žiakom zaujímavú prednášku
o posolstve a diele vierozvestcov
sv. Cyrila a sv. Metoda. Večernú
svätú omšu celebroval pán farár
Ľuboš Šípoš. Zuzana Fernezová

Pri večernej svätej omši o 18 00
sme si pripomenuli 17. výročie posviacky nášho chrámu a spoločne
sme ďakovali Bohu za to, že máme v našej obci Boží dom. Po svätej omši sme sa pomodlili krížovú cestu, ktorá bola obetovaná
za mládež našej farnosti. Samozrejme, ako sa už stalo tradíciou,

Pán kaplán z Or. Polhory – vdp. Martin Taraj
krížovú cestu sme prešli dedinou
a zavŕšili pri centrálnom kríži
na cintoríne. Muži sa striedali pri
nesení kríža a jednotlivé zastavenia čítali mladí našej farnosti.

Witold Zalewsky

V nedeľu 11. septembra sme
pokračovali v sviatočnej atmosfére pri slávnostnej svätej omši
o 10 30, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol vdp. Ján Bystriansky, pán kaplán z Námes-

tova. Popoludní o 17. hodine sa
v miestnom kostole uskutočnil
organový koncert. V podaní významného poľského organistu
Witolda Zalewskeho zazneli diela
poľských i svetových hudobných
skladateľov.
V utorok, v deň slávnosti Povýšenia svätého Kríža, rannú svätú omšu za účastí žiakov
CZŠ i ostatných veriacich celeb-

Elena Šubjaková

Na vrchol Babej hory chodníkom Jána Pavla II.
Aj toto leto sme opäť zdolali
najvyšší vrch Oravských Beskýd – Babiu Horu. Dňa 20.
augusta sme obuli turistickú
obuv a vydali sa na cestu.

Ku Hviezdoslavovej Hájovni sme sa vyviezli autom, potom
sme si už museli poradiť sami. Lesy, lúky, lesné plody aj krásne kvety nám spríjemňovali namáhavé

šľapanie po strmých chodníkoch
Mila Urbana a neskôr aj vynove-

nom chodníku Jána Pavla II. Cesta hore bola síce príjemná, ale každý bol rád, keď si mohol konečne
sadnúť na skalnatý vrchol Babej
Hory. Tento rok bol niečím iný ako
tie ostatné, lebo bol posvätený nový chodník pomenovaný po blaho-

slavenom Jánovi Pavlovi II. Na vrchole sa tiež konala svätá omša,
ktorú celebroval Mons. Andrej
Imrich. V kázni nám pripomínal,
že si máme prírodu podmaňovať,
ale nemôžeme ju ničiť. Celý deň
bol naozaj príjemný, stretli ste tu

mnoho ľudí a stretli ste tu tiež niečo, čo nám dal Pán Boh, nádhernú prírodu a hory, ktoré sa tiahnu široko-ďaleko. Na každú stranu, ktorú ste sa pozreli, sa dvíhali vrchy a medzi nimi ukrývali dedinky.
Paulína Chudjáková
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„Folklór spoločnými očami“

Naša obec ako z mála obcí
na Orave splnila podmienky
a zapojila sa do mikroprojektu „Folklór spoločnými očami“
v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce

Slovenská republika a Česká
republika.
Cieľom mikroprojektu bola realizácia nasledovných aktivít: folklórne slávnosti pod Pilskom a Ba-

bou horou, tanečná škola v prírode,
národopisné slávnosti v Lhotce, poznávajme tradičné hudobné nástroje, poznávajme tradičné remeslá
a spoločne ušitý kroj. Do projektu
bol zapojený DFS Valášek z Kozlovíc a DFS Sihelček zo Sihelného
Aktivita tanečná škola v prírode sa začala v piatok príchodom
a následným ubytovaním v penzióne Biela farma. Hostia si pozreli pripravenú prezentáciu o našej
obci, o jej histórii, o kultúrnych pamiatkach a samozrejme o folklórnych skupinách. Aktivita prebiehala v dome kultúry a to kvôli nepriaznivému počasiu. Inštruktorky tanečnej školy, Mgr. Katarína Maslaňaková a Mgr. Daniela Masničaková, mali pre deti pripravené rôzne hry a činnosti. Deti sa naučili tradičné kroky a piesne. Večer si
spríjemnili spoločnou opekačkou.
Sobotňajšie ráno začalo rozcvič-

Hudba je silný fenomén

Niekedy práve v malinkých dedinách človek zažije veľké veci
Rozhovor s gospelovou skupinou Andželino (ktorú možno poznáte z festivalu Verím, Pane)
• Gabriel, keďže si spevák, pred
stav nám svoju mladú kapelku.
Kuchár, učiteľka, zvárač, automechanik a kuchár: tak to sme my, skupina Andželino.
• Ako ste sa vlastne dostali ku
gospelovej hudbe a spievaniu?
Spoznali sme sa v našej farnosti na Klokočíne v kostole sv. Gorazda
a keďže každý z nás mal nejaký ten
muzikantský dar, tak sme sa dali dokopy a začali sme fungovať ako kapela.
• Ako vznikol názov skupiny?
Jednoducho: raz som si kúpil tričko,
ktoré malo na chrbte nápis Andželo. Vzápätí som sa dopočul, že aj Jána
23. – známeho pápeža, volali za mladi
Andželino. Tak sa mi to zapáčilo. Navrhol som to kapele. Tá nič lepšie nevymyslela – tak zostalo Andželino.
• Kedy majú členovia vašej kapely
z piesní najväčšiu radosť?
Gabriel: Niečo nové sa nám ohromne ľúbi – ale ja osobne mám z piesní
najväčšiu radosť až po nejakom čase
– keď mi ľudia povedia, že tá či oná sa
im páči; že pri nej prežili niečo krásne s Bohom: hoci len malú chvíľku,
že ich to povzbudilo – naštartovalo do nových vecí, že im to pohladilo dušu alebo že sa im text zaťal akoby „do živého“ – proste, že ich to posunulo bližšie k Bohu...
Gabriel st.: Keď cítime, že Duch Svätý si robí „svoju prácu“ v srdciach
našich a najmä našich poslucháčov: vtedy cítime že naša hudba a to,
čo robíme, má zmysel a dokonca to
často vnímame ako službu (smiech)

– radostnú; vždy sa snažíme podať
čo najlepší výkon a pred každým
koncertom odovzdávame naše talenty, snahu, ako i celý čas koncertu
Duchu Svätému, aby nás použil ako
svoje nástroje a dal sa poznať a precítiť – osláviť všetkým prítomným.
• Vydali ste už album?
Gabriel: Vydali sme náš dlhoočakávaný debutový album s názvom Prvých 11. Je na ňom 11 piesní – cca
50 min hudby. Album sa nesie v rockovom šate s textami, ktoré pozývajú do chvály a do života so živým Bohom Ježišom Kristom.
Gabriel st.: Áno – a snažili sme sa
v textoch vyjadriť naše prežívanie
viery, radosť, chválu, a dôveru v budúcnosť – veď náš Boh je neustále
s nami a nikdy nás neprestane milovať. Je nám blízky rock, preto sme sa
snažili album nahrať v tomto štýle.
• Odkiaľ pochádzate a môžete
nám predstaviť Váš rodný kraj?
Gabriel: Pochádzame spod Zobora.
Gabriel st.: Nitra má bohatú históriu a krásne okolie, mestu dominuje hrad, nad ktorým sa vypína vrch Zobor, známy legendami o kráľovi Svätoplukovi či zázrakoch a živote sv. Svorada. Tento zoborský pustovník zo začiatku
11. storočia býval v jaskyni neďaleko najstaršieho benediktínskeho kláštora. Nitra sa zvykne nazývať mestom študentov či kultúry,
hudby, umenia alebo divadla. Je
známa tiež ako mesto kostolov, organovej hudby, poľnohospodárske

mesto, mesto výstav, alebo mesto
Pribinových slávností.
• Aké posolstvo chcete odo
vzdať mladým ľuďom prostred
níctvom Vašej hudby a textov?
Gabriel: Veríme, že hudba je silný fenomén, a tak aj my prostredníctvom nej by sme chceli ľudí osloviť, možno obnoviť zakrpatené vzťahy s Bohom povzbudiť ich do života s Ním, naštartovať pre nový život
s Duchom Svätým – proste ukázať,
že život s Bohom je skutočný, reálny
a vôbec nie stereotypný.
• Nakoľko môže byt Vaša hudba
modlitbou?
Gabriel: Myslím, že naša hudba môže byt modlitbou natoľko, nakoľko
sa poslucháč chce modliť; taktiež
záleží, či mu vyhovuje rockový žáner
– ak nie, tak potom sa ťažko sústredí
na modlitbu. Texty sú chválové, evanjelizačné, s nádychom uctievania.
Gabriel st.: Je to individuálne. Každý sme ináč vnímavý. Máme aj piesne, ktoré priamo chvália a oslavujú
Boha, je to skôr otázka túžby komunikovať s Bohom a otvoriť mu srdce
aj počas počúvania našej hudby.
• Čo plánujete do budúcna?
Gabriel: Nejako ďaleko do budúcna sa nepozerám. Beriem to, čo Boh
ponúka teraz, pretože už mnohokrát
som mal plány, atď. – a potom, keď to
bolo nakoniec všetko ináč, tak som
zistil, že Pán Boh mal predsa len lepší plán a že je to lepšie takto a nie tak,
ako som si to ja predstavoval. Chceli by sme však ako kapela hrať všade

Zo života
kou, každý si precvičil program,
s ktorým sa predstavili na festivale. Našich hostí čakalo vystúpenie
na folklórnych slávnostiach v Oraviciach. Pred vystúpením sa osviežili
v miestnom kúpalisku. Aktivita folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou sa začala svätou omšou.
Deti sa stretli na miestnom amfiteátri v krojoch a aktivitu ukončili spoločným fotením a vystúpením
na folklórnych slávnostiach.
Predposledný augustový týždeň
prebiehala ďalšia aktivita v dedine
Lhotka. Táto dedina s bohatou folklórnou tradíciou každoročne organizuje Sochovy národopisné slávnosti, na ktorých sa predstavila ĽH
Šelec a DFS Sihelček. V priebehu
septembra budú prebiehať posledné
aktivity v priestoroch miestnej základnej školy.
Vďaka projektu sa prezentovala
naša dedina mimo hraníc. Ukázali
sme svoje nárečie, folklór a pohostinnosť slovenského národa.
Beáta Kornhauserová
tam, kde nás budú ľudia chcieť počuť
a kde nás bude chcieť Pán Boh mať:
či pre 10 ľudí v malej dedinke, alebo na veľkých festivaloch – je to jedno. Ide predovšetkým o kvalitu a nie
o kvantitu. Niekedy práve v týchto malinkých dedinách človek zažije veľké veci, pretože ľudia z tých dediniek neprídu na veľký festival žijú
svoj život tam a možno prvýkrát počujú niekoho spievať o Bohu a pritom
používať elektrické gitary a bicie…
Gabriel st.: Do budúcna by sme radi
čo najviac koncertovali, odovzdávali
Evanjelium a radosť z viery prostredníctvom našej hudby a textov.
• Čo Vás inšpiruje k tvorbe nových
piesní?
Gabriel: Častokrát rôzne maličkosti ale v celkovom ponímaní je to život s Bohom naše skúsenosti a rôzne situácie, ktoré kresťanský život
prináša.
Gabriel st.: No hlavne láska k hudbe
a k Bohu: ))
• Čo Vám dáva v živote viera v Pána
Boha, v Pána Ježiša?
Gabriel: Naplnenie a radosť, že som
Božím adoptívnym synom že mám
Boha Otca, ktorý je víťaz a väčšieho niet; ktorý je cesta pravda a život a predovšetkým láska a nádej že
sa s Ním raz stretnem a vďačnosť, že
ma zachránil svojou svätou Krvou.
• Aké posolstvo chcete odovzdať
mladým ľuďom prostredníctvom
Vašej hudby a textov?
Gabriel: Odkázať by som chcel moje
obľúbené – neviem, kto to povedal,
ale veľmi sa mi to páči: „AK JE BOH
NA PRVOM MIESTE V TVOJOM
ŽIVOTE, TAK VŠETKO OSTATNÉ JE NA SPRÁVNOM MIESTE.“
• Ďakujem za podnetné odpo
Peter Chudják
vede.
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Goralský festival v Sihelnom
25. júl 2011 – Sihelné – XIX.
Folklórne slávnosti pod Pilskom
a Babou horou – folklórny festival beskydských Goralov
V programoch 19. folklórneho
festivalu pod Pilskom a Babou horou sa 25. júla pri lyžiarskom stredisku Ski Grúniky v Sihelnom predstavili súbory zo Slovenska, Poľska a z Českej republiky. Usporiadatelia – Obecný úrad v Sihelnom
a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravili
program vyskladaný z hudobných,
speváckych, tanečných a zvykoslovných blokov. Úvod festivalu však začal duchovne – o 10. 30 v rímsko-ka-

vali a roztancovali skupiny Magura
zo Sihelného, Rabčičanka z Rabčíc,
Senková z Podbiela, Pilky z Lhotky (Česká republika) a ľudové hudby z Oravskej Polhory, Rabčíc a Sihelného. Záver folklórnych slávností patril najmä hosťom. V programe Do kola… sa predstavili súbory Mali Magurzanie z Lodygowic,
Fialka z Partizánskeho, Valášek
z Kozlovíc, Pilky z Lhotky a Oravan z Nižnej. Festival bol ďalšou

tolíckom kostole v Sihelnom svätou
omšou za nositeľov tradícií. Potom
sa už festivalové dianie presunulo
na amfiteáter, ktorý bol v tomto roku
pre modernizáciu športového areálu premiestnený k lyžiarskemu stredisku Ski Grúniky. Tu sa o 13 15 predstavili ľudové hudby Bjelákovci a Šelec zo Sihelného, Rabcecanek a Jagelkovci z Rabčíc. Po slávnostnom
otvorení od 14 00 hodiny patrilo javisko deťom a ich programu Maličká

som… Predstavili sa detské folklórne súbory Sihelček zo Sihelného,
Kašunka z Rabčíc, Pilsko z Oravského Veselého, Fialka z Partizánskeho, Valášek z českých Kozlovíc, detský súbor z poľskej Koszarawy, detské ľudové hudby z Rabčíc a Oravskej Polhory a mladí gajdoši zo Sihelného. Najmä trávnice a pracovné zvyky ponúkol o 15 00
hodine program folklórnych skupín
Na zelenej lúke… Javisko rozospie-

z aktivít Oravského folklórneho
leta a jeho cieľom bolo prezentovať tradičnú ľudovú kultúru Goralov z Oravy i susedných regiónov. Podujatie bolo spolufinancované Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho
rozvoja prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007
– 2013. PhDr. Miroslav Žabenský
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V. ročník súťaže malotraktorov
Už piatykrát v poradí sa hŕstke usporiadateľov za výraznej pomoci OÚ-SIHELNÉ podarilo do našej dediny prilákať stovky ľudí zo
širokého okolia, ale aj spoza hraníc Oravy. No najviac si to vedia vychutnať naši ľudia z obce, pre ktorých sa „SIHELSKÉ TURBO“
za tých 5 rokov stalo „TOP“-akciou leta, pretože poľnohospodárske stroje sú neoddeliteľnou súčasťou života na dedine a zručnosť miestnych chlapov je obdivuhodná. Mohli sme to vidieť na 35 zúčastnených originálnych modeloch, podomácky vyrobených
malotraktorov, ktoré sa tohtoročnú predposlednú augustovú nedeľu postavili na štart SIHELSKÉHO TURBA 2011.
Výhrou tohto ročníka bolo umie
stnenie pretekárskej trate v priestoroch lyžiarskeho strediska, za čo
patrí veľká vďaka ich majiteľom
a NÁMESTOVSKÉMU URBÁRU, aj keď do budúcna visí nad týmto otáznik. Lokalita bola účastníkom, pretekárom či divákom alebo majiteľom stánkov s občerstvením dobre známa. Výber vhodného miesta na preteky je tou najdôležitejšou časťou prípravy súťaže, pretože musí zabezpečovať
vhodné príjazdové cesty, dostatok
miesta na parkovanie, dobrý výhľad na trať a v prvom rade ustrážiť bezpečnosť divákov a samotných súťažiacich, na ktorú dozerala počas celého trvania pretekov pomoc zdravotníkov a záchranárov, ktorú na veľké prekvapenie
organizátorov nebolo treba využiť, až na jedno včelie poštípanie
jednej z našich kuchárok.
Súťažiacim boli pripravené tradične známe disciplíny ako – prejazd terénom obohatený prípadným pripojením pneumatiky. Ďalej rýchlostný pretek ako samostatná disciplína až po absolútneho víťaza , ktorým sa tohto roku stal súťažiaci č. 8 MILAN KRÍŠ
Šarišské Dravce. Potom pretekári pokračovali na jazdu zručnosti – slalom okolo pneumatík a prejazd drevom, kde išlo naozaj o maximálny súlad rúk na volante a nôh
na plyne a brzde. Trestné sekundy len tak lietali a tak po spočítaní a odčítaní časov vyšlo takéto výherné poradie:

Kategória 4x2
1. Ján Sameliak
2‘47
2. Ján Pňaček
4‘12
3. Marti Čučka
4‘13
4. Ján Sivoň
5‘58
5. Matúš Hrubiak
7‘30
6. Milan Štefaňák
7‘55
7. Michal Štefaňák
9‘13
8. Ľubomír Babinský
15‘33
9. Milan Kríš
Neprešiel
10. Miroslav Balek
Neprešiel
Kategória 4x4
1. Jozef Majkút
2. Dušan Staš
3. Miro Jančo
4. Tomáš Čačo
		 Ondrej Krivačka
5. Peter Hrubjak
6. Pavol Stolárik
7. Patrik Hablák

2‘36
2‘48
3‘26
3‘45
3‘45
4‘11
4‘12
4‘32

8. Anton Vnenčák
4‘35
9. Jozef Ferneza
4‘46
10. Erik Topor
4‘51
11. Viktor Grebáč
5‘14
12. Peter Pienták
5‘44
13. Ján Kvasničák
5‘52
14. Pavol Vnenčák
6‘02
15. Pavol Adamko
6‘25
16. Ján Ferneza
6‘28
17. Miroslav Kohutiar
6‘39
18. Peter Luscoň
6‘47
19. Roman Romaňák
7‘13
20. Juraj Vojtas
7‘24
21. Ladislav Polomský
8‘12
22. Jozef Grižák
8‘23
23. Marek Uhliarik
8‘32
24. Anton Vnenčák st. nesúťažil
Špeciálnu cenu si odniesol aj
veterán súťaže pán Jozef Majkút za najstaršieho každoročné-

ho účastníka preteku spolu so svojím traktorom Otrokom, kde jeho
výroba sa začala už v roku 1975,
a pán Majkút počas všetkých ročníkov zabezpečuje odťahovú pomoc zapadnutým traktorom.
Taktiež bol udelený „Víťazný
pohár riaditeľa preteku“ za najsilnejší traktor. Bola to dobrovoľná disciplína pre pobavenie
divákov.
Samotné počasie bolo tohto roku k divákom veľmi zhovievavé,
neušlo sa im toľko blata, ale organizátori im po týždňovom suchu predsa len dopriali, keď trať
polievali vodou, aby sa stala zaujímavejšia a náročnejšia. Nesklamal ani povestný „turbácky guláš“, ktorého sa minuli tri
kotly. Minuloročný prísľub účas-
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ti na našej súťaži splnil aj tím
piatich pretekárov z Brezovice
nad Torysou, okr. Sabinov, ktorým sa od nás podarilo si odniesť
zopár dobrých ocenení. Muselo
byť o nich dobre postarané, pretože naši 6 majitelia doma vyrobených malotraktorov sa 10. júla zúčastnili so svojimi okapotovanými tátošmi podobnej súťaže
o „Brezovický volant“ v Brezovici nad Torysou, odkiaľ si tiež každý priniesol výborné umiestnenie a organizátorom takto ďakujú za srdečnú opateru počas celého víkendu. Pretekársku „šnúru“ naši sihelnianski zástupcovia nadšencov traktorov dokončili v neďalekej Zázrivej, kde poriadali 28. augusta preteky „Zázrivský diferák,“ kde vyhrali všetko, čo mohli. Super chlapi! Zas šikovnosť prekročila aj
za „sihelský“ chotár.
Ďakujeme všetkým štedrým
sponzorom za podporu a krás
ne ceny!
Obecný úrad, Urbár Sihelné,
Námestovo, Lyžiarsky vlek Vladimír Kornhauser, Predaj ND
ZETOR Dávid Boldovjak, Milan
Ratica Sihelné, ALLIAN2RESSUČIK Milan Pneutop Rabčice,
Zberné suroviny Ján Šuvada, Autoservis Peter Chudiak, Marián
Žajak Sihelné, Miro Staš Sihelné, Jozef Brišak Sihelné, Sklenárstvo Jozef Mazurák Sihelné, Auto bazár Murin, Stavebná firma
Klobučnik, F.B. SLOVAKIA Rabča, SAT ELEKTRONIC Janckulik, Maťuga obchod a služby, AVIA
Florek, Stavebný podnik, DOMATRA, GRIGEĽ AG, Drobnochov MAKITA, Rusnak laky, DS
AUTO, NATURAL DOOR, JEDNOTA Námestovo, ELSPOL, JATEL IMRO, Farby laky Pisarčik,
DREVO EFEKT, EKO RAJ Námestovo, ELEKTRO Sahuľ, BM
AUTO, Vrábeľ GASTRO, PREDOS Námestovo B, BĽOCHO
TRAPES, PNEUSERVIS Jane-

ček, Turic Julo, AUTO SERVIS
Gerek, ELEKTRO HALL, ŽOFFA
HUSGUARNA, JAMULLA Rabča, AUTODOPRAVA Anton Bublak, STAVEBNINY GRIGEĽ, Mišo Janoťak, BORTEX, Remesel-

ník Kolenčíková, AUTOKOL Rabča, STAVEBNINY Ganobjak, AUTOSERVIS PEKO, STAVEBNINY GARBIAR, ORMETAL Námestovo, STK Námestovo, Viktor Bombjak, Finik Peter, ORMO,

KLIBOS Zákamenné, VITAMIN
s.r.o. Cubinek Pavol Oravská Polhora.
Vďaka patrí naozaj všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli pri organizácii Sihelské
ho turba 2011. Súťažiacim, ktorí sa nebáli a prišli si zmerať sily,
všetkým usporiadateľom, kuchárkam, bufetárkam, starostovi obce
Mgr. Jozefovi Gabrielovi, ktorý či
finančne alebo organizačne vyhovel všetkým požiadavkám organizátorov (a samozrejme aj prevádzkovateľom kolotoča). Ďakujeme aj
všetkým divákom, ktorí nás prišli podporiť a vytvorili úžasnú atmosféru, bez ktorej by to nikdy nebolo „ono“. Počas dlhých nastá
vajúcich chladných večerov si
môžte neopakovateľnú atmosfé
ru sihelského turba pripomenúť
na DVD zázname, o koré sa po
starala firma: VIDEO SLUŽBA
DRGÁŇ a ktoré si môžete zabez
bečiť u organizátorov.
–dch
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Zhodnotenie sezóny 2010/11

Sezóna 2010/2011 bola z pohľa
du minuloročného nováčika naj
vyššej oravskej súťaže veľmi ťaž
ká. Nepísané pravidlo vraví, že
pre nováčika je najťažšia druhá
sezóna.
V tomto smere sa pridal aj zlý systém hrania zápasov. V jesennej časti mužstvo OŠK Sihelné odohralo
všetky zápasy na domácom ihrisku z dôvodu chystanej úpravy ihriska. K mužstvu sa pridali domáci odchovanci z dorastu Peter Pindják a Jakub Randiak. Mužstvo naopak opustil veterán František Čajka. V jesennej časti častokrát chýbala presná koncovka či to povestné české šťastíčko. Naopak, robili sa
zbytočné chyby, hlavne v záveroch
zápasov. Aj preto po jesennej časti
patrilo Sihelnému 6. miesto.
Zápasy jesennej časti: Sihelné: Or.
B. Potok 2:1 Sihelné: Vavrečka 1:2
Sihelné: Lokca 0:1 Sihelné: Veličná 2:1 Sihelné: Zuberec 3:2 Sihelné: Bobrov 1:1 Sihelné:Rabča 2:2
Sihelné: Zubrohlava 2:2 Sihelné:
Zákamenné 6:0 Sihelné: Or. Poruba 2:2 Sihelné: Novoť 1:1 Sihelné:
Nižná 2:1 Sihelné: Žaškov 2:2

Cez zimu sa k tímu pridal staronový tréner Ján Kovalíček. Začalo sa trénovať s kondíciou a technikou v školskej telocvični. Z dôvodu
nedostatku hráčov sa OŠK Sihelné po prvý krát nezúčastnilo v tradičnej halovej minilige v Rabči. Aj
z tohto dôvodu vznikol prvý ročník obecného novoročného turnaja
s názvom „Zahrajme si futbal.“
Cez zimnú prestávku odišiel z tímu Martin Bencúr, ktorý prestúpil
do Oravskej Polhory. Tomáš Pindják si šiel vyskúšať poľskú súťaž
za družbu Koszarawu. Kvôli zdravotným problémom skončil aj kanonier František Chudiak.
V druhej polovici sezóny mali muži jasný cieľ – udržať sa v I.
triede. Jarné zápasy sa odohrávali na súperových ihriskách. Počas
zápasov často chýbala presná koncovka, rozvážnosť, držanie lopty,
vyrovnané výkony, ale aj samotní
hráči. Nemožno však vytknúť bojovnosť a chuť po dobrom výsledku. Nakoniec Sihelné obsadilo 12.
miesto, ktoré v konečnej tabuľke
stačilo na udržanie sa v najvyššej
oravskej súťaži.
Zápasy jarnej časti: Or. B. Potok:
Sihelné 3:1 Vavrečka: Sihelné 2:1

Lokca : Sihelné 1:0 Veličná: Sihelné
0:3 Zubere : Sihelné 5:1 Bobrov: Sihelné 2:0 Rabča: Sihelné 2:2 Zubrohlava: Sihelné 6:0 Zákamenné:
Sihelné 1:1 Or. Poruba: Sihelné 1:2
Novoť: Sihelné 3:3 Nižná: Sihelné
3:1 Žaškov: Sihelné 1:0.
Konečná tabuľka

1. Bobrov
26 15
2. Zubrohlava 26 16
3. Žaškov
26 16
4. Or. Poruba 26 14
5. Nižná
26 14
6. Novoť
26 13
7. Lokca
26 11
8. Or. B. Potok26 10
9. Zuberec
26 12
10. Vavrečka 26 11
11. Rabča
26 9
12. Sihelné
26 7
13. Zákamenné 26 4
14. Veličná
26 1

7
4
4
4
4
5
4
6
2
1
5
9
1

4 58 : 28 52
6 61 : 32 52
6 57 : 28 52
8 57 : 39 46
8 42 : 34 46
8 78 : 60 44
11 37 : 42 37
10 44 : 45 36
12 54 : 48 35
14 48 : 52 34
12 47 : 55 32
10 41 : 48 30
21 32 : 77 13

2 23 25 : 93 5

Poďakovanie patrí všetkým
hráčom a funkcionárom, ktorí svoj čas využívajú na reprezentovanie dediny so snahou dosiahnutia čo najlepších výsledkov. Poďakovanie patrí aj všetkým fanúšikom, ktorí vytvárajú skvelú atmosféru a dodávajú podporu a silu svojim zverencom na ihrisku.

Potravinová pomoc
V letných mesiacoch sa na
ša obec zapojila do progra
mu potravinovej pomoci a po
mohla tak zabezpečiť základ
né potraviny pre najodkázanej
šie osoby. Potraviny boli roz
dané 182 občanom v množstve
3 640 kg pšeničnej múky hlad
kej a 3 640 kg bezvaječných
cestovín t. j. celkom 7 280 kg
potravín.

Najodkázanejším osobám sa
potravinová pomoc poskytuje bezplatne a to 1x ročne maximálne 20 kg hladkej múky a 20 kg
bezvaječných cestovín.
Obec zabezpečila evidenciu
občanov v hmotnej núdzi, nakla
danie a dovoz potravín zo skladu
z Dovalova a distribúciu potra
vín spoluobčanom.
–OcÚ

Tím roku 2010/11
Hráči: Michal Bernát, František
Grižák, Tomáš Kozák, Tomáš Vonšák, Miroslav Trabalík, Martin Pindják, Ján Kolčák, Peter Kolčák,
Martin Fernéza, Tomáš Pindják,
Dušan Kovalíček, František Chudjak, Peter Pindják, Ondrej Randiak,  
Anton Randiak ml., Jakub Randiak,
Lukáš Fernéza, Andrej Sunega, Mário Kolčák.
Tréneri: Ján Kovalíček, Milan Labuda, Anton Randiak st..
Vedúci mužstva: Emil Bieľák.

Kde:

Sihelné 205,
Budova Požiarnej Zbrojnice

Kontakt:

0902 450 379

Lenka Skurčáková
Otváracie hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

11:00 – 19:00
11:00 – 19:00
11:00 – 19:00
11:00 – 19:00
na objednávku
dohodou

POZVÁNKA NA
AEROBIC
Čakáme všetkých, ktorým
záleží urobiť niečo pre rovnováhu svojho tela a tým aj harmóniu duše!
Príďte si medzi nás zacvičiť
do telocvične pri tunajšej CZŠ
na hodiny aerobicu, zumby, pilatesu, kalanetiky a posilňovania vždy utorok a štvrtok v tra
dičnom čase od 18 00 do 19 00.

Sihelník 2/2011 • Vyšlo 21. septembra 2011 • Ročník XII. • 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 • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo
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„Každý deň stretnúť
človeka, to stačí“
(Ján Kostra)
Myslím si, že každý deň by som
mala stretnúť človeka, o ktorého
sa môžem oprieť, ktorý ma bude počúvať a chápať. Ten človek,
ktorého stretneme, by nám mal
pomáhať. Taký človek je napríklad moja maminka, ktorú stretnem hneď na začiatku dňa, keď
ma prebudí do školy, urobí mi ra-

ňajky, desiatu. V škole sú to moji spolužiaci, s ktorými sa smejem a občas aj plačem. Keď prídem domov, zas ma tam čaká moja mamina, ocino a bratia. To sú
ľudia, ktorých každý deň stretávame. Človek by nevedel bez nich
plnohodnotne žiť.
Miška Kolčáková, 9.b

Každý z nás sa určite aspoň raz
za deň potrebuje stretnúť so skupinkou ľudí, s ktorou si rozumie.
Potrebuje dostať lásku, úsmev.
Ako napríklad Kostra: „Každý deň
stretnúť človeka, to stačí. Nestačí
nasýtiť len oči či uši, ale aj dušu.“
Takmer každý z nás cez deň spraví

niečo dobré pre druhého človeka.
Stačí sa pozrieť na našich rodičov.
Optimizmus a láska dodávajú chuť
do života. Ako jedna veľká skupina
môžeme veľa dosiahnuť, ale najprv
sa musíme naučiť spolu žiť. Len tak
budeme šťastní.
Miška Grobarčíková 9.B

Na zážitky sa nezabúda
Poznáte knihu Dva roky prázdnin od Julesa Verna? — Dvom
chlapcom sa dvojmesačné prázdniny predĺžili na dva roky.
Stroskotali na lodi a dostali sa
na opustený ostrov. Nemali to
veru ľahké, určite premýšľali aj
nad tým, že by boli radšej s kamarátmi v škole.
To, že skončili prázdniny, neznamená koniec zábavy a zážitkov, veď
najviac sa vždy nasmejeme so svojimi spolužiakmi. Naozaj si niekto povie, že som asi spadla z jahody, keď
píšem také hlúposti, že dva mesiace prázdnin stačí a teším sa do školy. Ale deväť rôčikov som si v školskej
lavici odsedela, aj deväť prázdnin
zažila a viem, že vždy som sa tešila

na prázdniny a trošičku aj na školu.
Ale tento rok bol o to ťažší, lebo som
musela myslieť na to, že po dvojmesačnom oddychu sa nevrátim k starým spolužiakom do starej školy, že ma už nebudú učiť rovnakí
učitelia a nebudem chodiť na Žurnalistický krúžok.
Preto, milí žurnalisti i nežurnalisti, chcem vám len poďakovať
za to, že ste najlepší a máte tie najlepšie nápady. Takže, keď v schránke nájdem nové číslo Úsmevu, rýchlo ho prelistujem a určite poviem:
,,tak také dobré číslo ešte nebolo.”
Veľa úspechov a nápadov pri
spracovaní ďalších čísel želá už bývalá šéfredaktorka
Paulína Chudjáková

Detský tábor v Kline
„Každý deň stretnúť človeka, to
stačí… Deň, v ktorom nestretneš
ho, stratený je.“
Nádherné slová básnika Jána
Kostru. Pre náš život je veľmi dôležité stretávať sa s ľuďmi, aj keď samotu niekedy človek tiež potrebuje. Je zvláštne počúvať o tom, že by
stretnutie s človekom malo byť také dôležité, že by bez neho bol stratený.
V dnešnej dobe vnímame ľudí
okolo seba ako čosi také bežné, čosi, čo tu vždy bolo a bude. Musíme
sa naučiť jednu dôležitú vec, a to
vážiť si ľudí okolo seba. Správať sa
k nim tak, aby sme nemuseli prosiť
o odpustenie. Všetko to, čo spravíme – dobré či zlé sa nám neskôr vráti dvojnásobne. Každý deň stretnúť

človeka, to neznamená stretnúť len
príjemných ľudí, ale aj tých, ktorý
nám chcú uškodiť. Aj napriek tomu
by sme si mali nájsť cestičku k nim,
pretože každý človek je dar od Boha,
či už je taký, alebo onaký.
Vzťahy sú komplikované, ale dôležitá je snaha pochopiť druhého
človeka. Kontakt s ľuďmi nám nielenže prinesie skúsenosti, ale môže
aj v nás prebudiť príjemné pocity.
Veľkou chybou je, že si prestávame vážiť tých, ktorí nie sú ako
my. Ale prečo? Veď každý z nás je
iný, každý z nás je originál. To, čo
robíme, nerobíme len pre seba, ale
aj pre ostatných ľudí a práve preto
by sa z nás mala stať jedna veľká rodina a mali by sme sa naučiť spolu
žiť.
Eva Juritiaková 9.B
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Ako môže školák
zbohatnúť
Tieto obrázky už veľmi dobre
pozná aj malé dieťa. Jasné, je to
alchemilka, z ktorej nám mama
varí čaj a na ktorej môžeme zbo
hatnúť. Ako?
Stalo sa už tradíciou, že každoročne na konci mája začne pani
učiteľka Nováková vykupovať túto rastlinku. Čiže komu sa nelení,
tomu sa zelení, a to nielen v taške,
ale aj v peňaženke. Žiaci si tak môžu zarobiť nejaké to euro, ktoré
tak môže naplniť ich peňaženky
na koncoročných výletoch. Vlastnoručne zarobené peniaze si deti
dvakrát tak vážia a uvedomelejšie
rozmýšľajú, na čo ich minú.
né rany. Základná aplikačná forma je tinktúra, alebo odvar.
Zaujímavosť: Pretože listy alchemilky samovoľne vylučujú
kvapky, domnievali sa alchymisti, že pomocou tejto bylinky objavia kameň mudrcov, resp. videli v ňom dôležitú surovinu na výrobu zlata.
Alchemilka
žltozelená
Latinský názov: Alchemilla
xanthochlora ROTHM.,
Ľudový názov: Kontryhel obecný, Kontrihel (plášť Panny Márie, ženský plášť)
Výskyt: Alchemilka rastie zväčša na vlhkých lúkach a pasienkoch, popri potokoch od nížin
až po horské oblasti. Je rozšírená
na celej severnej pologuli.
Kvitne: Od mája do augusta
(septembra); zber na začiatku
rozkvetu.
Zber: Zbierame kvitnúcu vňať
alebo len prízemné lístky. Sušíme prirodzeným teplom, pri
umelom teple najviac 45 stupňov
Celzia, opatrne obracať (ľahko
sa drobí).
Uplatnenie: Vedecky sa uznáva použitie alchemilky pri hnačkových ochoreniach. V tradičnej medicíne sa rastlinka používa vnútorne pri kašli, žalúdočno-črevných ťažkostiach a ženských chorobách (tlmí nadmerné krvácanie počas menštruácie,
pomáha utlmovať biely výtok).
Vonkajšie uplatnenie má pri kataroch ústnej dutiny a nosohltana, výtoku, boľavých a mokvajúcich ekzémoch, rozdrvená alchemilka sa prikladá na bodné a rez-

V období renesancie sa bylinke
pripisovala vlastnosť prinavrátenia ženám panenstva a oživenia ich krásy.
Hildegarda z Binderu (ranný
stredovek) odporúčala vňať aj
proti vredovitému zápalu v hrdle.
Dominika Zboroňová, 9.B

Marcela Brišáková, 14 r.

Leto
Leto opäť zasadá na svoj trón.
Preberá štafetu od jari a pokra
čuje v kolobehu ročných období.

na krásnej čerstvej zelenej tráve. Behajú po tráve ako obláčiky
po oblohe. Voda v potôčiku žblnkoce a naráža na skaly. Na stromoch vykúkajú spoza zelených listov nové jabĺčka.

Všetci sa radujú z teplého slnka. Deti sa bosými nôžkami prechádzajú po rozkvitnutej lúke. Žlté púpavy im hladia ich malé nôžky. Deti zabúdajú na školu. Ani
ich nenapadne pozrieť sa do nejakej knihy. Ovce sa pasú na lúkach,

Na lete je najkrajšie, že sú všetci
šťastní. Leto prináša na tváre ľudí,
zvierat ale aj rastlín úsmev, spokojnosť, smiech a radosť zo života. Pre školákov je to najkrajší čas,
pretože sa končí škola.
Kolektív 7.A

Pre potešenie
Na tom našom dvore,
Pod tou našou lipkou,
Medzi záhradkami
Pod stromčekom vtáčik.
Vyrazil do sveta
V tom svete o mieri
Pod oknami spieva,
Veselo trilkuje.
S velikým nadšením
Vo svete lieta si
A pre potešenie
Spieva a spieva si.
Ten jeho spev sladký
Dušu oblažuje,
Nad slovenským svetom
Lieta si, kraľuje.
Buďme vďační Bohu,
Že vtáčika máme,
Keď nám ťažko bude
S ním si zaspievame.

7.A

Klára Bieláková, 14 r.

Zo školy
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Nedeľa venovaná
rodine

Rodina je základná spoločen
ská jednotka. Práve ona posky
tuje ľuďom domov a teplo, kto
ré častokrát stačia na vyrovna
ný duševný ľudský život. Pokiaľ
nie sú zabezpečené tieto potreby,
stretávame sa s rôznymi konflik
tami a problémami v rodine.
Všetci členovia rodiny by mali
držať spolu, a presne o to sa určite snažia všetci naši otcovia a mamy, ktorí sa o nás starajú a pokúšajú priučiť riešeniu problémov

Môj otec
Mojím vzorom je pre mňa
môj otec. Je to človek, ktoré
mu dôverujem. Viem, že jemu
sa môžem zdôveriť. Nebojím sa
ho všeličo spýtať. Ak niečo ro
bím sám, a nedarí sa mi, tak prí
de ku mne a povie mi, ako to bu
de lepšie.
Vždy sa mi snaží pomôcť. Aj
keď občas nesúhlasím s jeho ná-

bez konfliktu. Práve im bola venovaná druhá júnová nedeľa, v ktorej
sa predstavili ich ratolesti a predviedli tak svoje nadanie a schopnosti, za ktorými stoja samozrejme rodičia. Koľko ráz ste to práve vy, ktorí v nás prebúdzate naše nadanie, povzbudzujete nás pri
neúspechu či lenivosti? Patrí vám
naozaj veľká vďaka.
Nikolka Pindjaková, 9.B
zorom. Aj keď o niečom rozmýšľam, tak mu to poviem a on porozmýšľa a povie. Ak by to povedal mojej sestre, tak ona sa začne
smiať. A povie to svojim kamarátkam. Môžem sa spýtať aj mamy,
no ona mi aj poradí, lenže bude
stále o tom rozprávať, oco zas nie.
Otec to povie raz a musí to platiť.
Môj otec je celý týždeň v robote,
preto si odkladám otázky, aby som
sa ho mohol cez víkend na ne opýtať. Vždy mi dobre poradí.
Martin

Moja mama
Bez rodiny by sa mi žilo veľmi
ťažko, myslím, že vlastne
každému z nás.
Rodina poskytuje ľudom domov, teplo a lásku a mnoho ďal-

ších dôležitých vecí. Všetci členovia rodiny by mali držať spolu. Pre
mňa je život v rodine veľmi dôležitý, pretože práve on nás učí úcte
k iným ľuďom. Väčšina ľudí si pod
pojmom rodina vybaví tých najbliž-

Anton Skurčák, 15 r.
ších, akými sú rodičia. Do rodiny patria rodičia aj súrodenci, ale
u mňa je to trošku inak. Súrodencov nemám a otecko mi zomrel.
Bola to veľká preveľká bolesť, ale
musím sa s tým zmieriť. Mojou
rodinou je moja mama. Je to najdôležitejší človek v mojom živo-

te. Mám ju veľmi rada, bez nej by
som už nevedela žiť. Veľmi si ju vážim a nevymenila by som ju za nič
na svete. Chcem, aby tu navždy
bola pre mňa, a aby sa dožila vysokého veku, lebo ju chcem mať stále pri sebe.
Katka

Prosba k dospelým
Ach tí naši „dospelí“ rodičia.
Vždy všetko vedia!
Aj to, čo je pre vás dôležité, aj to,
čo by sme nemali robiť. Vidia čo robíme zle, ale za to, čo robíme dobre,
nás zabudnú pochváliť. Ale nebyť
ich, na tomto svete by nebolo toľko
anjelov. My tínedžeri máme k nim
prosby týkajúce sa frajerov, na-

šich prvých lások, o tom, aby som
sa mohla poflákať vonku a mnoho
iných vecí. Naši menší súrodenci
zas prosia o pár eur na zmrzlinu či
nejaký výlet. A ja ako deviatačka im
chcem poďakovať za všetko, hlavne
za to, že som tu a poprosiť ich o to,
aby ma ďalej vychovávali.
Dúfam, že ich nesklamem.
Nikola Pindjaková 9.B

Ako sa vyhnúť nezhodám
rodič/pubertiak

Andrea Pilátiková, 15 r.

Medzi rodičmi a deťmi od
dávna pretrvávajú hádky
a konflikty. Nie vždy dokáže
me jeden druhého pochopiť.
Vieme, že nám nechcete zle,
milí rodičia, ale my sa potre
bujeme popáliť a na vlastnej
koži zistiť, že sme urobili bl
bosť. Pre zredukovanie či od
stránenie týchto nezhôd sa
prosím, vážení rodičia, držte
týchto bodov:

1. Nechajte vašim deťom dostatok času na oddych.
2. Nepozerajte sa na deti v našom veku ako na batoľatá, ktoré
potrebujú bábiky a autíčka.
3. Nepozerajte sa na deti v našom veku ako na dospelých, ktorí už majú byť veľmi zodpovední.
4. Dôverujte nám, nemôžete
nás naveky držať doma, potrebujeme cítiť slobodu.
Paulínka Chudjáková, 9.B
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Zo školy

Čo sme sa v škole
naučili – cez
prázdniny sme využili
Aj tentoraz to začalo zaujíma
vým dňom v škole. Prišla nás po
zrieť pani z Oravskej Polhory,
ktorá nás učila pliesť košíky z no
vinového papiera. Pýtate sa, to sa
dá? Dá a je to veľmi zaujímavá a
vôbec nie náročná práca. Potre

bujete novinový papier nastriha
ný na 15 cm pásy, špajdle, lepidlo,
kartón, fľašu prípadne inú nádo
bu, ktorá poslúži ako forma a na
koniec farbu – tou natrieme hoto
vý výrobok, tak ho spevníme a zá
roveň bude vyzerať ako z prútia.

Pri pletení sa vystriedali takmer
všetky triedy a tých, ktorí si to vyskúšali, bolo naozaj mnoho. Deviataci sa dokonca tejto aktivite
venovali aj na hodinách technickej výchovy a domov si odnášali
vlastné košíčky, ktoré teraz zdobia ich detské izby a pripomínajú

Letný tábor

Tie tanečné kroky sa aj tak naučím

Tak toto bolo naozaj ťažké

Nespadni

im krásnu deviatku. Nezaostávali ani siedmaci. Tí strávili pri pletení tiež niekoľko hodín výtvarnej výchovy a niektorí si robotu
odnášali aj domov a tešili sa na
prázdniny, že budú pliesť a pliesť.
Tatiana Pindjaková

Zo školy
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Naša svätá omša

Letný tábor
Detský tábor v Kline

Prečo sa tá lopta skotúľa vždy práve tam, kde nechcem

Toto je naša super zostava
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Čím sa dajú naplniť
košíky
1. miesto v súťaži Majáčik
Skvelé, takže spolužiak Edo
Galovič nakoniec tú narodeninovú oslavu nezrušil. Mala sa
konať už včera, ale počasie to
nedovolilo. Nikým nečakaný
hustý dážď a búrka ho prinútila všetkým oznámiť, že sa ruší.
Oslavu preložil o dva týždne,
to už bol aj týždeň po skončení
školského roka. Ako poznám
Eda, bude to oslava, na ktorej
nebude nič chýbať.
Ja som však musela dostať
dovolenie od rodičov a dohodnúť sa teraz už s bývalými spolužiačkami. Dovolenie od rodičov som horko-ťažko vybojovala síce len do pol desiatej,
ale lepšie niečo ako nič. So spolužiačkami to bolo ľahšie ako
s rodičmi, dohodli sme si presne čas a miesto stretnutia. Darček sme Edovi dali ešte v škole.
Bola som plná očakávaní, lebo
som ešte nikdy nebola na takej
party, ktorá začína o pol ôsmej
večer a končí o neviem ktorej,
ale hlavne, že tam nebude žiadny dospelácky rodičovský dozor. Od rodičov som dostala ešte nejaké vzácne rady, že piť len
vodu a dýchať kyslík.
S kamoškami sme zamierili
na lesnú cestičku. Hlasná hudba,
vôňa gulášu a farebné balóny nás
doviedli do cieľa. Boli tam prevažne spolužiaci z triedy, ale aj
detská z áčky a iných ročníkov.
Edo bol totiž nesmierne populárny. Usadili sme sa na lavičky
a zabávali. Pila som zásadne len
sladenú vodu a dýchala čistý lesný vzduch. Aj keď tam bola skve-

lá atmosféra a mne sa z nej nechcelo, o pol desiatej som bola doma. Hlavou mi hýrilo, že moja bývalá trieda bola skvelá, veď
deväť rokov spolu robí svoje. Aj
keď som povedala mame, aby si
nerobila starosti, čakala ma. Večer som si ľahla do postele s dobrým pocitom, že som si udržala
čistý štít.
Opäť pršalo asi tri dni a neskôr vystúpili teploty nad tridsať stupňov. Ideálny čas na rast
hríbov. Ocko je vášnivý zberateľ lesných plodov, vždy si udrží
prvenstvo v najväčšom nazbieranom počte. Tatko aj starší brat
najlepšie vedia, kde rastú najväčšie dubáky. Vystrojili sme sa
s košíkmi a hybaj na hríby. Dnes
sa nám ale vôbec nedarilo. Mali sme tri košíky, ale boli prázdne. Tato sľuboval, že pozná ešte jedno miesto, na ktoré chodil ešte ako malý chlapec so svojimi bratmi. Blúdili sme, blúdili,
až sme sa nakoniec dostali na to
isté miesto, kde sa konala Edova oslava. Tatko len neveriacky
krútil hlavou. „Už desiatky rokov tu vždy nájdem hŕbu dubákov a dnes už hádam nerastú hríby, ale plechovky od coly, plastové fľaše a obaly od čipsov.“
Celá som očervenela, lebo
som vedela, že aj ja som sa na tom
svojím spôsobom podieľala. Takže som až z takým čistým štítom neobišla. Domov sme sa už
vracali s plnými košíkmi. Boli plné dubákov 21. storočia – plastovými fľašami, plechovkami, papiermi z čipsov.
Paulína Chudjáková, 9.B

Mária Chudjáková, 5.A

Vlčie jamy
Cena poroty v súťaži Majáčik
Kedysi dávno ľudia v Sihelnom chytali vlky do vlčích jám.
Jamy sa kopali na chodníkoch,
kadiaľ prechádzali svorky vlkov. Na sihelnianskych kopcoch bolo veľa dier.
Raz v noci sa vracali muzikanti z Veselého domov. Boli už trošku opití, nuž nevideli na cestu. Jeden z nich spadol
do vlčej jamy a kamaráti si to nevšimli. Nanešťastie, v jame bol
chytený vlk! Najprv nemo hľadeli na seba, mládenec na vlka,
vlk na mládenca. Zrazu vlk začal vrčať. Muzikant od strachu
začal vyhrávať na svojich hus-

ličkách. Kým hral, bolo dobre,
keď prestal, vlk zasa vrčal. A tak
mu vyhrával od večera do rána. Keď chlapca kamaráti muzikanti našli vo vlčej jame živého, neverili vlastným očiam.
Na husliach mu ostala už len
jedna struna, preto si musel zaobstarať nové, lebo od toľkej
muziky mu struny popraskali.
Odvtedy mládenec, aj keď chodil po muzikách hrávať, nikdy
nepozrel na dno pohárika.
Takto husle zachránili hudobníkovi život. Dedko, ktorý
mi túto príhodu rozprával, tvrdí, že je to naozajstná pravda.
Peter Staník 6.A

Medveď

Cena poroty v súťaži Majáčik
V nedeľu, skoré letné ráno,
sme sa vybrali na huby. Starký
povedal: „Dnes musíme priniesť
veľa húb, aby nám starká uvarila výbornú polievku.“ S úsmevom na tvári a s prázdnymi košíkmi sme vyšli z domu.

Ivana

Na tráve bola ešte ranná rosa. Vtom Michal skríkol: „Huby!“
Všade trčalo množstvo hnedých
hlavičiek. Kúsok ďalej v kríkoch
rástli také vysoké bedle, že som
ich tam nemohla nechať. Vtom
zaprašťali konáre a niečo veľké

sa blížilo k nám. „Pomoc, medveď!“ zakričala som z plného
hrdla. Starký bol okamžite pri
mne. Medveď bol celkom blízko. Zrazu sa ozval smiech môjho
brata: „Veď ten medveď má rohy!“
A naozaj. Z kríkov na nás pozerala vystrašená krava. Určite sa
sem zatúlala z blízkej lúky. Bolo
že to potom smiechu a radosti!
Moja sestra odvtedy, keď zbadá
kravu, volá: „Adriana, pozri, medveď!“ a pustí sa do smiechu. Ja sa
na ňu nehnevám a smejem sa tiež.
Adriana Pienčaková, 6.B
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MA XISUPEREXTR AŠPECIÁL RECEPT Y
Torta šťastia
Potrebujeme:
2 a viac priateľov a 20 dg tolerancie
50 dg lásky
70 dg radosti
Toleranciu, lásku a radosť vymiešame tak, aby vznikla pena. Penou
polejeme priateľov a čo zostane, to môžeme rozliať po svete. Vznikne
šťastie.

Recept priateľstva
Chceš sa stať dobrým
priateľom? Chceš si nájsť
priateľa na celý život?
Práve pre teba sme vymysleli
tento zázračný recept, ktorý sme
dôkladne vyskúšali a ručíme za to,
že funguje. Nie je ľahké dodržať
ho, ale po čase zistíš, že funguje
a je to skvelé. Dodrž toto:
• Nájsť si na priateľa čas
• Dôverovať si navzájom
• Neklamať

• Byť k nemu ohľaduplný
• Na hádky rýchlo zabudnúť
• Aspoň tri krát denne sa naňho usmej, povedz mu milé slovo.
Po týchto bodoch by to malo fungovať. Tvoj priateľ to určite ocení. Občas môžeš celý recept
upevniť napríklad tým, že priateľovi jednoducho zavoláš alebo kúpiš malý darček.
Skús to!!!
Maroš Luscoň,
Ivana, Simonka, Paulina 6.B

Torta čistá Zem
Zem je veľmi veľká a musí
znášať veľa zla a nezdravých lá
tok. A na to, aby sme jej pomohli,
máme tento recept:
• denné čistenie vzduchu, týždenné upratovania prostredia,
ročné sadenie stromov, šetrné ne-

používanie áut a nezdravých látok. Dôkladne to všetko premiešame, každý deň tým polejeme celú zem a posypeme ju semienkami
rastlín a stromov.
Betka M. , Maria G.

Táňa Pindjaková, Monika Kozáková

Torta pokoja
Recept na pokojovú tortu
poslal Pán z ďalekých krajín.
Je potrebné si zohnať kreslo
na oddychovanie, kľúče a kladivo. Ako prvé si zamkneme vopred pripravenými kľúčmi dom,

Jeseň

• Jeseň sťa ligotavá dúhová
záhrada je smiešna pani vo farebnom klobúku.
V jeseni sa všade ozýva ku– kuku, sovy sa radujú z listnatého povrchu.
Keď tá smiešna teta spustí dážď,
je to ako, keď mi zbohom dáš.
Aj ty už odchádzaš? Nechcem
veriť, že sa vzdáš.
Tetička, teta, nevzdávaj sa, ostaň ešte zopár dní a na zimu zabudni.
Aňa, 9.B
• Po roku nás opäť navštívila
pani jeseň. Jej krásne farby prinášajú na tváre ľudí údiv.
Stromy zhadzujú svoje farebné kožúšky a pripravujú sa na zimný spánok. Príroda hýri množstvom
rôznych farieb. Farby maľujú prírodu. Atmosféru dopĺňajú gazdíčkovia, ktorí zvážajú úrodu. Bude žitko na zimu a chlebík na každodenný

zoberieme kladivo, ktorým rozbijeme všetky mobily, ktoré sa
v dome nachádzajú a teraz sa
môžeme v pokoji usadiť do kresla a vychutnávať ticho pokoja.
Eva J., Maria F.,
Miša D., Ľuboš L.
stôl. Leto úplne stratilo svoju moc.
Malými krôčikmi sa pomaly prikrádajú zimné chladivé noci. Lístie
opadlo, leto sa stráca a víchrivá zima sa blíži. Z domov teplo vychádza, vôňa domova sa prechádza.
Gazdovia už pletú košíky na naše zemiačiky. Chlebík sa už vypeká, deti ho už čakajú. Pripravme kožúšky, nech nás oblejú teplom.
Tu sa cesta jeseňou končí. No
nesmúťme, o rok je tu zas.
Kolektívna práca 7. A

Jeseň
Volá deti do školy,
zbiera plody z polí.
Farbí listy dozlata,
namočí ťa do blata.
Vtáčiky už odlietajú
a krídelkami nám mávajú.
Medvede idú na zimný spánok,
pripravujú si svoj stánok.
Tonko Kutlák, 2.B

		
J a som malý prváčik
		
E šte neviem písať
		
S adnem si do lavice
Písmenko vyskočí mi z pravíc E
a ja budem hrdý na
Ň
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Naši ochrancovia, naši patróni
Sv. Anton Paduánsky
Aj v tomto čísle nášho časopisu vám predstavujeme ďalšieho svätca, ktorému v našej škole venujeme
zvláštnu pozornosť. Práve sv. Anton bol niekoľko rokov patrónom našich deviatakov (9.A), ktorí každo
ročne slávili na jeho sviatok odpust. Bolo tomu tak aj pred koncom školského roka, kedy strávili príjem
ný deň s donom Jánom Zauškom a samozrejme so sv. Antonom.

Sv. Anton Paduánsky patrí nepochybne medzi najväčšmi uctievaných svätých. Zvlášť povesť divotvorcu a patróna stratených vecí mu získala medzi ľudom úctu.
Anton svojím životom mimoriadne oslávil Boha a urobil veľa dobrého pre čestné i večné dobro svojich ľudských bratov a sestier.

Svätý Anton pochádzal z Portugalska. Narodil sa niekedy v rokoch 1190 – 95 v portugalskom
hlavnom meste Lisabon. Pri krste dostal meno Fernando. V rokoch 1210 vstúpil do augustiniánskej rehole. Po dvojročnom pobyte v kláštore sv. Vincenta pri Lisabone prešiel do kláštora sv. Kríža v Coimbre. Bolo to významné
náboženské a kultúrne stredisko,
kde Fernando študoval Sväté písmo a cirkevných otcov, zvlášť sv.
Augustína. Tam bol niekedy roku
1219 vysvätený za kňaza.
Veľká zmena nastala vo Fernandovom živote roku 1220, keď
vstúpil františkánskeho kláštora
sv. Antona v Coimbre. Vtedy prijal
i meno patróna kláštorného kostola – sv. Antona Pustovníka.

PROJEKTY ŠKOLY
Projekt: Patrón triedy
Každá trieda si vybrala jedného
svätca, ktorý je patrónom triedy. Títo svätí budú sprevádzať
našich žiakov počas celého štúdia na základnej škole. V deň odpustovej slávnosti mali žiaci svoj
Trieda
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

program. Duchovný otec, ktorého si pozvali, slávil svätú omšu
a po nej si žiaci spolu s pani učiteľkou pripravili program o danom svätcovi, ktorí prezentovali celej škole. Na záver dňa slávili agapé.

Patrón našej triedy 		
sv. Blažej
Božské Srdce Ježišovo
sv. Jozef
Dominik Sávio
sv. Martin
sv. Agnesa
sv. František
Laura Vicuna
Páter Pio
Katarína Sienska
Ján Krstiteľ de la Salle
Ján Bosco
Michal Magone
Sv. Hieroným
Terezia z Lisieux
Panna Mária Pomocnica Kresťanov
sv. Anton
Sv. Faustína

Druhý projekt – Božie
milosrdenstvo
v rodinách
Žiaci našej školy mali možnosť privítať vo svojich rodinách obraz Božieho milosrdenstva. Tento obraz
má spájať členov rodiny pri spoločnej modlitbe. Žiaci, ktorí sa pripra-

Slávnosť
3. február
19. marec
6. máj
11. november
21. január
4. október
22. január
23. september
29. apríl
7. apríl
31. január
13. december
30. september
1. október
24. máj
13. jún
5. október

vujú na prvé sväté prijímanie, si obraz vymieňajú medzi sebou.
Tretí projekt – Adopcia
na diaľku
Naša škola má adoptovaných
10 detí zo Šalamúnových ostrovov, ktorým platí školné.

Anton predostrel svoje misionárske túžby novým predstaveným a tí
mu dovolili ešte v jeseni 1220 odísť
do marockej misie. No len čo mladý misionár vstúpil na africkú pôdu,
ťažko ochorel. Choroba trvala celú
zimu a nelepšila sa. Preto sa Anton
rozhodol pre návrat. Pri spiatočnej
ceste po Stredozemnom mori búrka
zahnala loď, na ktorej sa plavil, na
ostrov Sicília. Anton prijal toto riadenie Božej prozreteľnosti a zo Sicílie sa odobral do Assisi, kde sa roku 1221 konalo veľké zhromaždenie (kapitula) františkánov. Tam sa
stretol priamo so sv. Františkom Assiským, ako aj s predstaveným severotalianskej františkánskej provincie. Ten ho prijal do svojej provincie
a dovolil mu bývať v jednej pustovni
pri meste Forli.

Tam žil Anton v modlitbe a sebazaprení. No nie dlho. Keď raz
nemali vo Forli kazateľa pri slávnosti kňazskej vysviacky, požiadali Antona, aby ho z núdze zastúpil. Anton išiel a kázal tak, že ho už
nepustili naspäť do pustovne, ale
predstavení ho určili za kazateľa.
Odvtedy sa kázanie stalo hlavnou
náplňou jeho rehoľného a kňazského života. Životopisci hovoria,
že sa zopakoval turíčny zázrak,
ktorý poznáme zo Skutkov apoštolských. Podobne ako v Jeruzaleme pri kázaní apoštolov aj v Ríme
pri Antonovej kázni rozumeli všetci, hoci hovoril im neznámou rečou. Bol piatok 13. júna 1231. Anton nemal ani 40 rokov.
Pripravila Veronika
Habiňáková, zdroj:internet

Štvrtý projekt Tehlička
pre Afriku
„Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len pohár studenej vody… nepríde o svoju odmenu.“
(Mt 10,42) Voda znamená život.
Súčasne však môže ohrozovať ľudské životy, keď jej je príliš málo, je
znečistená alebo keď je jej príliš
veľa. Studne sú ďaleko… vodu nosia aj deti. Mnohé z nich nikdy neboli v škole, nevedia čítať, písať a
počítať. Ich rodičia nemôžu zaplatiť školné a do školy sa nikdy nedostanú. Taká je situácia mnohých
detí v Afrike. Preto chceme prispieť k zlepšeniu života deti v Afri-

ke a kúpou malej tehličky pomôcť
kamarátom.
Piaty projekt – Rok kre
sťanskej kultúry
Rok 2010 bol vyhlásený za Rok
kresťanskej kultúry. Pod slovom
kultúra si mnohokrát ľudia vysvetľujú divadlo, kino alebo hudobné
či tanečné predstavenie. Kultúrou
však je umenie, literatúra či spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a viera. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli každý mesiac pozvať odborníka, ktorý nám objasnil niektorú z oblastí kultúry.

Škola dosahuje dobré výsledky v týchto súťažiach:
Názov súťaže
okr. kolo
Poznaj a chráň
1. miesto
Hviezdoslavov Kubín
2. miesto
Rozprávkové vretienko
3. miesto
II. kategória
Dilongova Trstená
2. miesto
Detský literárny majáčik
1. miesto
		
Detský literárny majáčik
2. miesto
Detský literárny majáčik
3. miesto
		
Detský literárny majáčik ocenenie
Dejepisná olympiáda
2. miesto
Európa v škole – liter. časť 3 1. miesto
Európa v škole – výtv. časť 3 2. miesto
Európa v škole – výtv. časť 2 3. miesto
Leonardo, šk. kolo
1. miesto
Biblická olympiáda
2. miesto
		

meno žiaka
trieda
Milan Mazurák
8.A
Terézia Chudjáková
8.A.
Terézia Chudjáková
8.A.
Mária Chudjáková
Veronika Brezoňáková
Pavlína Chudjaková
Erik Somsedík
Veronika Brezoňáková
Nikola Pindjaková
tr. kolektív 7. A.
Lenka Grižáková
Martin Hajdučák
Lenka Kovaličková
Ladislav Chudjak
Milan Mazurák
Katarína Rusnáková
Lenka Grižáková

5.A.
9.B.
6.B.
9.B
7.A.
8. B
7.A.
8.A.
5.B.
8.A
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Rok kultúry sme
Ukončili
slávnostnou
akadémiou

Činnosť Rodičovskej rady pri CZŠ
sv. apoštola Pavla v Sihelnom
v školskom roku 2010/11
Výkonný výbor
Predseda: Mgr. Marta Bielaková, tajomník: Vlasta Jagnešáková, hospodár: Monika Gužiňáková;
zástupcovia triednych aktí
vov: Dan iela Chromčáková,
Marcela Bolibruchová, Katarí-

na Záhumenská, Ladislav Bjelák, Katarína Rusnáková, Martina Gabrielová, Gabriela Tarčáková, Andrea Kohuťárová, Katarína Chudjaková, Jana Stašová, Marta Kormanová, Mgr. Silvia Mazuráková, Dáša Chudiaková.

Názov súťaže
okr. kolo
meno žiaka
trieda
Biblická olympiáda
2. miesto
Dominika Gluchová 7. A., 8.B.
Atletika
1. miesto
Ľuboš Bielak
7.B.
Atletika
1. miesto
Jakub Chudiak
9.B.
Slávik Slovenska
Cena poroty Katarína Maslaňáková 6.B.
Gorazdovo výtvar. Námestovo 3. miesto
Alena Kozáková
8.B.
Bohúňova paleta
Čest. uznanie Miloš Vojtas a kolektív 9.B.
Vesmír očami detí
1. miesto
Jana Luscoňová
Mieszkam v Beskydach
1. a 2. miesto: medz. súťaž Tatiana Laštiaková, Matúš Jagelka, Robert Bielak, Jozef Grižák, Juraj Staš
6.A.
Požiarnici očami detí
3. m. celosl. súťaž Dominika Gluchová
8.B.
Na škole pracovalo 18 záujmových útvarov, ktoré umožňovali
rozvíjať talent a zručnosti žiakov.
Dramaticko-recitačný
Čitateľský
Sihelček
Halový futbal

Mgr. Ľubomíra Nováková
Mgr. Oľga Hajdučáková
Mgr. Ľuboš Šípoš

HOSPODÁRENIE
Príjmy: členské príspevky 1 356 €,
adventné vence 189 €, 35 07 €; zostatok minulý rok 554 53 €.
Sponzori: obecný úrad 40 10 €;
Príjmy spolu: 2 174 7 €;
Výdavky: úcta k šedinám 50,67 €;
plavecký výcvik 111,94 €; adventné
vence 116,35 €; Mikuláš 273,46 €;
zápis 1. ročník 33,12 €; lyžiarsky
výcvik 156,04 €; Erko ples 33,19 €;
maškarný ples 100 €; rozprávkové
vretienko 8,19 €; členský poplatok
Čitateľský
Lesnícky
Matematický
Krúžok – prevencia
Športový krúžok
Šikovná gazdinka
Angličtina pre najmenších
Hokejbal
Šachový
Žurnalista
Cvičenia zo slovenského jazyka,
Školský klub,
Spevácky,
Gitarový,
Bedinton
Bedminton Mgr.

– CZŠ 59 €, MDD 240,12 €, Deň
učiteľov 21,45 €; Knihy – koniec šk.
roka 70,80 € + 9. ročník – večierok
33,19 €; reprezentácia školy – súťaže 256,13 €.
Výdavky spolu: 1 563,65 €
Zostatok: 611,05 €
Všetkým členom Rodičovskej
rady, vedeniu školy a učiteľskému
zboru z úprimného srdca ďakujem
za spoluprácu a za obetu, ktorú
prinášajú v prospech našich detí.
M. Bielaková
Mgr. Oľga Hajdučáková
Mgr. Lýdia Bujnová
Mgr. Viera Bolibruchová
Mgr. Viera Bolibruchová
Mgr. Iveta Kakačková
Mgr. Viera Mazuráková
Mgr. Eva Bojnáková
Peter Chudják
Peter Chudják
Mgr. Jana Kutláková

Marcela Fernezová

PaedDr. ThLic. Margita Borová,
riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla
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Rodinný batôžkový ples
Čo raz častejšie
počúvame z úst
hlavne tých starších: „Za našich
mladých čias to
bolo všetko ináč,
mali sme sa kedy spolu stretnúť, porozprávať, zabaviť sa, ale teraz je
iná doba. Niet času na nič!“ Ani na
deti?

Sami si tú novú dobu vytvárame.
Stávame sa čoraz náročnejší na okolie okolo seba. Pekné domy, nádherné záhrady, moderné oblečenie. To
si vyžaduje veľké náklady. Tak posielame našich otcov za zárobkom a na
pleciach mám sú všetky každodenné
starosti o rodinu, ktorých nie je málo. Takže chtiac-nechtiac si tú „novú dobu“ vytvárame sami a prenášame to aj na svoje deti. V snahe, aby
im nič nechýbalo, zahŕňame ich hodnotnými darčekmi, ale nezabúdajme
na to najdôležitejšie. Deti hlavne potrebujú „náš čas“. Čas strávený spolu, ako rodina.
„Venujme čas svojim deťom!“
– zaznelo pri nejednej homílii nášho duchovného otca. Rodičovská
rada pri našej CZŠ organizovala
30. 4. 2011 Rodinný batôžkový ples.
Touto akciou ponúkla rodičom dať
pocítiť svojim deťom: „Teraz zabúdame na všetky starosti a sme tu len

pre Vás. Poďme sa spolu zabávať
a jašiť, veď ste pre nás to najdôležitejšie na svete.“ A tým rodičom, ktorí na ples spolu so svojimi deťmi prišli, sa to aj podarilo. Mali sme pripravený krásny program, kopu súťaží, výbornú hudbu (týmto ďakujeme
miestnemu DJ Ľubkovi Kozákovi)
a to všetko v plesovo vyzdobenej sále.
Mali ste vidieť tie šťastné oči detí, čo tam boli! Len tých rodín bolo akosi málo. Veľmi ťažké je v našej dedine nájsť vhodný čas na organizovanie nejakej akcie. Samozrejme sa to vždy musí prispôsobiť ročnému obdobiu a s ním spojenej práci na poli, alebo zamestnaniu „vonku“. Ale zorganizovať nejakú „vec“
si vyžaduje nemálo starostí zo strany organizátorov. Tak to treba oceniť svojou účasťou (či je to divadlo
alebo organový koncert).
No nevzdávame sa. Už teraz
plánujeme ďalší Rodinný batôžkový ples, v zime na sv. Svätej rodiny,
na ktorý vás srdečne pozývame.
Tešíme sa na
všetky podnety
a pripomienky zo
strany rodičov,
s ktorými sa môžete obrátiť na
členov rodičovskej
rady pri tunajšej
CZŠ.
Veď naše deti stoja zato! DCH

Lucia Grižáková, 7. A

Škola volá
Ako každý rok v septembri deti idú do

.

.

Tešia sa ako budú nosiť na pleciach nové

s

.

Už bolo veľa

Otecko si požičal

.

Janka s ockom šli prvý raz do školy, no dievčatko si spomenulo, že zabudla

Poponáhľali sa

ako mali. Keď prišla do školy, mala dobrý pocit. Spoznala veľa nových

nezabudla

a

.

Nestihli by to. Tak Janka začala

.

od

Aj tento rok to bolo tak. Prváci, ktorí prvýkrát zavítajú do školy, sa nemôžu dočkať.

Otecko sa ju snažil utíšiť, ale neprestávala.

Zobrali aktovku a prezuvky a išli do školy. Všetko stihli,

.

Janka chodila do školy rada a dávala si pozor, aby si

.
Mária Chudjáková, Petra Ľudmová 5. A

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Zábava ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ja asi prasknem

Vtipy

Ako zistiť, či si dieťa 20. storočia
1.
2.
3.
4.
5.
		
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.		

***
Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku.
Na trojčlennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel.
Človeku sediacemu vedľa teba posielaš e-maily.
So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú adresu.
Na pokeci máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamoša v skutoč
nosti nemáš.
Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do dvora.
Na konci každej reklamy je internetová adresa.
Keď odídeš z domu bez mobilu, spanikáriš a okamžite sa poň vrátiš.
Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky.
Keďprídešzoškoly,zapnešnajskôrtelku,ažpotomsivyzlečiešbundu.
Zatiaľ, čo toto čítaš, usmievaš sa a prikyvuješ.
Si príliš zaneprázdnená, aby si zbadala, že na zozname chýba 9. bod.
Naozaj si sa pozrela, či v zozname chýba 9 bod.
Zdá sa, že si nezbadala ani to, že na zozname sú dve 5.
Aj to si sa opäť pozrela.
A teraz sa smeješ sama na sebe. xD
Prečo asi… ?

***
Anastázia, ktorý predmet máš najradšej?
– prosím,zvonček.
***
• Učiteľ sa pýta Moricka:
– Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil,
koľko by ti ostalo?
–Sedem.
***
• Na hodine sa učiteľ pýta:
– deti, kto chce ísť do neba?
Všetci zdvihli ruku, len Janko nie.
–A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba?
–Áno, ale mama mi kázala, aby som išiel zo školy hneď domov.
***
• Poznámka v žiackej knižke: Pravidelne chodí do školy
nepravidelne. – Na hodinu fyziky prišiel o 45 minút neskôr.

SÚBOR

FAJČENIE

BRÁNA

ZÁHRADA

BÚDA

SLIAČ

JAHODA

ZVIERA

TRNAVA

BAR

RÚRA

JASKYŇA

BRATISLAVA

LIS

BUDÍK

B
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A

T

I

S

L

A

V

A

C

Y

L
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E
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A
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E
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A

Č

B
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Q

A
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A
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E

A
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A
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A
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A
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J

ZAMYSLITE
SA!

Viete, koľko bolo hodín pred
24. hod, keď vieme, že je teraz
presne 13.00 hod?
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Ktorými cestami sa dostaneš do cieľa?

Bludisko

Bludisko
ÚSMEV č. 2/2011 • Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom • Redakčná rada: šéfredaktor Paulínka Chudjáková
• zástupca šéfredaktora: Nikolka Pindjáková, • redaktori: • D. Zboroňová, • M. Bielaková, • A. Grižáková, • T. Chudjáková, • J. Luscoňová,
• V. Habínová, • M. Bielaková, • K. Miklušáková, • E. Somsedík, • T. Pindjáková, • K. Grobarčíková, • P. Gnidiak, • M. Chudjaková, • P. Ľudmová, • J. Somsedík, • D. Kolčáková, • I. Vonšáková, • T. Bielák • zodpovedná – textová časť: Jana Kutláková • výtvarná časť: Zlatica Staníková.

Číslo 3/2011

Ročník XII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Vianoce menia ľudské srdcia…
Jedna vianočná legenda hovorí o anjeloch, ktorí spievali pri
jasličkách malému Ježišovi.
Malý anjel v túto sviatočnú noc
odmietol spievať. Veľmi skoro
si to všimol anjel, ktorý dirigo‑
val anjelský zbor. „Prečo nespie‑
vaš?“ spýtal sa ho. „Spievam,
ale prestanem vždy po prvej čas‑
ti: Sláva Bohu na výsostiach…“
„Ale prečo?“ pýta sa dirigent.
Mladý rebel odpovedá: „Pretože
druhá časť nie je pravdivá! Pozri
sa na zem. Všade vojny, násilie,
hádky, nedorozumenia. Dokon‑
ca i svätá rodina zakúsila mnoho
nelásky a nepohostinnosti v túto
presvätú noc.“ „Áno, máš prav‑
du,“ priznáva anjel dirigent, „ale
práve v dnešnú noc Boh posiela
svojho Syna, aby priniesol ľuďom
lásku, odpustenie a ochotu vzá‑
jomne si pomáhať. Preto spevom
prajeme ľudom všetko dobré.“
Legenda končí, malý anjel začína
spievať a odpoveď múdreho anje‑
la – dirigenta povzbudzuje aj nás.
Občas sa aj ja pýtam ľudí, či sa te‑
šia na Vianoce. Odpoveď detí je
jednoznačná. Vekom sa však to‑
to nadšenie z nás vytráca. Sta‑
rosti s prípravami, nakupovanie
darčekov, predvianočný zhon,
upratovanie… Toto všetko z člo‑
veka odoberá energiu. Avšak po‑
hoda sviatočného večera, radosť
z prijatých darčekov, šťastie v ro‑
dinnom kruhu a mnoho iných ve‑
cí dokážu zaceliť všetky „pred‑
vianočné nedostatky“. Nakoniec
nám v spomienkach ostane len to
pekné a príjemné. Hlboké zážit‑
ky, ktoré sa vždy spájajú s Viano‑
cami, sú hlavným dôvodom, pre‑
čo Vianoce patria medzi tie naj‑
obľúbenejšie sviatky. Cez Viano‑
ce človek zabúda na to zlé, svet
sa zrazu stáva iný. Má to svoj dô‑
vod. Boh vstupuje do nášho sve‑
ta. Nenecháva nás napospas bie‑
de, konfliktom a beznádeji. Stal
sa človekom a vstúpil do tohto
sveta, aby urobil svet ľudskejším,
aby osvetlil jeho temnotu, zahnal
chlad a aby otvoril uzavreté ľud‑
ské srdcia pre lásku. Ježišovo na‑
rodenie v betlehemskej maštali

v každom človeku zapaľuje túžbu
po ľudskejšom svete, v ktorom je
láska silnejšia ako nenávisť. A tak

počas sviatkov spolu s anjelmi ra‑
dostne spievajme na Božiu slá‑
vu a navzájom si poprajme po‑

koj a šťastie všetkým ľuďom dob‑
rej vôle…
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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Zhodnotenie odchádzajúceho rokA
Rok 2011 je pomaly za nami. Pre niekoho úspešný,
pre niekoho menej. Prichádza rok 2012 a verím, že bude
lepší, ako ten, ktorý sa končí. Chcem aj ja bilancovať
a zhodnotiť predchádzajúce
obdobie.
Hneď zjari sme začali s rekonštrukciou futbalového ihriska. Neprialo nám počasie,
neustále dažde nám znemožňovali dokončiť zemné práce
načas, čo spôsobilo oneskorené zasiatie trávnika. Najprv
sme museli nasypanú zeminu v spodnej časti ihriska vy-

čitý piesok, ktorého bolo 1300
ton. Zároveň sa preosievala hlina, ornica, ktorá sa spolu s kôrovým substrátom naviezla na plochu a zmiešala sa
s kremičitým pieskom. Plocha
sa nanovo prerovnala a nakoniec sa zasiala tráva. Vybudovalo sa poloautomatické zavlažovanie, kde zdrojom vody
je potok. Nakoniec sa osadili
betónové žľaby do betónového lôžka z dvoch strán ihriska
na zachytenie povrchovej vody, ktorá sa zviedla spolu s vodou z odvodnenia novou vybudovanou kanalizáciou do potoka.
Vyrovnanie plochy na futbalovom ihrisku

Práce na výstavbe ihriska
viesť, lebo bola taká rozmočená, že sa tam nedalo stúpiť
a namiesto nej sme naviezli
riečny štrk. Hneď na to sa urobila drenáž a odvodnila sa celá plocha. Následne sa zabetónoval oporný múr. Koncom
augusta a začiatkom septembra sa gredrom vyrovnala plocha a začal sa navážať kremi-

dlhotrvajúcich dažďov a následnými povodňami a obnoviť malé vodné cykly a ovplyvniť odtok vody pri extrémnych
zrážkových situáciách. Obec
celkovo zrealizovala 6 rozličných typov opatrení. Pri zhotovení sa použili čisto prírodné materiály drevo – guľatina a kameň. S najväčším počtom 20 ks sa zhotovili odrážky na lesných cestách, drevené
prehrádzky v potokoch, ktoré
majú za úlohu zachytiť prívalovú vodu v počte 17 ks. Zasekávacích pásov – rigolov sa vykopalo v celkovej dĺžke 4 510 m

vý vodozádržný objem týchto
opatrení je 37 293 metrov kubických vody.
Cez letné prázdniny sa zrealizovala výmena okien a parapet v školskej kuchyni a na prvom podlaží materskej školy.
Vymaľovala sa a obnovili sa
všetky nátery v materskej škole, školskej jedálni a kuchyni. Zateplila sa predná stena
vrchnej časti materskej školy. Opravili sa hojdačky a doložili sa zrekonštruované preliezky na detskom ihrisku pri
materskej škole. Vypracoval
sa projekt na zateplenie budo-

V letnom období sa začal realizovať projekt protipovodňových opatrení za finančnej
podpory Úradu vlády Slovenskej republiky. Na projekte sa
zamestnalo na obdobie pol roka 16 uchádzačov o zamestnanie z úradu práce.
Cieľom projektu je chrániť
občanov a ich majetok počas

Práce na opornom múre na futbalovom ihrisku

Siatie trávy na futbalovom ihrisku

s 2 ks zarážok a s 15 ks prahov. V rámci projektu sa zhotovili v obci dve kamenné hrádze. Bol vyregulovaný betónovými žľabmi a kockami potôčik na Starej ceste, ktorý sa pri
návalových dažďoch vylieval
a poškodzoval asfaltovú cestu. Zároveň sa vlievala do dvorov rodinných domov. Dĺžka
regulácie je 450 metrov. Celko-

vy materskej školy s vonkajšími úpravami. Bola vymaľovaná strecha na základnej škole.
Ďalej boli vymaľované zábradlia na mostoch, ploty
na cintoríne, autobusové čakárne, okrem tých, ktoré budú
vymenené.
V jesennom období bola
vyasfaltovaná najhoršia časť
miestnej komunikácie okolo

Samospráva obce
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Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa uskutočnilo dňa
19. 9. 2011 o 16 30 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné

D. Ukladá:
1. Pozvať na najbližšie zasa‑
danie Obecného zastupiteľstva
záujemcov o Obecné pozem‑
ky C‑KN parc. č. 924/6 o výme‑
re 119 m2 a C‑KN parc. č. 923/3
o výmere 31 m2 pána Rajniaka
a pani Bielakovú.

kladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Sihelné.
2. Návrh úpravy ropočtu obce Si‑
helné.
3. Návrh úpravy rozpočtu príspev‑
kovej organizácie obce Sihelné.
4. Finančné pásmo stravníkov
podľa vekových kategórií pre škol‑
skú jedáleň.
5. Žiadosť o prenájom jednoizbo‑
vého bytu v bytovke č. p. 485 man‑
želom Rajniakovcom bytom Sihel‑
né 95 podľa podmienok VZN o by‑
toch.
6. Žiadosť o prenájom jednoizbo‑
vého bytu v bytovke č. p. 215 man‑
želom Mazurákovcom bytom Si‑
helné 415 podľa podmienok VZN
o bytoch.
7. Žiadosť p. Karola Glucha by‑
tom Sihelné č. p. 26 o odkúpenie
pozemkov v cene 1,85 €/m2.
8. Schvaľuje nákup hasičského
vybavenia.

E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje VZN č. 1/2011 o na‑

Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

ré akcie, ktoré boli realizované v priebehu roka. Som rád
že sa darí aj v tejto zložitej
ekonomickej situácii. Chcem
sa touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na týchto akciách, ktorí reprezentovali našu obec a ro-

bili jej dobré meno. Všetkým
patrí veľké Pán Boh zaplať.
Prajem všetkým občanom našej obce milostiplné
Vianočné sviatky a požehnaný nový rok
Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce Sihelné

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu o nájme pozemkov
urbariátu Obce Sihelné.
2. Záznam kontrolóra Obce Si‑
helné o vykonaných kontrolách
za obdobie II. štvrťroka 2011.
3. Polročné vyhodnotenie plánu
kontrolnej činnosti od 3. januára
do 30. júna 2011.

Bielej farmy v dĺžke 1,1 km. Finančné prostriedky na realizáciu tejto akcie združili Lesy Slovenskej republiky, Biela
farma, Lyžiarske stredisko Ski
Gruniky, Urbár Námestovo,
Urbár Sihelné a Obec Sihelné. Verím, že zostávajúca časť
cesty do Sihelného bude vyasfaltovaná v blízkej dobe.
Počas roka bol realizovaný
projekt Folklór spoločnými
očami. Do projektu bola zapojená moravská obec Lhotka. Projekt spočíval v tom, že
folklórne súbory z Českej republiky sa zúčastnili na spoločných akciách s našimi súbormi v našej obci a následne
naše súbory účinkovali v obci
Lhotka. Do projektu boli zapojené hlavne deti z folklórneho súboru Sihelček a ľudová hudba Sielec. Z tohto projektu bolo financované zastrešenie pódia amfiteátra.
Na dotáciu do eurofondov
bola podaná žiadosť na projekt Zberný dvor Sihelné. V súčasnosti sa pripravuje žiadosť
na projekt regulácia potoka
od mostu pri kostole po hasičskú zbrojnicu. Žiadosť je potrebné odovzdať do 20. janu-

ára 2012. Taktiež sa pripravuje projekt na tribúnu a šatne
na futbalovom ihrisku.
Vymenoval som len niekto-

Protipovodňové opatrenia
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Folklórny súbor Sihelček

Udalosti

Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou

Spomienky na rok 2011 v obrazoch

Ľudová hudba Sielec

Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou

Výlet do Budapešti

Udalosti

Sihelník 3
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Púť do svätej Zeme, Jeruzalem

Výlet do Budapešti

6. strana / 21. 12. 2011

Sihelník 3

Rozpočet príjmov obce

Rozpočet Obce Sihelné na roky
2012 – 2013 – 2014 – príjmy
Bežné príjmy
2012
Daňové príjmy 	
................................................................................................................. 442 115
Podielové dane fyzické osoby (FO)................................................................................ 420 336
111 003
121001
DZN pozemky .................................................................................................................. 5 009
121002
DZN stavby....................................................................................................................... 9 255
121003
DZN – byty .............................................................................................................................49
121001
DZN – nedoplatky pozemok 2011 ..................................................................................... 2 375
DZN – nedoplatky stavba 2011 . ....................................................................................... 1 281
121002
121002
DZN – nedoplatky zo stavieb min. roky ............................................................................ 3 810
Dane za špecifické služby ................................................................................................................. 25 944
133 001
Za psa
............................................................................................................................. 66
133003
Za nevýherné automaty ....................................................................................................... 800
133006
Za ubytovaciu kapacitu........................................................................................................... 50
133 012
Za užívanie verejného priestranstva .................................................................................... 170
133013
Za odpad nedopl. rok 2011 ................................................................................................. 1062
133 013
Za odpad 2012 ................................................................................................................ 19 600
133013
Za odpad z minulých rokov................................................................................................ 4 196
Príjmy z vlastníctva majetku ........................................................................................................... 18 928
212 00301 Z prenájmu budov (KD) ..................................................................................................... 3884
212 00302 Z prenájmu budov (Večierka) ........................................................................................... 1 000
212 00303 Z prenájmu budov (Kaderníctvo) . ....................................................................................... 240
212 00304 Z prenájmu budov (Mazurák s.r.o.) . .................................................................................... 228
212 00305 Z prenájmu bytov č. p. 215 ................................................................................................ 5 012
212 00306 Z prenájmu bytov č. p. 485 ................................................................................................ 8 564
Administratívne
. ................................................................................................................... 30120
221004
Správne poplatky .............................................................................................................. 1 400
223001
..................................................................................................................... 22 700
Teplo
223001
........................................................................................................................ 1 500
Za vodu
22300101 Poplatok za MR ..................................................................................................................1 400
22300102 Cintorínske poplatky............................................................................................................ 100
223 00104 Poplatok na údržbu cintorína . ............................................................................................. 300
223 00105 Za kuchynský odpad .............................................................................................................. 20
223 00106 Za stravné (réžia v ŠJ) .......................................................................................................... 700
223 00107 Poplatok od rodičov MŠ...................................................................................................... 1000
223 001
Za stravné (réžia v ŠJ) .......................................................................................................... 700
223 00107 Poplatok z predaja košov .....................................................................................................1000
Úroky 		
. ......................................................................................................................... 35
243
Úroky z vkladov ..................................................................................................................... 35
Granty a transfery
. ................................................................................................................... 32107
312 00101 Transfer – životné prostredie ............................................................................................... 232
312 00102 Transfer – stavebný úrad ................................................................................................... 1 350
312 00103 Transfer – register obyvateľov .............................................................................................. 500
312 00104 Transfer – cestná doprava .................................................................................................... 100
31200105 Transfer – na MŠ ............................................................................................................... 5 631
31200106 Stravné deti v HN.............................................................................................................. 1 200
31200107 Transfer učebné pomôcky det v HN ..................................................................................... 200
31200108 Transfer (chránená dielňa)..................................................................................................4 700
312001
Transfer – folklór spoločnými očami ................................................................................ 17 394
312001
Prídavky na deti.....................................................................................................................800
453
Zostatok peňazí z predch. rokov................................................................................................0
Bežné príjmy spolu: . ................................................................................................................ 549 249
Kapitálové príjmy spolu:
Príjmy z finančných operácií....................................................................................................... 0
Rozpočtové príjmy spolu............................................................................................... 549 249

2013
464 221
441 353
5 259
9 718
51
2 494
1 345
4 001
27 242
69
840
53
179
1 115
20 580
4 406
19 874
4 078
1 050
252
239
5 263
8 992
31 501
1 470
23 835
1 500
1 470
105
315
21
735
1 050
700
1000
37
37
15 450
244
1 418
525
105
5 913
1 260
210
4 935
0
840
2 000
558 325

2014
487 431
463 420
5 522
10 204
54
2 618
1 412
4 201
28 603
73
882
55
187
1171
21 609
4 626
20 869
4 282
1 103
265
251
5 526
9 442
32 953
1 544
25 027
1 500
1 544
110
331
22
772
1 103
700
1000
39
39
16 221
256
1 488
551
110
6 208
1 323
221
5 182
0
882
2 000
586 116

2 000
560 325

2 000
588 116
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Rozpočet Obce Sihelné na roky
2012 – 2013 – 2014 – výdavky
VÝDAVKY v eurách
P P
o
R d
O p
G or
R g
A ar
M m

P
r
v
o
k

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Názov

program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
1.1 Manažment – riadenie obce
1.1 01.1.1.6 Plat – starosta
01.1.1.6 Zdravotná poisťovňa
01.1.1.6 Nemocenské poistenie
01.1.1.6 Starobné poistenie
01.1.1.6 Úrazové poistenie
01.1.1.6 Invalidné poistenie
01.1.1.6 Fond zamestnanosti
01.1.1.6 Poistné do rezervného fondu
01.1.1.6 DDS
01.1.1.6 Telefón
01.1.1.6 Stravovanie
01.1.1.6 Reprezentačné
1.2 Plánovanie
1.2 06.2.0 Kolkové známky
06.2.0 Dohoda – vyb. konania a projekty
1.3 Kontrolná činnosť
1.3 01.1.2. Plat kontrolóra
01.1.2. Zdravotná poisťovňa
01.1.2. Nemocenské poistenie
01.1.2. Starobné poistenie
01.1.2. Úrazové poistenie
01.1.2. Invalidné poistenie
01.1.2. Fond zamestnanosti
01.1.2. Poistenie do rezervného fondu
01.1.2. Školenie
1.4 Finančná a rozpočtová činnosť
1.4 01.1.2. Audítorské služby
1.5 Spoločný obecný úrad
1.5 01.1.1.6 Spoločná úradovňa (41 + 111)
1.6 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach
1.6 01.1.1.6 Členské príspevky
program 1 spolu:
program 2: Propagácia a reklama
2.1 Propagácia a prezentácia obce
2.1 01.1.1.6 Tlač novín
01.1.1.6 Propagácia, reklama a inzercia
2.2 Kronika obce
2.2 01.1.1.6 Dohody o vykonaní práce – kronika
program 2 spolu:
program 3: interné služby
3.1.
Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo
3.1 01.1.1.6 Odmeny poslanci, členovia komisií
01.1.1.6 Úrazové poistenie
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce
3.2 01.1.1.6 Cestovné – tuzemské
01.1.1.6 Školenia – OcÚ
01.1.1.6 Knihy, časopisy, noviny
3.3 Prevádzka úradu
3.3 01.1.1.6 Teplo
01.1.1.6 Elektrická energia
01.1.1.6 Voda
01.1.1.6 Telefón – 41
01.1.1.6 Poštovné
01.1.1.6 Výpočtová technika – 41
01.1.1.6 Všeobecný materiál/kanc. čist., tlačivá, toner
01.1.1.6 Licencie
01.1.1.6 Údržba výpočt. techniky

2012

2013

2014

26 517
18 276
1 848
187
2 558
146
548
182
868
204
1 000
500
200
3 300
200
3 100
4 3820
3 793
189
17
168
10
36
12
57
100
700
700
1 350
1 350
1 000
1 000
37 249

27 841
19 190
1 940
196
2 686
153
575
191
911
214
1 050
525
210
1 341
210
1 131
4 602
3 983
198
18
176
11
38
13
60
105
735
735
1 418
1 418
1 050
1 050
36 987

29 235
20 149
2 037
206
2 820
161
604
201
957
225
1 103
551
221
1 421
221
1 200
4 831
4 182
208
19
185
11
40
13
63
110
772
772
1 488
1 488
1 103
1 103
38 850

1 250
1 000
250
166
166
1 416

1 313
1 050
263
174
174
1 487

1 008
1 000
8
1 400
100
800
500
18 356
2 324
3 000
100
3 600
1 200
1 000
3 150
300
100

1 058
1 050
8
1 470
105
840
525
22 320
2 440
3 150
105
3 780
1 260
1 050
3 308
315
105

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 379
1 103
276
183
183
1 562

0

0

0

0

0

0

1 112
1 103
9
1 543
110
882
551
23 436
2 562
3 308
110
3 969
1 323
1 103
3 473
331
110

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozpočet obce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SIHELNÉ 2012 – 13,14
P P
R o P
d
O p r
Názov
G or v
R g o
r
A a k
M m
01.1.1.6 Údržba kanc. strojov
01.1.1.6 Bezpečnosť práce
01.1.1.6 Údržba softvéru
01.1.1.6 Poistenie budov
3.4 Autodoprava
3.4 01.1.1.6 Pohonné hmoty Kia, Felícia
01.1.1.6 Servis, údržba
01.1.1.6 Poistenie áut – zákonné, havarijné
01.1.1.6 Dopravné
01.1.1.6 Diaľničná známka
3.5 Prevádzka MR
3.5 08.3.0 Popl. za MR – autorské práva
08.3.0 Údržba MR
program 3 spolu:
program 4: služby občanom
4.1 Register obyvateľov
4.1 01.3.3 Mzda
01.3.3 Všeobecná zdravotná poisťovňa
01.3.3 Nemocenské poistenie
01.3.3 Starobné poistenie
01.3.3 Úrazové poistenie
01.3.3 Invalidné poistenie
01.3.3 Fond zamestnanosti
01.3.3 Poistenie do rezerv. fondu
01.3.3 Kancelárske potreby
4.2 Bývanie a občianska vybavenosť
4.2 06.4.0 El. energia
06.4.0 Údržba budov
06.4.0 Poistenie bytovky
4.4 Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku
4.4 08.4.0 El. energia
08.4.0 Údržba Domu smútku
08.4.0 Údržba cintorína
08.4.0 DS-poistné
08.4.0 Zameranie hrobov a program
4.5 Práce v obci pre občanov – verejnoprospešné práce
4.5 06.2.0 Mzda VPP
06.2.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa
06.2.0 Nemocenské poistenie
06.2.0 Starobné poistenie
06.2.0 Úrazové poistenie
06.2.0 Invalidné poistenie
06.2.0 Fond zamestnanosti
06.2.0 Poistenie do rezervného fondu
06.2.0 Všeobecný materiál
06.2.0 Pracovné odevy
06.2.0 Stravovanie
06.2.0 Poistenie
06.2.0 Prídel do sociálneho fondu
06.2.0 Príspevok DP
4.6 Evidencia zvierat
4.6 04.2.1.3 Známky pre psov
program 4 SPOLU:
5.1. Požiarna ochrana
5.1 03.2.0 Elektrická energia
03.2.0 Špeciálny materiál – 41
03.2.0 Reprezentačné
03.2.0 PHM
03.2.0 Údržba dopravných prostriedkov
03.2.0 Zákonné poistenie
03.2.0 Údržba budovy, zvody a žľaby
03.2.0 Poistenie požiarnikov
03.2.0 Dohody

Bežné výdavky

2012

2013

Kapitálové výdavky

2014

100
332
1 200
1 350
7 966
3 300
1 800
2 500
200
166
1 250
250
1 000
29 980

3 150
349
1 260
1 418
8 364
3 465
1 890
2 625
210
174
1 313
263
1 050
34 525

3 308
366
1 323
1 488
8 783
3 638
1 985
2 756
221
183
1 379
276
1 103
36 253

500
250
25
3
35
2
7
2
11
165
4 651
3 319
1 000
332
866
200
100
166
100
300
57 259
6 984
699
98
978
68
210
70
332
120
50
500
50
100
47 000
50
50
63 326
3 000
1 500
100
100
200
200
100
100
500
200

525
263
26
3
37
2
7
2
12
173
4 884
3 485
1 050
349
594
210
105
174
105
0
60 124
7 333
734
103
1 027
71
221
74
349
126
53
525
53
105
49 350
50
50
66 177
2 800
1 500
100
100
200
200
100
100
500
0

552
276
28
3
39
2
8
2
12
182
5 128
3 659
1 103
366
624
221
110
183
110
0
63 128
7 700
771
108
1 078
75
232
77
366
132
55
551
55
110
51 818
50
50
69 481
2 800
1 500
100
100
200
200
100
100
500
0

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Rozpočet obce
P P
R o P
d
O p r
Názov
G or v
R g o
r
A a k
M m
06.4.0 Elektrická energia – 41
06.4.0 Všeobecný materiál
06.4.0 Údržba VO
program 5 SPOLU:
program 6: odpadové hospodárstvo
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu
6.1 05.1.0 Materiál – smetné nádoby
05.1.0 Odvoz odpadu
6.2. Uloženie odpadu
6.2 05.1.0 Uloženie odpadu
6.3. Združenie Biela Orava
6.3 05.1.0 Príspevok na sep. zber
program 6 SPOLU:
program 7: Komunikácie
7.1. Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií
7.1 04.5.1. IBV Nižný koniec – zemné práce
04.5.1. IBV Nižný koniec – vodovod
04.5.1. IBV Nižný koniec – násyp cesty
Výstavba chodníkov – kostol
Parkovacie plochy okolo kostola
Projekt nižný koniec – IBV MK
7.2. Oprava chodníkov a pozemných komunikácií
7.2 04.5.1.3 MK – údržba
04.5.1.3 Materiál – oprava mostov, chodníkov, Mk
04.5.1.3 MK – údržba Or. Veselé
program 7 SPOLU:
program 8: Školstvo
8.1. Materská škola
8.1 09.1.1.1. Mzdy a príplatky
09.1.1.1. Príplatok osobný
09.1.1.1. Odvody – VšZP a ost.
09.1.1.1. Nemocenské poistenie
09.1.1.1. Starobné poistenie
09.1.1.1. Úrazové poistenie
09.1.1.1. Invalidné poistenie
09.1.1.1. Fond zamestnanosti
09.1.1.1. Poistenie do rezerv. fondu
09.1.1.1. Príspevok na DDP
09.1.1.1. Cestovné – tuzemské
09.1.1.1. Teplo
09.1.1.1. Elektrická energia – 41
09.1.1.1. Vodné
09.1.1.1. Poštovné, telefón
09.1.1.1. Všeobecný materiál
09.1.1.1. Knihy, časopisy, šk. pomôcky
09.1.1.1. Pracovné odevy, obuv a prac. pom.
09.1.1.1. Údržba
09.1.1.1. Údržba hasiacich prístrojov
09.1.1.1. Karneval
09.1.1.1. Stravovanie
09.1.1.1. Prídel do sociálneho fondu
09.1.1.1. Rekonšrukcia WC a hyg. zar.
09.1.1.1. Zateplenie MŠ – projekt
8.3. Školská jedáleň
8.3 09.6.0.1. Mzdy
09.6.0.1. Odvody – VšZP a ost.
09.6.0.1. Nemocenské poistenie
09.6.0.1. Starobné poistenie
09.6.0.1. Úrazové poistenie
09.6.0.1. Invalidné poistenie
09.6.0.1. Fond zamestnanosti
09.6.0.1. Poistenie do rezerv. fondu
09.6.0.1. Príspevok na DDP
09.6.0.1. Stravné
09.6.0.1. Všeobecný materiál
09.6.0.1. Údržba kuch. zariadení

Sihelník 3
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Bežné výdavky

2012

2013

Kapitálové výdavky

2014

2012

3 319
500
1 000
7 819

3 485
525
1 050
7 860

3 659
551
1 103
8 113

9 200
1 500
8 200
13 500
13 500
1 704
1 704
24 404

9 000
500
8 500
14 175
14 175
1 789
1 789
247 964

0

0

2013

2014

0

0

0

9 500
500
9 000
14 884
14 884
1 879
1 879
26 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

45 000
15 000
20 000
10 000

60 000

10 000
0

0

30 000

40 000
20 000

10 250
10 000
250

1 750
1 500
250

1 750
1 500
250

10 250

1 750

1 750

10 000

45 000

30 000
90 000

72 128
45 500
500
4 600
644
6 440
368
1 380
460
2 185
1 400
100
3 319
200
500
300
1 600
200
332
1 000
100
100
400
500

75 767
47 775
525
4 830
676
6 762
386
1 449
483
2 327
1 470
105
3 485
210
525
315
1 680
210
349
1 050
105
105
420
525

79 556
50 164
551
5 072
710
7 100
406
1 521
507
2 443
1 544
110
3 659
221
551
331
1 764
221
366
1 103
110
110
441
551

18 000

30 000

0

37 886
20 000
2 000
280
2 800
160
600
200
950
600
250
500
332

36 210
21 000
2 100
294
2 940
168
630
210
997
630
262
525
349

38 013
22 050
2 205
308
3 087
176
661
220
1 046
661
275
551
366

15 000
3 000
15 000

30 000
0

0
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Rozpočet obce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SIHELNÉ 2012 – 13,14
P P
R o P
d
O p r
Názov
G or v
R g o
r
A a k
m
M
09.6.0.1. Elektrická energia – 41
09.6.0.1. Vodné
09.6.0.1. Knihy
09.6.0.1. Pracovné odevy, obuv a prac. pom.
09.6.0.1. Poplatky v banke
09.6.0.1. Poštovné, telefón
09.6.0.1. Prídel do sociálneho fondu
09.6.0.1. Dohody o vykonaní prác
09.6.0.1. Nákup stravovacích zariadení
8.4. Školský klub
8.4 09.1.2.1. Mzdy a odvody pre ŠKD
09.1.2.1. Príspevok Rada školy
8.5. Školská knižnica
8.5 08.2.0.5. Nákup kníh
program 8 SPOLU:
9.1. Prevádzka TJ
9.1 08.1.0. El. energia
08.1.0. Úrazové poistenie
08.1.0. Čistiace prostriedky
08.1.0. Materiál na údržbu
08.1.0. Doprava futbalistov
08.1.0. Údržba ihriska
08.1.0. Splátka na ihrisko TJ
Tréningové ihrisko
08.1.0. Zábradlie, brány, štrk
08.1.0. Projekt – šatne
9.2. Grantový systém
9.2 08.1.0. Transfer futbalový oddiel
08.1.0. Transfer futbalový oddiel
program 9 SPOLU:
program 10: Kultúra
10.1 Kultúrne podujatia
10.1 08.2.0.9 Folklórne slávnosti
08.2.0.9 Deň matiek
08.2.0.9 Deň detí
08.2.0.9 Mikuláš
08.2.0.9 Stretnutie dôchodcov
10.2 Kultúrny dom
10.2 08.2.0.9 Elektrická energia
08.2.0.9 Vodné
08.2.0.9 Interiérové vybavenie – svadobka
08.2.0.9 Všeobecný materiál – čistiace
08.2.0.9 Všeobecný materiál
10.4 Grantový systém
10.4 10.3.1 Transfer na Turbo
08.2.0.3 Transfer neziskovým org.
08.2.0.3 Transfer spevác. zboru – vydanie CD
08.2.0.3 Transfer orgánový koncert
program 10 SPOLU:
program 11: Prostredie pre život
11.1 Verejná zeleň
11.1 05.06.0 Materiál chemikálie, hnojivá
05.06.0 Kosenie VZ
11.2 Protipovoňové opatrenia
11.2 04.2.1.9 Štrky Stará cesta
04.2.1.9 Projekt
04.2.1.9 Projektový manažment
11.1 Vodovod
11.1 06.3.0.0 Záchyt prameňov Pilsko
06.3.0.0 Projekt – vodovod centrum
06.3.0.0 Výstavba vodovodu centrum
06.3.0.0 Energie

Bežné výdavky

2012

2013

Kapitálové výdavky

2014

3 300
800
50
332
200
300
332
3 700

3 465
840
52
349
210
315
349
315

3 638
882
54
366
220
330
366
330

4 987
4 655
332
100
100
115 101
7 677
3 319
25
133
200
3 500
500
0
0
0
0
0
10 332
10 000
332
18 009

5 237
4 888
349
100
100
117 314
8 061
3 485
26
140
210
3 675
525
0
0
0

5 498
5 132
366
100
100
123 167
8 464
3 659
28
147
221
3 859
551
0
0
0

10 332
10 000
332
18 393

10 332
10 000
332
18 796

3 960
3 500
100
160
100
100
4 080
3 200
230
100
50
500
4 630
1 400
1 330
1 500
400
12 670

4 158
3 675
105
168
105
105
4 337
3 360
242
105
105
525
3 630
1 400
1 330
500
400
12 125

4 365
3 859
110
176
110
110
4 553
3 528
254
110
110
551
3 630
1 400
1 330
500
400
12 548

600
300
300
4 000
4 000

630
315
315
0

662
331
331
0

166

174

183

166

174

183

2012

2013

2014

15 000
0

0

0

0

0

0

33 000
0

30 000
0

0
0

32 208
32 208
23 000
20 000
3 000
0

16 080
16 080
0

0

0

0

55 208

16 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

0

0

54 575
24 575
15 000

49 588

10 000
5 000
7 211
7 211

0

49 588
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Bežné výdavky

Názov

program 12: sociálne služby
12.1 Stravovanie dôchodcov
10.2.0.2 Stravovanie – dôchodci
12.2 Opatrovateľská služba
10.2.0.2 Príspevok na opatrovateľskú činnosť
12.3 Jednorazová sociálna výpomoc
10.7.0.4 Pomoc obce – sociálna pomoc
12.4 Pomoc v hmotnej núdzi
10.7.0. Knihy, noviny, časopisy, škol. pom.
10.7.0. Stravovanie
12.6 Prídavky na deti
10.4.0.5. Potraviny
10.4.0.5. Náhrady – ošatenie
program 12 SPOLU:
program 13: Administratíva
13.1 Činnosť obecného úradu
13.1 01.1.1.6 Tarifný plat
01.1.1.6 VšZP
01.1.1.6 Nemocenské poistenie
01.1.1.6 Starobné poistenie
01.1.1.6 Úrazové poistenie
01.1.1.6 Invalidné poistenie
01.1.1.6 Fond zamestnanosti
01.1.1.6 Poistenie do rezervného fondu
01.1.1.6 DDS
01.1.1.6 Všeobecné služby
01.1.1.6 Špeciálne služby
01.1.1.6 Poplatky a odvody
01.1.1.6 Stravovanie
01.1.1.6 Prídel do soc. fondu
01.1.1.6 Dohody o vykonaní práce
13.2 Finančná a rozpočtová oblasť
01.1.2 Koncesionárske popl.
01.1.2 Poplatky banke
13.3 Transakcie verejného dlhu
Splátka úrokov z úveru
Splátka úveru
Splátka ŠFRB
program 13 SPOLU:
Bežné príjmy spolu:
Finančné operácie:
Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a reklama
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Sociálne služby
Program 13: Administratíva
Príjmy spolu: (bežné + kapitálové)
Výdavky spolu: (bežné + kapitálové)

2012

2013

Kapitálové výdavky

2014

1 328
1 328
7 469
7 469
332
332
1 300
100
1 200
800
400
400
11 229

1 394
1 394
7 842
7 842
349
349
1 365
105
1 260
840
420
420
11 790

1 464
1 464
8 235
8 235
366
366
1433
110
1 323
882
441
441
12 380

57 637
36 600
3 660
513
5 124
293
1 098
366
1 739
1224
330
1 000
190
3 500
500
1 500
2 000
800
1 200
32 974
11 950
15 912
5 112
92 611
549 249
549 249
428 830

60 520
38 430
3 843
539
5 380
308
1 153
384
1 826
1 285
347
1 050
200
3 675
525
1 575
2 000
800
1 200
32 974
11 950
15 912
5 112
95 494
548 325
2 000
560 325
429 670

63 546
40 352
4 085
566
5 649
323
1 211
404
1 917
1 349
364
1 103
209
3 859
551
1 654
2 000
800
1 200
32 974
11 950
15 912
5 112
98 520
586 116
2 000
588 116
448 528

37 249
1 416
29 980
63 326
7 819
24 404
10 250
115 101
18 009
12 670
4 766
11 229
92 611
549 249
549 249

36 987
1 487
34 525
66 177
7 860
24 964
1 750
117 314
18 393
12 125
804
11 790
95 494
560 325
560 325

38 850
1 562
36 253
69 481
8 113
26 263
1 750
123 167
18 796
12 548
845
12 380
98 520
588 116
588 116

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 419

130 655

139 588

10 000
33 000
55 208

45 000
30 000
16 080

90 000

22 211

39 575

49 588

12. strana / 21. 12. 2011

Sihelník 3

Naša materská škola
Materskú školu navštevuje
v tomto roku 56 detí. Z  toho je
28 predškolákov. Ostatné sú detí nižšej vekovej kategórie.
Končí sa nám pomaly prvý pol‑
rok školského roku a okrem kaž‑
dodenných činností sme uskutoč‑
nili aj rôzne aktivity. Medzi najza‑
ujímavejšie patrili Deň šarkanov
ako aj výstava šarkana v Klinci.
Príjemná bola aj oslava starých
rodičov a ďalej rozprávkové dni
– čítanie rozprávok deťmi CZŠ.
Uskutočnené boli aj rôzne exkur‑
zie. Deti sa oboznámili s prácou

hasičov, policajtov a následne
prebiehali aj tvorivé dielne.
Zaujímavý bol aj Deň jablka (ovo‑
cia), divadlo Rabča, deň Mikuláša,
vianočné zvyky koledy a čaká nás
Vianočná besiedka s rodičmi.
V mesiaci január čaká predško‑
lákov zápis do školy (23. 1. 2012).
Predpokladom pre úspešný vstup
do školy je školská pripravenosť
a školská zrelosť. Preto dôraz
v MŠ kladieme na dobrú dochádz‑
ku do MŠ. Pani učiteľky každo‑
dennou prácou posúvajú deti vo
výchovno-vzdelávacej
činnosti
k pokroku a systematicky rozvíja‑

jú ich vývojový potenciál po kaž‑
dej stránke osobnosti dieťaťa.
Ako sa školská zrelosť preja‑
vuje? Ide o zrelosť CNS, prejavu‑
je sa odolnosťou voči záťaži. Je to
vlastne spôsobilosť dieťaťa zvlád‑
nuť nároky školského vyučovania,
nakoľko sa musí prispôsobiť škol‑
skému režimu. Musí mať schop‑
nosť sústrediť sa, musí mať cito‑
vú stabilitu, určitú úroveň jazyka,
myšlienkových operácii a prime‑
ranú úroveň sociálnych zručnos‑
tí. Predpokladom úspešného škol‑
ského vývinu sú psychické a fyzic‑
ké dispozície. U predškoláka je dô‑

Rozhovor s Piotrom Rubikom

Populárny poľský skladateľ a dirigent sa narodil 3. septembra 1968
vo Varšave. Preslávil sa komponovaním hudby pre film Quo Vadis.
Neskôr spolupracoval so svetoznámymi orchestrami. Nahral vyše 30
albumov. Najznámejšie sú: Oratorium Tu es Petrus, Santo Subito, Habitat, Septembrový žaltár.
Piotr Rubik získal viacero ocenení a koncertoval aj na Slovensku,
v Trnave, v Bratislave a Košiciach.
• Kedy u Vás začal vznikať vzťah
a upevňovať láska k hudbe?
Ťažko povedať. Už keď som mal
3-4 roky, veľmi veľa som počúval
hudbu s mojím dedkom. Hrával som
si na piáne, čo-to som skúšal hrať,
niečo vymýšľať. Keď som mal asi
4 roky, moji rodičia i starí rodičia
spozorovali, že inklinujem k hudbe.
• Mohli by ste nám bližšie opísať
Vaše štúdium u skladateľa Ennia
Morriconeho?
U Ennia som bol na majstrovských kurzoch akadémie v talianskej Sienne – boli to skôr stretnutia.
Na takýchto kurzoch sa však nedá
naučiť komponovať hudbu: buď to
človek v sebe má alebo nemá. Bola to príležitosť spoznať zaujímavého človeka a tiež motivácia do ďalšej
práce. Lebo vždy, keď stretávam ľudí, ktorí v živote niečo dosiahli, boli úspešní, inšpiruje ma to – takéto

stretnutia sú veľmi dobré, hoci veľa
sa tam (v zmysle hudobnom) naučiť nedá. Ennio nehovorí po anglicky – iba po taliansky, čo bol spočiatku nemalý problém, keďže taliančina mi nejde, tak som prosil kolegov,
aby mi naživo tlmočili.
• Aké posolstvo chcete odovzdať
dnešnému svetu prostredníctvom
piesní?
Neľahká otázka... mojou najväčšou radosťou z toho, že ľudia počúvajú moju hudbu je, že môžem
dať trocha dobrej energie, radosti. Hudba je fenoménom, ktorý by
mal rozdávať predovšetkým potešenie, zábavu, nadšenie. Vďaka tomu
my skladatelia môžeme akosi meniť
svet k lepšiemu. Lebo keď je človek
spokojný a usmiaty, vtedy vidno, že
bude lepší k sebe i druhému človeku
a ja sa veľmi teším, keď po koncerte
odchádzajú ľudia usmiati, radostní, takí viac zasnívaní. Vtedy viem,
že sme urobili niečo dobré.
• Vaša hudba je nadčasová – o láske k Pánu Bohu, Pánu Ježišovi, k Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II.,
k ľuďom. Aký je Váš osobný vzťah
k Pánu Bohu, Pánovi Ježišovi?
Ťažko je mi dať jednu odpoveď, aby to nevyznelo banálne. Takže, veľmi sa teším, že som dostal od
Pána Boha dar, aký mám a talent.
Snažím sa ho nepremárniť a tvoriac
hudbu Mu môžem splatiť tento dlh.
Hudbou môžem vyjadriť viac, než tisíckou slov; môj vzťah ku viere i k Bohu možno počuť práve v nej. Každý,
kto počúva niektoré moje skladby,
určite vie, o čo ide. Myslím, že viera je
veľmi dôležitá v živote človeka – nezáleží na tom, čo kto vyznáva: človek
potrebuje v niečo veriť, pretože nás to
robí o dosť lepšími.
• Aká je Vaša najnovšia nahrávka?
Môj najnovší album Opisanie
swiata wedlug Marco Polo, ktorý sme
nedávno začali nahrávať, je album
o láske. Odvíja sa od slávnej cesty

Marca Pola v 13. storočí, ktorý 23 rokov cestoval po svete, potom sa vrátil
do Benátok a nikdy viac už nikam nešiel. Podľa autora textu Zbygniewa
Ksiemzica?........ je takým záchytným
bodom, že občas cestujeme po celom
svete, a pritom celý náš celý svet môže
byť často medzi štyrmi stenami – a je
dôležité, s kým – i s osobou, ktorú ľúbime. Na albume je 19 piesní o láske
urobených trošku ináč, než doteraz.
Lebo okrem symfonického orchestra
sú tam gitary, bicie sú trošku v ostrejšom znení. Myslím, že to bude zaujímavé pre poslucháčov, lebo tam je ten
Rubik, ktorý bol vždy, čiže pekná melódia, romantizmus, no v ostrejšom
prevedení, čo oživuje celú nahrávku.
• Čo pre Vás znamená rodina, rodinný život? Máte nejaký recept na
rodinné zázemie?
Pre je mňa rodinný život veľmi dôležitý. Moja žena a dcérka sú pre mňa
najdôležitejšími ľuďmi na svete; rodina je pre mňa nadovšetko. Byť skladateľom a v šoubiznise je občas ťažké – stretávame sa so závisťou ľudí,
s neobyčajnou konkurenciou, mnohými problémami. Preto ten stabilný pokojný prístav, akým je dom a rodina, je
veľmi dôležitý, lebo vtedy človek zachováva zdravý úsudok o všetkom. Veľa-

Školstvo / Kultúra
ležitý pocit šťastia a radosti – tešiť
sa do školy.
O školskej zrelosti a jej rizi‑
kách sa bude diskutovať aj na ro‑
dičovskom združení pred zápisom
predškolákov do 1. ročníka CZŠ.
Nesmierne dôležité je ale uvedo‑
miť si, že stále ide o obdobie det‑
stva, a preto sa musíme všetci spo‑
ločne snažiť, aby prechod z MŠ
do CZŠ bol plynulý. K tomu nám
výrazne pomáha aj práca učiteliek
v MŠ ale aj spolupráca s CZŠ, spo‑
lupráca rodičov a spolupráca od‑
borných pracovníkov, po prevádz‑
kovej stránke, aj spolupráca s Ob‑
cou Sihelné. A preto patrí všetkým
uvedeným za ich snahu a činnosť
veľká vďaka!
O. Synáková
krát zdôrazňujem, že je kľúčové, aby
rodina bola tvorená tými, ktorí sú toho
naozaj hodní; často je to tak, že ľudia
robia unáhlené rozhodnutia, čo neskôr veľmi ľutujú. Ja som našťastie
mal to šťastie, že som natrafil na pravú tú bytosť, vďaka čomu mám domov
spokojný a radostný a máme skvelú
dcérku, ktorá má teraz 2 a pol roka.
• Blížia sa sviatky Božieho narodenia – obľubujete ich, však? Ako ich
prežívate?
Sviatky prežívam veľmi tradične
s rodinou v dome. Častokrát ideme
k rodičom mojej ženy do Wroclawi,
kde sa schádzame. Je to pekný čas
takého stíšenia, pokoja – bohužiaľ,
i takého prejedania, lebo cez sviatky je mnoho jedál a človek sa potom
takmer nemôže pohnúť. Ale Vianoce sú výborné z hľadiska stretnutia
s najbližšími – dôležité je kultivované zachovávanie tradície, lebo vďaka
tomu sa môžeme duchovne povzniesť.
Vianoce sú nielen prežívaním náboženským, ale tiež rodinným.
• Čo by ste chceli na záver odkázať
čitateľom našich novín?
No ja prajem všetkým vždy to isté – aby boli zdraví a šťastní. Najprv
veľa šťastia, lebo ak bude šťastie, bude i zdravie. No a vždy veľa lásky, aby
sa všetci ľúbili a boli k sebe dobrí.
Srdečne ďakujem za rozhovor.
Peter Chudják
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Činnosť Rodičovskej rady pri Cirkevnej
základnej škole sv. apoštola Pavla v Sihelnom
v školsom roku 2011/12
Výkonný výbor
Predseda: Mgr. Silvia Mazuráková
Tajomník: Vlasta Jagnešáková
Hospodár: Monika Gužiňáková

Gabriela Tarčáková, Andrea Ko‑
huťarová, Katarína Chudiaková,
Mariana Labudová, Marta Kor‑
manová, Jana Vonšáková

Zástupcovia triednych aktívov
Miroslava Stašová, Pavlína
Fernezová, Anna Kuráková, Da‑
niela Chromčáková, Eva Tarčáko‑
vá, Iveta Vonšáková, Emília Bran‑
disová, Ladislav Bielak, Martina
Gabrielová, Katarína Rusnáková,

Aktivity rodičovskej rady
Členovia rodičovskej rady sa
po schválení a vzájomnej spo‑
lupráci s CZŠ rozhodli podieľať
na aktivitách Úcta k šedinám, Vý‑
roba adventných vencov, Mikuláš,
Karneval, Deň učiteľov a Deň detí.

Na zrealizovanej akcii Úcta k še‑
dinám si deti z CZŠ a Materskej
školy pripravili pekný program pre
našich starých rodičov. Financie
na občerstvenie boli poskytnuté zo
sponzorského daru OcÚ Sihelné.
Za čo sa chcem v mene rodičovskej
rady poďakovať.
Ďalším podujatím bola výroba
adventných vencov, na ktorej sa
zúčastnili zručné členky rodičov‑

skej rady. Spoločnými silami vyro‑
bili 23 vencov, o ktoré bol patričný
záujem.
Po novom roku sa budú realizo‑
vať ďalšie naplánované akcie.
Všetkým členom Rodičovskej
rady zo srdca ďakujem za ich sna‑
hu a obetavú prácu v prospech na‑
šich detí.
Silvia Mazuráková

Ako sme triedili komunálny odpad
Obec
Beňadovo
Ťapešovo
Zákamenné
Or. Polhora
Krušetnica
Vasiľov
Lokca
Bobrov
Rabča
Zubrohlava
Klin
Or. Jasenica
Breza
Rabčice
Mútne
Novoť
Lomná
Hruštín
Vavrečka
Babín
Or. Veselé
Sihelné
Or. Lesná
Spolu

Počet obyv.
756
656
5187
3781
943
794
2245
1625
4630
2163
2186
1728
1584
1964
2892
3367
837
3227
1426
1417
2865
2063
3281
59754

SPOLU
19 682
16 529
118 324
80 260
19 487
16 210
45 550
31 778
89 138
41 288
40 613
31 627
28 632
33 999
49 917
57 795
13 475
47 618
21 036
20 642
39 466
26 066
37 418
983 587

SKLO
14 703
10 122
78 900
56 644
13 180
12 554
32 472
20 855
64 778
25 470
29 007
20 332
14 452
18 180
28 626
38 535
9 672
31 367
15 400
14 608
28 112
18 245
27 484
623 698

Ako triediť odpad?

PLAST
4 726
4 259
35 410
23 606
4 633
3 404
13 078
10 703
21 857
12 381
10 646
10 469
14 035
9 029
21 042
18 410
3 573
16 162
5 610
6 034
11 334
7 811
9 463
328 325

TETRA
253
40
1 250
0
276
137
0
180
333
17
910
734
125
790
249
550
180
34
26
0
20
0
435
6 539

kov. ob.
0
8
237
0
100
115
0
0
20
5
0
12
0
0
0
0
50
15
0
0
0
0
36
598

PAPIER
0
2 100
2 527
10
1 298
0
0
40
2 150
3 415
50
80
20
6 000
0
300
0
40
0
0
0
10
0
24 428

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
• nepatrí sem – znečistené plasty (farbami, potravinami …), obaly od sladkostí a slaností,
guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad !...
Papier: • patrí sem – noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky
papier;
• nepatrí sem – znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...
Sklo: • patrí sem – fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre;
• nepatrí sem – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery z fliaš...

Spolu
19 682
16 529
118 324
80 260
19 487
16 210
45 550
31 778
89 138
41 288
40 613
31 627
28 632
33 999
49 917
57 795
13 475
47 618
21 036
20 642
39 466
26 066
37 418
983 587

SPOLU
26,03
25,20
22,81
21,23
20,66
20,42
20,29
19,56
19,25
19,09
18,58
18,30
18,08
17,31
17,26
17,17
16,10
14,76
14,75
14,57
13,78
12,63
11,40

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Plán vývozu separovaného odpadu na rok
2012 pre Základné školy
Tetrapak + kovové
obaly:
19. 1. 2012, 12. 3. 2012, 15.
5. 2012, 18. 10. 2012, 17. 12.
2012.
ZMOBo realizuje aj zber papiera, za ktorý vyplácame
0,05 €.
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME

Deň dôchodcov

Najstaršia občianka
 Jozefína Vnenčáková
1913 – 1925
 Jozef Jagelka
 Pavol Sučák
 Anna Vonšáková
 Pavlína Vonšáková
85 rokov
 Apolónia Sivoňová
 Margita Vnenčáková
80 rokov
 Mária Bielaková
 Mikuláš Brandys
 Justína Chudiaková
 Jozefína Jagelková
 Serafín Luscoň
 Margita Mazuráková
 Mária Vonšáková
75 rokov
 Ignác Bielak
 Alojz Kornhauser
 Johana Kornhauserová
 Jozef Maderič
 Štefan Sochuľák
 Margita Sochuľáková
 Jana Vorčáková
70 rokov
 Karol Bolibruch
 Karol Grobarčík
 Janka Kolčáková
 Karol Luscoň,
 Jana Luscoňová
 Žofia Majkútová
 Apolónia Masničáková
 Jozef Sivoň
 Emília Sivoňová
65 rokov
 Roman Gabriel
 Ján Grižák
 Margita Klušáková
 Emil Luscoň
 Apolónia Luscoňová
 Roman Palitefka
 Anna Pitáková
 Ľudovít Rusnák
 Janka Sivoňová
 Žofia Vonšáková
60 rokov
 Irena Brezoňáková
 Mgr. Lýdia Bujnová
 Anna Butorová
 Karol Gabriel
 Alojz Grobarčík
 Mikuláš Grobarčík
 Jana Grobarčíková
 Mária Chudiaková
 Jana Kovalíčková
 Jozef Luscoň
 Janka Luscoňová
 Ferdinand Mazurák
 Ján Pindjak
 Margita Pindjáková
 Kristína Pjonteková
 Roman Sivoň

Dňa 27. októbra sme si pripomenuli deň dôchodcov.
Najprv bola svätá omša pri kto‑
rej udeľoval pán farár pomazanie
chorým.
Po svätej omši bolo v škole pri‑
pravené menšie pohostenie pre
dôchodcov. Detí zo základnej ško‑
ly si pre nich pripravili program,
ktorým žiaci prejavili úctu a vďa‑
ku starým rodičom .
Terézia Chudjáková

Na svet sme
privítali
1. 1. 2011 – 15. 12. 2011
Dávid Boldovják, Ester Bran‑
dysová, Marko Čič, Viliam
Gabriel, Šimon Gálik, Vanes‑
sa Grižáková, Dominika Gro‑
barčíková, Pavol Gura, Estera
Hrubjaková, Alexandra Chu‑
diaková, Rebeka Hrubjaková,
Peter Jucha, Juraj Jucha, Do‑
minika Kutláková, Vanesa La‑
chová, Marek Ľudma, Mag‑
daléna Maslaňáková, Kristi‑
án Maslaňák, Sofia Mazurá‑
ková, Damian Nanev, Mari‑
án Padušňák, Barbora Perve‑
ková, Natália Rusnáková, Ma‑
tej Mazurák, Lukáš Staš, Ma‑
túš Telelák, Daniel Tokár, Pat‑
rik Tomašák, Nikolas Vonšák.
 Apolónia Stašová
 Mária Vnenčáková
50 rokov
 Anna Ďubašáková
 Ján Grižák
 Mária Grižáková
 Anna Grobarčíková
 Mária Gurová
 Miroslav Chovanec
 Jozef Chudiak
 Anna Chudiaková
 Miroslav Jagelka
 Anna Mazuráková
 František Mlynarčík
 Mária Mlynarčíková
 Albín Skurčák
 Jozef Vnenčák
 Roman Vnenčák
 Karol Vonšák
 Jozef Vorčák
 Mária Vronková

Počet obyvateľov
SIHELNÉ k 15. 12. 2011
2065 obyvateľov

pre porovnanie
k 30. 11. 2010 bolo
2044 obyvateľov

stav obyvateľov
k 15. 12. 2011
Narodení
Prihlásení
Zomrelí
Odsťahovaní

29
15
14
22

Plán vývozu na rok 2012
komunálneho odpadu
110 l KUKA NÁDOBY
Január ........................ 13.1., 27. 1.
Február .................... 10. 2., 24. 2.
Marec ........................ 12. 3., 23. 3.
Apríl . ........................... 5. 4., 20. 4
Máj .............................. 4. 5., 18. 5.
Jún .............................. 1. 6., 15. 6.

Júl ...................... 3. 7., 13. 7, 27. 7.
August ...................... 10. 8., 24. 8.
September ....................7. 9., 21. 9
Október ................... 5. 10., 19. 10
November ..... 2. 11., 16. 11, 30. 11
December .......................... 14. 12

Plán vývozu na rok 2012
separovaného odpadu
PLASTY		
Január ........... 18.1
Február......... 10. 2
Marec ............. 9. 3
Apríl . ............ 11. 4
Máj ................ 11. 5
Jún ................. 8. 6
Júl ................. 11. 7
August ............ 7. 8
September ...... 7. 9
Október ....... 5. 10
November . 12. 11
December . 10. 12

†

PAPIER		
Január ............ 19. 1
Február .......... 16. 2
Marec ............. 12. 2
Apríl . ............. 27. 4
Máj ................. 15. 5
Jún ................. 14. 6
Júl .................. 13. 7
August ........... 20. 8
September ..... 26. 9
Október ........ 18. 10
November .... 29. 11
December ..... 17. 12

SKLO
Január ................. 11. 1
Február ................. 3. 2
Marec ......... 2. 3, 21. 3
Apríl ................... 13. 4
Máj ............. 3. 5, 30. 5
Jún ...................... 27. 6
Júl ....................... 23. 7
August ......... 9. 8, 30. 8
September .......... 18. 9
Október . 12. 10, 31. 10
November ......... 21. 11
December ......... 13. 12

ODPOČINUTIE VEČNÉ …

	Zomrelí od 1. 1. 2011 do 15. 12. 2011
Margita Gurová, Dávid Harbut, Žofia Chromčáková, Stanislav
Chudiak, Jana Chudiaková, Jozef Chudjak, Ľubomír Jančo, Jozef
Juriťák, Emília Kovalíčková, Mária Kovalíčková, Jozef Mazurák,
Pavol Mazurák, Žofia Rajniaková, Dagmar Vydrová.

Sihelník 3/2011 • Vyšlo 21. decembra 2011 • Ročník XII. • 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 • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 3/2011
Časopis žiakov Cirkevne

Vianoce
sú
blízko
nás
Kapor vo vani sa trepoce,
už sa blížia Vianoce.
Vianoce sú blízko nás,
tešíme sa na ne zas.
Dostávame darčeky,
kupujeme stromčeky,
Rodiny sa navštevujú,
koledy si pospevujú.
Vianoce sú ju – chú – chú,
teplo nám je v kožuchu.
Jolana Genšiniaková 5.B

Adventný
veniec
opäť zdobí naše triedy
i príbytky
Veniec je od nepamäti sym
bolom víťazstva a kráľovskej
dôstojnosti. Tento symbol sa
stal súčasťou aj našich tried
a domácností.
Vo štvrtok, tri dni pred prvou
adventnou nedeľou, sa aj v našej škole šírila vôňa ihličia. Mamičky prišli vyrábať adventné
vence, ktoré sa potom predávali v kostole, alebo putovali do našich tried. Väčšina triednych kolektívov však nabrala odvahou
a s výrobou venca sa popasovali sami. V každej triede bolo naozaj čo obdivovať. Počas adventu
sa tak naši žiaci pred vyučovaním modlia pri zasvietenej svie-

ci adventného venca. Aj Biblia
hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto
je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje
temnotu a strach, pretože on je
„Svetlo sveta“ (Jn, 8,12)
História adventného venca
siaha až do obdobia 1838. Johann Henrich Wichern sa v tom
období rozhodol pre opustené
deti zo sirotinca „Drsného domu“, ktoré boli pod jeho opaterou a na základe neustálych otá-

zok detí o počte dní do Vianoc,
vyrobiť
drevený
veniec s 24 sviečkami. 19 sviečok bolo tenších a predstavovali všedné
dni a 4 hrubšie
symbolizovali
štyri adventné
nedele.
T. Chudjáková
9. A + internet

Martin
Genšiniak, 6. A
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Sihelník 1/ školský časopis Úsmev

Exurzia / Naši starkí

Tam, kde vznikajú Oravské noviny
legom nám ukázala, ako sa zalamujú – vyrábajú pomocou počítačovej techniky – noviny a Erika, nášho fotografa, priučila, čo
je to zlatý rez pri fotografovaní.
Nesmeli chýbať ani zaujímavosti a zážitky z ich práce. Stretli sa
už aj s tým, že po vyjdení článku mali výhražne telefonáty. Pri
svojej práci však spoznávajú aj
mnoho zaujímavých ľudí, ktorých životy približujú čitateľom
v novinách.

Aj v minulom školskom roku
Úsmev úspešne reprezentoval
našu školu a my sme vyhrali ex
kurziu do redakcie samotných
novín Orava, ktorá sídli v Tvr
došíne.
Cenu sme samozrejme prijali s nadšením a vybrali sme sa
na návštevu do centra, kde vznikajú naše regionálne noviny. Privítala nás samotná šéfredaktorka
Lýdia Vojtašáková, ktorá nám po-

rozprávala o práci v novinárskom
remesle. Dozvedeli sme sa, aký
by mal byť novinár: aktívny, bezúhonný, cieľavedomý, efektívny,
iniciatívny, láskavý, mravný.
Ale aj to, aký by nemal byť: agresívny, cynický, hrubý, izolovaný, náladový, vulgárny, unavený. Pani Vojtašáková nám aj porozprávala o histórii oravských
novín. Vedeli ste, že prvé liptovsko-oravské noviny vychádzali už v roku 1888? So svojím ko-

Z úcty k šedinám
Stalo sa už pravidelnosťou, že
na konci októbra sa stretáva väč
šina dôchodcov v našej škole.
Dňa 27. októbra 2011 sme opäť
pripravili stretnutie našich starých rodičov, aby sme im pripomenuli, že si ich vážime a máme
radi. Zaspievali sme im piesne,
zarecitovali básničky, zahrali divadielko. Starkí sa mohli občerstviť a zaspievať si so Sihelčekom
„hity” ich mladosti.

Exkurzia sa všetkým páčila.
Pani učiteľke až natoľko, že sa rozhodla praktizovať to, čo majú zavedené v redakcii: Za každé hlúpe slovo prispieť do pokladničky
nejaký ten cent. „A na konci roka
môžeme ísť na výlet,“ zasmiala sa
pani učiteľka. Po návšteve sme si
ešte na slnkom vyhriatom tvrdošínskom námestí dali malé občerstvenie a s novými radami a inšpiráciami hor sa do práce.
Marta Bieľaková, 9. A

Ako vznikol deň dôchodcov?
Vznikol z iniciatívy Američanky McQuade, matky 15 detí a 40
vnúčat, ktorá v roku 1970 začala
organizovať kampaň za ustanovenie tohto sviatku.
Jej úsilie prinieslo čoskoro
ovocie a už o tri roky neskôr sa
Západná Virgínia stala prvým
štátom, ktorý oslavoval Deň
dôchodcov. (Nie všetko, čo je
z Ameriky, je zlé)
Veronika Tarčáková 6. A

Čo nám rozprávali
starí rodičia
Na našej škole sa uskutočnila literárna súťaž: Čo nám rozprávali
starí rodičia.

Súťaž bola spojená s mesiacom
október, ktorý je vyhlásený za me
siac úcty k starším, a vyvrcholila
kultúrnym podujatím Z úcty k šedi
nám. Zapojiť sa mohol každý žiak.
V priebehu októbra mal venovať po
zornosť či už svojim starým rodi
čom alebo starším zo svojho okolia,
porozprávať sa s nimi o ich minulos
ti a dať to na papier. Žiaci tak za
chytili obdivuhodné životné príbe
hy, pred ktorými si musíme, my mla
dí, zložiť klobúk z hlavy. Najlepšie
spracované príbehy boli odmenené
a budeme ich uverejňovať v našom

časopise. Vyhodnotenie sa usku
točnilo 24. 10. 2011 v našej knižni
ci a výslednú prácu svojich vnukov si
mohli starí rodičia pozrieť na kul
túrnom podujatí z Úcty k šedinám.
Zoznam najlepších vybraných
textov, ktoré budú postupne uverejňované v našom časopise:
Ročníky: 1. – 4.: Tatiana Rusná
ková, Diana Kutláková, Anton
Kutlák, Natália Brišáková, Patrí
cia Sitariková
Ročníky: 5. – 8.: Miroslava Haj
dučáková, Viktória Maslaňáková,
Zuzana Sušienková, Ján Somsedík,
Nikola Grobarčíková, Mária Chud
jáková, Ivana Stašová
Z. Sušienková,
P. Ľudmová, 6. A

Čo zažil môj dedko
Keď mal môj dedko 18 rokov,
prišiel o svojich rodičov.
Počas druhej svetovej vojny chodil kopať za dedinu zákopy. Po vojne
zas prišla taká doba, že museli odvádzať kontigenty – dane z toho, čo
dopestovali a uchovali. Keď ucho-

vali sliepky, dávali vajíčka. Prasa zabíjali v potoku za tmy, aby ich nikto neudal a nemuseli dať pol prasaťa štátu. Polovicu odvádzali aj zo zemiakov a obilia. Dedko má teraz 82
rokov, no vždy nám hovorí: „Vážte si
to, čo máte a neplytvajte chlebom.
Paťa Sitariková, 3. B

Sihelník 3 / školský časopis Úsmev

Deň remesiel / Spomienky
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Staré remeslá opäť ožili
Dňa 11. októbra. 2011 sa
v CZŠ uskutočnil deň remesiel
a kultúry, ktoré sú tradičné pre
našu dedinu.
Toto dedičstvo našich predkov predviedli šikovné sihelnianske gazdinky. Predviedli, ako
sa robí moskoľ – tradičný sihelniansky chlieb, výroba korbáčikov, domáceho masla, šitie krojov,… . Svoju zručnosť predviedli aj pred folklórnym súborom
z Lhotky z Čiech. Tento remesel-

nícky deň sa konal počas vyučovania. Počas celého dňa si žiaci
mohli pozrieť a vyskúšať tieto aktivity. Niektorí si skúšali pletenie
korbáčikov a niektorí zasa skúšali
šitie krojov. Zaujímavosťou boli aj
dudy-gajdy, ktorých jedinečnosť
predstavoval pán Matis z Oravskej Polhory spolu so svojím synom a pánom Fernézom so Sihelného. Vážme si dedičstvo svojich
predkov.
Tatiana Pindjaková, Erik
Somsedik 7.B

Misijný jarmok
„Misia musí byť záležitos
ťou srdca. Preto láska Božia
musí byť rozliata do našich
sŕdc.“
Sv. Jozef Freinademetz
Prešiel rok a znova sme sa stretli pri akcii, ktorú naši žiaci veľmi
dobre poznajú. Touto akciou je
Misijný jarmok. Konal sa 26. 10.
2011. Zapojilo sa doň veľa žiakov
z každej triedy. Chodba sa opäť
zaplnila vôňou koláčov, cukríkov, nápojov a iných dobrôt. De-

ti predávali aj rôzne drobnosti.
Najpredávanejšou dobrotou boli hranolky, a po nich sledovali hot-dogy. Výťažok, 464 € poputoval do Brazílie, do komunity, v ktorej pôsobil Quirin Barník. Tento kňaz nám o tejto krajine a ľuďoch porozprával počas sv. omše a po sv. omši nám
priblížil život Brazílčanov prostredníctvom prezentácie, ktorú
si pripravil.
Martina Gocoláková, Ivana
Luscoňová 5.B

Vojna je veľmi zlá

Aj moja babka sa učila

Môj dedko mal veľmi ťažké
detstvo. Keď bol malý, bola
2. svetová vojna.

Ja mám veľké šťastie. Prečo?
Obidve babky mi žijú. Sú to zrelé
šesťdesiatničky.

Nemci brali všetko, čo im prišlo do cesty. Dedkov starší brat
Jožo mu spravil krásne sane.
Raz, keď sa dedko sánkoval, išiel
po ceste Nemec a tie sane mu zobral. Dedko veľmi plakal, hodil sa na kolená ku jeho nohám
a prosil ho, aby mu ich vrátil. On
povedal: „Všetko vojna!“ Dal si
na ne batoh a odišiel. Tak to išlo so všetkým. Nemci brali ovos,

jačmeň, kone, sliepky, všetko, čo
sa dalo zjesť a nejako inak využiť
vo vojne.
Dedkov brat Paľo sa musel
schovávať v lese s koňom, aby
im ho nezobrali. Sliepky schovali do debny, ktorú odniesli do potoka. Keď tú debničku niesli, vypadlo im dno, sliepky poutekali, Nemci ich pochytali a vykrútili im krky.
Bolo to smutné a ťažké obdobie.
Tonko Kutlák, 3.B

Cesta do kostola
Babka mi rozprávala, ako
chodili do kostola v susednej
Rabči.
Niekedy bola cesta príjemná,
inokedy ťažšia, ale vždy sa tešili na stretnutie s Ježiškom. Najtrpkejšie to bolo v zime. Išli sme
aj hodinu a pol pred začiatkom
omše, samozrejme peši. Prv nechodili snežné pluhy ani autobu-

sy tak často ako dnes. Museli sa
brodiť snehom jeden za druhým
ako húsky úzkym chodníčkom.
Aj keď často nevládali, vždy prišli do kostola včas, nie ako dnešní
mladí.
Po svätej omši sa vracali domov tou istou cestou, vyštípaní
mrazom, ale naplnení Božou milosťou.
Tatiana Rusnáková,3.A

Mám aj tri prababky. Lenže dedko žije len jeden. Polhorská babka Terezka ostala sama. Pán Boh
si k sebe pred rokmi povolal dedka,
a teraz umrel aj strýko Števo, jej syn.
Často chodí ku nám a my si to užívame. Rozpráva nám rôzne príbehy zo svojho života. Ako pásla kravy, ako pomáhala doma pri gazdovstve, ako chodili do školy. A toto ma
zaujalo najviac. Áno, aj naše babky
chodili do školy. Lenže ich škola bola iná. Najviac sa mi páčila príhoda

o preskoku cez kozu. Vtedy neboli
telocvične a cvičilo sa na školských
chodbách. Babka za ten svet nevedela preskočiť cez kozu. Nech skúšala ako skúšala, kozu nepreskočila. Musela ostať po škole, ale to sa
jej nepáčilo. Zutekala na WC, lenže
na chlapčenské. Tam boli nízko okná. Preskočila a bola vonku. Trest
ju neminul. Musela ísť „na koberec
ku riaditeľovi“ a potom umývať celú
školu. Ja som si však uvedomila, že
aj pred päťdesiatimi rokmi boli deti
také, ako my. Dnes už sú z nich naši
starí rodičia. To je, čo??? Rozprávala Terézia Hajdučáková.
Miroslava Hajdučáková 5.A.

Detstvo v Zázrivej
Keď bola moja babka malá, ži
lo sa ťažko.
Bývala hore na Magure, mala ďaleko do školy, a tak ju mama
poslala bývať ku strýkovi do Zázrivej. Moju babku tam odviezli
na voze. Strýko bol kňaz. Tam začala chodiť do školy. Mala tam kamarátky, ale aj tak jej bolo smut-

no za svojím rodným domovom.
Keď tam prišla, tak od ľaku dva
týždne nerozprávala. Prehovorila až po tom, keď uvidela obrovský kôš mrkvy. Mala tam všetkého
dosť, aj hračiek, aj jedla, no chýbala jej mama. Strýko bol na ňu prísny. Hocikedy tak plakala. Od plaču mala až mokrý vankúš.
Dianka Kutláková, 2.A

4. strana /21. 12. 2011

Sihelník 3 / školský časopis Úsmev

Čítajme / Sviatok / Veselo

Medzinárodný
deň knižníc
Je pondelok 24. 10. a po vyu
čovaní sa na našej školskej chod
be zhromažďujú deti. Cieľ je jas
ný: Aktívne prežiť poobedie
v knižnici, dnes je totiž Medziná
rodný deň školských knižníc.
Prvý raz vyhlásila tento deň

Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999.
Odvtedy sa uskutočňuje každý rok
štvrtý októbrový pondelok. Dobrodružstvo, záhada, hádanky, rôznorodosť, možnosť aktívnej spolupráce a zapojenie sa do deja – to sú

aktivity, ktoré môžu získať dievčatá a chlapcov, aby čítali a pravidelne navštevovali školské knižnice.
Akcia sa začala prezentáciou,
kde sme sa dozvedeli, čo vlastne
knižnica je. Potom sme sa presunuli do knižnice a vyplňovali sme
kvízy, ktoré boli naozaj dosť náročné. Úlohy boli vypracované
tak, že sme museli hľadať správne
odpovede v knihách z našej knižnice. Aspoň sme sa naučili veľa nového a zažili veľa zábavy. Kvízy bo-

Prvácka pasovačka
Ja prvák a prváčka sľubujem vám,
že na vyučovacích hodinách na všetko pozor dám.
Do školy pripravím sa riadne,
desiatu z jem každopádne.
Písmenka napíšem perom,
nakloním ich správnym smerom.
Pravidlá slušného správania
dodržím rád, a chcem byť s každým kamarát.
Tak tento sľub sľubovali naši
malí prváci, keď boli 21. 11. pasovaní za riadnych členov našej školy. V priebehu troch mesiacov sa
už naučili veľa písmen z abecedy
a počítať do siedmich. Svoje nové vedomosti tak mohli použiť pri
hľadaní princeznej, ktorú uniesol drak a vyslobodiť sa ju rozhodol hlúpy Jano. Deti spievali, recitovali a počítali, išlo im to veľmi pekne. Celé divadielko a tvori-

***
Mamička oznamuje synčekovi:
– Jožko, budúci rok už budeš v dru

Zvykli sme si, že 30. novem
bra oslavujú svoj sviatok Ondre
jovia a Andrejovia. Väčšina z nás
vie, že to bol významný svätec so
zaujímavým životom.

hej triede a to už budeš môcť
utierať riad...
– Tak to radšej prepadnem ...
***
Jožko, čo tam gumuješ?
– Prosím, pán učiteľ, veď ste mi
povedali, aby som si tu 5 opravil.
Martin Genšiniak, 6.A

S osobou svätca sa spája
množstvo povier a pranostík,
napríklad:
Aké počasie bolo na Ondreja, ta
ké malo byť celú zimu.

Vtipy z prvej lavice
Prváčik bol prvý deň v škole.
Na druhý deň ho maminka budí:
– Janíčko, vstávaj, musíš ísť
do školy.
– Čože?! Už zasa?

Na svätého Ondreja

Narodil sa
v roku 1301
vo
Florencii
v
šľachtickej
rodine. Rodičia svojho syna vychovávali k dobrému
slovom i príkladom. No Ondrej sa dal zviesť
chodníčkami zlých kamarátov
a upadal stále nižšie. Po dlhom
modlení jeho matky nastal v jeho
živote zlom a vstúpil do karmelitánskeho kláštora.
V roku 1349 sa stal biskupom
v meste Fiesole pri Florencii.
Zomrel 6. januára 1373 po krátkej
ale ťažkej chorobe. Hneď po smrti si ho uctievali ako svätého. Ofi
ciálne bol vyhlásený za svätého
22. apríla 1629. Svätý Ondrej je
patrónom sedliakov, rybárov a neviest, ďalej Ruska a Škótska.

vé aktivity si pre nich pripravili
žiačky deviateho ročníka pod vedením prváckych pani učiteliek,
pani uč. Mazurákovej a Maslaňákovej.
Detičky sa tak stali našimi novými spolužiakmi. Prajeme im
a dúfame, že sa im bude počas ďalších rokoch dariť a všetko budú vedieť tak dobre, ako to vedeli, keď
učili hlúpeho Jana.
Terézia Chudjáková, 9. A

li rozdelené na tri kategórie. Prvú
tvorili žiaci 3. – 4. ročníka, potom
bola kategória 5. – 6. a 7. – 9. ročníka. Tí, čo mali najviac bodov,
dostali vecnú cenu. No naprázdno
neobišiel nik, každý dostal na konci súťaží sladkú odmenu.
Domov sme si z tohto dňa doniesli množstvo zážitkov, ktoré
nás inšpirovali k tomu, aby sme
viac chodili do knižnice a viac čítali knihy.
Mária Chudjáková, 6. A

Ak na Ondreja hrmí, bude má
lo orechov.
Keď sú na Ondreja kvapky
na stromoch, bude veľa ovocia.
Čo sa týka povier, každý región
bol v tomto osobitý. Tak napríklad sa hovorilo, že ak v predvečer
sviatku vzali dievčatá každá kúsok
chleba, položila ho na lopatu a čí
kúsok vzal pes ako prvý, tú čakala svadba najskôr.
Cez deň chodili zasa mládenci
prezlečení po domoch. Alebo chodili prezlečení za vlka a medveďa
a zabávali obyvateľov dediny.
Brali bránky z dvorov svojich
frajeriek a skryli ich niekde v dedine.
A práve na tento zvyk chcem
reagovať, lebo postupom času si
z týchto neškodných zvykov urobili naši mladí zábavu, ktorá poškodzuje majetok druhých. Bezhlavo chodia po nociach, vysypujú koše, rozhadzujú bránky v dedine, devastujú majetok druhých.
Mládenci už nechodia len do dvorov, kde majú svoju milú, idú z domu do domu a neuvažujú nad skutočnosťou, že taká brána v strede
cesty môže vytvoriť život ohrozujúcu situáciu. Prečo mladým niektoré zvyky pripadajú nudné
a „dokrášľujú“ si ich svojím vandalizmom?
Simona Vnenčáková, 7.B
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Sihelček
Už tri roky pani učiteľka Mas
laňáková a pani učiteľka Mas
ničáková vedú folklórny súbor
Sihelček, ktorý navštevujú žiaci
našej školy . Ich úspechy ich do
viedli na hocijaké súťaže v rámci
Slovenska, Poľska i Čiech.
Za úspechmi súboru sa skrý
va kopec driny. Kým sa žiaci na
učia všetky kroky a choreogra
fiu, treba vynaložiť veľa námahy
zo strany detí aj vyučujúcich. Ich
prácu sme sa vám preto rozhod
li priblížiť prostredníctvom roz
hovoru s pani učiteľkami, ktorý
sme si pre vás pripravili.

1. Koho nápad bol založiť ten
to folklórny súbor?
S prvotnou myšlienkou prišiel pán Laco Bielák, folklórista, ktorého v dedine určite každý pozná.
Mal pocit, že sa detský
folklór v dedine nerozvíja a treba s tým niečo urobiť. Oslovil nás
a nám sa táto myšlienka
zapáčila. V tom období sme stretli aj jednu
kamarátku, ktorá je veľká aktivistka v tejto oblasti a tá bola ochotná poskytnúť nám pomoc.
Názov Sihelček sme si s dovolením
zobrali od pani učiteľky Bujnovej,
ktorá v tom období, pod tým istým
názvom, viedla divadelný krúžok.
2. Aké ste mali začiatky?
Ťažké. Začiatky bývajú väčšinou vždy a vo všetkom ťažké. Museli sme pozháňať kroje, priestory na nacvičovanie a samozrejme
bol problém s financiami.

3. Koľko detí chodí na Sihel
ček?
Teraz je to tridsať detí. Začínali sme asi s pätnástimi a väčšina
z nich je tu stále, tvoria také zdravé jadro. Ostatní sa obmieňajú.
4. Vieme, že na harmoni
ke vám hrá Peter Grižák, ako
sa ocitol v tomto súbore, je tu
od samého začiatku?
Áno, je tu od začiatku. Je umeleckým vedúcim súboru a my dve
sme organizačné vedúce – máme
na starosti kroje, vystúpenia…
V tom čase, keď sme súbor zakladali, on začínal aktívne pracovať
na umeleckej škole v Rabči. Oslovili sme ho, či by nám nechcel
v súbore hrať. Peter mal aj s folklórom viac skúsenosti ako my.
Pôsobil vo folklórnom súbore, ktorý kedysi viedol
p. uč. Kormaňák. Súhlasil a spolupracujeme doteraz.
5. Kto vám šije kro
je?
Kroje nám šije pani
Milka Brandysová. Pri šití ste ju mohli vidieť aj tu
v škole, keď k nám prišli súbory z Česka.
6. Kde čerpáte nápady
na choreografie?
Z nášho detstva a z detstva
našich starých a prastarých rodičov. Robili sme aj veľa besied
a stretnutí so starými ľuďmi, ktorí
nám dali námety.
7. Aké pesničky majú vaši žia
ci najradšej?
No, spievame goralské pesničky a pre deti je najobľúbenejšia

Anketôčka otvor očká

Pod Piľskym… Na túto pieseň sme
mali aj našu prvú choreografiu.
8. Vieme, že máte niekoľko
významných ocenení. Ktoré sú
pre vás najcennejšie?
Každé ocenenie poteší, no najviac si vážime okresné ocenenie z Nižnej. Vtedy sme postúpili až na krajskú súťaž, kde sme síce nezískali ocenenie, ale boli sme
vychválení za dokonalý goralský prejav. V lete sme sa dostali aj
do Čiech. Bolo to cez projekt Folklór bez hraníc, ktorý vypracoval
obecný úrad. Navštívili sme vtedy
Lhotku na Morave, bolo to zaujímavé. A boli sme aj v Poľsku.
9. Čo máte najradšej na tejto
práci?
Táto práca je náročná, ale výsledný efekt stojí za to. Je príjemný pocit vidieť nacvičenú choreografiu na vystúpení. Dobrý pocit
z dobre vykonanej práce. A keď počujete potlesk, zabudnete na námahu, ktorú ste na všetko vynaložili.

„Človek umiera toľkokrát, koľko
krát stratí priateľa“
„Kto je priateľ? Prvý človek, ktorý
prichádza, keď celý svet odišiel.“

ný čas i čas v škole. No na strane
druhej, máme medzi sebou aj tých,
ktorí priateľov nemajú, hľadajú alebo sa v priateľovi sklamali. V tomto čísle Úsmevu sme sa rozhodli zmapovať práve vaše priateľstvo.
Odpovedali ste nám na niekoľko
otázok.

Takými citátmi by sme mohli zaplniť celý náš časopis a ešte by ostalo aj do ďalšieho čísla. Je ich plný internet, dokonca sa tlačia knihy s citátmi o priateľstve, láske a všeličom
inom. Jednou vecou sú však múdre
vety a druhou to, ako sa podľa nich
riadime a či sa nad nimi vôbec za-

Pripravili sme si pre vás zopár,
otázok, ktoré sa týkajú priateľ
stva…
1. Máš naozaj dobrého priateľa?
áno/nie
2. Je tvoj priateľ z tvojej triedy ?
áno/nie
3. Sklamal ťa niekedy tvoj priateľ?
áno/nie
4. Môžeš svojmu priateľovi povedať
všetko, čo máš na srdci? áno/nie
5. Ktoré vlastnosti by mal mať
dobrý priateľ?
Podľa týchto otázok sme prišli
na to, že všetci opýtaní majú naozaj dobrého priateľa. Ich priateľ je
na 80 % aj ich spolužiakom z trie-

Máš dobrého priateľa?

„Priateľ je ten, kto o vás všetko vie
a má vás rovnako rád.“
„Priatelia sú ako anjeli, ktorý nám
pomôžu, keď naše krídla zabudnú
lietať.“
myslíme. Určite, každý z nich má
svoju veľkú pravdu a po jeho prečítaní si môžeme uvedomiť, či máme dobrého priateľa alebo či som
ja dobrým priateľom. Sú ľudia, ktorí majú to šťastie a sú obklopení iba
dobrými priateľmi. Takými, ktorí im pomôžu, keď treba a poradia
v každej chvíli. Trávia spolu voľ-

10. Utkveli vám nejaké vtip
né príhody z nacvičovania alebo
z vystúpení, na ktorých ste boli?
Každé vystúpenie nesie so
sebou nejakú vtipnú príhodu.
Keď sme boli v Poľsku, zabudli sme v zákulisí zbonky (vedierka). Rýchlo sme po ne utekali
a na spiatočnej ceste sme sa potkli
na schodoch. Vedierka sa nám
z rúk rozkotúľali po schodoch
a všetci ľudia sa pozerali a smiali. Na vystúpení v Nižnej bola zas
väčšina detí chorých a mali žalúdočné problémy, no prinieslo nám
to šťastie a vyhrali sme. V Kubíne
sa zas deti postrácali v nákupnom
centre. Z dramatickej situácie potom vznikla komická.
Ďakujeme vám za rozhovor
a prajeme veľa takýchto vtip
ných zážitkov a samozrejme ve
ľa úspechov.
Viktória Maslaňáková, 5. B
Mirka Hajdučáková, 5. A

dy. Ukázalo sa, takmer polovicu už
ich priateľ sklamal. Polovica z detí môže povedať svojmu priateľovi
všetko, čo má na srdci. V poslednej
otázke ste mali uviesť tie vlastnosti, ktoré by mal mať správny priateľ, vybrali ste tieto: pravdovravný,
nemá sa prezývať, neohovára a pomôže v každej chvíli.
Na záver prajeme všetkým len
tých
najsamsuperextrašpeciál
priateľov a nezabudnite byť aj vy
najsamsuperextrašpeciál priateľ.
Anketu spracovali: M. Chud
jáková, Z. Sušienková, P. Ľud
mová, V. Tarčáková, 6.A
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Prečo sa človek vracia
na miesta, kde sa
narodil
Spomien
ka na všet
kých ver
ných
zo
snulý ch ,
Pamiatka
všetk ých
vern ý ch
Kormanová zomre 
lých či ľu
dovo Dušičky, ktorá pripa
dá každý rok na 2. novembra, je
v rímskokatolíckej cirkvi dňom
liturgického roka, kedy sa cirkev
modlí za zosnulých.

Ľudia sa vracajú do svojho rodiska k svojím príbuzným a priateľom. Spomínajú na detstvo
a zážitky. Prichádzajú k hrobom svojich blízkych pomodliť
sa, pospomínať, či vyžalovať sa.
Ťahá ich domov, tam, kde niečo prežili, kde mali svojich blízkych, chýba im stará známa príroda i okolie. Chýba im rodný
dom, v ktorom pomáhali mame,
chýbajú im ľudia, zvyky, tradície. Chýba im domovina…

Každý rok, začiatkom novem
bra, si pripomíname pamiatku zo
snulých. Ľudovo sa tomuto pamät
nému dňu hovorí aj Dušičky. Čas
tejšie než počas roka v plnej vážnos
ti myslíme na svojich blízkych, kto
rí už odišli „na druhý breh“, chodí
me na cintoríny, vyzdobujeme ná
hrobné kamene, zapaľujeme svieč
ky a spomíname.

chádza do sveta za prácou, za lás
kou, za lepšou budúcnosťou. Vo
svete často spomína na svoju rodi
nu, rodičov, kamarátov a súroden
cov. Teší sa na príchod do svojej de
diny či mesta. Aj teraz, v čase ,,du
šičkového obdobia všetci spomínajú
na svojich blízkych, ktorí zomre
li. Na cintorínoch vidíme veľa zná
mych ľudí, ktorých sme dávno ne
stretli, tešíme sa zo stretnutia s ni
mi. Človeku najobľúbenejšie miesto
je tam, kde sa cíti dobre a je mu fajn.
Nikolka Grobarčíková 6.A

Človek má rád svoju vlasť. Naj
mä miesto, kde sa narodil a strávil
svoje detstvo. Človek veľmi často od

Mária Chudjáková 6.A

Človek sa rád vracia tam, kde sa na
rodil, pretože sa tam vždy cíti bez
pečne.
Ma veľa dobrých aj zlých spomienok.
Prežíval tam detstvo a mladosť.
Tu sa môže zveriť so svojimi problé

mami a vie, že budú vypočuté.
Navštívi svoju rodinu.
Potrebuje pomoc svojich blízkych.
Spomína na mladosť.
Chodí na hroby svojich blízkych…
Veronika Tarčáková, 6.A

Ako to býva pred Vianocami
Všetci žiaci, najmä tí malí, sa tešia na

.

Ferko chce

, čím potešiť svojich blízkych.

, pretože sa už blíži polrok a polročné písomky. Menší žiaci už doma rozprávajú rodičom, aké chcú

Učitelia naháňajú žiakov, aby sa

.

Žiaci sú už na hodinách nesústredení, pretože

.

Janka chce novú

.

.

Mirko chce

Aj Danka pripravovala pre Janku
.

.

Jej vysnívanú

Chcela Danku prekvapiť, tak aj jej

.

Keď ju už kúpila, skryla si ju do

v skrini. Keď pracovala, zbadala tam

.

Janka si v sobotu upratovala

.

Čudovala sa, prečo ju tam Danka skryla.
pre ňu.

Išla za Dankou a spýtala sa jej, čia je tá bábika. Tá sa najedovala, prečo sa jej hrabala v
Petra Ľudmová 6. A

a smutne jej vysvetlila, že to bol
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Antiódy
Ó ty lenivosť,
veľa ťa je!
Presahuješ zemské končiny,
len ty tróniš nad nami.
Z. Segečová 9. A
Ó, tá hlúposť Jožova
to je zmýšľanie, ktoré je
na bode mrazu,
tie bezcenné slová, ktoré
vysloví:
Ó, Bože odpusť mu.
M. Bieláková 9. A

Kto v lenivosti veľkej žije,
nech cit lenivosti velebí.
Človek zve k lenivosti
človeka
do sveta, kde vladárom je
lenivosť.
M. Kovalíček 9. A
Ó, ty drzosť naša,
každý sa na tebe povznáša.
Človek povie, čo by nemal,
A ty povieš „zasa prehral“ !
L. Kovalíčková 9. A

A takto sme sa odhadli
v slovníku cudzích slov
Moderná
Oficiálna
Neónka
Imúnna
Komunikatívna
Aktívna

Lenivá
Elegantná
Nebojácna
Kolektívna
Alergička

Elegantný
Romantik
Improvizuje

Sneh
Sneh
je
biela hmota,
čo nevydrží
v teple. Z ne
ba padá v po
dobe vločiek.
Niekedy chumáčov, guličiek.
Je veľmi šmykľavý a krehký
na dotyk. Dokáže sa roztopiť na vodu a zas zmeniť na lad. Neraz sa
stalo, že sa na ňom niekto šmykol,
udrel či dolámal. Sneh nemá chuť

? Viete, prečo je to
na Vianoce tak?
V mnohých rodinách sa Vianoce nezaobídu bez tradičných zvykov, ktoré uctievali už naši prarodičia. Dokonca si nedokážeme
sviatky bez šupín z kapra alebo na hviezdičku prekrojeného jabĺčka ani predstaviť. Vieme však, čo tieto zvyky znamenajú?
1. JABĹČKO PREKROJENÉ
NA HVIEZDIČKU:
A: Zdravie pre celú rodinu
B: Rande medzi hviezdami
C: Zahviezdite na plese
2. REŤAZ NA STROMČEKU:
A: Zasnúbite sa
B: Súdržnosť rodiny
C: Dostanete pod stromček
zlatú retiazku
3. CHREN NA STOLE AKO
PRÍLOHA K JEDLÁM:
A: Niekto vám pokazí náladu
B: Odvaha čeliť prekážkam
C: Očakávajte ostrú výmenu
názorov
4. ADVENTNÝ VENIEC:
A: Narodenie dieťaťa
B: Svadba v rodine
C: Štyri adventné nedele

(a všetko r ád)
Komentuje
7. B 5. AK VYDRŽÍTE NEJESŤ
DO VEČERE:
A: Schudnete pol kila
B: Uvidíte zlaté prasiatko
ani vôňu. Okolo ciest je špinavý,
C: Vyhráte súťaž modeliek
a to všetko kvôli autám. Vidieť ňom
všetko, napr. stopu zvieraťa, človeka, špinu či trblietavé vločky, kto- 6. ŠUPINY Z RYBY ZNAME
rých krása a jas sa odráža od slnka. NAJÚ:
A: Bohatstvo
Keď sneh padá z neba, má rôzne
B: Chudobu
podoby. Niektorí ľudia majú sneh
C: Udicu pod stromčekom
radi kvôli zábave, lyžovačke, sánkovačke či guľovačke. Iní ho zas neznášajú, sú to hlavne vodiči a star- 7. AK ZHASNE PLAMEŇ
ší ľudia. Zo snehu sa dajú tvarovať NA SVIEČKE:
A: Prerôzne príšery, snehuliaky.
Sneh je výnimočný ešte pre jed- spíte celý
rok
nu vec, pripomína Vianoce.
B: OhoEva Stašová, 7.B
váranie
C: Nešťastie
v rodine

Vtipy

Príde vlk k siedmim kozliatkam a vraví:
– Kozliatka, kozliatka otvorte dvierka, nesiem Vám mliečka!!!
Spoza dverí sa ozve:
– Čo si chóry?? My už sedem rokov pijeme Coca colu!!!!!
***
Príde bocian do močiara a žaba sa ho pýta: – Bocian, čo tu
chceš????????
Bocian na to: – Hľadám žabu s veľkými ústami.
žaba na to: – Takých tu niet!
***
Príde pán do ZOO s veľkým ľadovým medveďom a kričí:
Kde je ten pán, ktorý mi predal toho malého bieleho škrečka?!
Martin Genšiniak 6. A

8. OMOTANÉ NITKY OKOLO
STOLA:
A: Zlodeji sa vášmu domu vyhnú oblúkom
B: Budete po celý rok obšívať
diery
C: Zabránite tržným poraneniam
9. OBLÁTKA S MEDOM
A CESNAKOM:
A: Medové motúzy pod fúzy
B: Tešte sa na dobré zdravie
po celý rok
C: Všetko zlo vyženiete z domu
10. MINCE POD OBRUSOM:
A: Hojnosť po celý rok
B: Dobehnú vás staré dlhy
C: Dedičstvo
Kolektív piatačok
– žurnalistiek
(1 A, 2 B, 3 B, 4 C,
5 B, 6 A, 7 C, 8 A, 9 B, 10 A)
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Vianočné a novoročné pohľadnice
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Piták a Bielak

Tomáš a Jakub
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Ročník XIII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Priniesol za nás najväčšiu obetu
Nedávno sa ma na hodine
náboženstva žiaci
štvrtého ročníka pýtali,
či som videl film Umučenie
Krista. Evidentne mali
na mysli film od režiséra
Mela Gibsona, ktorý sa pre
kresťanov stal „filmovým
bestsellerom“.
Jedna žiačka poznamenala:
„Ale to je strašný film,
skutočne tak Ježiša mučili?“
Skúmaním histórie
a vtedajších praktík musíme
skonštatovať, že to vyzeralo
presne tak, alebo aj horšie...
Tento film má svoju hodnotu

práve v tom, že celkom reálne
zobrazuje Ježišovo utrpenie.
Po zhliadnutí filmu sa človek
pýta, či skutočne musel Ježiš toľko trpieť, aby zadosťučinil za naše hriechy? Nešlo to urobiť bezbolestne? Veď Boh mohol len myšlienkou vykúpiť celý svet, nemusel
hneď obetovať svojho Syna. To sú
možno naše ľudské úvahy, avšak
Božia logika darovala to najcennejšie. Tým Boh zdôraznil, ako si
nesmierne váži každého z nás!
Veľkonočné udalosti nemajú pre nás znamenať len opráše-

nie historických faktov z Golgoty. Sú pre nás časom nekonečnej vďačnosti Bohu za našu spásu a súčasne sa môžeme mnohému priučiť. Sviatky nám pripomínajú, že v živote nič nie je zbytočné. Ani to príjemné, ani bolestné. Aj utrpenie a bolesť môže
pri pohľade za horizont pre nás
veľa znamenať. Všetko má pre
život človeka veľký zmysel, keď
sa na to dokážeme pozerať zo
správneho zorného uhla. Každá ľudská bieda pomáha človeku k osobnému rastu a čo je veľmi dôležité, žiadna slza sa nikde nestratí. Viktor Emil Frankl

vo svojej knihe „Hľadanie zmyslu života“ píše: „Boh uchováva všetky naše slzy. Možno preto žiadne z vašich trápení nebolo zbytočné.“
Ani naše trápenie, ani Ježišova obeta nebola zbytočná. Aj keď
tá Ježišova zo spomínaného filmu vyzerá drasticky. Keď teda budeme aj tohto roku adorovať pred
Božím hrobom, vyslovme Bohu nekonečnú vďačnosť, že za nás
priniesol tú najväčšiu obetu, akú
mohol dať.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Uznesenia zo z asadnutia
obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné,
ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. 3. 2012 o 1630 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce Sihelné za rok 2011
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie obce Sihelné
za rok 2011
3. Stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu
za rok 2011
4. Záznam kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie IV.
štvrťroka 2011
5. Správa a vyhodnotenie plánu
kontrolnej činnosti za obdobie 30.
júna do 31. decembra 2011
6. Stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k úprave programového rozpočtu na rok 2012
D. Ukladá
1. Mgr. Vlaste Kutlákovej vysvetliť, čo je zahrnuté v správe o hospodárení Obce Sihelné v položke oprava špeciálnych zariadení,
stroje a prístroje
2. Vyhlásiť v obecnom rozhlase neplatičom dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že po nedoplatení dlžnej sumy do konca apríla 2012 budú neplatiči zverejnení na webovej stránke obce a nedoplatky budú vymáhané v exekučnom konaní
3. Stavebnej komisii 14. apríla

spraviť obhliadku obecných bytov
a zistiť, v akom stave sa byty nachádzajú
4. Opraviť cestu pri ihrisku
za CZŠ a na moste pri tabuli Oravský dvor
5. Obecnému úradu nepredlžiť
zmluvu o nájme bytov tým nájomcom, ktorí neplatia nájom v stano-

držania psov
5. Schvaľuje žiadosť manželov
Habinovým, bytom Sihelné 485/1
o predĺženie nájomnej zmluvy
na dva roky
6. Schvaľuje žiadosť manželov  Somsedikovým, bytom Sihelné 485/5 o predlženie nájomnej
zmluvy na dva roky

Veľké množstvo snehu si vyžadovalo pohotové odhŕňanie
venom termíne a majú nedoplatky na nájme. Platnosť od 1. 5. 2012
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje záverečný účet obce
Sihelné za rok 2011
2. Úpravu rozpočtu Obce Sihelné
na rok 2012
3. Nákup nového pracovného
stroja JCB 4 CX ECO
4. VZN 1/2012 o podmienkach

7. Žiadosť pani Márie Brišákovej, bytom Sihelné 308 o prenájom jednoizbového bytu v bytovej
jednotke 485, podľa VZN o bytoch
na dva roky
8. Žiadosť firmy Mazurák s. r. o.
so sídlom Sihelné 46, zastúpená
jej konateľom Mazurákom Františkom o odkúpenie obecného pozemku zapísaného na LV č. 852 k.
ú. Sihelné, parcela registra C - KN

č. 957/11 ostatné plochy vo výmere 148m2 v cene 1,85€/ m2.
9. Žiadosť pána Vladislava Kornhausera, bytom Sihelné 374 o odkúpenie obecného pozemku zapísaného na LV č. 852 parc. C – KN
č. 51/8 zastavaná plocha o výmere
101 m2 v cene 1,85€/ m2
10. Žiadosť pani Anny Bieľakovej, bytom Sihelné č.25 o odkúpenie obecného pozemku zapísané
na LV č. 852 ktorá zodpovedá novovytvorenej C- KN parc. č. 930/7
vo výmere 75 m2,
C – KN parc. č. 924/3 o výmere
26 m2 , C- KN parc. č. 932/1 vo výmere 264 m2 v cene 1,85€/ m2
11. Pána Petra Staša za člena
školskej rady v materskej škôlke
12. Schvaľuje vypracovanie dokumentácie a podkladov Ing. Petrovi Pitákovi na vytvorenie fotovoltaickej elektrárne na streche
budovy Cirkevnej základnej školy
a telocvične
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Márie Brišákovej,
bytom Sihelné č. 308 o prenájom
štvorizbového bytu v bytovej jednotke 215 z dôvodu možnej rekonštrukcie
2. Žiadosť manželov Kubínovcov
na poskytnutie finančného príspevku spôsobeného snehovou
kalamitou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
3. Žiadosť pani Evy Prokopenskej, bytom Severná 155/4 Námestovo o prenájom jednoizbového bytu v bytovej jednotke 485
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

správa o hospodárení príspevkovej organizácie
„obec sihelné – drobná prevádzka za rok 2011
Príspevková organizácia Obec
Sihelné – drobná prevádzka je
zriadená Obcou Sihelné jej hlavnou úlohou je:
• údržba bytového fondu
• prevádzkovanie verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu
• zimná údržba miestnych komunikácií
• správa a údržba kultúrnych
zariadení
• poskytovanie neziskových
verejnoprospešných prác a spravovanie majetku Obce Sihelné.
So súhlasom zriaďovateľa
a po schválení OZ Sihelné vykoná-

va aj podnikateľskú činnosť,  hlavne poskytuje služby pracovných
strojov.

• regulovali sa vodné toky
• odstraňovali sa prekážky obmedzujúce prietok vody
• vysekávanie kríkov a konáČo sa týka náplne v hlavnej rov
činnosti, sú to verejnoprospešné
• korytá potokov navážali lopráce v obci a tiež  údržba a správa   movými kameňmi a inými vhodobecného majetku. V roku 2011 sa nými materiálmi
v obci realizovali rozsiahlejšie in• pokladali sa zábrany na obvestičné akcie.
medzenie prietoku vody
• pracovný stroj JCB kopal zaCez projekt „Revitalizácia kraji- sakávací rigol v časti Hrádok
ny a protipovodňové opatrenia“
• pokladali sa žľaby na starej
sa robili práce, ako:
ceste
• prečisťovanie priepustov
• odstraňovanie naplavenín
Okrem toho sa pracovalo na:
• čistili sa odtokové kanály
• zimnej údržbe MK,

• likvidácii nelegálnych skládok v obci,
• čistenie priestranstva okolo
cintorína, ihriska, obecných budov ako KD, kostol, škola, údržba
a oprava verejného  osvetlenia.
Ďalšou investičnou akciou
v obci bola výstavba ihriska, pri
ktorom sa robili terénne úpravy, kde sa využívali pracovne
stroje a ostatné mechanizmy.
V oblasti podnikania v roku
2011 príspevková organizácia neposkytovala služby pre iné podnikateľské subjekty.
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VšeobecnE záväzné nariadenie obce
Sihelné 1/1012 o podmienkach držania psov
na území obce Sihelné

Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom
(ďalej len OZ) v zmysle § 6 ods.
1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie alebo VZN) o podmienkach držania psov na území obce Sihelné.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je podrobnejšie upraviť podmienky držania psov
v katastrálnom území obce Sihelné.
2. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov na území
obce Sihelné (ďalej len „obec“), evi-

denciu psov, určuje zásady vodenia
psov, odchytu psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev,
vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia
a riešenie priestupkov.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných
podľa osobitných predpisov.
4. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Služobným psom je pes používaný podľa osobitných zákonov, napr. v policajnom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, rybárskej stráži,
colnej službe…

Rozpis zrealizovaných výnosov
a nákladov v podnikateľskej činnosti
Výnosy: ................................ 0 €
Náklady: ............................ 63 €
.......................................... - 63 €

Výnosy a náklady v hlavnej
činnosti:
Výnosy: ........................ 73 551 €
Náklady: ...................... 73 410 €
...................................... + 141 €

Hospodársky výsledok v roku 2011 hlavnej a vedľajšej činnosti
= + 78 €
Plnenie rozpočtu r. 2011
Príjmy .......................................................Rozpočet.... Skutočnosť
Prenájom prac. strojov .................................. 9 100 € .......... 6644 €
Poskytovanie služieb/popl............................. 2 000 € .......... 2207 €
Prevádzkové dotácie od zriaďovateľa ............ 30000 € ........ 62370 €
Úrok ........................................................................ 0 ................ 4 €
Príjmy celkom: ............................................ 41100 € ........ 71225 €
Výdavky .................................................... Rozpočet .. Skutočnosť
Mzdové náklady ............................................. 23 500 ........... 27 713
Odvody do poisťovní . ....................................... 9 089 ........... 11 122
Materiál /všeob. .................................................. 300 ............... 551
PHM/– zdroj energie ......................................... 5 511 ........... 12 826
Oprava strojov, údržba ........................................ 300 ............. 1 941
Údržba softwéru ..................................................... 0 ................. 90
Stravné zamest................................................. 1 000 ............. 1 849
pridel do SF ......................................................... 100 ................... 0
Poplatky, odvody ................................................... 200 ............. 220
Poštovné ................................................................. 50 ............... 95
Poistenie pracovníkov.............................................. 80 ............... 79
Poistné prof. zodpovednosti ...................................... 0 ............. 540
Školenie a kurzy .................................................... 100 ............... 64
Odmeny prac. na dohody ........................................... 0 ........... 5 760
Pracovné odevy a obuv .......................................... 200 ................92
Palivo zdroj energie ................................................... 0 ................33
Prevádzkové stroje prístroje a technika ................. 200 ................. 0
Karta, známky, poplatky ....................................... 100 ..................0
Rutinná údržba ....................................................... 20 ................. 0
Poplatky................................................................... 20 ................. 0
Všeobecné služby................................................... 330 ................. 0
Výdavky celkom: .......................................... 41 100 € ...... 63 181 €
Vypracovala: Jana Stašová

2. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo
súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku.
3. Nebezpečným psom je každý
pes, ktorý pohrýzol alebo poranil
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi.
4. Voľným pohybom psa sa rozumie
pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
5. Osobou povinnou prihlásiť psa
do evidencie je každý držiteľ psa,
ktorý psa drží na území obce nepretržite viac ako 90 dní.
6. Verejným priestranstvom sú
miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie – sú verejne prístupné: miestne komunikácie, chodníky, mosty,
námestie, parkoviská, parky, poľné
cesty a pod..
§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite
viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“).
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť
psa do evidencie v lehote do 30 dní
od uplynutia posledného dňa lehoty
uvedenej v odseku 1, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3. Evidenciu vedie Obecný úrad
v Sihelnom – úsek daní a poplatkov
(ďalej len „OcÚ“).
4. Do evidencie sa zapisujú údaje,
ktoré sú obsahom evidenčného listu
psa (príloha č. 1).
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní
odo zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť OcÚ, kde je alebo má byť
pes evidovaný.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“), na ktorej je uvedené číslo psa, názov Obecný úrad Sihelné a údaj o tom, či je pes

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný
do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie,
zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť OcÚ. Obecný úrad vydá držiteľovi psa za úhradu náhradnú známku.
9. Cena za známku sa stanovuje
sumou 1 € a daň za jedného psa je 2 €.
10. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť preukáže príslušným dokladom (napr. preukazom ZŤP, protokolom o vykonaní
príslušnej skúšky a pod.).
11. Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným, sa zaznamenávajú
do evidencie. O tejto skutočnosti
musí byť vykonaný záznam (PZ SR,
veterinárom, lekárom). Na základe
tohto záznamu je držiteľ psa povinný na vyzvanie vymeniť si evidenčnú
známku za známku s údajom o tom,
či je pes nebezpečným psom s označením „N“.
§4
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného prie
storu alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
plne spôsobilá na právne úkony.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ
psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je
povinný oznámiť meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie,
je povinný oznámiť osobe, ktorú pes
pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že
pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť
na OcÚ.
5. Na verejnom priestranstve musí
byť každý
pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes musí mať nasadený
aj náhubok.
Pokračovanie – s. 4
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6. Pri vodení psa je osoba, ktorá psa
na území obce vedie alebo nad ním
vykonáva dohľad, dodržiavať tieto
pravidlá:
a) je povinná na požiadanie zamestnanca Obecného úradu v Sihelnom
preukázať totožnosť psa známkou,
b) nie je dovolené vyzývať psa k útoku na inú osobu alebo iné zviera,
c) v prípade, ak dôjde ku zraneniu
medzi psami alebo k poraneniu tretej osoby, je držiteľ psa povinný zranenej osobe predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne vyšetrenie svojho psa,
d) pri vodení psa je ten, kto psa vodí, povinný správať sa tak, aby bol
schopný zabrániť psovi v útoku,
e) po celú dobu vodenia psa ten,
kto psa vodí, ho musí mať pod dohľadom,
f) na miestach, kde je vodenie psa
povolené len na vôdzke, je ten, kto
psa vedie, povinný mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v prípade potreby odvrátil hrozbu vzniku
úrazu tretích osôb. Vôdzka musí byť
bezpečne pripevnená na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky
a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii.
7. Vstup so psom (okrem psa vodiaceho alebo služobného) je v obci zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská, športové areály (športoviská),
kúpaliská, do plôch verejnej zelene, na obecnú tržnicu, do kostolov,
na cintoríny a pietne miesta, pokiaľ
vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
b) do úradných budov, do zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, pokiaľ vlastník,
správca alebo užívateľ nerozhodol
inak,
c) bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia,
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d) do ostatných miest označených
„Zákaz vstupu so psom“.
8. Voľný pohyb nebezpečných psov
je zakázaný.
9. Zakazuje sa:
a) voľný pohyb psov bez vôdzky
na pozemkoch vo vlastníctve, správe
a užívaní obce (intravilán),
b) opustenie psa na verejnom
priestore bez uviazania (napr. pred
obchodom),
c) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru aj
uviazaného a opatreného náhubkom,
d) podnecovať psa na agresivitu
proti inej osobe alebo inému zvieraťu, okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku.
10. Zákaz voľného pohybu psov
na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na služobného psa počas služobného zákroku a vodiaceho psa.
§5
Znečisťovanie verejných
priestranstiev
1. V záujme zachovania hygieny,
čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa povinný:
a) držať psa v čistote, dbať, aby pes
neznečisťoval verejné priestranstvá
a mať pri sebe pomôcky na odstránenie výkalov, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo,
b) ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zberných
nádob určených na psie exkrementy
označenými piktogramami, prípadne do zberných nádob určených pre
zmesový komunálny odpad, vrátane miest vyhradených pre venčenie
psov.
§6
Starostlivosť o psov
1. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa
podľa platných právnych predpisov
(zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení).
2. V prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia alebo výskytu
besnoty je prísne zakázaný pohyb
psov na území obce.

Samospráva

Výzva pre občanov

Na rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
23. 3. 2012 sa poslanci obecného zastupiteľstva uzniesli,
že:
neplatiči na dani z nehnuteľnosti
a miestneho poplatku za komunálny odpad majú svoje nedoplatky vysporiadať
do konca apríla 2012.
V  inom prípade neplatiči budú zverejnení na internetovej stránke obce Sihelné
a pristúpi sa k exekučnému vymáhaniu.
3. Každý držiteľ psa je povinný pravidelne 1x ročne nechať vakcinovať
psa proti besnote. Povinnej vakcinácii podliehajú všetky psy staršie ako
3 mesiace.
§7
Odchyt psov
1. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený na to určenou organizáciou, ktorú zabezpečí obec. O odchyte psov vedie OcÚ v Sihelnom evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
2. Majiteľ psa je oprávnený prevziať
si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo.
3. Odchyt psov a nakladanie s nimi
sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými št. orgánmi alebo v medziach
ich pokynov na základe príslušných
platných právnych predpisov.
§8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ
psa, ak:
a) neoznámi na OcÚ, kde je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní
od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba,
ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa
okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto
psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka
alebo zvieratá alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý

alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť
psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz voľného pohybu
psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1
a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok
podľa odseku 2 písm. d) až f) možno
uložiť pokutu do 65 eur.
4. Priestupky podľa tohto zákona
prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis
o priestupkoch.
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi
Policajného zboru, ktorý je príjmom
štátneho rozpočtu.
§9
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení
tohto nariadenia priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór,
b) poslanci obce
c) poverení zamestnanci obce.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Držiteľ psa je povinný pravidelne
ročne uhrádzať obci poplatok za psa
podľa platného znenia VZN obce Sihelné o miestnej dani za psa na území obce Sihelné.
3. Návrh bol vyvesený 7. 3. 2012.
4. VZN o podmienkach držania
psov na území obce Sihelné schválilo OZ 23. 3. 2012 uznesením č. E/4.
5. VZN o podmienkach držania psov
na území obce Sihelné bolo vyvesené
26. 3. 2012 a zvesené 11. 4. 2012.
6. Nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 15. 4. 2012.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Materská škola

Sihelník 1

5. strana /4. 4. 2012

Deň otvorených
dverí v MŠ
Materská škola organizovala
Deň otvorených dverí pre
rodičov pod názvom Veselé
zúbky.
Deti sa tu hravou formou učili, čo potrebujú zúbky, aby boli zdravé a veselé. Dozvedeli sa,
ako rastú zúbky, čo im škodí a čo
nie. Zároveň sa deti oboznámili,
ako sa treba správne starať o svoje zúbky, aby sa nepokazili, pokazené bolia a nie je to nič príjemné.
Deti mali pochopiť, aká dôležitá je správna a systematická starostlivosť o ne. Veď potom budú mať úsmev bez škaredého kazu a k detskému zubárovi budú chodiť len na prehliadky. Prakticky si vyskúšali aj

správne čistenie zúbkov na modeli. Sústredene počúvali príbeh o baciloch, prezerali zaujímavé obrázky, zaspievali pochodovú pieseň Zubnej hliadky. Ďalej vykresľovali obrázky Denťáčikov, ktorí bojovali proti kazovým potvorkám. Počítali, koľko
zúbkov   majú v ústach. A na záver si pozreli knižku Doktora Králička a rozprávku Doktor
Králiček a legenda o Kráľovstve
zúbkov. Deti boli usmerňované
k tomu, čo ich učil Doktor Králiček. Keď sa teraz  ešte v škôlke
naučia správne sa starať o svoje zúbky, zabezpečia si tým krásny, zdravý a veselý úsmev na celý život. Ale správnu starostlivosť o zúbky treba trénovať.

A prečo veselé zúbky? No predsa sú to zúbky, ktoré sú zdravé,
pekné a nebolia.
Deti sa počas Dňa veselých
zúbkov dozvedeli veľa informácií. Príjemná atmosféra, prí-

tomnosť rodičov, zaujímavé aktivity, fotenie a to všetko prispelo k peknému prežitiu Dňa veselých zúbkov v MŠ.
Za MŠ – Synáková

Prečo je dobré čítať deťom rozprávky
Čítanie rozprávky (doma
alebo v materskej škole) má
určite veľké pozitíva.
Je základným kamienkom
– v morálke dieťaťa.
Dieťa tu ako poslucháč pri počúvaní rozprávky preberá základný životný princíp a to, že dobrí ľudia, dobré skutky a vôbec dobro
samotné je to, čo by malo hrať v živote prím. Zlo má byť potrestané
a má byť odsúdené na zánik. Rozprávkoví hrdinovia sa neraz stávajú vzorom pre deti. A či si to už deti uvedomujú alebo nie, mnoho ráz
konajú práve podľa svojho vzoru
z rozprávky. Deti majú rady, keď
ten, kto príbeh číta – číta ho tak,
ako keby ho hral. Je dôležité počas
rozprávania meniť intenzitu a tón
hlasu, aby sa dieťa mohlo do roz-

právky lepšie vžiť a všetkými svojimi emóciami príbeh prežívalo,
to znamená – očakávalo, radovalo sa, možno aj bálo, či bolo dojaté a nakoniec sa dočkalo rozuzlenia. Pri čítaní rozprávky sa netreba obávať použiť iné slovo, či slová zameniť za také, ktoré budú pre
dieťa bližšie, zrozumiteľnejšie.
Deti tiež veľmi obľubujú, keď sa im
niektoré príbehy opakujú (niekedy vedia určité pasáže naspamäť).
Ak sa číta príbeh s rovnakým nadšením, okúzli ich, ako keby ho počuli po prvý raz. Keď si dieťa želá
príbeh, ktorý už počulo viackrát,
vôbec sa netreba brániť opätovnému čítaniu tej istej rozprávky,
resp. príbehu. Dieťa tu však bude vyžadovať rovnaké slová, rovnakú intenzitu hlasu, rovnaké tajomstvo, ako naposledy… Pre na-

šu materskú školu je prínosom aj
spolupráca s CZŠ, v rámci ktorej
žiaci čítajú deťom „Veľkí a malí kamaráti si čítajú“. Kladne hodnotíme aj kratšie divadelné predstavenie deti cirkevnej základnej školy – Hráme pre vás. Nedávno bola takýmto podnetným hra Červená Čiapočka – zaujímavé, tvorivé, so zapájaním a vtiahnutím
detí do priameho deja. V materskej škole tiež využívame dramatizáciu rozprávky, reprodukcie,
Deň rozprávky – čarovné čítanie
rozprávok. Dieťa si pri nich pozitívne cibrí svoju fantáziu a zároveň nevedomky trénuje aj svoj intelektový potenciál. Zaujímavými
sú aj exkurzie v knižnici, kde si deti prezerajú knihy a učia sa chápať
poslanie knižnice. Pravidelne sa
uskutočňujú aj zaujímavé aktivi-

ty v rámci výmeny a exkurzií predškolákov a detí v prvom ročníku.
Prispievajú k výmene skúseností,
názorov a k získavaniu poznatkov.
Je potrebné podotknúť, že doma
podanie rozprávky niekedy kvalitnejšie supluje televízor – čo však
televízor nikdy neposkytne, je živý rozprávač, ktorý poctivo vníma
každú reakciu svojho poslucháča.
No nielen to. Rozprávka v podaní
obrazovky nerozvíja vzťah medzi
rodičom a dieťaťom, skôr naopak:
degraduje ho. Rozprávky pre deti tu vždy boli, sú a vždy budú. Závisí od nás dospelých, akú ponuku deťom predložíme a akou formou ich podáme. Nezbavujme sa
povinnosti a zodpovednosti, ktorú
ako generácia odovzdávame našim deťom ( – budúcej generácii).
O. Synáková
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Hospodárenie obce

Správa o hospodárení za rok 2011
Bežné príjmy
Daňové príjmy
DPFO Výnos dane z príjmov
Dan z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Daň za psa
Daň za výherné hracie automaty
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Nedaňové príjmy
Z prenajatých budov
Správne poplatky
pokuty,penále
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Poplatky a platby za jasle, materské školy
Poplatky a platby za stravné
Úroky
Príjmy z náhrad z poistného plnenia
Transféry zo ŠR
z toho:
fin. prostriedky pre MŠ z KÚ
dotácia na stravné deti v HN
Prídavky na deti
dotácia na register obyvateľov
dotácia na životné prostredie
dotácia na chránenú dielňu
dotácia na pozemné komunikácie
dotácia z ÚPSV § 50 i
dotácia školské potreby deti HN
dotácia na sčítanie obyv.
dotácia na civilnú obranu
dotácia na povodne
dotácia z ÚPSV § 50 j
dotácia pre požiarnikov
príjem z predaja majetku pozemok
príjem z predaja majetku dopl. Vorčák J. sklady
Združené prostr. na MK za Dedinou Urbár Sihelné
Združené prostr. na MK za Dedinou Lesy
Transfér – rekonštr. MŠ
prevod prostriedkov z rezervného fondu
Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu, finančné operácie

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet

Skutočnosť

370 000
7 046
14 528
49
66
2 987
100
26 081

421 832
4 911
8 190
44
14
3 887
192
19 208

18 928
1 270
0
1 500
600
1 500
20
0
182 500

19 643
1 675
105
34 420
1 153
4 204
33
1 360
156 214

5 874
1 790
990
679
235
4 846
107
13 612
266
2 069
70
91 414
31 262
3 000
535
1 660
0
0
10 000
0
639 370

535
1 660
2 000
30 000
10 000
117
721 397

VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
oddiel 01116 – Obce
mzdy, príplatky OcÚ
66 388
poistné  do VsZP, Sideria, soc., spol.
23 900
cestovné náhrady
100
Energia, teplo, elektrická energia
5 324
Voda
100
Poštové služby,  telekomunikačné
6 500
interiérové vybavenie
0
1 000
výpočtová technika + telekomunikácie
prev. stroje, prístroje, zar. tech.
500
Všeobecný mat., kancel., čistiace, papier
3 150
Knihy, časopisy
500
Palivo ako zdroj energie
0
softwér, licencie
664
Reprezentačné
200
Palivo,  mazivá,  oleje – autá
3 319
Servis,  údržba,  súčiastky auta
1 000
Poistenie zákonné,  havarijné
1 992
Prepravné
200
166
karty, známky, poplatky
údržba výpočtovej techniky
100
údržba telekomunikačnej techniky
100
údržba prevádz. strojov, prístrojov
100
údržba špe.  strojov, prístrojov
300
údržba budovy
332

Skutočnosť
58 217
25 041
0
6 850
0
5 238
1 385
307
262
3 195
350
148
0
281
1 883
2 554
2 696
256
179
32
310
0
1531
186

Hospodárenie obce
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VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
údržba softvéru
1 100
Reklama, propagácia
166
Všeobecné služby
560
špeciálne služby
660
popl. za pošt. priečinok
100
stravovanie
5  000
poistné budov
1 300
poplatky za školenie
664
Prídel do soc. fondu
500
kolkové známky
0
odmeny poslancom
1 000
odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody)
1 500
pokuty, penále
0
nákup kopírky
0
oddiel 0112 – Finančná oblasť
audítorské služby
664
poplatky
2  000
oddiel 0160 voľby
odmena sčítanie obyvateľov
1  869
oddiel 0170 – Transakcie verejného dlhu
11 950
splátka úroku úver + ŠFRB
splátka úveru
15 912
splátka úveru ŠFRB
5 112
oddiel 0320 – požiarna ochrana
energia
1 496
materiál
3166
palivo ako zdroj energie
232
servis,  údržba aut
332
údržba budovy
0
poistné požiarnikov
0
príspevok požiarnikom
100
oddiel 04219 – Povodne
mzdy
42 973
12 431
poistné zdravotné, soc.
náradie
1 350
materiál
12 578
prac. obuv, odev
749
748
palivo ako zdroj energie
doprava
2855
všeobecné služby projektant, garant
3 000
geometrické plány
1 200
stravné
4 032
Dotácia DP
57608
oddiel 0451 – miestne komunikácie
údržba MK
0
geometrické plány
0
0
kolkové známky
nákup pozemku
3 000
IBV – geometr. plány, projekt
16 500
IBV – realizácia
0
oddiel 0510 odpadové hospodárstvo
smetné nádoby
500
odvoz odpadu
8 200
poplatky za skladku
13 500
Zberný dvor – prípr. proj. dokumentácia
0
oddiel 0560 – verejné priestranstvo
kotolňa energia
0
500
kotolňa údržba
oddiel 0620 – rozvoj obcí
mzda
5 975
odvody
2 509
materiál
150
stravovanie
0
poistné
0
prídel do soc.  Fondu
100
príspevok Drobnej prevádzke
30 000
oddiel 0630 – vodné hospodárstvo
Energia
166
materiál
0
údržba
0
0
rozbor vody
projektová dokumentácia
0

7. strana /4. 4. 2012
Skutočnosť
1 744
332
103
2 548
53
3 835
1 322
989
554
109
871
1 587
37
1480
540
1 380
2 069
9 332
15 933
5 100
1 064
3 896
65
0
204
503
67
36 148
10 885
1 350
14 435
749
862
3714
3 000
1 359
2 556
59231
34 945
251
451
0
2 486
3 396
1401
6 319
12 953
9 544
28 179
685
3 098
2 030
61
1 270
55
63
3 138
34
108
36
97
360
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VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
výstavba vodovodu
IBV
oddiel 0640 – Verejné osvetlenie
energia
3 319
údržba verejného osvetlenia
664
oddiel 0660 – Bytové hospodárstvo
energia – teplo
3 319
údržba hasiacich prístrojov
0
údržba budov
2 500
poplatky
0
poistné
332
oddiel 0810 – Rekreačné a športové služby (telovýchova)
energia – telocvičňa
3 319
materiál
0
doprava futbalistov
3 500
0
údržba budov
poplatky
0
príspevok TJ
10 332
nákup pozemkov
3 000
geometrické plány
3 000
výstavba ihriska TJ
45 000
oddiel 08205 – Knižnica
knihy
300
oddiel 08207 – Kronika
166
odmena za vedenie kroniky
oddiel 08209 – kultúra
energia KD
3200
interiérové vybavenie
0
materiál
915
Folkl. spoloč. očami –  doprava
2313
údržba kultúrneho domu
500
kultúrne podujatia
z toho – Deň matiek
0
folklórne slávnosti
2 856
ubytovanie
1 080
Folk. spol. očami – mzda
2 700
Folk. spol. očami – príspevok
6 601
Príspevok Turbo
1 326
330
Príspevok včelárom
Príspevok folkl. súborom
500
Príspevok speváckemu súboru
498
Nákup plachty
4700
oddiel 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby
poplatky za MR
200
údržba MR
332
propragácia (časopis Sihelník)
1 000
oddiel 0840 – Náboženské a iné spoloč. služby (opatrov. služba)
Energia
332
232
údržba cintorína
kolkové známky
0
členské združeniam
1 660
príspevok charite (opatrovateľská služba)
7 469
oddiel 09111 materská škola
mzdy
34 500
odvody
12 058
Energia
teplo
voda
200
poštovné
20
interiérové vybavenie
5 000
150
Knihy, časopisy
Pracovné odevy, obuv
332
všeobecný materiál (kanc., čist., učebné pomôcky)
1 992
údržba strojov,  prístrojov,  zariadení
100
0
údržba budovy
kolky
0
stravovanie
100
Prídel do soc. fondu
400
19 004
rekonštrukcia MŠ
oddiel 09121 – základná škola
0
údržba budovy
príspevok školský klub
4 987
Realizácia nových stavieb – projekt
10 000
oddiel 09601 – školská jedáleň

Hospodárenie obce
Skutočnosť
0
3 089
913
4 315
103
267
607
0
7 997
271
6 458
124
8
10 404
0
96
35 690
0
0
4 759
550
613
0
0
100
2 980
0
2 600
9 052
1 177
0
1 110
500
9716
281
1 289
2 186
166
493
23
2 114
7 528
40 395
16 537
3 319
700
313
4 337
208
110
2 798
75
212
8
1 246
550
23 081
2819
4 695
10 090
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Hospodárenie obce

VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
mzda   
19 916
odvody
6 971
cestovné
cestovné
0
plyn, teplo, elektrika
3 500
vodné
800
telefón
0
interiér
0
materiál (kanc., čist. .)
996
Knihy, časopisy
100
Pracovné odevy, obuv
332
softwér
0
údržba prístrojov v kuchyni
332
údržba budovy
332
200
poplatok za rozbor vody – popl. banke
stravovanie
100
Prídel do soc. fondu
332
Mzda na dohodu
0
oddiel 10202 – Starostlivosť o starých občanov
prepravné
0
stravné
1328
oddiel 1040 – Rodina a deti
deň Mikuláša
0
stravné deti v HN
2 000
oddiel 10405 Rodina a deti – prídavky
ošatenie,  učebné pomôcky…
0
0
poplatky za ubytovanie
stravné vyplatené z prídavkov
0
oddiel 10703 – Ďalšie soc. služby,  pomoc občanom
poplatky za soc. posudky, za soc. zariadenie
0
oddiel 10704 Pomoc občanom
transfér pri živelnej pohrome
332
nákup učebných pomôcok pre deti v HN
200
Výdavky bežný, kapitálový rozpočet, finančné operácie
639 370
4006972001
4006976010
4006973004
4006974015
4006977013
4006970006
4006974007
4006971009
4006976002
4006978008

STAV NA ÚČTE
bežný účet
odpady

Soc. fond
ŠJ
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Skutočnosť
19 787
8 392
16
7 610
1 134
226
230
784
28
124
50
474
99
213
1 050
267
1 068
228
955
111
1 790
156
40
794
0
0
266
694 069

20 798,59
10,03
17,6
55,16
5,17
20,79
4 175,69
2 118,92
131,54
36,83

Vypracoval: Mgr. Vlasta Kutláková, účtovníčka OcÚ
Schválil: Mgr. Jozef Gabriel, starosta obce Sihelné
Kontroloval:  Anna Luscoňová, hlavný kontrolór

Svätý ruženec
v Rádiu Lumen
V prvú februárovu sobotu,
ktorá je nazývaná aj
Fatimská sobota zasvätená
Panne Márii, veriaci
zo Sihelného putovali
autobusom do do Rádia
Lumen v B. Bystrici, aby sa
v Katedrále sv. Františka
Xaverského pomodlili
tajomstvá Radostného
ruženca.
Priamy prenos modlitby bol
vysielaný na vlnách Rádia Lu-

men na celé Slovensko. Ďakujeme p. Kataríne Mesíkovej a otcovi Jurajovi Spuchľákovi, generálnemu riaditeľovi rádia za milé privítanie, za jeho povzbudivé
slová a tiež za možnosť vidieť Rádio Lumen zvnútra. Naši veriaci sa z úprimného srdca pomodlili svätý ruženec a deti zaspievali dve mariánske piesne. Púť zorganizovali členovia Ružencového
bratstva v Sihelnom.
Kráľovná presvätého ruženca,
oroduj za nás!
Peter Chudják

Sihelník 1
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Šport

Sihelský pohár
2011

Spomienková zimná pohľadnica

Na konci roka sa v našej
obci uskutočnil trojdňový
futbalový turnaj.
Na turnaji sa zúčastnilo 7 tímov,
ktoré odohrali celkovo po 6 zápasov systémom každý s každým. Aj
keď výsledky niektorých zápasov
vyzerali jednoznačné, hra a ľahkosť
zápasov taká jednoznačná nebola.
Turnaj sa s odohrávajúcimi zápasmi začal deliť na dve skupiny:
1. – tímy, ktoré hrali o prvé
miesto,
2. – tímy, ktoré nechceli skončiť
posledné.
S pribúdaním zápasov začalo
v hale stúpať povzbudzovanie, nasadenie, rýchlosť, nervozita a bojovnosť. V poslednom zápase sa
stretli tímy Hooligens a Veteráni,
ktorí zhodou okolností hrali finálový zápas. Vyrovnaný priebeh zá-

pasu nakoniec skončil remízou.
Z celkového víťazstva v turnaji sa
tešil tím Hooligens, ktorý v tabuľke získal o 2 body viac pred svojím
finálovým súperom.
Poďakovanie patrí obci Sihelné a CZŠ Sihelné za zabezpečenie haly, OŠK Sihelné za sponzorovanie turnaja; ďalej organizátorom, ktorí venovali svoj čas a námahu za čo najlepšie zorganizovanie turnaja; divákom, ktorí povzbudzovali a vytvárali príjemnú
atmosféru.
Hlavné poďakovanie však patrí
samotným tímom a hráčom, ktorí čestnou hrou prispeli k skvalitneniu turnaja, svojou hrou vytvárali zábavu pre ostatných a hrali
s mottom :
„Nie je dôležité vyhrať, ale zahrať si z chuti a v radosti.”
Viac na www.obecsihelne.sk

Vyžrebovanie futbalových súťaží SIHELNÉ – JAR 2012
Dátum
8.4. N
15. 4. N
22. 4. N
29. 4. N
6. 5. N
13. 5. N
19. 5. So
27. 5. N
2. 6. So
10. 6. N
16. 6. So

I. trieda dospelí
Sihelné – Breza
Or. Poruba – Sihelné
Sihelné – Rabča
Nižná – Sihelné
Sihelné – Zubrohlava
Novoť – Sihelné
Sihelné – Žaškov
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Or. B. Potok
Lokca – Sihelné
Sihelné – Or. Podzámok

Kolo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Začiatok
1215
1530
1245
1600
1315
1630
1700
1700
1700
1700
1700

Dátum
25. 3. N
1. 4. N
8. 4. N
15. 4. N
22. 4. N
29. 4. N
6. 5. N
13. 5. N
20. 5. N
27. 5. S
3. 6. N

Starší ŽIACI – I. trieda
Sihelné – Or. Podzámok
Bobrov – Sihelné
Sihelné – Lokca
Sihelné – Nižná
Krušetnica – Sihelné
Sihelné – Zázrivá
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Zuberec
Mútne – Sihelné
Sihelné – Hruštín
Novoť – Sihelné

Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

Začiatok
1100
1130
1115
1545
1200
1545
1230
1230
1300
1300
1330

Hrací deň: N – nedeľa, So – sobota
Sihelník 1/2012• Vyšlo 4. apríla 2012 • Ročník XIII. • 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 • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

Číslo 2/2012

Ročník XIII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Kríže tu budú, kým svet bude svetom…
„Ach tie kríže!“
Povzdychol som si pri
pohľade na toľkú ľudskú
biedu.
Nekonečný zástup vozíčkarov
odkázaných na pomoc
dobrovoľníkov smerujúci
k prameňu útechy a posily –
k Lurdskej jaskyni zjavenia.
Nevládni ľudia z celého sveta
akoby zosobňovali biedu nášho
človečenstva.
A koľko ich tam je takých, ktorí
ukrývajú svoju bolesť vo svojich
srdciach. Každý pútnik prináša
bolesti a množstvo modlitieb za
seba i svojich blízkych.
Poniektorí pútnici dokonca
prinášajú do Lúrd spolu so
svojimi životnými krížmi aj
skutočné, drevené kríže. A tak
v okolí hlavného kríža vzniklo na
trávnatej ploche „krížové pole“.
Uvidíte tu kríže malé i veľké,
zdobené i jednoduché, dokonca
i kríž vyzdobený slovenskou
trikolórou… Sú znamením
ľudského života. Ako aj jedno
príslovie hovorí: „Kríže tu budú,
kým svet bude svetom!“
Niekto by povedal, že Lurdy sú
naplnené bolesťou a slzami.
Opak je pravdou.
Pri jaskyni zjavenia vládne
nekonečný pokoj, ktorý si
neviete ani predstaviť. Človek ho
musí zažiť, aby uveril. Dokázal
som tam vysedieť celé hodiny.
A z tohto pokoja pramení nádej,
sila a dôvera… A práve preto
tu prichádzajú ročne milióny
pútnikov. Čerpajú tu silu a nádej,
prehlbujú dôveru, zažívajú
vnútorné uzdravenie…
Vrátim sa ešte ku
spomenutému „krížovému poľu“.
Celý pútnický areál je vybudovaný
tak, že pri pohľade na hlavný kríž
sa v pozadí týči Lurdská bazilika
Panny Márie. Pri tomto pohľade
človek pochopí, že cez Božiu
matku sa aj na ľudské kríže dá
pozerať úplne ináč…
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Samospráva

Uznesenia zo z asadaní
obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva obce
Sihelné, ktoré sa uskutočnilo
13. 4. 2012 o 16 30hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje Ing. Petrovi Pitákovi, aby si dal vypracovať statický posudok na budovu telocvične
na vlastné náklady.
Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 11. 6. 2012
o 16 30 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Záznam kontrolóra obce
Sihelné o vykonaných kontrolách
za obdobie I. štvrťroka 2012.
2. Návrh plánu kontrolnej
činnosti obecnej kontrolórky na
II. polrok 2012.

E. Schvaľuje
1. Komunitný plán sociálnych
služieb obce Sihelné.
2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Sihelné.
3. Smernicu č. 1/2012 Obce
Sihelné o verejnom obstarávaní
tovarov a služieb.
4. Smernicu č. 2/2012 o účtovaní a obehu účtovných dokladov.
5. Schvaľuje záložnú zmluvu
č. 507/748/2008 na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sihelné, zapísané na
LV č. 2573 a to:
a) bytu č. 6., poschodie č. 3,
vchod 1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc.
reg. CKN č. 1179, podielu priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 6532/47166 k pozemku parc. reg. CKN č. 1179,
zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m 2;
b) bytu č. 7, podkrovie, vchod
1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc. reg.

CKN č. 1179, podielu priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu 2974/47166 k pozemku
parc. reg. CKN č. 1179, zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m2;
c) bytu č. 8., podkrovie, vchod
1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc. reg.
CKN č. 1179, podielu priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu 2974/47166 k pozemku
parc. reg. CKN č. 1179, zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m2;
d) bytu č. 9, podkrovie, vchod
1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc. reg.
CKN č. 1179, podielu priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu 2966/47166 k pozemku
parc. reg. CKN č. 1179, zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m 2;
e) bytu č. 10, podkrovie,
vchod 1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc.
reg. CKN č. 1179, podielu priestoru na spoločných častiach a za-

riadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 2966/47166 k pozemku parc. reg. CKN č. 1179,
zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m 2.
6. Schvaľujú poplatky za služby poskytované obcou Sihelné.
7. Schvaľujú plat starostovi
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.
§ 4. odst. 1. bez navýšenia.
F. Neschvaľuje
1. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Sihelné pani Kľušákovej Margite, bytom Sihelné
253, zapísaných na LV č. 1907 k.
ú. Sihelné, ktorá zodpovedá novovytvorenej C-KN parcele č.
349/3, 393, 394/5, 394/4, 394/1
nakoľko sú tieto parcely predmetom súdneho sporu.
Poslanci rozhodnú o odpredaji
až po ukončení súdneho sporu.
G. Ruší
1. Organizovanie
diskoték
v kultúrnom dome.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

poplatky za služby poskytované
obcou Sihelné

Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom podľa § 6a §11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov ustanovuje nasledovné poplatky:

nostranne 15 centov/kus
• fotokópie formátu A3 obojstranne 20 centov/kus

1. Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase
• za jeden oznam v pracovný deň
5€
• za relácie. „Hráme jubilantom“ a smútočné vyhlásenie, nie
je spoplatnené

6. Poplatky za odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
• za odkúpenie pozemku 1 m2 vo
vlastníctve obce 1,85 €

2. Poplatok za verejné priestranstvo
• verejné priestranstvo, tržnica
2€
3. Poplatky za overovanie listín
• overovanie podpisov 0,50 €
• overovanie listín 1,50 €
4. Poplatky za kopírovacie služby:
• fotokópie formátu A4 jednostranne 10 centov/kus
• fotokópie formátu A4 obojstranne 15 centov/kus
• fotokópie formátu A3 jed-

5. Poplatky za stavebný úrad
• sú v samostatnej prílohe

7. Poplatky za prenájom kultúrneho domu
• prenájom kultúrneho domu na
určité obdobie – musi byť uzatvorená písomná zmluva o nájme schválená Obecným zastupiteľstvom
Sála
• predajné akcie: 50 €
• poplatok za ples: 100 €, voda
7 € + spotreba energie
• základný poplatok cudzie svadby 70 €
• základný poplatok svadba 50 €
• poplatok za priestor kuchyne,
pečenie 17 €, voda 7 € + spotreba energie
• klub (priestor pri kuchyni) 17 €

Svadobka
• vypožičanie inventára, taniere,
príbory 20 €
• vypožičanie obrusov (podľa
počtu kusov)
• 140 x 145 cm 1 €
• 145 x 220 cm 1,70 €

8. Poplatky za nájom
nebytových priestorov určených
na podnikanie
• oblasť reštaurácii,
pohostinstiev, obchodu, predajni
na 11,61 €/m2
9. Poplatky za nájom
v nebytových priestoroch
určených na podnikanie
• oblasť poskytovania služieb
6,63 €/m2
10. Poplatky za poskytované
služby drobnou prevádzkou
• JCB zemné práce: 1hod. až 2
hod – 30 €/1hod
• JCB zemné práce: 2 hodiny až
viac hodín – 26 €/hodina pre
obyvateľov obce
• JCB skladanie paliet: 1 hodina
– 32 €
• Zetor/preprava: 1hod. – 17 €

• Tatra samostane: 1,30 €/km
• Tatra hod. (samostatne jazda
menej ako 5 km): 23 €/hod
• JCB + Tatra 1 hod. až 2 hod.:
47 €
• JCB + Tatra 2 hod. až viac:
42 €/hod. pre obyvateľov obce
• CASE traktor s vlečkou 1 hod.:
20 €
• CASE traktor s radlicou: 26 €,
(oslobodený pri pohrebe)
11. Poplatky za vypožičanie
inventáru zo školskej jedálne
• poplatok za kar, vypožičanie
inventáru+práca kuchárok 34 €
• poplatok za odpad zo školskej
jedálne mesačne 5 €

12. Poplatok za súpisné číslo
• poplatok za nové súpisné číslo 3 €
13. Poplatok za potvrdenie
o trvalom pobyte
• poplatok za potvrdenie
o trvalom pobyte 3€
14. Poplatok za odkúpenie
smetnej nádoby
• poplatok za smetnú
umelohmotnú nádobu 20 €

Sihelník 2
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URČENÉ Rodičom! p o z v á n k a
Aj Vám sa zdá, že všetko čo
chceme, aby ubehlo rýchlo
trvá nekonečne dlho, a to čo
by malo plynúť pomaly utečie
ako voda?
Vedeli by o tom určite rozprávať naše deti, ktoré sa ani nenazdali a je po prázdninách a znovu zasadli do školských lavíc. Ten školský rok sa vlečie veľmi pomaly, aj
keď má len 10 mesiacov a nie celých 365 dní a k tomu rôzne sviatky a prázdniny.
Prázdniny sme prežili ako –
tak v zdraví. Pre mnohých rodičov, ktorí sa nemôžu spoliehať na
pomoc starých rodičov, je to obdobie dvojmesačného strachu čo
s deťmi. Ako si vyplnia svoj voľný
prázdninový čas, kým rodičia chodia do práce na týždňovky, alebo
4-smenné prevádzky? Počas leta
je viac zlomených rúk aj nôh, rozbitých hláv či oškretých kolien,
ale to patrí k bláznivému a rozšantenému detstvu a neskutočným
prázdninovým zážitkom, o ktorých poväčšine nevieme ani my,
rodičia!
Aj naše rodičovské spomienky neraz siahajú do čias: „…ja keď
som bol mladý to bolo!“ Nechaj• poplatok za smetnú plechovú
nádobu 23 €
15. Poplatok za psa
• poplatok za psa 2 €
16. Poplatky za pohrebiská
a Dom smútku
• uživanie hrobového miesta
jedno hrob na 30 rokov 3,50 €
• rezervácia užívania hrobového miesta na 10 rokov 13,50 €
• obnova užívania hrobovéhomiesta na ďalších 10 rokov
8,50 €
• poplatok od prideleného súpisného čísla domu na údržbu
zelene na cintorine 1 €
• prenájom Dom smútku na1
deň 3,50 €
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné
nariadenie o poplatkoch a službách poskytované obcou Sihelné, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo zo dňa 23. 3.
2009 číslo uznesenia E/2.
2. Na tomto nariadení sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Sihelnom dňa 11. 6. 2012
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
1. 7. 2012.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

me ich, aby mali zážitky, veď to už
vieme porovnať, že detstvo je jedno z najkrajších a najbezstarostnejších období života. Je to vek,
kedy za vás má zodpovednosť celkom niekto iný, RODIČ! Áno my,
rodičia, by sme mali uchrániť deti od zbytočných starostí dnešnej
modernej doby ako je hospodárska kríza, peniaze, pôžičky, susedské spory, závisť, neprajnosť, úrad
práce, móda, image…veci, na ktoré ešte nedozreli. Starší ľudia hovoria... „dobre už bolo, bude len
horšie!“
Na to musíme naše deti pripraviť. Neučme ich vysokému životnému štandardu ale základným ľudským hodnotám ako pokora, skromnosť, slušnosť, úctivosť, ochota pomôcť, dobrota, láska k blížnemu…všetko základy
zdravého a hodnotného kresťanského života, ku ktorému sa celá
naša obec tak hrdo hlási. Aj tým,
že pred 10. rokmi bola v Sihelnom
založená CZŠ. Uvedomujeme si
to? Nevyhovárajme sa na tzv. „inú
dobu“! Novú generáciu vychovávame všetci spoločne…rodič, učiteľ, kostol, sused, krstný rodič, teta, ujo… . Veď oni, keď už my budeme starí, sa majú postarať o našu dôstojnú starobu a výchovu ďalšej zdravej generácie v duchu Svätej kresťanskej rodiny. Preto sa nespoliehajme len na učiteľov v škole,
„veď čo ich tam učia!“, keď sa nevie
ani pozdraviť a papier smelo zahodí na zem. Prvými a celoživotnými
učiteľmi pre naše deti sme my, rodičia!

Srdečne pozývame všetky ženy, maminy a dievčatá, aby využili krásne priestory
našej telocvične a prišli si zveľadiť telo aj ducha na
cvičení AEROBICU v tradičnom čase vždy
v utorok a štvrtok v čase od 18 00 – 19 00 .
Príďte medzi nás, tešíme sa.
ZABUDNITE NA VŠETKY STAROSTI A VENUJTE
SA HODINKU LEN SAMÉ SEBE!

V mene celej rodičovskej rady,
chceme vyzvať všetkých rodičov
k spolupráci či už cez triednych dôverníkov, triednych učiteľov, alebo
cez diskusie na rodičovskom združení. Pripomienky čo sa nám nepáči, dajme príklady a podnety ako
spoluprácu ŠKOLA-RODIČ vylepšiť!! Neriešme problémy na ulici,
alebo za zatvorenými dverami, prihlásme sa do diskusie na RZ. Určite by sa našlo veľa pripomienok,
ktoré by skvalitnili spokojnosť na
oboch stranách.
Chceme veľmi pekne poďakovať celému pedagogickému zboru za snahu spolu vychovať a vzdelať naše deti v uplynulom školskom
roku a na prahu nového im zaželať,
pod vedením p. riaditeľky, veľa tvorivých učiteľských síl, veľa trpezlivosti, materinskej lásky, otcovskej
rozvážnosti, mieru prísnosti a veríme, že pomocou pôsobenia Ducha Svätého zvládneme tých, nastávajúcich školských 10 mesiacov k spokojnosti nás rodičov, učiteľov aj žiakov. Škole prajeme, aby
mala toľko nadaných, talentovaných a múdrych detí, aby sa mohli
zapojiť do rôznych vedomostných,

umeleckých či športových súťaží
a držíme palce aj k dobrým umiestneniam, nech sa chýr o sihelských
deťoch nesie ďaleko na celom území Slovenska. Želáme si, aby sa darilo aj našim deťom – žiakom dosahovať čo najlepšie výsledky v štúdiu, aby sa ich snaha odzrkadlila
aj vo výsledných známkach na vysvedčení.
Za rodičovskú radu pri CZŠ
chceme ešte poďakovať aktívnym
p. učiteľkám, ktoré sa snažili aj
prázdninové dni spestriť výletmi aj
návštevou plavárne pre deti. Nezabúdame ani na „erkárov“ a ďakujeme im za letné tábory organizované pre deti odkaľ sa vrátili viac ako
„nadšení“. Ešte raz sa za celú rodičovskú radu tešíme na spoluprácu a už teraz vás všetkých pozývame na RODINNÝ BATôŽKOVÝ
PLES, ktorý sa uskutoční v zimnom období na sv. Svätej rodiny!
VŠETKÝM BY NÁM MALO ZÁLEŽAŤ NA TOM ISTOM
– VYCHOVAŤ Z NAŠICH DETÍ
DOBRÝCH ĽUDÍ A ZDRAVÝCH
KRESŤENOV.
Rodičovská rada pri CZŠ
(d.ch.)

Činnosť rodičovskej rady pri Cirkevnej
základnej škole sv. apoštola Pavla
v Sihelnom v školskom roku 2011/12

Výkonný výbor
Predseda: Mgr. Silvia Mazuráková
Tajomník: Vlasta Jagnešáková
Hospodár: Monika Gužiňáková
Zástupcovia triednych aktívov:
Miroslava Stašová, Pavlína Fernezová, Daniela Chromčáková, Anna Kuráková, Eva Tarčáková, Margita Vonšáková, Emília Brandisová, Ladislav Bielak, Marcela Ďubašáková, Katarína Rusnáková,
Gabriela Tarčáková, Vlasta Jagnešáková, Andrea Kohuťarová, Katarína Chudjaková, Monika Gužiňáková, Marta Kormanová, Silvia Mazuráková, Jana Vonšáková
HOSPODÁRENIE
Príjmy

• Členské príspevky : 338 žiakov x
4 € 1 352 €
Zostatok z minulého roka:
611,05 €
• Adventné vence 147 €
• Mikuláš 9,80 €
• Sponzori: OCÚ Sihelné – Úcta
k šedinám – 39, 47 €
• Pekáreň Balcierák – MDD – 20
chlebov
Príjmy spolu: 2 159, 32 €

Výdavky
• Reprezentácia školy, súťaže –
olympiády 219,54 €
• Plavecký výcvik + odmeny 25,18 €
• Knihy na odmeny 30 €
• Pasovanie prvákov 12,20 €
• Mikuláš 238,66 €
• Lyžiarsky výcvik 173,38 €

• Karneval 126,37 €
• Odmeny knihy 120 €
• Zápis 1. ročník 5,71 €
• Odmeny Biblia 5 ks 50 €
• Deň učiteľov 18,60 €
• Členské škola 59 €
• Knižnica – súťaže 22,36 €
• Odmeny koniec roka 38 €
• Guláš MDD 177,83 €
• Večierok 9. roč. 33,19 €
• Úcta šedinám 40 €
• Adventné vence 112, 77 €
Výdavky spolu: 1 602,79 €
Zostatok: 556, 53 €
Všetkým členom Rodičovskej rady, vedeniu školy a učiteľskému zboru z úprimného srdca ďakujem za
spoluprácu a za ochotu a obetu, ktorú priniesli v prospech našich detí.
S. Mazuráková
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Materská škola

otvorená brána materskej školy
Opäť sa nám vrátil september. Všetky deti, ktoré
chodia do školy už vedia,
čo pre nich tento mesiac
znamená. Začína sa škola
a s ňou spojené povinnosti.
Pre niekoho sklamanie a pre
iného radosť. Ako sú na tom
naši škôlkari ?
U detí predškolského veku sa
začína dôležitá etapa ich života.
Získavajú prvé skúsenosti s väčším kolektívom, spoznávajú veci nepoznané. Učia sa byť odlúčený od svojich rodičov, sústrediť svoju pozornosť na nové čin-

pre deti najdôležitejšími vzormi v prvom rade rodičia a ľudia,
ktorí sú s nimi v blízko kontakte,
takže aj učiteľky a deti v materskej škole. Dokážu napodobňovať vzory správania sa v hre, ale
aj iných činnostiach.
Deti v tomto veku sa učia poznávaním (pozorovaním, praktickým skúšaním,…) cez oblasť
kognitívnu (zložitejšími myšlienkovými operáciami, rozkladaním na časti, skladaním
do celkov napr. ovocie – jablko,
hruška, slivka …) oblasť psychomotorickú (napr. osvojovaním
rodzené návyky hygieny, samostatnosti pri činnostiach a obliekaní. Učíme ich trpezlivosti počas aktivít, ktoré vykonávajú.
Snažíme sa ich povzbudiť keď sa
im nedarí a pochváliť, keď zvládajú všetko bez problémov. Pretože, keď si deti vytvoria potrebný návyk, stane sa to pre ne prirodzené a žiaduce.
Teší nás, že majú rodičia o dochádzku detí v materskej školy záujem. V školskom roku

nosti, osvoja si schopnosť porozumieť si s kamarátom. V ich živote nastávajú veľké zmeny, ktoré si my dospelí možno ani neuvedomujeme.
Z prirodzeného vývinu dieťaťa vyplýva, že predškolský
vek je z celého životného cyklu najdôležitejší a deti sú v tomto období najviac ovplyvniteľné. Každé dieťa sa do veľkej miery učí napodobňovaním, to znamená, že napodobňuje rozličné vzory (niekedy aj tie nechcené). V predškolskom období sú

si určitého pohybu, držaniu ceruzky, nožníc…) a oblasť sociálnu (vzťahom medzi deťmi, hľadaním riešení konfliktov, spoluprácou…).
Preto sa i my v materskej škole snažíme predkladať deťom
mnoho podnetov pre ich prirodzený vývin a uspokojovanie ich
spontánneho záujmu. Vysvetľujeme im pravidlá v medziľudských vzťahoch (ako sa dá s niekým dohodnúť) porozumieť si
a osvojiť si pre život dôležité
hodnoty. Pestujeme u detí pri-

2012/13 sme prijali do predškolského zariadenia 70 detí. Z toho je 39 predškolákov a mladších detí od 3 do 5 rokov je 31. Sú
zriadené štyri triedy, za čo vďačíme nášmu zriaďovateľovi, ktorý nám vytvoril podmienky na
prijatie všetkých detí.
V novom školskom roku prajem našim deťom veľa úspechov,
mnoho chuti do učenia a veľa
tvorivých podnetov.
Silvia Mazuráková

Ľubomíra Gužiňáková, 14 r., CZŠ Sihelné,Fischer
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pár dní plných hier…
„Krok sem, krok tam, Ježiš ma
miluje…“ Svižným krokom sa
kopec detí a zopár vedúcich
rozhodlo urobiť menšiu bodku
za prázdninami a oddýchnuť si
aspoň na pár dní do Rabčíc.
Dňa 23 augusta sme si zbalili kufre a vyrazili. Po náročnom cestovaní, ubytovaní sme sa pustili do hier,
pesničiek, zoznamovania sa, maľovania, vytvárania našej vlajky, hym-

ny, pokrikov,… . Aj keď to bol veľmi
náročný deň o spánku nechcel počuť asi nikto, pretože museli sme sa
popasovať s olympijskou disciplínou
v umývaní zubov, strážiť vlajku. No
nakoniec všetci unavení sme skončili vo svojich spacákoch. Ranný
budiček sa nikomu nepáčil, ale ako
správni hrdinovia sme aj tútu bojovú úlohu zvládli, pretože sme sa tešili na ďalšie hry a prekvapenia. Vedúci nám nedali ani chvíľku na oddych,

stále sme niekam lietali, behali, skákali. Zničení sme ľahli do postelí, ale
chalani mali ešte bojovú úlohu, jedným povelom mohli zachrániť celý
tábor od nepriateľov, čo sa im aj nakoniec podarilo, len škoda, že ostali
trochu mokrí.
Všetkým sa nám páčilo a to hovorím za deti, vedúcich a aj slečny
kuchárky.
A takto sa páčilo deťom (zopár
slov z kroniky táborov):
„Toto je môj prvý tábor a bol úžasný. Našla som si nových kamarátov.
Dúfam, že to nebude posledný tábor.

Dúfam,že som bola poslušná. Najviac sa mi páčili aktivity. Jedlo a pitie
bolo tiež super.“ KAMILKA
„Čaute.“ Som rada,že som tu bola.
Je to môj prvý tábora prežila som ho
super. Bolo tu dobre. Najviac sa mi
páčil budík, ktorý bol veľmi hlučný
a aj jedlo a zábava. Najhoršie tu bolo,že sme tu boli iba tak krátko. Super bolo aj to, že som tu postretala
veľa kamarátov a mohli sme bývať
v jednej izbe. Hry boli supre a naša
skupinka podľa mňa bola naj.
VERONIKA

Galéria
prác
žiakov
czš
V daždi II., Lenka Grižáková, 15 r., CZŠ Sihelné,Ronaiova

Ľubomíra Bielaková, 15 r., CZŠ
Sihelné,Ronaiova

Ľubomíra Bielaková, 15 r., CZŠ Sihelné,Ronaiova

Lenka Grižáková, 15 r., CZŠ Sihelné,Ronaiova
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pú ť d o l ú r d
Púte nám pripomínajú naše
pozemské putovanie do neba.
Putovať neznamená len prejsť
veľký kus cesty, ale konať
púť znamená putovať aj
vnútorne, ku svojim krokom
zapojiť aj srdce, aj myseľ.
Prvé naše vnútorné zamyslenie
bolo pri telesných ostatkoch sv.
Vincenta de Paul, ktorého vo všetkom viedla Kristova láska. On sa
za svojho života snažil ľuďom pomáhať zo všetkých síl. Vyučoval,
kázal, udeľoval sviatosti, modlil sa za nich a žil príkladným životom. Založil Spoločnosť dcér
kresťanskej lásky, ktoré pomáhali
tým, ktorí to najviac potrebovali.
Ďalšou našou vnútornou
vzpruhou bola sv. Katarína Labouré. Jej neporušené telo je uložené v kaplnke, kde sa jej zjavovala Panna Mária. V tejto kaplnke
sme mali svätú omšu, a so svätou
Katarínou sme prosili: „Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj
za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“
V kláštornej kaplnke v Nevers
sme mohli obdivovať neporušenú
tvár sv. Bernadetty Soubirusovej,
ktorá zomrela v roku 1879. Hneď
vedľa krypty, kde je uložené jej te-

lo sme mali svätú omšu na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Po príchode do Lúrd sme išli
pozrieť pútnický areál. Z tohto posvätného a premodleného miesta bolo cítiť dotyk neba.
Nad jaskyňou, v ktorej sa zjavila
„Krásna Pani“ 11. februára 1858
mladej, nábožnej a skromnej Bernadette sa týči Krásna Ružencová Bazilika. Počas pobytu v Lurdoch sme mali v tejto bazilike
sväté omše. V priestoroch areálu je vybudovaná aj krížová cesta, ktorej sochy sú v nadživotnej
veľkosti a tu sme spoločne rozjímali o Kristovom utrpení. Súčasťou púte do Lúrd bolo aj kúpanie v lurdskej vode vyvierajúcej z prameňa, ktorý Panna Mária odhalila sv. Bernadette. Počas kúpania sme sa modlili: „Pane Ježišu, nech voda, ktorá vytryskla z tvojho prebodnutého
srdca očisti moje telo i dušu.“
Večery v Lurdoch patrili sviečkovému sprievodu, počas ktorého sme zažatými sviecami a spevom prejavovali lásku a úctu našej Nebeskej Matke.
Po Eucharistické požehnanie, prostredníctvom ktorého
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nás požehnáva sám Ježiš Kristus
sme chodili do podzemnej Baziliky Pia X. Kontemplatívna modlitba, krásne spevy a vôňa kadidla z tejto baziliky vystupovala priamo k nebeským výšinám.
Naše voľné chvíle sme venovali
rozjímaniu pri Massabiellskej jaskyni a prednášali sme tu prosby
Panne Márii za nás i za naše rodiny.
Nočnými hodinami sme sa presúvali na ďalšie pútnické miesta. Po obhliadke Monaka a osviežení tela vo vodách Stredozemného mora na pláži v San Remo sme putovali do Turína. Tu
sme mohli vidieť chrám, v ktorom je uložené Turínske plátno,
areál v ktorom sa Don Bosco venoval mladým chlapcom a baziliku Panny Márie Pomocnice,
v ktorej sú uložené ostatky sv. Jána Bosca, sv. Dominika Sávia
Okrem spomenutých pútnických miest sme mali možnosť vidieť aj iné skvostné pamiatky,
ako je Bazilika svätého srdca postavená na najvyššom bode Paríža a z ktorej sme mali ako na dlani Parížsku panorámu, svetoznámy chrám Notre Dame, v ktorom
je vystavená tŕňová koruna, Louvre – najväčšie múzeum na svete, Eiffelovú vežu, na ktorú vystúpili len naši najzdatnejší pútnici, Shanzelize po ktorom pochodujú najvýznamnejšie francúzske sprievody, Víťazný oblúk
a iné pamiatky, ktoré zohrali veľký význam v histórii Francúzska.
Precestovali sme veľký kus
sveta a počas tejto našej púte sme čerpali zo živých prameňov, ktoré sú už v nebi, ale pre
nás putujúcich na tejto zemi sú
zdrojom a posilou našej viery.
Marta Bielaková
a Márie Dominiky Mozzarellovej.
Don Bosco sa ujímal chlapcov, o ktorých sa nikto nestaral a venoval sa im s láskou. Spolu s Máriou Dominikou Mozzarellovou založil ženskú rehoľnú spoločnosť, ktorú pomenovali Dcéry Panny Márie Pomocnice. Ich hlavnou náplňou bola starosť o výchovu dievčat.

2.) Chcem svätiť
sviatočné dni

Sv. Dominik Sávio nám dokazuje, že aj krátky pozemský život môže človeku stačiť na to,
aby si získal večnú slávu v nebi
i na zemi. Dôkazom jeho svätého života sú aj tieto jeho pravidlá:

Tieto predsavzatia mu boli jasnou smernicou až
do konca života,
ba stali sa smernicou aj nesmiernemu počtu mladých duší, ktoré za Dominikom
nastúpili radostnú cestu svätosti.

1.) Budem sa často spovedať
a k sv. prijímaniu budem pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí

3.) Mojimi priateľmi budú Ježiš
a Mária
4.) Radšej
zomrieť ako
zhrešiť
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Čarokrásne prírodné prostredie Babej hory a Pilska i čiastočná izolovanosť, prispeli k tomu, že
sa doposiaľ v obciach Oravská Polhora, Sihelné, či Rabčice uchoval
svojský, nenapodobiteľný interpretačný prejav.
Tieto obce spolu s Rabčou boli
spoluzakladateľmi tohto festivalu
pred dvadsiatimi rokmi.
Pri zrode myšlienky a kreovaní festivalu stáli Miroslav Žabenský, Jozef Gabriel, Kristína
Vnenčáková, Oľga Žabenská, Roman Bjelak, Anton Adamčík, Janka Fernezová, Valéria Baľáková,
Anton Vnenčák, Pavla Ganobčíková, v ďalších rokoch Ivan Matis a ďalší.
foto: f. vorčák

Nadšenie, chuť a záujem usporadúvať každoročne tento festival

20-ročné slávnosti folklóru pod Pilskom
a Babou horou

Ako ten čas rýchlo ubehol.
Už majú 20 rokov. Folklórne
slávnosti beskydských
goralov, konané pod dvoma
vrchmi, symbolizujúcimi
ich pôvod, kultúru, piesne,
nárečie i osobitú goralskú
mentalitu.

Folklórne slávnosti sa stali podujatím, ktoré obohacuje kultúrny a spoločenský život obyvateľov
a návštevníkov, učí ich rozumieť
a precítiť prejavy duchovnej a materiálnej kultúry. Stali sa priestorom
na neformálne stretnutia celých rodín a priateľov. Ich význam spočíva v nachádzaní a znovu objavovaní
kultúrnych symbolov hornej Oravy.
vorčák
sme :tuf.tento
rok
nechýbal, a preto foto
mali už dvadsiaty ročník.

Slávnosti sa konali 22. júla
2012 v prírodnom amfiteátri v Sihelnom, pri novom futbalovom
štadióne, ktorým sa zároveň obec
mohla pochváliť.
Predpoveď počasia na nedeľu
nebola priaznivá, a preto sa usporiadatelia obávali náhradných
priestorov, ale starosta predpovedal priaznivé počasie a to aj vyšlo.
(možno to mal dohodnuté!?)
Tradične sa folklórne slávnosti
začali v kostole Povýšenia sv. kríža v Sihelnom, kde už ku sv. omši
prispeli svojimi piesňami niektorí
učinkujúci.

foto: f. vorčák

V prírodnom amfiteátri začali
s Vyhrávaním domáci Bjelákovci
a Brandýsovci.
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Po nich už nasledoval Program
detských folklórnych súborov
a sólistov. Tu sa predstavili DFS
Kašunka, DĽH Heligón z Rabčíc,
DĽH Chmurecka a DĽH Beskyd
z Oravskej Polhory.
Druhá časť – Stretnutie Goralov otvorili FS a ĽH Kamenčan zo
Zákamenného, po nich vystúpili
FS a ĽH Goral zo Suchej Hory, Serafín Ganobčík z Oravského Veselého, ĽH Jagelkovci z Rabčíc a FS
Mútňanka z Mútneho.
Domáci však najviac očakávali vystúpenie svojich súborov, ktoré tento rok veľmi príjemne prekvapili spoločným pásmom Na lúkach v Sihelnom.
Predskokanom bol Pavol Kovalíček so synmi. V pásme na lúkach

sa predstavili FS a ĽS Magura,
ĽH Bjelakovci a Luscoňovci, ĽH
Šielec, ĽH Pietruska, DFS Sihelček a sólista Patrik Luscoň – držiteľ zlatého pásma z celoslovenskej

foto: f. vorčák

speváckej súťaže.
Zlatým klincom folklórnych
slávnosti boli hosťujúce súbory
zo Slovenska i zahraničia, ktoré
sa predstavili v pásme nazvanom

foto: f. vorčák
S pozdravom ideme.
Najviac očakávaným súborom
bol známy profesionálny súbor
Šarišan z Prešova. Tie tance, spevy, kroje… Bolo sa na čo pozerať.

Po súbore Šarišan vystúpili FS
Kozanie z Poľska a ĽH z Ostravy.
Super, vyšlo to tak, ako sa na jubilejný dvadsiaty ročník patrilo.
Ďakujeme spomenutým organizátorom.
Vďaka ešte patrí, okrem nich,
aj vedúcim DFS Sihelček – Danke
Masničákovej a Katke Maslaňákovej, ktoré zosnovali celú programovú štruktúru.
Prípravnému výboru, ktorý tvorila Kultúrna komisia pri
Obecnom úrade v Sihelnom, za
hladký priebeh a dobre zvládnutú
organizáciu celého podujatia, pracovníčkam obecného úradu za administratívu spojenú s účinkujúcimi, kuchárkam za výborný guláš,
ostatným
spoluorganizátorom
za prípravu amfiteátra, príjemné
prostredie.
Takže opäť o rok!
Do videnia!
Ľ. Nováková,
predseda prípravného výboru

posviacka
tabule
sv. Huberta

Svätý Hubert je už od
dávnych čias medzi
poľovníkmi uctievaný ako
patrón.

Podľa legendy, bol Hubert vášnivý poľovník. Raz keď šiel na lov,
bolo to presne na Veľký piatok, sa
mu prihodilo niečo zvláštne. V lese
uzrel majestátneho jeleňa, ktorému
sa medzi parožím týčil kríž, tiež počul hlas, ktorý ho vyzýval zanechať
svetský život. Od tohto stretnutia
sa Hubert zmenil, utiahol sa do lesa
a konal pokánie.

Aj naši poľovníci si uctili svojho
patróna, sv. Huberta. V nedeľu 2. 9.
2012 sa konalo slávnostné posvätenie kameňa, s tabuľou podobizne
svätca. Svätá omša pod holým nebom, v krásnom prostredí, s asistenciou poľovníkov, medzi lesami
ulahodila každému.
Po posvätení tabule pánom farárom Ľubošom Šípošom, nasledovalo agape – občerstvenie, pravý poľovnícky guláš, pivo aj kofola. Teraz sa už majú kde zastaviť poľovníci, pred poľovačkou sa pomodliť
za úspešný lov či ochranu a keď sa

budú vracať, tak poďakovať za prekrásne zážitky v tajomnej prírode

pri kameni svätého Huberta.
Paulína Chudjáková
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rekonštrukcia futbalového
ihriska v našej obci

Rekonštrukčné práce na našom
futbalovom ihrisku sa začali na
jar 2011.
Najprv sa vyviezla povrchová
zemina. Nasypal sa štrk, pripravila sa drenáž a odvodnila sa celá
plocha ihriska. Koncom augusta
2011 sa celá plocha valcovala, aby

bol povrch ihriska rovný. Po týchto prácach sa začal navážať kremičitý piesok. Bolo potrebné naviezť
1300 ton piesku. Neskôr do novej
zeminy sa zasiala tráva. Vybudovalo sa poloautomatické zavlažovanie a na koniec rekonštrukčných
prác sa ukladali betónové žľaby.

Dňa 29. 7. 2012 bolo ihrisko
slávnostne posvätené a otvorené. Posvätil ho správca farnosti Mgr. Ľuboš Šípoš. Po posvätení a otvorení ihriska sa odohral
priateľský futbalový zápas medzi mužstvami Sihelného a Námestova.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri rekonštrukcii nášho futbalového ihriska, ktoré je úplne v novom šate a nech naďalej slúži ako miesto
pre veľmi pekné futbalové zápasy.
Peter Chudiak

futbalová jeseň už na novom ihrisku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muži – I. trieda
Zubrohlava 6 5 0 1
O. Podzámok 6 4 1 1
6 41 1
Žaškov
O. Polhora 6 4 0 2
Novoť
6 31 2
Dlhá
6 31 2
Nižná
6 14 1
Rabča
6 21 3
Sihelné
6 20 4

11:7
16:6
13:5
12:8
16:11
9:7
9:7
10:12
9:10

15
13
13
12
10
10
7
7
6

10.
11.
12.
13.
14.

Medzibrodie
Zuberec
Breza
Lokca
Klin

6
6
6
6
6

2
2
2
2
1

0
0
0
0
1

4
4
4
4
4

9:11
6:13
7:15
8:18
10:15

6
6
6
6
4

Dorast – II. trieda
1. Beňadovo
4 3 1 0 13:6 10
2. O. Podzámok 4 3 0 1 23:8 9
3. Mútne
4 3 0 1 18:7 9

4.
5.
6.
7.
8.

Hruštín
Sihelné
Medzibrodie
Rabčice
Podbiel

1. Novoť
2. Nižná
3. Krivá

4
4
4
4
4

2
2
1
1
0

1
0
0
0
0

1
2
3
3
4

13:9
5:15
7:13
8:19
6:16

7
6
3
1
0

Žiaci – I. trieda
6 5 0 1 25:6 15
6 4 2 0 27:6 14
6 4 2 0 14:7 14

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mútne
Zubrohlava
Zázrivá
Zuberec
Hruštín
Babín
Sihelné
Lokca
Krušetnica

6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
2
1
1
0
1

1
1
1
0
0
1
0
0
0

1
1
2
3
4
4
5
6
5

35:5 13
17:7 13
20:16 10
12:23 9
9:18 6
9:15 4
8:31 3
3:22 0
12:35 1
–red
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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

POČAS VIANOC SA AJ DROBNOSTI
STÁVAJÚ VEĽKÝMI VECAMI
Kráčal som dedinou.
Bolo chladno, poletoval sneh
a pofukoval studený vietor.
Prihovoril som sa k ľuďom, ktorí
práve prechádzali opačným
smerom. Ich prvá reakcia bola:
„To ste vy, pán farár?
V tej bunde a čiapke sme vás ani
nespoznali…“
Skutočne je to tak. Niekedy sa
dokážeme tak zamaskovať, že prejdeme
popri sebe bez povšimnutia, alebo nás
druhí len veľmi ťažko rozoznávajú.
Rozoznať človeka je skutočne
niekedy veľmi ťažké. A čo potom,
keď sa Boh ukryje v biednom dieťati?
Vôbec sa nečudujme, že ho skoro
nik nespoznal. Spoznalo ho len pár
pastierov a tiež traja králi. Spoznali
ho tí, ktorí boli vedení Božím duchom.
Rozoznať veľké veci v malých
skutočnostiach si naozaj vyžaduje
svetlo Božie.
A toto je vec, ktorú nám
pripomínajú Vianoce. Vidieť veľké
veci v maličkostiach. Vidieť v malom
dieťati samého Boha. Vidieť šťastie
svojej rodiny ako Božie požehnanie.
Vidieť v každom dni príležitosť urobiť
niečo dobré. Chápať svoj život ako dar,
za ktorý mám byť Bohu nesmierne
vďačný. Prijať drobné vianočné
darčeky ako prejav nekonečnej lásky
našich blížnych a nebeského Otca.
Tešiť sa z vianočnej pohody a príjemnej
atmosféry. Prijať tieto okamihy
ako Božie požehnanie a príležitosť
načerpať nových síl do ďalších krokov
nášho života. To sú tie drobnosti,
ktoré vo svetle betlehemskej hviezdy
sa pre nás stávajú nekonečnými
prejavmi lásky a milosti Nebeského
Otca. Cez Vianoce sa naozaj drobnosti
stávajú veľkými vecami… Aby sa to
skutočne stalo a aby sme to pochopili,
je potrebné zastaviť sa, sadnúť si
a nechať sa viesť… Nechať sa viesť
Božím duchom. Tak ako jednoduchí
pastieri či traja králi. Aby Boh aj nám
dal spoznať veľkosť jeho lásky. Aby
sme si všimli, že nie len na Vianoce,
ale celý náš život sa Božím pôsobením
drobnosti stávajú veľkými vecami.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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UZNESENIA ZO Z ASADANÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 24. 9. 2012
od 1630 hodiny v zasadačke Obecného úradu v Sihelnom.
Obecné zastupiteľstvo obce Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za
obdobie II. štvrťroka 2012.
2. Polročnú správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky za obdobie od
januára 2012 do júna 2012.
kontrolóra
3. Stanovisko
k úprave programového rozpočtu
Obce Sihelné v roku 2012.
4. Stanovisko kontrolóra k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie Obce Sihelné v roku 2012.
D. Ukladá
1. Pozvať všetkých vlastníkov
pozemkov na stretnutie, ohľadom
riešenia novej cesty na IBV v lokalite bývalého roľníckeho družstva.
2. Rozšíriť verejné osvetlenie
zo zadnej strany kultúrneho domu.
3. Zhotoviť zvodidlá na obrate pri čísle súpisnom 349 z dôvodu poškodzovania súkromného
majetku.
E. Schvaľuje:
1. Úpravu programového rozpočtu Obce Sihelné v roku 2012.
2. Úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Obce Sihelné
v roku 2012.
3. Žiadosť pána Obrka Ľubomíra, bytom Sihelné 485/6 o predlženie nájomnej zmluvy na dva
roky.
4. Žiadosť manželov Skutkových, bytom Sihelné 215/5 o predlženie nájomnej zmluvy na jeden rok.
5. Žiadosť pani Sušienkovej
Márie, bytom Sihelné 215/1 o predlženie nájomnej zmluvy na dva
roky.
6. Schvaľuje jednomyseľne zaradenie podľa úpravy zák. č. 131/1991
Z. z. v platnom znení o majetku obcí (ďalej len zákon) prevod pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné, zapísaných na LV 1907 pod B4 v k. ú.
Sihelné, E-KN parc. č. 900/1 ostatné plochy o výmere 1046 m2, avšak
len tej časti označeného pozemku,
ktorá je zobrazená v GP č. 63/2012
vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, zo dňa 2. 4. 2012, ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č.

393 záhrada o výmere 319 m2 a to
len v podiele 12/96-in, čo predstavuje 39,87 m2, C‑KN parc. č. 394/1
zastavaná plocha o výmere 430 m2
v podiele 12/96‑in čo predstavuje 53,75 m2, C‑KN parc. č. 394/4
zastavaná plocha o výmere 91m2
v podiele 12/96‑in, čo predstavuje
11,37 m2, C‑KN parc. č. 394/5 zastavaná plocha o výmere 114 m2 a to
v podiele 12/96-in, čo predstavuje14,25m2, a na LV 852 k. ú. Sihelné,
E‑KN parc. č. 5108/14 ostatné plochy vo výmere 21590 m2, avšak len
tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 63/2012 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom
zo dňa 2. 4. 2012, ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 394/3 zastavaná plocha vo výmere 126 m2,
ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona.
Schvaľuje jednomyseľne postupom, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm.
e/zák. č. 131/1991 Z. z. v platnom
znení o majetku obcí odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné, zapísaných na LV 1907 pod B4
v k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 900/1
ostatné plochy o výmere 1046 m2,
avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č.
63/2012 zo dňa 2. 4. 2012 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, ako novovytvorený pozemok C‑KN parc.
č. 393 záhrada o výmere 319 m2 a to
len v podiele 12/96-in čo predstavuje 39,87m2, C- KN parc. č. 394/1
zastavaná plocha o výmere 430 m2
v podiele 12/96-in, čo predstavuje
53,75 m2, C-KN parc. č. 394/4 zastavaná plocha o výmere 91 m2 a to
v podiele 12/96-in, čo predstavuje 11,37 m2, C- KN parc. č. 394/5
zastavaná plocha o výmere 114 m2
a to v podiele 12/96-in, čo predstavuje 14,25 m2, a na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 5108/14 ostatné plochy o výmere 21 590m2 avšak, len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená na GP č.
63/2012 zo dňa 2. 4. 2012 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 394/3 zastavaná plocha vo výmere 126 m2 , všetky parcely vo výmere
245,24 m2 za sumu 1,85 Eur za 1 m2
kupujúcemu Margita Klušáková,
nar. 27. 11. 1947, r. č. 476127/748
bytom Sihelné č. p. 253.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
7. Žiadateľom pánovi Chudiakovi Petrovi, bytom Sihelné
216/3, pánovi Kormančíkovi Lu-

kášovi, bytom Sihelné 278, pánovi
Chudiakovi Jozefovi, bytom Sihelné 258 a pani Kormančíkovej Ľubici, bytom Sihelné 278, len zimnú údržbu spoločnej prístupovej
cesty, ktorá je zakreslená na C-KN
parc. č. 70/2, C-KN parc. č. 71/16,
C-KN parc. č.70/6 a C-KN parc. č.
1524/17 a odvoz komunálneho odpadu.
8. Záchyt prameňov III. Pilsko.
9. Žiadosť manželov Ľudmových, bytom Sihelné 485/2 o predlženie nájomnej zmluvy na 2 roky.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť o organizovanie zábavy Dobrovoľnému hasičskému
zboru v Sihelnom.
2. Žiadosť pána Chudiaka Petra, bytom Sihelné 216/3, pána
Kormančíka Lukáša, bytom Sihelné 278, pána Chudiaka Jozefa, bytom Sihelné 258 a pani Kormančíkovej Ľubice, bytom Sihelné 278 o zaradenie súkromnej spoločnej prístupovej cesty do
miestnych komunikácií v správe
Obce Sihelné, ktorá je zobrazená
v GP č. 41962249-131/2012 vyhotovená Ing. Jozefom Revajom zo
dňa 11. 9. 2012 ako C-KN parc. č.
70/2 o výmere 1m2 a C-KN parc. č.
71/16 o výmere 12m2 , C-KN parc.
č. 70/6 o výmere 124m2 a C-KN
parc. č. 1524/17 o výmere 100 m2.
Mgr. Jozef
Gabriel, starosta obce
UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 12.
2012 od 1630 hodiny v zasadačke Obecného úradu v Sihelnom.
Obecné zastupiteľstvo obce Sihelné
A. Berie na vedomie:
1 Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za
obdobie III. štvrťroka 2012.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na obdobie od januára do júna 2013.

POČET OBYVATEĽOV
SIHELNÉ k 10. 12. 2012

2093 obyvateľov
Narodení – 31
Prihlásení – 18
Zomrelí – 12
Odhlásení – 12
Počet obyvateľov k 1. 1. 2012
bol 2 068

3. Stanovisko k návrhu viacročného programového rozpočtu Obce Sihelné na roky 2013
– 2015.
4. Stanovisko k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie
Obce Sihelné na roky 2013 – 2015.
E. Schvaľuje:
1. VZN č. 2/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sihelné.
2. Viacročný programový rozpočet Obce Sihelné na roky 2013
– 2015.
3. Rozpočet príspevkovej organizácie Obce Sihelné na roky
2013 – 2015.
4. Poplatok za využívanie
priestorov telocvične za 7 € na
hodinu od 1. 1. 2013 pre občanov
starších ako 18 rokov. Poplatok
bude vyberaný správcom budovy
CZŠ v Sihelnom.
5. Dodatok VZN č. 1/2009
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a to § 2 ods. 2
sa ruší.
6. Zoznam miestnych komunikácií na zimnú údržbu.
7. Jednorazový príspevok 100 €
pre Spojenú školu internátnu M.
Urbana 160/45 v Námestove.
8. Zmenu otváracích hodín
pani Chudiakovej Dáši, prevádzkovateľne kaderníckeho salónu
ARTEMIS v Sihelnom č. 122.
9. Otváracie hodiny pre prevádzku Penzión Beskydy v Sihelnom č. 361.
10. Vyhlásenie o ručení pre
všestranný rozvoj obci regiónu
Biela Orava.
Mgr. Jozef
Gabriel, starosta obce

Dobrovoľný hasičský
zbor obce Sihelné

Veliteľ: Jozef Majkút
Zástupca veliteľa: Jozef Mazurák Strojníci: Dušan Grobarčík, Pavol Chudiak
Ostatní členovia: Ján Hrubjak, Jozef Vnenčák, Pavol Bieľak,
František Lašťák ml., Bohuš Maslaňák, Peter Grobarčík, Miroslav
Staš, Ľubomír Mazurák ml., František Mazurák, Vladislav Kornhauser ml., František Vnenčák
V PR Í PA D E P OŽ I A RU VO L AJ T E T E L .
Č. 112 ALEBO 150

Samospráva obce /Jubileum
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100-ročná JUBILANTKA pani
Jozefína Vnenčáková
Dňa 23. 12. 2012 sa krásneho životného jubilea 100 rokov dožíva pani Jozefína Vnenčáková a oslávenkyňu chceme pozdraviť týmto veršíkom:
Keď na šnúročke žitia 100 perál zajagá sa,
do oka sa slza vtisne a kniha života otvára sa.
Prežité roky do pamäti vryté,
ako sen v spomienkach v hĺbke srdca skryté.
Spomínate na čas mladosti,
potom na vek zrelej dospelosti,
na prvé vrásky, čo Vám čas dal?
Veď človek žije preto, aby času všetko daroval.

Nás deti ste k pravde a práci vychovala,
lásku k ľuďom do sŕdc vštepovala.
Matka Božia Vám pri pomoci stála
a požehnaním pri výchove pomáhala.
Svoje ruky stále k Matke Božej spínate,
pre nás, ďalšie pokolenie, prosby k nebu dvíhate.
Matka ružencová vyslyš Váš hlas,
mamička naša, láskou svojou obdarte nás.
VŠETKO NAJLEPŠIE K STÝM NARODENINÁM, VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY, BOŽIEHO POŽEHNANIA PRAJE CELÁ
RODINA.
K blahoželaniu sa pripája aj starosta obce, zamestnanci Obecného úradu a všetci
spoluobčania obce Sihelné.

ZHODNOTENIE PR ÁCE V NAŠEJ OBCI
POČAS ROKU 2012
ROK 2012, mnohí si dáme
otázku, aký vlastne bol.
Bol úspešný, alebo menej
úspešný.
Odpoveď si musíme dať
každý sám.
Aj v tejto náročnej a zložitej
ekonomickej situácii,
v dobe, ktorá nepraje rodine,
musíme poďakovať za to
čo máme, a za to čo sme
dosiahli.
V našej obci sa 29. júla otvorilo
nové futbalové ihrisko s tréningovým ihriskom. Spĺňa parametre,
ktoré si vyžaduje Futbalový zväz.
S rekonštrukciou sa začalo na jeseň 2010. V roku 2011, v ktorom
počasie neprialo zemným prácam
sa koncom augusta podarilo zasiať trávnik. V tomto roku sa zrealizovali zemné práce na tréningovom ihrisku a dokončili sa terénne
úpravy. Zasial sa trávnik na brehoch hlavného ihriska a na tréningovom ihrisku. Zrealizovali sa
zábradlia okolo obidvoch ihrísk,
lapače lôpt za futbalovými bránami, striedačky, futbalové brány.

Cez letné prázdniny sa začala rekonštrukcia školskej kuchyne, ktorá
nevyhovovala hygienickým predpisom. Vybúrali sa okná, ktoré slúžili na výdaj stravy, podlahy, priečky,
obklady. Vybudovali sa nové vodovodné rozvody, kanalizácia, elektroinštalácia, obklady, dlažby, miestnosť na škrabku, výdajňové okná,
vzduchotechnika a kúrenie. Nakúpili sa nové antikorové stoly, vyhrievaná výdajňa stravy, elektrická
panva, elektrická rúra, robot, umývačka riadu, antikorové dresy, mäsoklad, antikorové police, nové svietidlá. Spojazdnila sa škrabka na zemiaky a zrekonštruovali sa toalety
a umyvárka pre kuchárky.
V jesennom období sa začalo
s prípravou na záchyt nových prameňov v Pilsku. Pôjde o záchyt sedem nových prameňov a to z dôvodu kolísavosti výdatnosti vody
na zachytených prameňoch, a to
hlavne v zimnom období. Projekt
je pripravený, v súčasnej dobe sa
vybavuje stavebné povolenie, rúry sú nakúpené.
V tomto období sa dokončuje
rekonštrukcia toaliet a umyvár-

Dňa 29. 7. 2012 bolo ihrisko slávnostne posvätené a otvorené. Posvätil ho
správca farnosti Mgr. Ľuboš Šípoš
ky v materskej škôlke v starom
bloku. Vybúrali sa všetky obklady a dlažby. Vybudovali sa nové
vodovodné rozvody, kanalizácia,
elektroinštalácia, kúrenie, obklady, dlažby a nový vstup do jednej
z tried. Zabudovali sa nové detské záchodové misy, umývadlá,
vodovodné batérie, svietidlá. Pri
tomto sa zrekonštruovali aj toalety a umyvárka pre učiteľky materskej školy.
V tomto roku sa zakúpil nový
zemný stroj JCB 4CX pre potreby
obce a obyvateľov.
Ako každý rok sa musím poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri rôznych aktivitách organizovaných obcou, ako sú Folklórne slávnosti Pod Pilskom a Babou
horou, otvorenie futbalového ihriska, za spoluprácu s Cirkevnou
základnou školou a Materskou
školou.
Za reprezentáciu obce a pekný
program na folklórnych slávnostiach folklórnym skupinám a ľudovým hudbám.

Osobitne ďakujem vedeniu
Obecného športového klubu za
prácu v prospech futbalu v našej
obci lebo viem, že to nie je ľahké.
Taktiež osobitne ďakujem pánovi farárovi Ľ. Šípošovi za prácu v prospech našej farnosti a za
veľmi dobrú spoluprácu s obcou. Jemu a don. Jozefovi Luscoňovi patrí veľká vďaka za zorganizovanie púte pre našich farníkov do Paríža, Lúrd a Turína, bol
to krásny zážitok. Ďakujem všetkým zamestnancom obecného
úradu, obecnej prevádzky, učiteľkám a kuchárkam v školskej kuchyni.
Ďakujem Pánu Bohu za všetko čo som mohol v prospech
obce urobiť a hlavne za svoje
zdravie.
PRAJEM VŠETKÝM SPOLUOBČANOM POŽEHNANÝ
A MILOSTI PLNÝ NOVÝ ROK
2013.
Jozef Gabriel, starosta obce
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Materská škola

ČO JE NOVÉ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE?

Pre nás dospelých sú to len
krátke chvíle, no v živote našich
detí to môžu byť životne dôležité
okamihy. Preto sa snažíme aj my

mnoho potrebných a dôležitých
vecí sa dá pri včasnom diagnostikovaní napraviť, alebo doučiť.
Netreba mať zábrany, ak sa
nám zdá, že naše deti majú v určitej oblasti problém poradiť sa s pani učiteľkami a spoločne nájsť riešenie, ako im pomôcť.
Jedno čínske príslovie hovorí
,,Keď dáš dieťaťu rybu, nakŕmiš ho
na jeden deň, ak ho však naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život.“
Preto si aj my nájdime čas na
naše deti a snažme sa ich naučiť
všetkému, čo vieme, pretože to čo
ich naučíme teraz, budú využívať
po celý svoj život.
Počas štyroch mesiacov sme
spoločne prežili niekoľko aktivít

sprostredkovať našim deťom mnoho zážitkov a vedomostí, ktoré by si
mali uchovať na celý život.
Len naša snaha však nestačí.
Sú tu aj rodičia, ktorí by mali mať
ako prví záujem o svoje deti.
Sme radi, že väčšina našich rodičov záujem o vzdelávanie svojich detí prejavuje. Často sa pýtajú ako sa im v materskej škole darí. A robia naozaj dobre, pretože

a podujatí. Mnoho detí sa zapojilo
do súťaže ,,Šarkaniáda“ a krásne
šarkany, ktoré deti vytvorili spolu
s rodičmi nám zdobili MŠ dlhý čas.
Deti predškolského veku účinkovali na nádhernej akcii pre našich starých rodičov. Ich predstavenie určite potešilo všetky babičky a deduškov, ktorí sa jej zúčastnili.
V novembri absolvovali naši
predškoláci testy školskej zrelos-

Pondelok, utorok, streda…
ako len rýchlo tie dni
ubiehajú.
Len včera bol september
a naši predškoláci nastúpili
do MŠ.
O pár dní ich čaká zápis
do prvého ročníka a ani sa
nenazdáme posledný raz
zatvoria dvere škôlky.
My im zakývame na rozlúčku,
poprajeme veľa úspechov
a z diaľky budeme pozorovať
ako sa im darí.

ti. Dúfam, že následné hodnotenie, ktorého sa zúčastnili rodičia,
bolo pre nich prínosom a pomohlo
im pri spoločnom riešení kvality
vzdelávania našich detí.
Na prelome novembra a decembra sa v materskej škole rekonštruovali toalety a umyvárky v pôvodnej časti budovy. Preto
prebiehalo vyučovanie v stiesnených podmienkach.

Ďakujem rodičom za trpezlivosť. Pani učiteľkám taktiež vďačím za to, že vyučovanie tak výborne zvládli a ostali po svojom
pracovnom čase, aby všetko aj
s pani školníčkou poupratovali
a dali do poriadku. Samozrejme
ďakujeme Obecnému úradu a pracovníkom za zabezpečenie všetkého potrebného k vykonaniu rekonštrukcie.

Samospráva obce
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ZOZNAM CIEST NA ZIMNÚ ÚDRŽBU
CESTY V I. KATEGÓRIE:
(stála údržba)
• Cesta nižný koniec okolo potoka 360 m;
• Cesta nižný koniec Kováč, č. p.
78, 105 m;
Cesta nižný koniec Perveka, č. p.
89, 177 m;
• Cesta pri Mlynarčíkovi Františkovi, č. p 116, 137 m;
• Cesta Or. Polhora 183 m;
• Cesta okolo cintorína, 260 m;
• Cesta oproti kostolu 318 m;
• Cesta panelová 445 m;
• Cesta za školou 850 m;
• Cesta pri p. Jurášovi, č. p 198,
155 m;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesta za kultúrny dom 75 m;
Cesta okolo fary 1 000 m;
Okolo škôlky 120 m;
Okolo školy 248 m;
Končina 820 m;
Stará cesta 777 m;
Magura 1 200 m;
Za dedinou ku vleku 1 700 m;
Za dedinou 2 000 m.

CESTY II. KATEGÓRIE:
(údržba až po ukončení údržby
ciest I. kategórie a to len v prípade, že vlastník cesty si o to požiada)
• Cesta nižný koniec p. Jucha, č.
p. 483, 80 m;

Oprava bola potrebná, pretože pôvodné zariadenie už nevyhovovalo hygienickým ani bezpečnostným požiadavkám. Deti sa tak
mohli spolu s Mikulášom, ktorý
navštívil našu materskú školu tešiť
z novej umyvárne a WC.
Pred Vianocami privítame
spolu s deťmi našich rodičov na
Vianočnej besiedke v materskej
škole a predškoláci v telocvični.
Deti sa určite potešia z nových
hračiek. Na ktoré nám značnou

časťou finančne prispela stavebná firma Mazurák s.r.o.
Na záver chcem všetkým
popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov. Deťom prajem veľa snehu a radosti. Nezabudnite však, milí predškoláci, že Vás čaká zápis do prvého ročníka dňa 24. 1. 2012.
Blížia sa tie krásne chvíle
vianočné, prežite ich v láske,
šťastí, a harmónii spoločne.
Riaditeľka MŠ

• Cesta nižný koniec p. Skurčák
Anton, č. p. 519, 130 m;
Cesta nižný koniec p.Brišák, č. p
506, 82 m;
• Cesta nižný koniec p. Vonšák
Stano, č. p 509, 200 m;
• Cesta k p. S. Kekelakovi č. p.
515, 75 m;
• Cesta k p. A. Vnenčakovi č.p.
503, 90 m;
• Cesta nižný koniec p. Ľudmovi,
č. p 150, 372 m;
• Cesta pod kostolom pri p. Brezoňákovi Jozefovi, č. p 170, 165 m;
• Cesta pri bytovke, č. p 216,
55 m;
• Cesta pri p. Sivoňovi Janovi, č.
p. 229, 100 m;
• Cesta pri p. Gurovi Jozefovi, č.
p. 224, 120 m;
• Cesta detské jasle, č. p 457,
60 m;
• Chodník pri Gužiniakovi, č. p
460, 40 m;
• Cesta pri p. Ďubašákovi Ferovi,
č. p 162, 24 m;
• Cesta pri p.Ján Gura, č. p 344,
100 m;
• Cesta pri p. Sochuliakovi, č. p
131, 50 m;
• Cesta pri p. Ďubašákovi + Záhumenskom, č. p 484, 120 m;

• Cesta pri p. Bieľakovi Jozefovi,
č. p. 514, 75 m;
• Cesta pri p. Chudiakovi Jozefovi, č. p. 445, 110 m;
• Cesta k p. T. Pindiakovi č. p.
440, 50 m;
• Cesta pri p. Masničakovej Danke, č. p 525, 40 m;
• Cesta k p. J. Gužiňakovi č. p.
542, 100 m;
• Cesta pri p. Fernézovi Karolovi,
č. p. 423, 25 m;
Cesta pri p. Vronkovi Martinovi,
č. p. 416, 154 m;
• Cesta pri p. Hopjakovi Jozefovi,
č. p. 413, 70 m;
• Cesta pri p. Chudiakovi Jozefovi, č. p. 404, 201 m;
• Cesta pri p. Gabrielovi Vendelinovi, č. p 407, 55 m;
• Cesta pri p. Luscoňovi Karolovi, č. p 396, 50m;
• Cesta pri p. Kovalíčkovi Dušanovi, č. p 545, 60 m;
• Cesta pri p. Grižákovi Petrovi,
č. p 482, 50 m;
• Cesta pri p. Maslaňákovi Petrovi, č. p 294, 200 m;
• Cesta do Or. Veselého, č. p 117,
2 200 m.
Obecný
úrad Sihelné
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Programový rozpočet obce Sihelné 2013 – 2015
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
Kapitálové príjmy
231
Predaj majetku obce
233001
Predaj pozemku
322 001
Transfér na MŠ
Transfér na MŠ
322 001
Kapitálové príjmy spolu:
Bežné príjmy
Daňové príjmy
111 003
121 001
121 002
121 003
121 001
121 002
121 002

podielové dane fyzické osoby (FO)
centrum voľného času
DzN pozemky
DzN stavby
DzN byty
DZN – nedoplatky pozemok 2011
DZN – nedoplatky stavba 2011
DZN – nedoplatky zo stavieb min. roky

Dane za špecifické služby
133 001
za psa
133 003
za nevýherné automaty
133 006
za ubytovaciu kapacitu
133 012
za užívanie verejného priestranstva
133 013
za odpad nedopl. rok 2011
133 013
Odpad
133 013
za odpad z min. rokov
Príjmy z vlastníctva majetku

212 003 01
212 003 02
212 003 03
212 003 04
212 003 05
212 003 06
Administratívne

221 004
223 001
223 001
223 001 01
223 001 02
223 001 04
223 001 05
223 001 06
223 001 07
223 001 07
Úroky

Príjmy z prenájmu pozemku
Príjmy z prenájmu budov
z prenájmu budov – KD
z prenájmu budov – Večierka
z prenájmu budov – Kaderníctvo
z prenájmu budov – Mazurák s.r.o.
z prenájmu bytov č. 215
z prenájmu bytov č. 485

Pokuty, penále
správne poplatky
popl. za teplo
popl . za vodu
Poplatok za MR
Cintorínske poplatky
popl. za údržbu cintorína
za kuchynský odpad
za stravné ŠJ – réžia
Poplatok od rodičov MŠ
popl. za predaj košov

úroky z vkladov
Iné nedaňové príjmy
292 012
dobropisy
292006 z náhrad poistného
Granty a transfery

312 001 01
312 001 02
312 001 03
312 001 04
312 001 05
312 001 06
312 001 07
312 001 08
312 001
312 001
312 001

Tuzemské bežné transféry celkom
transfér na mzdy VPP, 50 j
Transfér – životné prostredie
Transfér – stavebný úrad
Transfér – register obyvateľov
Transfér – cestná doprava
Transfér – na MŠ
Stravné deti v HN
Transfér – učebné pomôcky det. v HN
Transfér – chránená dielňa
Transfér – Folklór spoločnými očami
Transfér ÚPSVR – doplatok
Transfér – prídavky na deti

2010
skutočnosť

2011
skutočnosť

2012
rozpočet

2012
očakávaná skut.

190

190

12 195

6 100
6 290

6 100
6 290

354 968
338159

434  977
421 832

442 115
420 336

427 015
413 672

5 352
11 405
52

4911
8 190
44

5 009
9 255
49
2 375
1 281
3 810

20 075
11

23 301
14
3887

137

192

19 927

19 208

16 387

19 643

27 044
66
1 900
50
170
1 062
19 600
4 196
20 928

16 387

19643

1 288

1 660
535
10 000

1 288

2 000

24 372

41 557

351
1 461
20673

105
1 675
34420

1 187
700

4 204
1 153

9
9

33
33
1 360

3 884
1 000
240
228
5 012
8 564
30 620

2013

2014

2015

0

0

4 782
8 526
35

453 095
414 000
24 780
5 009
9 255
51

454 811
415 000
24 780
5 259
9 718
54

455 935
416 000
24 780
5 300
9 800
55

26 570
163
2 753

29 750
170
840

31 227
170
882

26 430
170
1 000

238

240

250

260

23 416

28 500

29 925

25 000

27 068

19 863

19 885

19 995

4 078
1 050
240
240
5 263
8 992
33 346

4 100
1 050
240
240
5 263
8 992
34 259

4 200
1 050
240
250
5 263
8 992
34 395

3 000
23 835
1 500
1 470
105
315
21
1 600
1 500

2 500
25 027
1 500
1 544
110
331
22
1 650
1 575

2 500
25 500
1 500
1 550
120
350
25
1 700
1 150

2 000
25 068

29 086

1 400
22 700
1 500
1 400
100
300
20
1 200
1 000
1 000
35
35
2 600
2 600

2 206
24 241

23
23
2 627
2 627

37
37
0

39
39
0

40
40

50 270

49 251

15 239

16 079

16 079

232
1 350
500
100
5 631
1 200
200
4 700
17 394
8 941
800

223
1 350
680
107
5 604
1 760
232
4 700
17 394
8 476
853

244
1 350
680
107
5 913
1 800
210
4 935

244
1 350
680
107
5 913
1 800
210
4 935

244
1 350
680
107
5 913
1 800
210
4 935

840

840

840

1 524
1 115

1 360
54 412
54 412

188 218
108 863
47 355

Samospráva obce
2010
skutočnosť

Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
312 001
Transfér na povodne
314
združené prostr. na MK Za dedinou
Bežné príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií
453
zostatok peňazí z predch. rokov
Príjmy z finančných operácií spolu
Kapitálové príjmy
Bežné príjmy
Príjmy z finančných operácií
Rozpočtové príjmy spolu
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
1 Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
2010
vita klasif. podpoložka
skutočnosť
1 1.1. Manažment – riadenie obce
32 419
01.1.1.6 611 01 (41) Plat – starosta
23 669
01.1.1.6
Zdravotná poisťovňa
2 367
01.1.1.6 625 001
nemocenské poistenie
331
01.1.1.6 625 002
starobné poistenie
3 313
01.1.1.6 625 003
úrazové poistenie
189
01.1.1.6 625 004
invalidné poistenie
710
01.1.1.6 625 005
Fond zamestnanosti
237
poistné do rezerv. fondu
1 124
01.1.1.6 625 007
0.1.1.6 627
DDS
204
0.1.1.6 632 003
telefón
0.1.1.6 633 003
nákup telefónu
01.1.1.6 637 014
stravovanie
01.1.1.6 633 016
reprezentačné
275
1.2. Plánovanie
132
06.2.0. 637 023
kolkové známky
132
06.2.0. 637 027
Dohoda – výb. konania, projekty
1.3. Kontrolná činnosť
4 770
1.3. 01.1.2.
plat kontrolóra
3 670
01.1.2.
Zdravotná poisťovňa
184
01.1.2. 625 001
nemocenské poistenie
51
01.1.2. 625 002
starobné poistenie
514
01.1.2. 625 003
úrazové poistenie
30
01.1.2. 625 004
invalidné poistenie
110
01.1.2. 625 005
Fond zamestnanosti
37
01.1.2. 625 007
na poist. do rezerv. fondu
174
0.1.1.2 637 016
príspevok do soc. fondu
01.1.2. 637 001
školenie
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť
2 729
01.1.2.
poplatky a odvody
2 193
0.1.1.2
pokuty, penále
0.1.1.2
dane
0.1.1.2
splátka istiny – JCB
0.1.1.2
splátka istiny – auto
01.1.2. 637 005
auditorské služby
536
1.5. Spoločný obecný úrad
1.5. 01.1.1.6 641 006
Spoločná úradovňa (41+111)
1.6. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach
1 800
1.6. 01.1.1.6 642 006
Členské príspevky
1 800
PROGRAM 1 SPOLU
41 850
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A REKLAMA
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
2 Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
2 2.1. Propagácia a prezentácia obce
2.1. 01.1.1.6
tlač novín
01.1.1.6 637 003
Propagácia, reklama a inzercia
0.4.7.3 637 003
Propagácia, reklama a inzercia
2.2. Kronika obce
2.2. 01.1.1.6 637 027
dohody o vyk. práce – kronika

PROGRAM 2 SPOLU:
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2011
skutočnosť

2012
2012
rozpočet
očakávaná skut.
9 222
9 222

2013

2014

2015

470 223

32 000
709  089

573 612

561 640

551 330

556 300

982
982

117
117

27 202
27 202

27 201
27 201

0

0

1 288
470 223
982
472 493

12 195
709  089
117
721 397

6 290
573 612
27 202
607 104

6 290
561 640
27 201
595 131

0
551 330
0
551 330

0
556 300
0
556 300

552 874

552 874
552 874

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
rozpo- Očakázmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakáčet vaná s.
nosť nosť
čet vaná s.
0
0
27 067 30 186 28 246 30 149
0 31 566
0
18 276 18 785 19 190 20 149
21 156
1 848 1 937 1 940 2 037
2 139
194
187
196
206
216
2 558 2 684 2 686 2 820
2 961
154
146
153
161
170
548 1 643
575
604
634
548
182
191
201
211
910
868
911
957
1 005
204
204
204
204
204
1 000 1602 1 500 1 750
1 800
239
250
748
500
500
500
500
538
281
500
200
560
570
109
200
221
0
220
109
200
221
220

2011
skutočnosť
26 763
19 473
1 947
273
2 726
155
584
195
925
204

4 382 4 918
3 793 3 709
194
189
54
17
542
168
31
10
116
36
83
12
183
57
6
100
1 920 28 159 28 516
1 380 1 200 1 395
79
4
26 259 26 390
4 927
3 793
189
53
531
30
113
38
180

648
700
1 350 1 446
1 350 1 446
555
2 114 1 000
555
2 114 1 000
35 833 62 158 65 621
540

4 608 4 837
3 983 4 182
198
208
18
19
176
185
11
11
38
40
13
13
60
63
6
6
105
110
20 397 20 534
1 400 1 500

0

5 073
4 391
218
20
194
12
42
14
66
6
110
0 20 634
1 600

5
5
14 257 14 257
4 000 4 000
735
772
1 418 1 488
1 418 1 488
1 050 1 050
1 050 1 050
55 719 58 279

5
14 257
4 000
772
0 1 500
1 500
0 1 050
1 050
0 60 043

0

0

0

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
skutoč- skutoč- rozpo- Očazmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet káv. s.
nosť nosť
čet vaná s.
0
897 2 518 1 250 1 385 1 463 1 463
0 1 463
0
0
873 2 186 1 000 1 200 1 200 1 200
1 200
263
24
250 185
263
263
332
174
0
134
166
174
0
183
0
0
174
134
166
174
174
0
1 031 2 518 1 416 1 385 1 637 1 637
0 1 637
0
0
1 031

2 518

1 416 1 385 1 637 1 637

1 637
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PROGRAM3: INTERNÉ SLUŽBY
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
3 Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
3 3.1. Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo
3.1. 01.1.1.6 627 026 odmeny poslanci, člen. komisií
01.1.1.6 625 003 úrazové poistenie
3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce
3.2. 01.1.1.6 631 001 cestovné – tuzemské
01.1.1.6 637 001 školenia – OcÚ
01.1.1.6 633 009 knihy, časopisy, noviny
3.3. Prevádzka úradu
3.3. 01.1.1.6 632 001 01
01.1.1.6 632 001 02
01.1.1.6 632 002
01.1.1.6 632 003 01
01.1.1.6 632 003 02
0.1.1.1.6 633 001
01.1.1.6 633 002
0.1.1.1.6 633 004
0.1.1.16 633 005
01.1.1.6 633 006
0.1.1.16 633 010
01.1.1.6. 633 018
01.1.1.6 635 002
3
01.1.1.6 635 004
01.1.1.6 635 004
01.1.1.6 635 005
01.1.1.6 635 006
01.1.1.6 635 009
01.1.1.6 637 015
0.1.1.1.6 713 004
0.1.1.1.6 637 031
3.4. Autodoprava
3.4. 01.1.1.6 634 001
01.1.1.6 634 002
01.1.1.6 634 003
01.1.1.6 634 004
01.1.1.6 634 005
01.1.1.7 714 001
3.5. Prevádzka MR
08.3.0. 637 012
08.3.0. 635 006
PROGRAM 3 SPOLU

teplo
elektrická energia
voda
telefón– 41
poštovné
Interiérové vybavenie
výpočtová technika– 41
prev. stroje, prístroje
špec. stroje, prístr., technika
vš. mat./kanc, čist.,tlač.,tonery
ochranná obuv,odev
Licencie
údržba výpočt.techniky
prevádzk. strojov, prístr., zar.
údržba kanc.strojov
bezpečnosť práce
údržba budov
údržba softvéru
poistenie budov
nákup prev. strojov, prístr
pokuty, penále
pohonné hmoty Kia, Felícia
servis, údržba
poistenie áut– zák., havarijné
dopravné
diaľničná známka
osobný automobil
popl. za MR – autorské práva
údržba MR

PROGRAM4: SLUŽBY OBČANOM
4 Akti- funkčná položka /
vita klasif. podpoložka
4 4.1. Register obyvateľov
4.2. 01.3.3.
01.3.3.
01.3.3. 625 001
01.3.3. 625 002
01.3.3. 625 003
01.3.3. 625 004
01.3.3. 625 005
01.3.3. 625 007
01.3.3. 633 006

Samospráva obce

Sihelník 3

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
skutoč- skutoč- rozpo- Očazmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet káv. s.
nosť nosť
čet vaná s.
1 328
871 1 008 1 008 1 058 1 058
0 1 058
0
0
1 328
871 1 000 1 000 1 050 1 050
1 050
8
8
8
8
8
706 1 326 1 400
994 1 100 1 100
0 1 100
100
800
195
989
800
592
800
800
300
511
337
500
402
300
300
27 545 22 444 18 406 15 279 16 685
2 440
14 420 6 850 2 324
3 000 1 800 3 000
105
100
100
3 600 2 253 2 500
6 944 5 238 1 200 1 423 1 500
1 385
919
307 1 000
262
2 544
108
2 025 3 195 3 150 3 754 3 000
13
630
394
600
540
100
44
32
100
300
19
342
300
303
100
1 531
100
205
660
295
186
382
132
1 089 1 744 1 200
903 1 000
1 264 1 322 1 350 1 346 1 350

16 685
2 440
3 000
105
2 500
1 500

0 16 685
2 440
3 000
105
2 500
1 500

3 000

3 000

630
100
300
100
660

630
100
300
100
660

1 000
1 350

1 000
1 350

1 480

1 480
6 134
2 711
1 890
1 436
97

37
7 568 9 166
1 883 2 500
2 554 4 000
2 696 2 300
256
200
179
166

8 257
2 694
3 565
1 828
170

6 150 6 150
2 700 2 700
1 500 1 500
1 900 1 900
50

0

50

6 150
2 700
1 500
1 900

319

50
319

650
942 1 570 1 250
130
250
250
251
281
250
130
250
400
691 1 289 1 000
36 655 33 779 31 230 25 668 25 643 25 243

0

250
250
25 243

319 1 480

0

0

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013
skutoč- skutoč- rozpo- Očakázmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet vaná s.
nosť nosť
čet vaná s.
500
500
525
525
525
mzda
250
250
263
276
276
Všeobecná zdravotná poisťovňa
25
25
26
28
28
nemocenské poistenie
3
3
3
3
3
starobné poistenie
35
35
37
39
39
úrazové poistenie
2
2
2
2
2
invalidné poistenie
7
7
7
8
8
Fond zamestnanosti
2
2
2
2
2
na poist.do rezerv.fondu
11
11
12
12
12
kancel. potreby
165
165
173
173
173
ukazovateľ

4.2 Bývanie a občianska vybavenosť
0.6.6.0 632 001 el. energia
0.6.6.0 632 002 voda
0.6.6.0 635 005 údržba strojov
0.6.6.0 635 006 materiál
0.6.6.0 635 005 údržba špec. strojov, prístr.
0.6.6.0 635 006 oprava balkónov byt. 485
0.6.6.0. 635 006 údržba– oprava byt. jadra
0.6.6.0 635 006 údržba budov
0.6.6.0 637 005 špeciálne služby
0.6.6.0 637 015 poistenie bytovky
0.6.6.0 717002
rekonštrukcia

5148
4 061

5292
4 315

4651
3319

2100 13984 11208 31208
132 3485 3659 3700
1037 1050 1100 1200

750

4176

750

4176

64
24
108

222
801

370
607

460
540
332

259
540

3000
5000
1100

5000
1100

25 000
1100

349

349

349

0
2014

2015

Samospráva obce
PROGRAM4: SLUŽBY OBČANOM
4 Akti- funkčná položka /
vita klasif. podpoložka
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Sihelník 3
ukazovateľ

4.4. Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku
08.4.0. 632 002 El. energia
0.8.4.0 633 006 materiál
08.4.0. 635 006 udržba Domu smútku
08.4.0. 637 023 Cintorín kolkové známky
08.4.0. 635 006 údržba cintorína
08.4.0. 637 015 DS– poistné
0.8.4.0 633 013 program – zameranie hrobov
0.8.4.0 717 002 údržba domu smútku

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- skutoč- rozpo- Očakázmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet vaná s.
nosť nosť
čet vaná s.
459
682
866
242
489
489
489
0
30648 10000
119
166
200
132
210
210
210
125
340
368
100
110
23
166
174
174
174
100
105
105
105
300
30 648 10 000

2015

39 677 68 945 52919 43977 15 000 15 000 15 000
4.5. Práce v obci pre občanov – verejnoprospešné práce
06.2.0.
mzda
6 820 3 098
06.2.0.
Všeobecná zdravotná poisťovňa
758
537
699
06.2.0. 625 001 nemocenské poistenie
102
72
98
1 033
723
978
06.2.0. 625 002 starobné poistenie
06.2.0. 625 003 úrazové poistenie
58
41
68
221
155
210
06.2.0. 625 004 invalidné poistenie
06.2.0. 625 005 Fond zamestnanosti
73
52
70
350
245
332
06.2.0. 625 007 na poist.do rezerv. fondu
0.6.2.0 627
DDS
204
204
06.2.0. 633 006 všeobecný materiál
26
61
120
70
06.2.0. 633 010 Pracovné odevy
50
1 270
44
06.2.0. 637 014 stravovanie
0.6.2.0 637 027 mzdy na dohody
1 810
55
50
06.2.0. 637 015 poistenie
06.2.0. 637 016 prídel do sociálneho fondu
101
63
100
29 931 62 369 48 290 43 907 15 000 15 000 15 000
06.2.0. 644 004 Príspevok DP
4.6. Evidencia zvierat
04.2.1.3 633 006
4.7. Voľby
voľby, sčítanie obyvateľov
01.6.0. 631 001
01.6.0. 633 006
01.6.0. 633 016
01.6.0. 634 001
01.6.0. 637 007
01.6.0. 637 026
01.6.0. 637 027
PROGRAM 4 SPOLU

známky pre psov
1 609
Cest. náhrady– vl. zamestnanci
všeobecný materiál
Reprezentačné
Palivo
Cestovné náhrady– cudzí
Odmeny členom OVK
Dohody o vyk. prác

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
5.
vita klasif. podpoložka
5. 5.1. Požiarna ochrana
0.3.2.0 632 002
03.2.0. 633 002
03.2.0. 633 006
03.2.0. 633 010
03.2.0. 633 016
03.2.0. 634 001
03.2.0. 634 002
03.2.0. 634 003
03.2.0. 635 006
03.2.0. 637 015
0.3.2.0 642 002
0.3.2.0 637 004
0.3.2.0 637 027
03.2.0. 713 004
5. 5.2. Verejné osvetlenie
5.2. 06.4.0. 632 001 02
06.4.0. 633 006
0.6.4.0
0.6.4.0
06.4.0. 635 006
PROGRAM 5 SPOLU :

vodné,stočné
Elektrická energia
materiál
nákup rovnošiat
reprezentačné
PHM
údržba doprav. prostried.
zákonné poistenie
údržb. budovy, zvody, žlaby
Poistenie požiarnikov
príspevok PO
všeobecné služby
dohody
nákup motor.striekačky

elektrická energia– 41
Všeobecný materiál
IBV – i kostolu– verej. osvetl.
kamerový systém– centrum
údržba VO

2 069

310
310

247
247

0

0

0

512

0

0

66
22
86
25
45
15
133
108
535
729 2069
357
46893 76988 59246 47578 29998 27222 47222

2010
skutočnosť
3 226
2 567
72

20
7
57
503

750

4176

30648 10000

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
skutoč- rozpo- Očakázmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť
čet vaná s
nosť nosť
čet vaná s.
0
5 799 3 000 3 009 2 680 2 680
0 2 580
9 200 9 237
0
0
17
1 064 1 500 2 628 1 500 1 500
1 500
100
3
100
100
100
3 893
100
100
100
100
80
65
80
80
80
100
200
100
100
200
220
222
200
200
100
204
100
100
500
503
500
500
500
67
142
200
9 200 9 237

6 578 4 002
6 391 3 089

4 819
3 319
500

4 930 4 085
4 572 3 485
300
358

4 085
3 485
300

0

0 25 000

4 085
3 485
300

0

20 000
5 000
300
187
913 1 000
300
9 804 9 801 7 819 7 939 6 765 6 765

300
0 6 665

9 200 9 237

0 25 000

0
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PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
6. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
6. 6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu
05.1.0. 633 004 materiál – smetné nádoby
0.5.1.0
nákup nosiča, kontajner
05.1.0. 634 004 odvoz odpadu
6. 6.2. Uloženie odpadu
05.1.0. 637 004 uloženie odpadu
0.5.10. 716
Zberný dvor – projekt
05.1.0. 711 001 nákup pozemkov
6. 6.3. Združenie Biela Orava
05.1.0. 642 006 príspevok na sep. zber
PROGRAM 6 SPOLU :
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
7. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
skutoč- skutoč- rozpo- Očazmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet káv. s.
nosť nosť
čet vaná s.
0 20 000
9 229 7 720 9 200 10 140 12 500 11 000
0 12 000
0
500
143 1 401 1 000
129
500
1 000
20 000
9 086 6 319 8 200 10 011 12 000 10 500
11 000
0
12 280 12 953 13 500 11 802 14 175 14 884 1 992 15 000
9 544
0
0
12 280 12 953 13 500 11 802 14 175 14 884
15 000
9 544
1 992
0
1 704 1 737 1 789 1 879
0 1 800
0
0
1 704 1 737 1 789 1 879
1 800
21 509 20 673 24 404 23 679 28 464 27 763 1 992 28 800
9 544
0
0 20 000
Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- skutoč- rozpo- Očazmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet káv. s.
nosť nosť
čet vaná s.

7. 7.1. Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií
04.5.1.3
716 IBV Nižný koniec
04.5.1.3
717 001 IBV Nižný koniec
0.4.5.1.3 717 001 Aut. zástavka Jednota Niž. kon.
0.4.5.1.3 717 001 výstavba chodníkov
04.5.1.3. 711 001 nákup pozemkov
7. 7.2. Oprava chodníkov a pozemných komunikácií
04.5.1.3. 635 006 MK– údržba
04.5.1.3. 637 005 všeobecné služby
04.5.1.3. 633 006 mat. – opr. most., chodník., MK
04.5.1.3 637 023 Kolkové známky
7. 7.3. Údržba pozemných komunikácií – zimná a letná
04.5.1.3. 635 006 prevád. a údržba miest. kom.
04.5.1.3. 637 004 všeobecné služby
PROGRAM 7 SPOLU

Samospráva obce

Sihelník 3

0

0

0

871 35 647 20 250 27 611 1 500 1 500
34 945 20 000 27 611 1 500 1 500
251
378
250
493
451
0
2 750
0
0
1 729
1 021
3 621 35 647 20 250 27 611 1 500 1 500

PROGRAM 8: ŠKOLSTVO
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
8. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
2010
vita klasif. podpoložka
skutočnosť
8. 8.1. Materská škola
74 576
09.1.1.1.
mzdy a príplatky
35 737
09.1.1.1. 612 001 príplatok osobný
09.1.1.1.
Odvody – VšZP a ost.
3 740
09.1.1.1.
Dôvera
377
09.1.1.1. 625 001 nemocenské poistenie
559
09.1.1.1. 625 002 starobné poistenie
5 625
09.1.1.1. 625 003 úrazové poistenie
321
1 204
09.1.1.1. 625 004 invalidné poistenie
09.1.1.1. 625 005 Fond zamestnanosti
400
09.1.1.1. 625 007 na poist.do rezerv.fondu
1 905
09.1.1.1. 627
príspevok na DDP
1 104
09.1.1.1. 631 001 cestovné – tuzemské
16
09.1.1.1. 632
el.energia,teplo
19 208
09.1.1.1. 632 002 vodné
121
09.1.1.1. 632 003 poštovné,telefón
6
09.1.1.1. 633 001 interiérové vybavenie
1 666
09.1.1.1. 633 006 01 všeobecný materiál
1 737
09.1.1.1. 633 009 knihy, časopisy, šk. pomôcky
127
09.1.1.1. 633 010 Prac. odevy, obuv a prac. pom.
09.1.1.1. 635 005 údržba strojov, prístr., zar.
76
09.1.1.1. 635 006 údržba budov
58
09.1.1.1. 637 002 02 Karnevál
09.1.1.1. 637 005 všeobecné služby
09.1.1.1. 637 012 poplatky, odvody
23
09.1.1.1. 637 014 stravovanie
0.9.1.1.1 637 015 poistné
57
509
09.1.1.1. 637 016 prídel do sociálneho fondu

2011
skutočnosť
73 074
40 395
4 148
369
618
6 183
353
1 325
441
2 097
1 003
9 837
700
313
85
2 798
208
110
75
212

17 939
5 309
12 630

8
1 246

400

550

500

17 000 30 000 25 000
10 000 15 000
2 000
15 000 25 000
5 000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 500 17 939 5 882

1 586 1 600
200
223
150
77
4
100
5
45
41
1 300 1 350

1 600
200
150

1 600
200
150

100

100

45
1 350

45
1 350

525

525

525

521

0

0 1 500
1 500

Bežné výdavky v eurách
2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015
rozpo- Očazmena
čet káv. s.
72 128 65 192 74 503 77 812
0 91 283
45 500 42 140 47 775 50 164
52 672
500
4 600 4 002 4 830 5 072
5 325
337
676
644
592
710
745
6 440 5 915 6 762 7 100
7 455
386
368
342
406
426
1 380 1 268 1 449 1 521
1 597
483
460
422
507
532
2 185 2 006 2 327 2 443
2 565
1 400 1 142 1 470 1 544
1 621
105
100
7
105
105
3 519 3 519 3 485 3 485
3 485
525
500
525
525
260
300
260
260
260
1 600
200
332
100
600
100

5 882
2 486
3 396

2010
skutočnosť
21 768

2015

17 000 30 000 25 000

Kapitálové výdavky v eurách
2011 2012 2012 2013 2014 2015
skutoč- rozpo- Očakánosť
čet vaná s.
9 000 29 467 15 000
27 333 11 000

Samospráva obce

PROGRAM 8: ŠKOLSTVO
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
Bežné výdavky v eurách
8. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010
vita klasif. podpoložka
skutoč- skutoč- rozpo- Očazmena
skutočnosť nosť
čet káv. s.
nosť
09.1.1.1. 637 027 dohody o vykonaní práce
400
405
09.1.1.1 713 001 interiérové vybavenie
0.9.1.1.1
osvetlenie areálu
0.9.1.1.1
kamerový systém
0.9.1.1.1
oplotenie MŠ
10 000
0.9.1.1.1 716
projektová dokumentácia
09.1.1.1. 717 002 zateplenie MŠ
21 768
8.2. Základná škola
591 2 819 1 500 2 135 30 780 20 780
0 20 780
09.1.2.1. 635 006 údržba budov
557 2 819 1 500 2 135 10 000
09.1.2.1. 637 023 kolkové známky
34
20 780 20 780
0.9.1.2.1
Záujmová činn. – centrum
20 780
0
8.2.1. Základná škola– projekt– spracovanie žiadosti
0
0
0
09.1.2.1. 716
projektová dokumentácia
8.3. Školská jedáleň
33 864 41 546 42 086 38 221 36 053 38 005
0 39 698
09.6.0.1
mzdy
21 860 19 787 20 000 17 402 21 000 22 050
23 152
09.6.0.1
Odvody – VšZP a ost.
2 237 2 249 2 000 1 796 2 100 2 205
2 315
294
09.6.0.1 625 001 nemocenské poistenie
300
305
280
242
308
323
09.6.0.1 625 002 starobné poistenie
3 029 3 051 2 800 2 429 2 940 3 087
3 241
168
09.6.0.1 625 003 úrazové poistenie
173
183
160
160
176
185
630
09.6.0.1 625 004 invalidné poistenie
647
654
600
520
661
694
210
09.6.0.1 625 005 Fond zamestnanosti
214
218
200
173
220
231
997 1 046
09.6.0.1 625 007 na poist.do rezerv.fondu
1 027 1 035
950
823
1 098
630
09.6.0.1 627
príspevok na DDP
798
691
600
612
661
694
0.9.6.0.1
cestovné – tuzemské
16
16
12
0.9.6.0.1
interiérové vybavenie
230
500
500
500
09.6.0.1. 633 006 všeobecný materiál
388
784
500 1 502
0.9.6.0.1 635 004 údržba strojov,prístr., zar.
312
0.9.6.0.1 635 005 údržba strav.zariadení
474
332
158
11
99
09.6.0.1. 635 006 údržba kuch.zariadení
200
09.6.0.1 632 001 plyn
175
200
216
221
250
7 610 3 300 4 267 3 300 3 638
3 700
09.6.0.1 632 001 elektrická energia– 41
840
09.6.0.1 632 001 vodné
504 1 134
800
558
882
900
451
4 200 4 145
0.9.6.0.1 633 004 zariadenia, prístroje
50
09.6.0.1 633 009 knihy
117
28
50
54
55
120
124
332
120
120
120
09.6.0.1 633 010 Prac. odevy, obuv a prac. pom.
0.9.6.01 637 005 špec. služby
190
210
194
213
200
235
220
220
09.6.0.1 637 012 poplatky banke
0.9.6.01 633 013 softvér
50
945 1 050
250
287 1 200 1 260
1 300
0.9.6.0.1 637 014 stravné
315
09.6.0.1 632 003 poštovné,telefón
226
300
254
330
350
349
276
267
332
223
366
370
09.6.0.1 637 016 prídel do sociálneho fondu
09.6.0.1 637 027 dohody o vykonaní prác
1 068 3 700 2 087
0.9.6.0.1 716
projektová dokumentácia
0.9.6.0.1 717 002 stavebné úpravy kuchyne
09.6.0.1. 713 004 nákup stravovacích zariadení
8.4. Školský klub
4 945 4 695 4 987 4 705 4 987 5 220
0 5 220
4 945 4 695 4 655 4 655 4 655 4 888
4 888
09.1.2.1.
mzdy a odvody pre ŠKD
09.1.2.1.
príspevok Rada školy
332
50
332
332
332
8.5. Školská knižnica
100
100
100
0
100
08.2.0.5. 633 009 nákup kníh
100
100
100
100
0157 081 21 768
PROGRAM 8 SPOLU
113 976122 134120 801 110 253 146 423 141 917
PROGRAM 9: ŠPORT
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
9. Akti– funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
9. 9.1. Prevádzka TJ
9.1.1. 08.1.0. 632 001
08.1.0. 625 003
08.1.0. 633 006
08.1.0. 633 006
0.8.1.0 633 010
08.1.0. 634 004
08.1.0. 635 006
0.8.1.0 637 002
08.1.0. 637 027
0.8.1.0
0.8.1.0

telocvičňa– energie
úrazové poistenie
čistiace prostriedky
materiál (chemikálie, hnojivá)
nákup dresov, lopty
Doprava futbalistov
údržba ihriska
športové podujate
dohoda – spravca ihriska
poplatky
poistné futbalisti
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2010
skutočnosť
9 434
320

6 688
1 440
586
400

Kapitálové výdavky v eurách
2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- rozpo- Očakánosť
čet vaná s.
4 252

2015

2 000
4 000
5 000

180
22 901

10 090
10 090

3 000
6 000
0

0

29 467 15 000
0

0

0

0

35 800 33 989

0

0

270
14 000 13 500
21 800 20 219
0

0

0

0

0

0

37 423 46 800 33 989 9 000 29 467 15 000

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- rozpo- Očakáv.
zmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť
čet skutoč.
nosť nosť
čet vaná s.
14 860 8 177 3 919 7 951 8 134
0 8 180 5 295 35 786 54 708 46 851 21 440
7 997 3 319 2 622 3 485 3 659
3 700
26
25
7
28
30
140
133
147
150
300
200
325
300
300
271
3 500 3 500
6 458 3 500
3 500
126
500
262
18
172
8
0
500
500
503
500
500

2015

0
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PROGRAM 9: ŠPORT
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
9. Akti– funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
0.8.1.0
0.8.1.0
0.8.1.0
9.1.2. 0.8.1.0 711 001
9. 9.2. Grantový systém
9.2.1. 08.1.0. 642 001
9.2.2. 08.1.0. 642 001
PROGRAM 9 SPOLU :

reprezentačné
výstavba šatní– projekt
výstavba ihriska
nákup pozemkov
Transfér futbalový oddiel
Transfér tenisový oddiel

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- skutoč- rozpo- Očakáv.
zmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet skutoč.
nosť nosť
čet vaná s.
10
475
96 2 500
57 35 690 32 208 46 851 21 440
4 763
20 000
0
5 797 10 404 7 332 6 000 7 000 7 000
0 7 000
0
5 797 10 000 7 000 6 000 7 000 7 000
7 000
404
332
15 231 25 264 15 509 9 919 14 951 15 134
0 15 180 5 295 35 786 54 708 46 851 21 440

PROGRAM 10: KULTÚRA
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
10. Akti– funkčná položka /
ukazovateľ
2010 2011
vita klasif. podposkutoč- skutočložka
nosť nosť
6 304 13 192
10. 10.1. Kultúrne podujatia
10.1.1 08.2.0.9 637 002 Folklórne slávnosti
6 304 4 040
10.1.3 08.2.0.9 637 002 Deň matiek
100
10.1.4 08.2.0.9 637 002 Deň detí
0.8.2.09 637 002 stretnutie dôchdcov
0.8.2.0.9 637 002 Mikuláš
0.8.2.0.9 634 004 Folklór spol.očami– doprava
10.1.8 0.8.2.0.9 637 005 Folklór spol. očami– projekt
9 052
10. 10.2. Kultúrny dom
6 120 8 522
08.2.0.9 632 001 02 elektrická energia
5 011 4 759
08.2.0.9 632 002 vodné
08.2.0.9 633 001 Interiérové vybav.– svadobka
550
08.2.0.9. 633 006 všeobecný materiál
950
613
08.2.0.9 633 007 všeobecný mat.– čistiace pr.
08.2.0.9 635 006 údržba budov
64
10.2.2. 08.2.0.9 637 012 poplatky, odvody
95
08.2.0.9 637 027 dohody o vykonaní práce
2 600
0.8.2.0.9 716
projekt KD
08.2.0.9 721 006 nákup plachty
10. 10.4. Grantový systém
29 997 1 727
10.3.2 10.3.1 642 001 Transfér na Turbo
955
10.3.3 08.2.0.3 642 001 Transfér pre spolok včelárov
117
10.3.4 08.2.0.3 642 001 Transfér neziskovým org.
10.3.5 08.2.0.3 642 001 02 Transfér speváckemu zboru
349
500
10.3.5 0.8.2.0.3 642 002 Transfér folkl.súborom
1 110
10.3.7 08.2.0.3 642 001 03 Transfér orgánový koncert
10.3.8 08.4.0. 642 007 Transfér na orgán
28 693
PROGRAM 10 SPOLU :
42 421 23 441
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
11. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka

Samospráva obce

Sihelník 3

2015

0

0

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
rozpo- Očazmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakáčet káv. s.
nosť nosť
čet vaná s.
0
6 860 7 103 5 460 5 460
0 5 460
0
0
5 100 5 427 5 100 5 100
5 100
100
100
100
100
100
160
160
160
160
100
200
100
100
100
100
100
500
476
800
800
0 12 000
4 280 4 850 5 450 5 760
0 5 870
9 716
0
0
3 200 4 548 4 500 4 800
4 900
250
230
260
270
100
100
100
100
500
500
100
500
500
100
50
100
100
200
202

12 000
9 716
4 630
1 400

200 1 530

1 330
1 500

200 1 000 1 000
500
500

1 000
500

15 770 12 153 12 440 12 750

0 12 860

1 530

0

1 530

0

0

0

0 12 000

0

400
9 716

Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- skutoč- rozpo- Očazmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet káv. s.
nosť nosť
čet vaná s.
400
11. 11.1. Verejná zeleň
833
600
400
0
400
0
0
100
0.6.2.0 633006
materiál– chemikálie
300
100
100
0.6.2.0 635 004 údržba verejných priest.
685
0.6.2.0 633 015 kosenie VZ
148
300
300
300
300
11. 11.2. Protipovodňové optarenia
75 138 13 222 10 307
0
15 000 15 177
0
04.2.1.9. 633 015 Palivá – zdroj energie– čerpan.
90
04.2.1.9. 611
mzdy
36 148 6 833 6 276
04.2.1.9. 621
VšZP
2 675
683
721
04.2.1.9. 623
Dôvera
360
440
96
101
04.2.1.9. 625 001 nemocenské
04.2.1.9. 625 002 starobné
4 406
957 1 010
04.2.1.9. 625 003 úrazové
251
55
58
04.2.1.9. 625 004 invalidné
934
205
216
04.2.1.9. 625 005 poistenie v nezamestn.
314
68
71
04.2.1.9. 625 007 PDRF
1 495
325
343
04.2.1.9. 633 004 náradie
1 350
120
04.2.1.9. 633 006 materiál
14 435 4 000
04.2.1.9. 633 010 prac. odev, obuv
749
04.2.1.9. 633 015 palivo
120
04.2.1.9. 634 001 benzíín
742
04.2.1.9. 634 004 nájom preprav. prostr.
3 714

2015

0

0

Samospráva obce
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
11. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
04.2.1.9. 637 004 všeobecné služby
04.2.1.9. 637 005 geometr. plán
0.4.2.19 637 016 prídel do soc.fondu
04.2.1.9. 637 014 stravné
0.4.2.1.9 716
projekt. manažment
11. 11.4. Splašková kanalizácia
05.2.0. 716
PD– splašková kanaliz.
11. 11.5. Ochrana životného prostredia
0.5.6.0
Kotolňa – energia
0.5.6.0
Kotolňa – rošt
0.5.6.0
Kotolňa – údržba
0.5.6.0 637 012 Kotolňa – poplatky
11. 11.6. Vodovod
0.6.3.0
materiál
0.6.3.0
rozbor vody
0.6.3.0
energia
0.6.3.0
údržba vodovodu
0.6.3.0
špeciálne služby
0.6.3.0
vodojem projekt
0.6.3.0
Záchyt prameňov III.etapa
06.3.0.0 717 001 výstavba vodovodu
PROGRAM 11 SPOLU
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
12. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
12.12.1. Stravovanie dôchodcov
10.2.0.2
Preprava tovaru v HN
10.2.0.2
stretnutie dôchodcov
10.2.0.2. 637 014 Stravovanie – dôchodci
12.12.2. Opatrovateľská služba
10.2.0.2
poplatok za soc.zariadenie
10.2.0.2.
príspevok na opatr.službu
12.12.3. Jednorázová sociálna výpomoc
10.7.0. 642 026 Pomoc obce – sociána pomoc
12.12.4. Pomoc v hmotnej núdzi
1.0.7.0.4 633 006 materiál
1.0.7.0.4 637 014 stravovanie
10.4.0.3. 633 016 reprezentačné
12.12.6. Prídavky na deti
10.4.0.5. 633 006 všeobecný materiál
10.4.05. 637 012 poplatky
10.4.0.5. 637 014 stravovanie
PROGRAM 12 SPOLU
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
13. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
13. 13.1. Činnosť obecného úradu
01.1.1.6
tarifný plat
01.1.1.6
VšZP
01.1.1.6
Dôvera
01.1.1.6 625 001 nemocenské poistenie
01.1.1.6 625 002 starobné poistenie
01.1.1.6 625 003 úrazové poistenie
01.1.1.6 625 004 invalidné poistenie
01.1.1.6 625 005 Fond zamestnanosti
01.1.1.6 625 007 na poist.do rezerv.fondu
01.1.1.6 627
DDS
01.1.1.6 633 015 palivo
0.1.1.1.6 633 004 nákup prev.strojov,prístr.
01.1.1.6 637 004 všeobecné služby
01.1.1.6 637 005 špeciálne služby
01.1.1.6. 637 012 Poplatky a odvody
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Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012
skutoč- skutoč- rozpozmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet
nosť nosť
čet vaná s.
3 000
1 359
91
2 556
1 300
15 000 15 177
0
0
0
225
0
0
0
225
1 582 28 179
0 19 401 15 340 15 350
0 15 360
0
0
0
938 28 179
14 652 15 000 15 000
15 000
3 724
401
687
340
243
338
350
360
170
863
275
166
122
170
225
170
519 1 080 7 211 8 890 40 000
45 210
108
32
97
170
20
34
166
24
170
170
843
36
66
519
360
1 100
7 211 7 790 40 000
225
720
45 210
2 445 104 425 13 988 29 830 15 910 15 920
450 15 930
519 1 080 22 211 24 067 40 000
45 210
Bežné výdavky v eurách
Kapitálové výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- skutoč- rozpo- Očazmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet káv. s.
nosť nosť
čet vaná s.
1 188 1 183 1 328
950 1 800 1 800
0 1 800
0
228
300
300
300
1 188
955 1 328
950 1 500 1 500
1 500
247 7 528 7 469 5 833 5 000 5 000
0 5 000
0
247
7 528 7 469 5 833 5 000 5 000
5 000
250
250
183
183

332
332
2 057 1 300
266
100
1 791 1 200

200
200
200
200
1 706 1 750 1 750
232
250
250
1 474 1 500 1 500

0

200
200
0 1 750
250
1 500

0

990
800
156
400
40
779
794
400
3 008 11 758 11 229

653
800
800
160
150
150
20
473
650
650
9 142 9 550 9 550

0

0

1 140
361

2010
skutočnosť
56 639
29 974
3 355
849
421
5 675
359
1 211
363
1 922
1 138

184
495

Bežné výdavky v eurách
2012 2012 2013 2014
rozpo- Očačet káv. s.
61 407 68 479 62 518 65 609
36 600 41 676 42 000 44 100
3 660 3 656 3 843 4 035
900
897
945
539
513
611
566
5 124 6 113 5 380 5 649
308
293
392
323
1 098
241 1 153 1 211
384
366
80
404
1 739 2 074 1 826 1 917
1 224 1 265 1 285 1 349
270
355
2 500
103
330
2 548 1 000 1 462
200
53
190
653
200

2011
skutočnosť
60 528
34 951
3 823
851
520
6 380
433
1 279
377
2 163
1 071

800
150

650
0 9 550

2015

0

0

Kapitálové výdavky v eurách
2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
zmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet vaná s.
65 609
0
0
44 100
4 035
945
566
5 649
323
1 211
404
1 917
1 349

200
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PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA
Programový rozpočet obce 2013 – 2015 Sihelné v eurách
13. Akti- funkčná položka /
ukazovateľ
vita klasif. podpoložka
01.1.1.6 637 014 stravovanie
01.1.1.6 637 016 prídel do sociálneho fondu
01.1.1.6 637 027 dohody o vykonaní práce
13. 13.2. Finančná a rozpočtová oblasť
01.1.2. 653 001 manipulačné popl.– úver
13. 13.3. Transakcie verejného dlhu
0.1.7.0
Splátka úrokov z úveru
0.1.7.0
Splátka úrokov ŠFRB
0.1.7.0
Splátka úveru
0.1.7.0
Splátka úveru ŠFRB
PROGRAM 13 SPOLU :

Bežné výdavky v eurách
2010 2011 2012 2012 2013 2014
skutoč- skutoč- rozpo- Očanosť nosť
čet káv. s.
6 729 3 835 3 500 4 802 3 675 3 859
525
529
554
500
560
551
500
3 435 1 587 2 500 3 642
500
0
800 1 395
0
800
30 512 30 365 23 982 24 126 20 724 20 544
9 479 9 332 9 276 9 976 7 680 7 500
720
643
300
552
720
15 933 15 933 9 294 9 560 7 956 7 956
4 457 5 100 5 112 4 038 4 368 4 368
87 151 90 893 86 189 92 605 84 242 86 153

Kapitálové výdavky v eurách
2010 3. 2015 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015
zmena
skutoč- skutoč- rozpo- Očakánosť nosť
čet vaná s.
3 859
551
500
0
0
0
20 344
7 300
720
7 956
4 368
85 953

0

Bežný rozpočet v eurách
Programový rozpočet obce Sihelné v eurách

Kapitálové príjmy spolu:
Bežné príjmy spolu:
Finančné operácie:Rozpočtové príjmy celkom:
Výdavky spolu:
z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a reklama
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Sociálne služby
Program 13 : Administratíva
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

Skutočnosť
2010
1288
470223
982
472493
425595

Skutoč- Rozpočet Očakávanosť
2012 ná skut.
2011
2012
12195
6290
6290
709085 573612 561640
117 27202 27201
721397 607104 595131
593154 470009 463383

2013

0

0

Kapitálový rozpočet v eurách
2014

2015

Skutoč- Skutoč- Rozpočet Očakáva- 2013
nosť
nosť
2012 ná skut.
2010
2011
2012

2014

2015

551330 556300 552874
551330 556300 552874
433242 429833 467664

41850 35833 62158 65621 55719
1637
1031
2518
1416
1385
36655 33779 31230 25668 25643
46893 76988 59246 47578 29998
6765
9804
9801
7819
7939
21509 20673 24404 23679 28464
1500
3621 35647 20250 27611
113976 122134 120801 110253 146423
15231 25264 15509
9919 14951
42421 23441 15770 12153 12440
2445 104425 13988 29830 15910
9550
3008 11758 11229
9142
87151 90893 86189 92605 84242

58279 60043
1637
1637
25243 25243
27222 47222
6765
6665
27763 28800
1500
1500
141917 157081
15134 15180
12750 12860
15920 15930
9550
9550
86153 85953

46590 100911 137095 114144 118088 126467

319
750

17939
21768
5295
519

85210

1480

9544
5882
37423
35786
9716
1080

30648

4176
9200

9237

46800
54708

33989
46851

17000
9000
21440

22211

24067

40000

10000
25000
20000
30000
29467

25000
15000

12000
45210

472 493 721 397 607 104 595 131 551 330 556 300 552 874
472 185 694 065 607 104 577 527 551 330 556 300 552 874

OBECNÝ ÚRAD SIHELNÉ, 029 46 SIHELNÉ 217
STAROSTA OBCE SIHELNÉ MGR. JOZEF GABRIEL 0911 527 434,
telefón: 043/55 94 214, e-mail: ousihelne@orava.sk
OBECNÝ ÚRAD
telefón: 043/55 94 214, e-mail: ousihelne@orava.sk
PRACOVNÁ DOBA:
PONDELOK – PIATOK: 7.30 – 15.30 hod. (obednajšia prestávka 11.30 – 12.00 hod.)
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU: • Mgr. Marta Bielaková: sekretariát starostu obce, podateľňa, sociálny pracovník obce, hlásenie v miestnom rozhlase, overovanie podpisov a listín, poplatky stavebný úrad, tel. 043/55 94 236 • Mgr. Vlasta Kutláková: ekonomicko – personálne oddelenie 043/55 94 236 • Katarína Vorčáková: správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľstva 043/55 94236 • Jana Stašová: oddelenie správy majetku obce, príspevková
organizácia 043/55 21 510

Tvorba

Sihelník 3
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VIANOČNÉ DIELNE V ŠKOLE
11. – 12. DECEMBRA

Pesnička sa spieva,
rozprávka sa rozpráva
a komu sa nelení,
krásne veci vytvára.
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Záujmy / Spoločenská rubrika / Šport

MINIŠTRANTSKÝ TURNAJ
v Zákamennom

VI TAJT E ME DZ I
NAMI – narodení

Dňa 22. 9. 2012 sa
v Zákamennom uskutočnil
miništrantský turnaj. Aj my
– miništranti zo Sihelného
sme sa zúčastnili tohto
turnaja.
Cestou do Zákamenného si do
autobusu prisadlo niekoľko ďalších družstiev. Turnaj sa mohol
začať. Celý program začal svätou omšou . Na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrali všetky
zápasy. Bolo ich neúrekom. Najviac gólov v našom družstve strelil Peter Ďubašák, no aj ostatní
prispeli, aby sme to dotiahli až
do finále . Vo finále sa nám nepodarilo dotiahnuť turnaj do víťaz-

ného konca. Prehrali sme rozhodujúci zápas, ale skončili sme
na peknom druhom mieste. Boli sme všetci radi z dosiahnutého

úspechu a zo získania krásneho
pohára. A ako družstvo sme mali skvelý zážitok z krásneho dňa.
Peter Vonšák

Agáta Brandisová, Diana Kurťáková, Jozef Djubek, Peter Ďubašák, Žaneta Grižáková, Natália
Hranáková, Jozef Chudiak, Simon Chudják, Rebeka Klušáková, Michaela Klušáková, Lenka
Kolčáková, Michal Kušnier, Viktória Luscoňová, Vivien Maslaňáková, Rastislav Maslaňák, Michal Mazurák, Diana Rajniaková, Karol Sahuľ, Adela Skurčáková, Mária Stašová, Sebastián
Staš, Sebastián Tomašák. Lilien
Vojčáková, Alžbeta Vojtašáková,
Nela Vonšáková, Lukáš Vonšák,
Martina Vonšáková, Dominik
Vonšák, Tobias Vorčák, Šimon
Vronka, Kristína Maslaňáková,
Tobias Tarčák, Eva Klušáková.

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
Najstarší obyvatelia obce
Jozefína Vnenčáková
100 rokov

92 rokov: Pavlína Vonšáková
80 rokov: Justína Grižáková,
Karol Mazurák, Jana Kováčová, Johana Sivoňová, Vendelín
Kolčák, Apolónia Juriťáková,
Žofia Sivoňová, Žofia Gurová,
Jana Skurčáková, Karol Staník, Roman Bjelak.

ČAROKRÁSNE ROHÁČE
Keď sme vystúpili z autobusu, vítalo nás slniečko. Túra bola
veľmi náročná a krásna zároveň.
Kochali sme sa krásou vodopádov, pestrých farieb, veľkých hôr
i nádherným výhľadom na Oravu.
Všetci sme šťastne zišli dole s nezabudnuteľnými zážitkami. Ďakujem Pánu Bohu za školu i uči-

V rámci športového dňa
sme išli obdivovať krásu
Roháčov.
Cesta autobusom
bola veselá a plná očakávania
i otázok,
čo nám hory ponúknu,
aké počasie
nás tam prekvapí.

TABUĽKA SÚŤAŽE V STOLNOM TENISE
PO 7. KOLE – SKUPINA A
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MUŽSTVO
Oravská Lesná D
Novoť B
Mútne C
Babín A
Sihelné A
Novoť C
Klin A
Zákamenné A

U
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
5
4
4
3
2
1
0

R
0
1
2
1
0
0
0
0

P
0
1
1
2
4
5
6
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
332:138
294:167
292:190
261:215
240:236
190:275
146:301
97:330

Zápasy Body
105:21
21
90:36
18
81:45
17
70:56
16
59:67
13
45:81
11
32:94
9
22:104
7

teľov, ktorí nám dávajú rady i tipy do života, ako tráviť voľný čas.
Katarína Maslaňáková

MNOŽST VO V Y VEZ E N É H O O D PA D U

k 30. 11. 2012 v tonách
Tuhý komunálny odpad 212 t,
sklo – 25,326 t, plasty 9,387 t.

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Karol Ferneza, Miroslav Ferneza, Jana Luscoňová, Anton Sameliak, Margita Vnenčáková,
Apolónia Ďjubašáková, Jozef
Kekelák, Mária Maderičová, Matúš Glovaťák, Jozefina Gabrielová, Apolónia Skurčáková

70 rokov: Kristína Vnenčáková, Anna Macsodiová, Žofia
Jaššáková, Anton Staš, Mária
Chudjáková, Janka Skurčáková,
Pavol Vnenčák, Margita Fernezová, Apolónia Chudjaková.
60 rokov: Apolónia Grobarčíková, Milan Vonšák, Ignác
Maslaňák, Ignác Luscoň, Ferdinand Staš, Janka Pientáková, Ferdinand Ďubašák, Ján
Hrubjak, Vendelín Staš, Margita Chudjaková.
50 rokov: Karol Gluch, Anna Jagelková, Oľga Skurčáková, Emília Brandisová, Janka Luscoňová, Vladimír Kolčák, Emília
Kolčáková, František Brezoňák,
Vendelín Staš, Marta Vnenčáková, Ján Brezoniak, Vladimír
Genšiniak, Marta Brezoňáková,
František Tarčák, Jozef Bielak,
Anton Randiak, Viera Pindjaková, Vendelín Gužiňák, Vladislav
Kornhauser, Žofia Gabrielová.
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Ročník XIV.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Veľká noc – Smrť nemá posledné Amen
Alfréd Nobel mal zo smrti panickú hrôzu. Keď ako
60-tnik začal chorľavieť a upadať do depresie stále intenzívnejšie ho umárala predstava,
že sa po svojom pohrebe v zakopanej truhle preberie. Preto rozmýšľal nad špeciálnou
rakvou, ktorá by bola tepelne
izolovaná, napojená na čerstvý
vzduch, zásobená pitnou vodou, potravinami a lekárničkou. Áno, iste sa preberieme.
Ale nie v rakve! Preberieme
sa v novej definitívnej dimenzií nového života. Na druhom
brehu nás čaká Ten, ktorý už
na zemi povedal všetkým: NEBOJTE SA! Lebo krstom ste sa
stali synmi a dcérami Boha,
ktorý nie je Bohom mŕtvych,
ale živých. Nebojte sa, lebo
hoci Adam zomrel z neposlušnosti a stratil raj, druhý Adam
– Ježiš zomrel poslúchajúc Bo-

ha, aby nám brány raja znovu
otvoril. Nebojme sa, lebo náš
život má cenu nekonečnej Ježišovej obetnej smrti. Mozart písal svojmu smrteľne chorému
otcovi tieto slová: „Nikdy nejdem spať bez myšlienky na to,
že hoci som mladý nemusím
sa dožiť nasledujúceho dňa.
A predsa nikto z mojich známych nemôže povedať, že som
smutný. Ďakujem Bohu za tú
myšlienku a zo srdca ju prajem
všetkým blížnym.“ Preto pamätajme na deň aj našej smrti
lebo nemáme sa čoho báť, veď
krstom sme sa stali Božími
synmi a dcérami. Krstom sme
sa stali účastní na Ježišovom
živote. Bol vtlačený znak do
našej duše, že patríme Bohu.
Naša duša bola oslobodená
od dedičného hriechu, bolo
očistené naše srdce a stali sme
sa chrámom Ducha Svätého.

Do nášho života prišlo svetlo,
ktoré si musíme chrániť a práve krstom sme poznali našu
veľkosť tým, že sa podobáme
Bohu čistou dušou a čistým
srdcom. Za vykúpenie ďakujme Bohu a naša vrúcna vďaka
nech je náš dobrý život.
Jeden východný mudrc rozpráva: „Za mlada som bol revolucionár a moja modlitba
vyzerala takto: Pane, daj mi silu,
aby som zmenil svet. Postupne
ako som sa stával dospelým
a uvedomil som si, že uplynula
polovica môjho života a nebol
som schopný zmeniť ani jedného človeka, zmenil som svoju
modlitbu: Pane, pomáhaj mi,
aby som premenil tých, ktorí sa so
mnou stretajú. Hoc len moju rodinu, priateľov, s tým sa uspokojím. A teraz, keď som už starý
a moje dni sú už spočítané pochopil som, aký som bol hlúpy

a moja modlitba sa úplne zmenila: Pane, daj mi milosť, aby som
zmenil seba samého. Keby som
sa takto modlil od počiatku,
nepremárnil by som si život.“
Kvalita nášho života znamená
začať od seba. To je aj posolstvo krstu a Veľkej noci.
Prajem všetkým veriacim
farnosti Sihelné požehnanú
Veľkú noc, a nech nás radosť
z Kristovho vzkriesenia pobáda žiť radostným životom
naplneným Kristovou láskou
a veľkou dôverou v Neho, aby
sme ho vždy vo viere nasledovali a slúžili mu v našich
bratoch a sestrách. Radosť
zo zmŕtvychvstalého Krista
nech Vás všetkých sprevádza
a privedie stále bližšie ku
Kristovi a k ľuďom.
P. Pavol Vandžura,
CM misionár
sv. Vincenta de Paul
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Samospráva

Uznesenia zo z asadania
obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 11. marca
2013 o 16 30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sihelnom
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce
Sihelné za rok 2012.
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie obce Sihelné za rok 2012.
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sihelné
a príspevkovej organizácie za
rok 2012.
4. Záznam kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie
IV. štvrťroka 2012.
5. Správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za obdobie od 30. júna do 31. decembra
2012.
6. Stanovisko kontrolóra Obce
Sihelné k úprave programového
rozpočtu na rok 2013.
D. Ukladá:
1. Cirkevnej základnej škole
sv. Apoštola Pavla v Sihelnom
predložiť vyúčtovanie poplatkov zinkasovaných od osôb za
využívanie priestorov telocvične od schválenia poplatku.
2. Cirkevnej základnej škole v Sihelnom, aby poplatok za
využívanie priestorov telocvične vyberala dospelá a poverená
osoba.
3. Cirkevnej základnej škole,
aby sa viedol zoznam zodpovedných osôb, ktoré vstupujú do telocvične.
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje záverečný účet
obce Sihelné za rok 2012.
2. Úpravu programového rozpočtu Obce Sihelné na rok
2013.
3. Schvaľuje doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Obce Sihelné drobná
prevádzka.
4. Schvaľuje návrh na riešenie
IBV nižný koniec druha alternatíva.
5. Žiadosť pani Ritkovej Františky, bytom Sihelné 215/8
o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
6. Žiadosť Mgr. Vojtašákovej Aleny, bytom Sihelné 215/9

o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
7. Žiadosť pani Skutkovej Michaely, bytom Sihelné 215/5
o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
8. Žiadosť pani Iskierkovej
Ľudmily, bytom Rabča 1007
o prenájom nebytových priestorov v budove Kultúrneho domu
na zriadenie kaderníctva na dva
roky.
9. Žiadosť pána Rajniaka Ivana, bytom Sihelné 62 o schválenie otváracích hodín v predajni
potravín.
10. Žiadosť Cirkevnej základnej školy v Sihelnom o prevod
inventáru telocvične za 1 €.
11. Žiadosť Rímsko katolíckej
Cirkvi o zvýšenie dotácie na pokrytie 5 % zvýšenia platov zamestnancov školských zariadení.
12. Návrh nájomnej zmluvy
o nájme pozemku medzi Urbarialistami Obce Námestovo
a Obcou Sihelné
13. Žiadosť o súhlasné stanovisko s realizáciou stavby „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov za podmienky: – predloženia zámeru na vyjadrenie –
predloženia projektu k stavebnému povoleniu na vyjadrenie.
14. Schvaľuje jednomyseľne zaradenie podľa úpravy zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí (ďalej len zákon)
prevod pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
5096/2 ostatné plochy o výmere 1 539 m 2 , avšak len tej časti
označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 101/2008 vyhotoveným Ing. Revajom Jozefom, zo dňa 9. 6. 2008 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 118/3 zastavané plochy o výmere 13 m 2 ako prípady hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona. Schvaľuje jednomyseľne postupom
ako prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm.
e)zák. č. 131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí odpredaj pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
5096/2 ostatné plochy o výmere 1 539 m 2 , avšak len tej časti
označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 101/2008 vyhotoveným Ing. Revajom Jozefom, zo dňa 9. 6. 2008 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.

č. 118/3 zastavané plochy o výmere 13 m 2 za sumu 1,85 Eur
za 1 m 2 kupujúcemu Čuľová Katarína, bytom Oravská Polhora 234. Splatnosť kúpnej ceny
je najneskôr pri podpise kúpnej
zmluvy.
15. Schvaľuje
jednomyseľne
zaradenie podľa úpravy zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí (ďalej len zákon)
prevod pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
264/2 ostatné plochy o výmere 2
m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená
v GP č. 78/2012 vyhotoveným
Ing. Nečasom Petrom, zo dňa
3. 5. 2012 ako novovytvorený
pozemok C-KN parc. č. 358/15
orná pôda vo výmere 2 m 2 , E-KN parc. č. 5092/3 zastavané
plochy o výmere 1853 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP
č.78/2012 vyhotoveným Ing.
Nečasom Petrom, zo dňa 3. 5.
2012 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 358/9 zastavané plochy vo výmere 17 m 2
ďalej E-KN parc. č. 5092/3 zastavané plochy o výmere 1853
m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 20/2013 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom,
zo dňa 29. 1. 2013 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č.
358/16 zastavané plochy vo výmere 85 m 2 ako prípady hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona. Schvaľuje jednomyseľne postupom
ako prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm.
e) zák. č. 131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí odpredaj pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
264/2 ostatné plochy o výmere 2 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 78/2012 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom,
zo dňa 3. 5. 2012 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 358/15 orná pôda o výmere
2m 2 v sume 1,85 Eur za 1 m 2 , E-KN parc. č. 5092/3 zastavané
plochy o výmere 1853 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP
č.78/2012 vyhotoveným Ing.
Nečasom Petrom, zo dňa 3. 5.
2012 ako novovytvorený poze-

mok C-KN parc. č. 358/9 zastavané plochy vo výmere 17 m 2
v sume 1,85 Eur za 1 m 2 ďalej E-KN parc. č. 5092/3 zastavané plochy o výmere 1853 m 2 ,
avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 20/2013 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, zo
dňa 29. 1. 2013 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č.
358/16 zastavané plochy vo výmere 85 m 2 v sume 1,85 Eur za
1 m 2 , kupujúcim Ratica Milan,
nar. 19. 8. 1967, bytom Sihelné
400 a Raticová Anna, bytom Sihelné 400. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
16. Schvaľuje
jednomyseľne
zaradenie podľa úpravy zák. č.
138/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí (ďalej len zákon)
prevod pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
5108/4 ostatné plochy o výmere 2 611 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá
je zobrazená v GP č. 3704820143/2011 vyhotoveným Ing. Genšorom Jaroslavom, zo dňa 23.
3. 2011 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 803/5 zastavané plochy o výmere 82 m 2 ,
ako prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm.
e) zákona. Schvaľuje jednomyseľne postupom ako prípady
hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné,
zapísaných na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 5108/4 ostatné plochy o výmere 2 611 m 2 ,
avšak len tej časti označeného
pozemku, ktorá je zobrazená
v GP č. 37048201-43/2011 vyhotoveným Ing. Genšorom Jaroslavom, zo dňa 23. 3. 2011
ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č. 803/5 zastavané plochy o výmere 82 m 2 v sume 1,85 Eur za 1 m 2 , kupujúcim
Vronka Stanislav, bytom Sihelné 62 a Vronková Marcela, bytom Sihelné 62. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
17. Schvaľuje
jednomyseľne
zaradenie podľa úpravy zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí (ďalej len zákon) prevod pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné, zapísa-

Samospráva / Misie
ných na LV 852 k. ú. Sihelné,
E-KN parc. č. 5104/5 zastavané plochy o výmere 1 097 m 2 ,
avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 41962249-27/2009
vyhotoveným Ing. Revajom
Jozefom, zo dňa 5. 2. 2009
ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č. 957/8 zastavané plochy o výmere 16 m 2 a E-KN parc. č. 5108/1 zastavané plochy o výmere 14 278 m 2 ,
avšak len tej časti označeného
pozemku, ktorá je zobrazená
v GP č. 41962249-27/2009 vyhotoveným Ing. Revajom Jozefom, zo dňa 5. 2. 2009 ako novovytvorený pozemok C-KN
parc. č. 957/7 zastavané plochy o výmere 157 m 2 ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona.
Schvaľuje jednomyseľne postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí odpredaj
pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc.
č. 5104/5 zastavané plochy
o výmere 1 097 m 2 , avšak len
tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP
č. 41962249-27/2009, zo dňa
5. 2. 2009 ako novovytvorený
pozemok C-KN parc. č. 957/8
zastavané plochy o výmere 16 m 2 za sumu 1,85 Eur za
1 m 2 a E-KN parc. č. 5108/1
zastavané plochy o výmere
14 278 m 2 , avšak len tej časti
označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 4196224927/2009, zo dňa 5. 2. 2009
ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č. 957/7 zastavané plochy o výmere 157 m 2 za
sumu 1,85 Eur za 1 m 2 kupujúcim Jašák Jozef, nar. 29. 3.
1959, bytom Sihelné 44 a Jašáková Marta, bytom Sihelné
44. Splatnosť kúpnej ceny je
najneskôr pri podpise kúpnej
zmluvy.
18. Odpustenie poplatku za
prenájom sály za rodinný batôžkový ples.
19. Odpredaj starého JCB
3CX.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť o pridelenie dotácie Súkromnému stredisku záujmovej činnosti v Nižnej
2. Žiadosť klubu aerobik
o udelenie výnimky na spoplatnenie telocvične.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
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ľudové misie
V dňoch 16. – 24. 3. 2013 sme mohli zažiť duchovnú obnovu prostredníctvom ľudových misií. Do našej
farnosti prišiel Boh v sprievode misionárov, nasledovníkov sv. Vincenta de Paul z rehole Vincentínov – P.
Ondrej Skočík, CM, P. Pavol Vandžura, CM, P. František Honíšek, CMa rehoľná sestra zo Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky Mária Gostíková.

Keďže zakladateľa týchto reholí
počas jeho života vo všetkom viedla
Kristova láska, tak aj misijný tím
sa v našej obci zameral na Lásku:
Trpezlivú, ktorá sa nás pýta:
„kde si?“ Klope na dvere nášho
srdca a čaká, kedy mu otvoríme,
na lásku odpúšťajúcu, ktorá nám
preukazuje svoje milosrdenstvo,
na lásku otcovskú, ktorá prijíma
svojho márnotratného syna, na
lásku ktorá nám zabezpečí večnú
blaženosť, na láskuk cirkvi, ktorá
je našou matkou, na lásku k pravde, ktorá je kompasom nášho života, na lásku zázračnú, ktorá je pod
Eucharistickým spôsobom, na lásku trpiacu, ktorá vykupuje človeka,
na lásku, ktorá prišla na svet ako
zmierna obeta za naše hriechy, na
lásku k modlitbe a Panne Márii, ktorej život bol neustálou modlitbou,
na lásku k povolaniu, aby sme vedeli
plniť Božiu vôľu, na lásku manželskú, do ktorej prostredníctvom sviatosti manželstva vstupuje sám Boh,
na lásku ku krížu, ktorý je kľúčom
od nebeskej brány.
Počas celého týždňa sme mali možnosť nahliadnuť do nášho
vnútra, zamýšľali sme sa nad svojim
životom, hľadali odpovede na svoje
otázky. Keďže prežívame pôstne
obdobie, nosnou myšlienkou misií
bola hlavne príprava na úprimnú
svätú spoveď. Mnohí veriaci našej
farnosti si počas týchto dní dokonca
vykonali generálnu svätú spoveď.
Tieto dni nám pomohli pripraviť sa
na sviatky Veľkej noci. Misionári
ponúkli množstvo prednášok pre
jednotlivé skupiny veriacich: pre
starých, chorých, pre manželov,
mužov, ženy, deti… Chorým sa udeľovali sviatosti: pomazanie chorých,
sviatosť zmierenia i sviatosť oltárna.

Rehoľná sestra s deťmi pripravila
krátke divadelné predstavenie o živote svätej Kataríny Labouré. Veľmi
príjemným obohatením a spestrením programu bola aj obnova
manželských sľubov s následným
požehnaním manželských párov.
V nedeľu sa misie zakončili krížovou
cestou i požehnaním nášho misijného kríža. Počas nasledujúcich týždňov a mesiacov nám ľudové misie
bude pripomínať socha Panny Márie, ktorá bude putovať po rodinách
našej farnosti.
Ľudové misie sa síce skončili,
ale pevne veríme, že všetko to, čo

do našich sŕdc zasiali rehoľní bratia Vincentíni, vyklíči a prinesie
bohatú úrodu.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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Hospodárenie obce
Sihelné v roku 2012

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31. 12. 2012 % plnenia
607 104
599 924
98,82
1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31. 12. 2012 % plnenia
469 159
456 848
97,60
2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31. 12. 2012 % plnenia
54 183
66 157
122,10
3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
50 270
43 431

% plnenia
86,40

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Suma v € Účel
P. č.Poskytovateľ
1. ÚPSVaR
4 553 Chránená dielňa
2. Krajský úrad pre CD Žilina 108 Na pozemné komunikácie
3. ÚPSVaR Námestovo
8 941 Transfer na mzdy 50 j – dopl.
				 za predch. rok
4. Krajský školský úrad
5 094 Školstvo – materská škola
5. Obvodný úrad Námestovo 681 Register obyv.
6. ÚPSVaR Námestovo
1 535 Stravné pre deti v HN
7. Krajský úrad ŽP Žilina
223 Životné prostredie
8. ÚPSVaR Námestovo
232 Škol. potreby pre deti v HN
9. ÚPSVaR Námestovo
855 Prídavky na deti
10. Obvodný úrad Námestovo 839 Voľby do NR
11. Obvodný úrad Námestovo10 612 Na zimnú kalamitu
12. Minist. kultúry Bratislava 500 Transfer na folklór
13. VÚC Žilina
498 Transfer na folklór
14. ÚPSVaR Námestovo
8 760 Transfer na mzdy 50 j
1. Krajský stavebný úrad
1 445 Spoločný stavebný úrad – išlo
				 na ich účet/zostatok na účte
				 2 604
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
6 290
6 287
99,95
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v €	Investičná akcia
1. Ministerstvo vnútra SR
6 100 Motorové čerpadlo
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
27 202
27 201

% plnenia
100

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
607 104
580 931
95,69
1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
429 344
433 467
100,96
v tom:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy
122 220
126 506
103,51
Ekonomická oblasť
7 082
7 267
102,62
Všeobecné verejné služby
500
467
93,38
Všeobecné verej. služby inde neklasif.
0
839
0
Transakcie verej. dlhu – splátka úroku 9 576
9 540
99,62
Ochrana pred požiarmi – požiarnici 3 000
3 462
115,38
310
245
79,10
Veterinárna oblasť – nákup známok
Vodné hospodárstvo – povodne
13 222
11 843
89,57
20 250
27 967
138,11
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
24 404
23 133
94,79
600
15 973 2662,21
Ochrana životného prostredia
Rozvoj obci – VPP
53 119
35 110
66,10

Samospráva

nespaľujme
odpady
v domácnosti!
Ak spaľujete v peci odpad, uniká z vášho komína čpavok,
fenoly, kyanidy, dechty… Tieto látky nepríjemne zapáchajú,
dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam
hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed.
Polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú dokonca prvými látkami, u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky. Veľmi nebezpečnými produktami spaľovania sú tzv. dioxiny. Emisné limity odporúčané EÚ na dioxíny pre spaľovne sú práve pri domácom spaľovaní často prekračované. Pritom napríklad tetrachlórodibenzodioxín (TCDD)
patrí medzi najsilnejšie syntetické jedy. Vecí, ktoré do vášho
kotla nepatria, je veľa. Zamerajme sa na tie, ktoré sa tam ocitajú najčastejšie. Pokiaľ doma priložíte do pece kúsok plastu, drevotriesky, preglejku, gumu, alebo umelé textilné vlákna, buďte si vedomý, že to, čo potom vychádza z vášho komína, nie je
len taký obyčajný dym.
Plasty sú obohatené rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá,
farbivá a stabilizátory. Tie často
obsahujú ťažké kovy – hlavne kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa ťažké kovy jednak uvoľňujú do ovzdušia, jednak zostávajú v popole. Pri nedokonalom
horení plastov vzniká taktiež veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento
plyn je jedovatý, lebo je schopný
viazať sa na krvné farbivo – hemoglobín. Tým znemožňuje prenos kyslíka krvou, čo môže viesť
k vnútornému uduseniu.
Spaľovaním plastov sa prispieva ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalatov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Svetová zdravotnícka
organizácia ich označila za ešte škodlivejšie ako obávané polychlórované bifenyly.
Ich spaľovaním môžu vzniknúť aj monoméry príslušného
plastu (základné stavebné kamene jeho uhľovodíkového reťazca). Sú to hlavne etylén (vzniká pri spaľovaní PE, HDPE, LDPE), propylén (PP) a styrén
(PS). Vo vysokých koncentráciách sú jedovaté alebo majú na

ľudské zdravie dlhodobé účinky
(majú narkotické účinky a pôsobia negatívne na krvný obeh).
Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC – polyvinylchloridu!
Za veľmi škodlivé sa považuje i dokonalé spaľovanie tohto plastu, teda pri vysokých teplotách kyselina chlorovodíková
(HCL), ktorá silne dráždi horné
cesty dýchacie. Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky z PVC
o dĺžke 0,5 m sa môže vyprodukovať dostatok plynného chlorovodíková (HCL), ktorá silne dráždi horné cesty dýchacie.
Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky z PVC o dĺžke 0,5 m
sa môže vyprodukovať dostatok
plynného chlorovodíku na to,
aby usmrtil dospelého človeka.
Pri spaľovaní uniká do komína
aj monomér PVC – vinylchlorid.
Je to veľmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkom. Váš dym
obsahuje aj už zmienené karcinogénne dioxíny. Spálením 1 kg
PVC sa môže vyprodukovať také množstvo dioxinov, ktoré by
postačilo na vyvolanie rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat. Uvoľňuje sa i plynný chlór,
či ešte agresívnejší fosgén. Ide
o nebezpečné látky, ktoré sa používali v prvej svetovej vojne ako
bojové plyny. Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie
vedú k ochoreniam dýchacích
ciest. Z PVC sa vyrábajú novodurové trubky, podlahové krytiny, plášte do dažďa, hadice, detské hračky…Používajú sa aj na
výrobu niektorých obalov (hlavne fľaše na čistiace prostriedky
a kozmetiku).
Teda odpady z plastov ako
sú napr. vrecká, igelitové tašky,
tégliky (kelímky), fľaštičky,
hračky, nádoby, elektroizolačný
materiál, textilné vlákna, penový polystyrén a iné nepatria do
pecí a kotlov.
Spaľovaním gumy vznikajú
oxidy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty a sadze. Tie obsahujú
v úvode zmienené polychlóro-

Samospráva

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...
vané uhľovodíky. Medzi nimi sa
nachádzajú silné jedy a rakovinotvorné látky.
Drevotrieska a starý nábytok
Pri výrobe drevotriesky sa
ako tmeliaca látka používajú
formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa
formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Pri
pálení starého nábytku môžu
z použitých náterových hmôt
vznikať ďalšie škodlivé látky.
Polyamidy
Vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri
ich nedokonalom horení vzniká
hlavne čpavok. Ten už pri nižších koncentráciách dráždi oči,
sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom
množstve uniká aj kyanovodík,
ktorý i v malých koncentráciách
vyvoláva škrabanie v krku, zčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.
Organický odpad (bioodpad)
Spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym
stúpajúci zo záhrad. Tento dym
obsahuje hlavne oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu doslova vypúšťame
do vzduchu vynikajúce hnojivo
a meníme ho na škodlivé plyny.
Na kompostovanie môžeme využiť nielen lístie, ale aj kuchynský bioodpad. Lístie napadnuté
chorobami, ktoré sa nedá použiť
do kompostu, nechajte odviesť
spolu s iným odpadom, alebo ho
po vysušení na slnku spáľte spolu s drevom, ktoré zaistí prístup
kyslíka a vyššiu teplotu horenia.
Doma do pecí, kotla, teda
nepatria žiadne plasty, guma,
drevotrieska, ani umelé vlákna.
Nepatrí sem dokonca ani žiaden
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iný odpad. Pri nedokonalom horení z neho vždy vznikne nebezpečne veľa škodlivých plynov
a taktiež nie je veľmi výhrevný.
Teraz už viete, čo do vašich
pecí a kotlov nepatrí. Zostáva
len dodať, čo tam vlastne patrí.
Pre prírodu, pre zdravie vaše, vašich detí a vašich susedov,
dokonca i pre vašu peňaženku
je najvhodnejšie spaľovať doma drevo, či ešte lepšie (v špeciálnych peciach) drevený odpad. V oblastiach kde je nedostatok dreva, je možné kúriť plynom. Ak máte nedostatok dreva,
je možné kúriť plynom. Ak máte ústredné kúrenie, je výhodné
a užitočné prikurovať slnečnými kolektormi. Pri kúrení drevom sa urobí menej špiny vo vašom dome a menej jej vyletí z vášho komína. Drevo lepšie horí
i pri nižších teplotách a pri jeho
pálení, na rozdiel od uhlia či dokonca kalov, vzniká menej oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov síry (SO2 , SO3).
To však vôbec neplatí, ak kúrite vlhkým drevom. Také spaľovanie je neefektívne a vznikne
pri ňom niekoľkonásobné viac
dechtových látok než pri spaľovaní dreva suchého. Ak chcete
mať sálavožiarnu pec, zaobstarajte si kotol na drevoplyn. Funguje tak, že v jeho prvej komore je drevo zahrievané takmer
bez prístupu vzduchu, rozkladá
sa a mení na drevené uhlie. Zároveň sa uvoľňuje plyn podobný svietiplynu, ktorý je možné aj
odčerpávať a skladovať. Drevené uhlie sa potom spaľuje pridávaním malého množstva vzduchu. Príjemné teplo máme dlho,
bez toho, aby sme pohli prstom.
Žiaden spôsob likvidácie (spaľovanie, skládkovanie a pod.) problém
odpadov nevyrieši.
Vždy sa totiž znovu objavia
v nejakej inej forme (plynnej –
dym stúpajúci z komínov, alebo
tuhej – škvára, popol, smetisko,
atď.).

Vývoz separovaného odpadu obce Sihelné
Mesiace
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Plasty
24. 1
22. 2
21. 3
22. 4
28. 5
26.6
22. 7
26. 8
20. 9
24. 10
28. 11
13. 12

Papier
25. 1
25. 2
22. 3
17. 4
30. 5
21. 6
31. 7
28. 8
25. 9
18. 10
29. 11
30. 12

Sklo
9. 1.
6. 2.
6. 3.
4. 4., 26. 4.
16. 5.
11. 6.
3. 7., 24.7.
20. 8.
13. 9.
3. 10., 28. 10.
20. 11.
18. 12.

Hospodárenie obce
Sihelné v roku 2012
Dokončenie
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Skutočnosť % plnenia
166
128
77,21
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
4 819
4 801
99,64
Bývanie a občianska vybavenosť
4 651
6 938
149,17
Rekreačné a športové služby – TJ
15 509
13 807
89,02
Kultúra – transfery
4 630
200
4,32
Knižnice
100
0
0
11 140
13 643
122,46
Ostatné kult. služby
Vysielacie a vyd. služby – MR
1 250
109
8,68
Nábož. a iné spol. služby – cintorín,
866
281
32,43
Vzdelávanie – predškolská výchova 72 128
69 394
96,21
Vzdelávanie – základné vzdelanie
6 487
8 266
127,43
Vzdelávanie – školské stravovanie 42 086
44 261
105,17
Ďalšie soc. sl. – staroba, rodina a deti 8 797
6 808
77,39
Rodina a deti – príd. na deti osob. príj. 800
712
89,01
Príspevky – pomoc občanom v HN
1 200
1 535
127,95
Príspevky občanom pri živel. pohromy 432
232
53,80
Spolu
429 344 433 467
100,96
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
137 095
107 446
78,37
v tom:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy
0
0
0
9 200
9 238
100,41
Požiarna ochrana
Ochrana pred povodňami
15 000
15 177
101,18
Miestne komunikácie
0
0
0
Vodovod (záchyt prameňov)
7 211
9 130
126,61
Bytové hospodárstvo
4 176
0
0
Šport – TJ – ihrisko
54 708
38 812
70,94
Vzdelávanie – predškolská výchova 11 000
5 103
46,39
Vzdelávanie – školská jedáleň
35 800
29 986
83,76
Spolu
137 095 107 446
78,37
3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
40 665
40 018
Preto je potrebné,
aby sme sa riadili trvalo udržateľnou hierarchiou nadkladania s odpadmi:
1. Minimalizujme, v prvom rade predchádzajme
vzniku odpadov a minimalizujme ich množstvo
a škodlivosť.

% plnenia
98,41

2. Opätovne používajme, snažme sa čo najviac opätovne používať výrobky.
3. Recyklujme, nakoniec
nepoužiteľné veci vytrieďte a odovzdajte na recykláciu.
Nepripravíte tak svojich blížnych, či seba, o zdravie a naviac
uľavíte.
Zdroj:
Spoločnosť priateľov zeme
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Púť

Poz vánk a do medžugoria
Počas púte v Medžugorii nám
bolo často zdôrazňované:
„Nemyslite si, že ste tu len tak
sami od seba, vy ste dostali
osobitné pozvanie, pozvánku od
Panny Márie!“
Počas návštevy miesta, kde sa
nebo spája so zemou sme mohli zažiť duchovnú obnovu, ktorá je pre
nás žriedlom nádeje a posilou do
všedných dní.
Program púte začínal piatkovým
odpoludním. V sprievode slnečných lúčov sme kráčali do chrámu
na modlitbu svätého ruženca. Panna Mária nás vo svojom posolstve
pozýva k modlitbe svätého ruženca a hovorí: „Ruženec nie je len počítanie, modlite sa ho srdcom a ešte
pred tým, než sa ho začnete modliť,
musíte odpustiť svojim blížnym.“ Po
ruženci nasledovala medzinárodná
svätá omša za účasti veľkého množstva kňazov a veriacich. Po svätej
omši sme sa modlili medžugorský
ruženec a krížovú cestu.
Sobotné ráno sa začínalo výstupom na Križevac, počas ktorého
sme rozjímali o Kristovom utrpení.
Popoludnie bolo obohatené stretnutím s vizionárkou Mirjanou, ktorá
nás vo svojom svedectve pozývala
k obnoveniu modlitby v našich rodinách, k modlitbe za neveriacich,

k prosbe o milosť Ducha Svätého,
k úcte voči kňazom a k plneniu Božej vôle. Poukázala na to, že Panna Mária nám ponúka zbraň proti Goliášovi – päť kameňov a to sú
modlitba ruženca, eucharistia, sväté písmo, pôst, mesačná svätá spoveď a vyzdvihla hodnotu svätej omše. Okrem absolvovania tradičného programu sme ešte vo večerných
hodinách adorovali Eucharistického Spasiteľa.
Na miesto zjavenia Podbrdo za
spevu Mariánskych piesní a modlitby ruženca sme vystúpili v nedeľné dopoludnie. Nasledovala slovenská svätá omša, pri ktorej sme uvažovali o premenení pána a popoludnie patrilo stretnutiu s drogovo závislými mladými ľuďmi, ktorí povstali z temnoty do Svetla vďaka komunite Cenacolo.
Medzi posledné body programu
patrili prednáška, počas ktorej nás
rehoľník nabádal k osobnej premene a k vďačnosti voči Bohu a ďakovná svätá omša.
Voľné chvíle počas púte sme venovali modlitbe pri bronzovej soche
Ježiša, ktorá slzí kvapky vody.
Aj keď pobyt v Medžugorii trval
len necelé štyri dni, mohli sme na
tomto svätom mieste cez modlitbu, pôst a sviatosti zažiť kúsok raja
na zemi.
Marta Bielaková

Materská škola
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Kedy je správny čas dať moje dieťa
do škôlky?
Nejeden z rodičov sa zamyslí
nad otázkou, či má alebo
nemá zapísať svoje dieťa do
materskej školy a kedy nastáva
vhodný čas odpútať sa od
domova a rodičov?
Hoci nie je predškolská výchova povinná, väčšina odborníkov odporúča deťom navštevovať
kolektívne zariadenie. Uvádzajú
pritom mnoho pozitívnych dôvodov absolvovania predprimárneho vzdelávania.
Sú deti, ktoré sa do materskej
školy tešia, vnímajú potrebu naučiť sa niečo nové, neznáme. Majú záujem rozšíriť si svoj obzor
poznania, vedomostí a nových
kontaktov s rovesníkmi. Nájdu
sa však aj deti, ktoré sa stretnutia s inými deťmi a pani učiteľkami obávajú. Pociťujú strach z neznámeho a nepoznaného. Veď
položme si ruku na srdce, nebojíme sa aj my niečoho nového?
Je však dôležité a potrebné
u detí tento strach odbúrať a povzbudiť ich k otváraniu dverí nového poznania. Materská škola

Deň veselých zúbkov
je v súčasnosti dostatočne ústretová potrebám rodičov a detí.
Pre ľahšie a príjemnejšie adaptovanie sa na nové prostredie sú
pani učiteľky ochotné pomáhať
čo najefektívnejšie. Ak má dieťa

Ako si správne čistíme zúbky

problém zvyknúť si, môže stráviť
prvé dni v materskej škole spolu
s rodičmi. Predíde sa tak zbytočným negatívnym zážitkom. Postupne je však vhodné prítomnosť rodičov v zariadení skracovať na minimum, až si dieťa
uvedomí, že to v materskej škole zvládne samo a nehrozí mu nič
zlé.
Na pobyt v predškolskom zariadení sa dá postupne pripravovať. Snažme sa dať dieťaťu trochu voľnosti a umožniť mu stretávať sa s ľuďmi. Netráviť s ním
všetok jeho čas, aby nemalo pocit, že bez nás nič nedokáže a nezvládne. Nechajme mu priestor
pohrať sa s kamarátmi, babkou,
byť chvíľu u susedov alebo v spoločnosti iných. Treba si však uvedomiť, že dieťa si v tomto období
buduje vzťah dôvery ak mu sľúbime, že na poludnie preňho prídeme mali by sme to aj dodržať.

Tešíme sa z hier

Beseda s poľovíkom

Nesľubujme mu to, čo nemôžeme alebo nechceme splniť.
Naše ratolesti potrebujú istoty a pravidlá, nechcú žiť v chaotickom svete, kde nič neplatí. Istoty im zabezpečujú, že nemusia
mať zbytočný strach. A pravidlá
ich utvrdzujú v tom, že všade
platí poriadok. Na pravidlá si deti dokážu zvyknúť a naučia sa ich
akceptovať. Niekto si to uvedomí skôr a niekomu to trvá trochu
dlhšie. Záleží len na nás, aby sme
boli dôslední a trvali na ich dodržiavaní. Veď aj my dospelí musíme celý život dodržiavať pravidlá
a plniť si svoje povinnosti. A preto, čím skôr si to deti uvedomia,
tým je to pre ne v živote ľahšie.
Niekoľkoročné
skúsenosti
nám ukazujú, že deti, ktoré chodia do materskej školy dlhší čas
napríklad dva – tri roky si toho
odnesú do života viac. Ukladajú
Pokračovanie na s. 8
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Kedy je správny čas dať moje dieťa
do škôlky?
Dokončenie zo s. 7
si do svojho ,,batôžka“ vedomosti, poznatky, zážitky, priateľstvá
a nové skúsenosti, ktoré tam môžu nájsť, keď ich budú potrebovať.
Občas sa nám zdá, že im chceme
predĺžiť detstvo, že majú na škôlku ešte čas. No keď sa naraz ocitnú v predškolskom veku často zistíme, že je na nich toho akosi priveľa. (rozprávajú menej zrozumiteľne, majú málo poznatkov, nevedia rozlíšiť farby, spočítať predmety…) A vtedy si možno povieme, mohli sme naše dieťa prihlásiť do predškolského zariadenia
o niečo skôr.
Počas tohto školského roka
našu materskú školu navštevuje
32 detí vo veku 4 – 5 rokov a mys-

Náš rozprávkový svet

lím si, že je pre nich tento pobyt
prínosom. Nielen deti sa učia niečo od nás, ale aj my sa veľakrát učíme od nich. Postupne sa snažíme
zabezpečovať edukačné podmienky tak, aby vyhovovali aktuálnym
požiadavkám. Nedávno nám boli prostredníctvom nášho zriaďovateľa Obecného úradu zakúpené dve interaktívne tabule, na ktorých si deti prostredníctvom vzdelávacích hier osvojujú vedomosti novým zaujímavým spôsobom.
Za čo samozrejme ďakujeme.
Ak máte záujem o prihlásenie
svojho dieťaťa do materskej školy, hoci nie je v predškolskom veku, môžete sa prísť informovať do
nášho zariadenia.
S pozdravom riaditeľka MŠ

výsledky spoza zelených stolov
V ročníku 2012/13 stolnotenisový oddiel v zložení: Bc. Jozef Chudják, Adam Chudják, Karol Ferneza, Martin Ferneza, Ľubomír Mazurák, Peter Stáš, Miroslav Stáš, Dušan Stáš, reprezentoval obec v ôsmej Oravskej stolnotenisovej lige kde sme obsadili konečné piate miesto. Začiatok sezóny nás zastihol v slabšej forme,
no druhá časť už bola podľa na-

šich predstav. Treba popracovať
na psychike veď všetko sa to odohráva v hlave hráčov, plus pravidelný tréning a môžeme v budúcom ročníku pomýšľať na postup
do siedmej ligy. Podmienky nám
závidia mnohé družstvá, pekná telocvičňa, vybavenie, ale chýba mi
tu väčší záujem mladších a pritom
dvere sú otvorené pre každého,
treba len prísť a skúsiť to. Trénin-

gy stolnotenisového oddielu sú:
streda 1900 hod. – 2100 hod., piatok od 1700 hod. do 2100 hod., alebo
zavolať na číslo tel. 0903059070.
Na záver sa chcem všetkým
hráčom poďakovať za dobrú reprezentáciu obce a taktiež Obecnému úradu za vytvorenie vhodných podmienok pre stolný tenis.
Športu zdar! praje vedúci stolnotenisového oddielu.

Tabuľka súťaže po 14. kole skup. A
1. Or. Lesná D 14 12 1 1 195:57 39
2. Novoť B
14 11 2 1 182:70 38
3. Mútne C
14 8 3 3 158:94 33
4. Babín A
14 8 1 5 147:105 31
5.	Sihelné A	 14 7 1 6 130:12229
6. Novoť C
14 4 0 10 87:165 22
7. Klin A
14 2 012 71:181 18
8. Zákamenné A14 0 0 14 38:214 14

Muži – I. trieda
Zubrohlava 13 8 4 1 18:10 28
Novoť
13 7 3 3 43:23 24
Žaškov
13 7 3 3 32:15 24
O. Podzámok 13 6 2 5 29:19 20
Nižná
13 5 5 3 24:15 20
O. Polhora 13 6 1 6 18:20 19
Medzibrodie 13 6 1 6 21:24 19
Zuberec
13 6 0 7 21:23 18
Breza
13 6 0 7 20:27 18
Rabča
13 5 2 6 23:30 17

11. Klin
13 4 4 5 20:25 16
12. Dlhá
13 4 4 5 14:22 16
13.	Sihelné
13 4 1 8 16:20 13
14. Lokca
13 2 0 11 11:37 6
Body: 7, 3, 6, -1, -1, -2, -2, 0, -3, -1, -2,
-2, -5, -12

4. Hruštín
5 31
5.	Sihelné
5 21
6. Rabčice
5 11
7. Medzibrodie 5 1 0
8. Podbiel
5 00
Body: 3, 5, 4, 1, 1, -5, -3, -9.

4. Mútne
5. Krivá
6. Novoť
7. Babín
8. Zuberec
9. Krušetnica
10. Hruštín
11.	Sihelné
12. Lokca

Bc. Jozef Chudják.

futbalové výsledky na začiatku jari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dorast – II. trieda
1. Mútne
5 4 0 1 21:7 12
2. Beňadovo
5 3 2 0 16:9 11
3. O. Podzámok 5 3 1 1 26:11 10

1
2
3
4
5

16:10
6:16
9:20
8:16
6:19

10
7
4
3
0

Žiaci – I. trieda
1. Nižná
11 9 2 0 45:8 29
2. Zubrohlava 11 8 2 1 37:12 26
3. Zázrivá
11 7 2 2 32:22 23

11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
7
4
4
3
3
2
0

1 3
1 3
0 4
1 6
0 7
1 7
0 8
0 9
0 11

46:10 22
23:12 22
33:15 21
17:28 13
22:45 10
22:45 10
14:30 9
13:47 6
5:34 0

Body: 11, 8, 8, 4, 4, 6, -5, -3, -5, -9, -9, -15

termíny futbalových zápasov
Žiaci I. trieda
7. 4. – 1200 Sihelné – Zuberec
14. 4. – 1200 Sihelné – Lokca
21. 4. – 1230 Novoť – Sihelné
28. 4. – 1230 Sihelné – Krušetnica
5. 5. – 1300 Zázrivá – Sihelné
8. 5. 		
Sihelné – Hruštín
12. 5. – 1300 Sihelné – Krivá
19. 5. – 1330 Zubrohlava – Sihelné
26. 5. – 1330 Sihelné – Mútne

2. 6. – 1400 Babín – Sihelné
9. 6. 		
Nižná – Sihelné
Dorast II. trieda
7. 4. – 1330 Sihelné – Podbiel
14. 4. – 1330 Sihelné
			
– Medzibrodie
21. 4. – 1400 Oravský Podzámok
			
– Sihelné
28. 4. – 1400 Sihelné – Beňadovo

5. 5. – 1430 Rabčice – Sihelné
12. 5. – 1400 Hruštín – Sihelné
19. 5. – 1430 Sihelné – Mútne
Muži I. trieda
7. 4. – 1600 Sihelné – Zuberec
14. 4. – 1600 Sihelné – Oravský
			
Podzámok
21. 4. – 1630 Žaškov – Sihelné
28. 4. – 1630 Sihelné – Klin

5. 5. – 1700
10. 5. 		
12. 5. – 1700
19. 5. – 1700
26. 5. – 1700
2. 6. – 1700
9. 6. – 1700
			
16. 6. – 1700
			

Rabča – Sihelné
Lokca – Sihelné
Sihelné – Dlhá
Breza – Sihelné
Sihelné – Zubrohlava
Novoť – Sihelné
Sihelné
– Medzibrodie
Oravská Polhora
– Sihelné
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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

Sihelník 2
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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

Sihelník 2
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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.

Sihelník 2

7. strana /10. 9. 2013

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
Ľuboš Šípoš
našich veľhôr.

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

Sihelník 2/2013 • Vyšlo 10. septembra 2013 • Ročník XIII. • 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 • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

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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Samospráva obce

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.
jednomyseľne
12. Schvaľuje
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-

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.

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.

Na záver Vám prajem radosť
zo Zmŕtvychvstania nášho Pána a krásne prežitie Veľkonočných
sviatkov.

Tu ma čaká veľmi zložitá a náročná úloha pri vybavovaní územ
ného a stavebného povolenia.

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.
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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
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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

Samospráva obce

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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Ročník XV.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samospráva obce

Sihelník 2

3. strana /8. 10. 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

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

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

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

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

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

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

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

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

Požehnanie nového futbalového ihriska

Dokončená regulácia potoka v strede dediny

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

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

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

Rekonštrukcia materskej školy

Zrekonštruovaný dom smútku

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

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

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

neráciu. Keď sa kriticky pozrieme
na to, ako vyzerá ihrisko po piatich či šiestich rokoch musíme
skonštatovať, že to čo je zničené
nepokazili naši škôlkari.
Preto Vás milá mládež prosíme aby ste hľadeli aj na to, že aj
Vy budete tiež raz rodičmi a veruže netuším, kde sa budú chodiť
hrať Vaše deti.
Kolektív MŠ
a deti ktoré ju navštevujú.

6. strana / 8. 10. 2014

Sihelník 2

Samospráva obce

Štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu
Dňa 8. 9. 2014 na zasadaní Obecného zastupiteľstva bola prerokovaná a schválená štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu v Sihelnom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zo života obce
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FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD PILSKOM
A BABOU HOROU

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

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

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

vybudovali nad Makarskou riviérou. Keď sa svätá omša skončila,
vybrali sme sa späť domov obohatení o krásne zážitky z našej púte.
Katarína
a Viktória Maslaňákové

Zo života obce
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FARSKÁ PÚŤ DO ŠAŠTÍNA
V roku 2014 si
na Slovensku pripomíname
450. výročie od prvého
zázraku, ktorý sa stal
na príhovor Panny Márie
v Šaštíne, a zároveň
50. výročie od potvrdenia
Sedembolestnej Panny
Márie za patrónku Slovenska
pápežom Pavlom VI.
Preto sa slovenskí biskupi
rozhodli tento rok zasvätiť
Sedembolestnej Panne Márii.
Aj naša farnosť sa rozhodla
vzdať úctu našej patrónke a 7. júna
sme sa v skorých ranných hodinách
vybrali na púť do Šaštína. A bolo nás naozaj hojne – tri plné autobusy pútnikov všetkých vekových
kategórií. Po dlhej ceste sme okolo 10. hodiny dorazili na miesto,

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

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

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

Po svätej omši pokračoval náš
súkromný program. Vybrali sme
sa na ďalšie mariánske pútnické
miesto – do Marianky. Ide o najstaršie pútnické miesto na Slovensku, historické záznamy siahajú
až do roku 1377. Tu sme mali možnosť zotrvať v tichej modlitbe pri
Panne Márii, osviežiť sa a nabrať
si vodu z prameňa. Mnohí sme si
tu spomenuli na Lurdy, pretože aj
tu sa udiali na príhovor Panny Márie viaceré zázraky a obrátenia.
V popoludňajších hodinách
sme sa presunuli pod hrad Devín
a podvečer sme sa ešte prešli Bratislavou – od Bratislavského hradu k nábrežiu Dunaja. Unavení,
ale spokojní a vďační sme o ôsmej
večer nasadli do autobusu a vydali sa na cestu domov.
Všetci sme naplnení novými zážitkami a prosíme aj naďalej o orodovanie Sedembolestnej Panny
Márie.
Zuzana Fernezová

12. strana / 8. 10. 2014

Sihelník 2

Zo života obce

Kam som nasmeroval
svoj život?
Po roku opäť navštívili
našu farnosť pátri Vincentíni.
Tak ako sme sa vlani počas
ľudových misií pripravovali
na slávenie veľkonočného
tajomstva, teraz už takmer
na konci veľkonočného
obdobia sme mali možnosť
zastaviť sa a obnoviť svoj
vzťah s Bohom. Obnova misií
sa uskutočnila v mariánskom
mesiaci máj, 22. – 25. 5.
Vzývaním Ducha Svätého sme
si vo štvrtok pri večernej svätej omši začali znovu pripomínať misijný odkaz. V homílii sme sa spoločne s pátrom Ondrejom zamýšľali nad tým, ako sme prežili uplynulý
rok, ako sme sa snažili žiť svoj kresťanský život, ako sa posolstvo misií prejavilo v našich vzťahoch, v našom konaní… Po svätej omši pokračoval program pre dospelých s pátrom Františkom, ktorý vo svojom
príhovore zdôraznil, aké dôležité
je prežívať ľudské radosti i trápenia
s Kristom, nebáť sa prejaviť v rodine
či na pracovisku ako odvážny kresťan, pretože ak žijeme v spojení s Ježišom, aj ovocie nášho života bude
sladké a budeme vydávať radostné
svedectvo o Bohu.
V piatok pri rannej svätej omši
témou homílie pátra Františka bol
hriech a jeho následky v našom živote. Následne bola našim starým
a chorým vyslúžená sviatosť pomazania chorých. V dopoludňajších hodinách misionári navštívili aj našich
trpiacich, ktorým fyzická slabosť
už nedovoľuje zúčastňovať sa liturgie v spoločenstve veriacich v chráme, a vyslúžili im sviatosť zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie. Popoludní už vysluhovali sviatosť zmierenia v kostole, až do večera. Medzitým celebroval páter Pavol svätú omšu za účasti detí. V príhovore sa zameral na Ježišov výrok
z evanjelia: „Aby ste sa milovali navzájom…“ (Jn 15, 17) Všetkých po-

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

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

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

li krstné sľuby, boli sme pokropení svätenou vodou a potom sme jednotlivo s horiacimi sviecami pristupovali k požehnanej vode, namočili sme si ruku a prežehnali sa – tým
sme vyjadrili spojenie s Najsvätejšou Trojicou, v mene ktorej nám bol
udelený krst, a teda účasť na Božom
živote.
Pri rannej svätej omši v nedeľu páter Pavol zameral pozornosť na Ježišovu rozlúčkovú reč pred nanebovstúpením. „Nenechám vás ako siroty…“ (Jn 14, 18) Aj keď občas máme
pocit, že Boh je ďaleko, že svoje trápenia prežívame sami, On nás neopúšťa, stále je s nami, aj v radostiach,
aj v trápeniach, aj v skúškach. Nebojme sa mu dôverovať. Pri druhej
svätej omši páter Ondrej zdôraznil potrebu „zladenia“ nášho života
s vierou, nemáme byť kresťanmi len
v kostole, ale máme si radostnú zvesť
preniesť aj do bežného života. Lebo
ten, kto miluje Boha, zachováva Jeho prikázania a prejavuje sa to v jeho zmýšľaní, reči, konaní… V závere
svätej omše misionári zasvätili našu
farnosť pod ochranu Nebeskej Matky, všetci sme sa presunuli k misijnému krížu, kde sme dostali požehnanie a pri individuálnom uctení kríža
pokľaknutím a bozkom po splnení
ďalších podmienok sme mohli získať
úplné odpustky.
Počas obnovy misií sme sa opäť
na chvíľku zastavili, prehodnotili
svoj život, uvedomili si jeho smerovanie… Mohli sme napraviť, čo sme
pokazili, mohli sme opäť nastúpiť
na správnu cestu… Veď všetci predsa chceme byť spasení… Musíme
však spolupracovať s Bohom na spáse svojej duše, pamätať na večnosť
a pričiňovať sa o dosiahnutie večnej blaženosti v každodennom živote. Nesmieme sa báť byť inými ako
tento svet, nesmieme sa hanbiť byť
Kristovými učeníkmi… Nech nám
dá Pán svoje požehnanie a odvahu
byť „soľou zeme a svetlom sveta“.
Zuzana Fernezová
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CESTA KU SKUTOČNÝM JASLIAM
Pred pár dňami som využil možnosť a zašiel som do Krakova na povestné predvianočné trhy. Stánky s ozdobami, keramikou, perníkmi, sladkosťami, vianočnými ozdobami... Proste bolo tam všetko, čo na taký trh patrí. Atmosféru dotvárali
vystúpenia rôznych spevákov a hudobníkov. Všetko bolo skvelé, avšak malo to jednu malú chybičku, za ktorú však nik nemohol! Slnečné, príjemné počasie skôr pripomínalo jar, než blížiace sa Vianoce!
Starší ľudia radi spomínajú,
že v minulosti bývalo na Vianoce iné počasie, ako dnes. Hovoria o treskúcich zimách, o metrovom snehu a veľkých závejoch.
Cesta do kostola bola v tých časoch namáhavá, ale zaiste aj romantická a radostná. Dnes už
nemáme ani silné mrazy, ani veľa snehu a keď sa objavia nejaké
záveje, odstráni ich technika.
Aj tohto roku pôjdeme
do kostola, aby sme sa, podobne ako betlehemskí pastieri, prišli pokloniť Spasiteľovi.
V tejto chvíli by mal byť v našich srdciach pocit radosti
a vďačnosti Bohu za tento dar
pre náš svet i náš život. Spolu
so svätým Pavlom by sme mali hovoriť: „Zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom.“ (Tit 2,11)
Je ale pre nás ľahké prežívať tieto sviatky v ich hĺbke

a v ich význame? Myslím si, že
je to pre nás veľmi ťažké. Musíme sa prebrodiť k zmyslu
Vianoc cez ešte väčšie záveje,
ako naši predkovia. Tieto záveje nám nikto neodhrnie, ak
to nespravíme my sami. Sú to
záveje, ktoré zakrývajú zmysel
Vianoc. V moderných Vianociach je často Boh neprítomný
a na Krista sa zabúda.
Prvý takýto závej, ktorý zakrýva zmysel Vianoc by sme
mohli nazvať „predvianočný zhon“. Pre mnohých ľudí
dnešnej doby sú na sviatkoch
najdôležitejšie darčeky, koláče
a stoly plné kadejakých dobrôt. Bez tohto by si Vianoce
nevedeli ani predstaviť. Hlavný odkaz Vianoc je až druhoradý. Uznáte sami, že je to veľmi silný závej, ktorý nedovolí
naplno spoznať a prežiť udalosť Ježišovho narodenia.

Druhý závej by sme mohli
nazvať „vianočné umenie“. Nie
že by sme v tejto chvíli nemali obdivovať krásu vianočných
betlehemov, alebo nežnosť vianočných kolied. Veď je v nich
vyjadrený veľký prejav viery
a lásky k Ježišovi. Všetka vianočná výzdoba a celá sviatočná atmosféra má byť prostriedkom k tomu, aby sme si živšie
uvedomili a pripomenuli udalosti príchodu Mesiáša pred
dvoma tisíckami rokov. Tešiť sa
len z množstva farebných svetielok, krásnej výzdoby a melodických kolied je málo. To
by sme ostali len na pol ceste
k tým „skutočným jasliam“!
Je ešte veľa iných závejov,
ktoré zakrývajú cesty vedúce
k pravému zmyslu Vianoc. Pýtajme sa: „Čo robiť, aby sme dokázali odstrániť tieto záveje?“ Pomôcť nám môžu pastieri. Keď

anjeli od nich odišli, povedali si: „Poďme teda do Betlehema
a pozrieme, čo sa to stalo, ako
nám oznámil Pán“. Pastieri sa
nezastavovali na pol ceste. Prišli rovno na miesto, kde našli
Máriu a Jozefa i dieťa uložené
v jasliach. Aj dnes záleží na tom
slove „poďme“. Nezastavujme
sa len pri vianočnom stromčeku, darčekoch, prestretom stole, vianočných piesňach... Poďme aj my rýchlo do Betlehema.
Nájdime Máriu a Jozefa a obdivujme ich lásku k Ježišovi.
A predovšetkým nájdime Ježiša
a povedzme mu: „Ďakujem ti, že
si sa pre mňa narodil. Ďakujem ti,
že si ma prišiel zachrániť. Nedovoľ, aby kadejaké záveje zatienili
tvoje narodenie!“
Prajem všetkým krásne a požehnané Vianočné sviatky!
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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Uznesenia zo zasadania obecného
zastupiteľstva
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (ďalej OZ)
ktoré sa uskutočnilo 3. 11. 2014
o 1630 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné – skrátené
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) Zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č.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. 1084 ostatné
plochy o výmere 377 m2 a E-KN
parc. č. 5099/1 zastavané plochy
o výmere 4 467 m2, avšak len tej
časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 404/2009
vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, zo dňa 15. 12. 2009 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 404/8 ost. pl. o vým. 198 m2
a to diel č. 9 o výmere 1 m2, C-KN parc. č. 404/8 ost. pl. o vým.
198 m2 a to diel č. 10 o výmere
18 m2, C-KN parc. č. 404/8 zast. pl. o vým. 198 m2 a to diel č. 11
o výmere 179 m2,
• E-KN parc. č. 5099/1 zast. pl.
o vým. 4 467 m2 avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 404/2009 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, zo dňa 15. 12. 2009 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 403/3 zast. pl. o vým. 72 m2, C-KN parc. č. 404/4 zast. pl. o vým.
5 m2, C-KN parc. č. 405/10 zast.
pl. o vým. 91 m2 za sumu 1,85 €/
m2, výška celej kúpnej ceny je
677,10 €, kupujúcemu Eva Kornhauserová, bytom Sihelné.
Jedná sa o priľahlé pozemky
k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Z celkového počtu prítomných
poslancov hlasovali za: Marián
Staš, Peter Staš, Vladislav Kornhauser, Mgr. Ľubomír Lucoň,
Margita Ďubašáková, Jozef Ferníza, Emil Bielak, Mgr. Ľubomír Piták; zdržali sa: 0; proti: 0
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.

2. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) Zákona
č.258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 5108/4 ost. pl. o vým.
21 590 m2, avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 2-873/2011 vyhotoveným Ing. Tomášom Bukovým, zo dňa 10. 11. 2011 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 1091/2 ost. pl. o vým. 48 m2 a C-KN parc. č. 1090/5 ost. pl. o vým.
107 m2 za sumu 1,85 €/m2 výška
celej kúpnej ceny je 286,75 €, kupujúcemu Václav Tarčák, bytom
Sihelné.
Jedná sa o priľahlé pozemky
k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Z celkového počtu prítomných poslancov hlasovali za: Jozef Ferníza, Vladimír Kornhauser, Mgr. Ľubomíra Nováková,
Peter Staš, Margita Ďubašáková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Marián Staš, Emil Bielak; zdržali sa: 0;
proti: 0.
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.
3. Žiadosť pána Miloša Maslaňáka, bytom Sihelné o predlženie
nájomnej zmluvy na dva roky.
4. Schvaľuje finančný príspevok na deti, ktoré navštevujú záujmové útvary Centra voľného času
Maják na rok 2015 a zároveň Vás
žiadame o zaslanie prepočtu nákladov na jedného žiaka.
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Spojenú
školu internátnu M. Urbana v Námestove vo výške 100 €.
6. Žiadosť Rímskokatolíckej
cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie o poskytnutie dotácie na mzdy
a prevádzku školských zariadení
bude zaradená do rozpočtu obce
na rok 2015.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Marty Kozákovej, bytom Sihelné o zhotovenie
osvetlenia k jej rodinnému domu
z dôvodu, že sa nejedná o miestnu
komunikáciu.
2. Žiadosť OHL ŽS, Bratislava o predlženie termínu pre rozkopávku miestnych komunikácií
na stavbu ZÁSOBOVANIE VO-

Milí spoluobčania
Touto cestou chcem poďakovať
všetkým občanom, ktorí sa volieb zúčastnili a vložili do mňa dôveru. Verím, že pomocou poslancov obecného zastupiteľstva a aj Vás milí spoluobčania sa mi to podarí túto funkciu
zvládnuť a svoje ciele splniť.
Vďaka patrí bývalému pánovi starostovi za vykonanú prácu a všetkým
poslancom, ktorí strávili v obecnom
zastupiteľstve predchádzajúce roky.
Sme na začiatku Vianoc a Nového roka, preto mi dovoľte, aby
som všetkým obyvateľom našej obce v mene svojom i v mene pracovníkov obce zaželal príjemné, pokojné sviatky, a aby rok 2015
bol pre Vás všetkých úspešný.
A na záver Vás chcem všetkých pozvať na Batôžkový, Obecný
ples a futbalový turnaj o Sihelský pohár.
Mgr. Ľubomír Piták
DOU A KANALIZÁCIA ORAVSKÉHO REGIÓNU– 2. ETAPA.
Mgr. Jozef Gabriel, starosta obce
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadania OZ,
ktoré sa uskutočnilo 15. 12. 2014
o 1300 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce.
2. Že starosta obce Sihelné
Mgr. Ľubomír Piták zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
3. Že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Peter Staš, Jozef Ferníza, Mgr. Ľubomír Luscoň,
Mgr. Ľubomíra Nováková, Ľubomír Vonšák, Dáša Chudiaková,
Vladimír Bielak, Dušan Grobarčík.
D. Ukladá:
1. Predsedom komisii vybrať
členov do komisii a navrhnúť plán
činnosti komisií.
E. Schvaľuje:
1. Program rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva.
2. Za zástupcu starostu obce
Mgr. Ľubomíra Luscoňa.
3. Mgr. Ľubomíru Novákovú
za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
4. Komisie, a to kultúrnu, športovú a stavebnú spojenú s verejným obstarávaním.

5. Predsedu kultúrnej komisie
Mgr. Ľubomíru Novákovú.
6. Predsedu športovej komisie
Petra Staša.
7. Predsedu stavebnej komisie
a verejného obstarávania Jozefa
Fernizu.
8. Odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 25 €
za zasadanie, ktorá bude vyplatená raz ročne.
9. Odmenu kontrolórke a zapisovateľke obecného zastupiteľstva
vo výške 25 € za zasadanie, ktorá
bude vyplatená raz ročne.
10. Schvaľuje plat starostu obce
podľa § 3. ods. 1 zák. č. 253/1994
Z. z. v sume 1 632 € a podľa § 4
ods. 2. zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 26,8 %.
11. Zásady o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Sihelné.
12. VZN č. 1/2014 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sihelné.
13. Žiadosť Mgr. Jozefa Gabriela, bytom Sihelné 478 o preplatenie 33 dní nevyčerpanej dovolenky vo výške 3 149,85 €.
14. Komisiu na majetkové priznanie starostu obce poslancov:
Peter Staš, Jozef Ferníza, Mgr. Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra
Nováková, Ľubomír Vonšák, Dáša Chudiaková, Vladimír Bielak,
Dušan Grobarčík, Marián Staš.
F. Neschvaľuje:
1. Obecnú radu obce Sihelné.
starosta obce,
Mgr. Ľubomír Piták

Samospráva obce
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15. 12. 2014 Zľava: kontrolórka Anna Luscoňová, poslanci: Vladimír Bielak, Dáša Chudiaková, Jozef Ferníza, Ľubomír Vonšák, starosta obce
Mgr. Ľubomír Piták, poslanci: Peter Staš, Dušan Grobarčík, Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Marián Staš – chýba e-foto františek vorčák

Výsledky volieb do orgánov územnej
samosprávy v obci Sihelné v roku 2014
Komunálne voľby sa konali v sobotu 15. 11. 2014 od siedmej hodiny a prvýkrát trvali len
do ôsmej hodiny večer.
Volebná účasť bola opäť nadpriemerná 57,66% ale nižšia
oproti volebnej účasti z roku
2010 kedy bola 64,33%.
Z dvoch kandidátov na starostu obce voliči zvolili za nového starostu obce Mgr. Ľubomíra
Pitáka s počtom 451 hlasov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
• Mgr. Jozef Gabriel 372 platných
hlasov
• Mgr. Ľubomír Piták 451 platných hlasov.
Za starostu obce bol zvolený Mgr. Ľubomír Piták (SMER
– sociálna demokracia) s počtom 451 platných hlasov.
Kandidáti, ktorí boli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov
v ich rámci v poradí podľa počtu
získaných hlasov:

• Ľubomír Luscoň Mgr., SMER
sociálna demokracia, 373;
• Ľubomíra Nováková Mgr.,
SMER sociálna demokracia, 352
• Ľuboš Vonšák, Kresťansko-demokratické hnutie, 278;
• Peter Staš, nezávislý kandidát,
278;
• Marián Staš, nezávislý kandidát, 275;
• Jozef Ferniza, nezávislý kandidát, 246;
• Dáša Chudiaková, Kresťanskodemokratické hnutie, 229;
• Vladimír Bielak, Sieť, 224;
• Dušan Grobarčík, nezávislý
kandidát, 219;
Nahradníci – kandidáti, ktorí
neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
• Oľga Hajdučáková Mgr., SMER
sociálna demokracia, 219;
• Tomáš Pindjak, Sieť, 216;
• Jozef Chudják Bc., Kresťanskodemokratické hnutie, 198;
• Margita Ďubašáková, Kresťansko-demokratické hnutie, 196;
• František Grižák, Sieť, 189;

• Miroslav Brandys, Kresťanskodemokratické hnutie, 187;
• Beata Grižáková, Mgr., SMER
sociálna demokracia, 164;
• Peter Ďjubašák, SMER sociálna
demokracia, 154;
• Ján Sivoň, Sieť, 152;
• Katarína Vorčáková, Mgr.,
SMER sociálna demokracia, 141;
• Anton Vnenčák Mgr. Kresťansko-demokratické hnutie, 138;
• Stanislav Kekeľák, SMER sociálna demokracia, 112;

• Jozef Grižák, Sieť, 112;
• Pavol Vnenčák, Ing., Sieť 106;
• Alena Vojtašáková Mgr., Kresťansko-demokratické hnutie 103;
• František Chromčák, Sieť, 98;
• Karol Ferneza, Kresťansko-demokratické hnutie 89;
• Jana Pavilková, Mgr., Smer so
ciálna demokracia, 76;
• Pavlína Fernezová, Smer sociálna demokracia, 76.
Zápisnica z komunálnych volieb v Sihelnom

Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí
regiónu Biela Orava

VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU OBCE SIHELNÉ
MESIACE
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

PLASTY
23. 1.
23. 2.
23. 3.
28. 4.
27. 5.
24. 6.
24. 7.
24. 8.
23. 9.
23. 10.
26. 11.
21. 12.

PAPIER
30. 1.
27. 2.
27. 3.
29. 4.
28. 5.
25. 6.
20. 7.
27. 8.
16. 9.
28. 10.
27. 11.
–.

SKLO
14. 1.
11. 2.
11. 3.
13. 4.
11. 5.
8. 6.
1. 7, 27. 7.
13. 8.
2. 9., 24. 9.
14. 10.
12. 11.
10. 12.
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Roráty
Neznáme slovo, či čaro adventu? Dnešný svet je obklopený rýchlosťou, povinnosťami,
schôdzkami, zábavou, vidinou zárobku, a to je kolotoč, ktorý sa točí neustále dookola. Nemáme čas
zastaviť sa a rozmýšľať nad svojím životom. Adventný čas nech
nie je len časom nákupnej horúčky, nech má pre nás predovšetkým
duchovný obsah. Dňa 13. decembra sme mali možnosť zažiť hlbokú oslavu Božej Matky.
Za svetla sviečok sa v našom
kostole slávili „roráty“. Roráty predstavujú špecifickú podobu
rannej mariánskej omše v adventnom čase, ktorej názov je odvodený z úvodného spevu „Rorate caeli, desuper...“ – Roste nebesia z výsosti...
Roráty začínajúce skoro ráno
pred svitaním pripomínajú staré prorocké texty, ktoré hovoria

o tom, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“.

V minulosti boli rorátne sv. omše v adventnom čase na každo-

dennom poriadku, zúčastňovalo
sa ich množstvo ľudí, ba dokonca celé rodiny so svojimi malými
deťmi. Ľudia vstávali veľmi skoro a úzkym chodníčkom po vŕzgajúcom snehu smerovali do susednej Rabče. Neboli hodiny či budíky a horlivé staré ženy, s lampášmi v ruke vstávali v noci a ponáhľali sa na omšu, nakoniec však
mrzli pred zatvoreným kostolom.
Po omši, cestou domov, keď sa začalo rozvidnievať, zisťovali, že ich
široké sukne mali oblečené naopak a hrubé vyšívané odievačky
prehodené opačne. Napriek týmto „trapasom“, skorému vstávaniu a náročnej ceste, častokrát
brodiac sa snehovými závejmi ľudia mali v obľube rorátne omše.
Je mnoho tmy, ktoré má naša doba, ale aj v nej sa má narodiť
Kristus – Svetlo. Ako aj deti sa celý advent usilujú robiť dobré skutky, buďme aj my k sebe dobrí a milí. Nech tajomstvo betlehemskej
noci žiari všetkým... Deťom, mladým a aj tým starým.
Mgr. Jana Vonšáková

Dáša Chudiaková, Sihelné

Praje všetkým svojim zákazníkom aj ostatným
spoluobčanom pokojné prežitie
Vianočných sviatkov
a počas celého nastávajúceho Nového roku 2015

Vám prajem
• dobrú náladu, pretože s ňou je život veselší
• šťastie, pretože sním je život jednoduchší
• peniaze, pretože s nimi si môžete užívať život plnými dúškami
• ale hlavne Vám prajem pevné zdravie, vzájomné porozumenie
a Božie požehnanie, pretože bez neho je nám to všetko úplne
zbytočné!
D.Ch

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...

Informácia

Sihelník 3
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REFERENDUM O RODINE: HISTORICKÁ
VÝZVA PRE VŠETKÝCH, KTORÍ ŽIJÚ
V NÁDEJI…
Na základe občianskej
petície s vyše 400 tisíc
podpismi a rozhodnutia
prezidenta Slovenskej
republiky sa
7. februára 2015
uskutoční referendum
o záležitostiach týkajúcich sa
ochrany práv rodiny.
Prečo je potrebné zúčastniť sa
referenda? Tu naozaj nejde o voľbu poslancov, starostov na 4 – 5
rokov. Je to výzva pre nás všetkých, ktorým záleží na tradičných
hodnotách, pre ktorých je rodina ako čosi samozrejmé. Lenže je
tu nebezpečenstvo, že nám začne
malá menšina presadzovať myšlienky im blízke ako životný štýl
pre všetkých. Aby našim deťom
už od materskej školy nevštepovali rôzne sexuálne praktiky, prá-

vo na voľný sex, právo na výber pohlaví, podľa toho ako to momentálne cíti… a keď to dieťa alebo rodič odmietne, tak bude postihovaný (čo sa už stalo v Nemecku).
Podpora manželstva ako zväzku muža a ženy, právo dieťaťa
na otca a matku a prednostná zodpovednosť rodičov za výchovu svojich detí sú trvalé kresťanské hodnoty, ktoré nám nemôžu byť ľahostajné. Stále častejšie sa však u nás
a vo svete spochybňuje chápanie
a oslabuje význam manželstva,
rodiny a základných ľudských
práv. Preto bude referendum dôležité nielen vo vnútroštátnom,
ale aj v medzinárodnom kontexte.
Ja aj s mojou rodinou sa referenda zúčastnim a hlasovať budem
3-krát áno.
Anna Chudjáková
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
Najstarší občania
Anna Vonšáková, Pavol Sučák
85 rokov:
Jozefína Fernezová, Žofia Grobarčíková, Jozef Juráš, Apolónia Juritiaková, Johana Kozáková, Anton Luscoň, Karol Sivoň, Jozef Vronka
80 rokov:
Ondrej Brandys, Mária Gocoliaková, Ignác Chudják, Ignác
Chudják
75 rokov:
Žofia Bielaková, Pavol Ferneza, Paulína Fernezová, Pavlína
Fernezová, Jana Grobarčíková,
Margita Chromčáková, Emil
Chudjak, Jana Juriťáková
70 rokov:
Jozef Bielak, Pavol Butor, Margita Ďubašáková, Anna Grobarčíková, Žofia Grobarčíková,
Ignác Luscoň, Terézia Mlynarčíková, Anton Pindjak, Vendelín Staš, Karol Vnenčák, Margita Vojtasová
65 rokov:
Mária Ďubašáková, Jozef
Gabriel, Jozef Chudjak, Jozef
Chudjak, Zdena Mazuráková,
Petron Murin, Florian Pindjak,
Štefan Pjontek, Žofia Rusnáková Ján Staš, Jana Vnenčáková
60 rokov:
Anna Bielaková, Margita
Gabrielová, Milan Genšiňák,
Marta Chudiaková, Margita
Klušáková, Jozef Kozák, Margita Maslaňáková, Karol Rusnák, František Sivoň, Emília
Vonšáková
50 rokov:
Ján Belkoťak, Anton Brezoňák,
Anna Ďubašáková, Ján Ferneza, Pavol Ferneza, Jozef Ferniza, Jozef Gabriel, Veronika
Gabrielová, Štefan Glovaťák,
Marta Grižáková, Helena Gužiňáková, Anna Chudjáková,
Božena Juritiaková, Anna Kormančíková, Viera Kozáková,
Margita Ľudmová, Jozef Mazurák, Anna Mazuráková, Mária Mazuráková, Marta Rusnáková, Mária Skurčáková, Miroslav Vnenčák, Marta Vnenčáková, Mária Vonšáková, Katarína Vorčáková.
Jubilanti k 16. 12. 2014
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Obecný ples
Obec Sihelné
organizuje 3. januára 2015
v kultúrnom dome Obecný ples
VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ
Vstupenky
si môžete zakúpiť
na známych miestach

Batôžkový ples

Rodinný batôžkový ples!
V duchu myšlienky ,,všetci sme jedna veľká rodina, tak sa
bavme spolu“, sa snažíme už 6 rokov počas Vianočných sviatkov, rozbehnúť tradíciu rodinných batôžkových plesov, symbolicky k sviatku Sv. rodiny.
Už 6 rokov sa poväčšine stretávame tie isté rodiny, mamky,
ockovia, starí rodičia a deťúrence, ktoré vždy za ten rok o čosi
podrastú. Spolu sa zabávame, súťažíme, každý, kto zahrá na nejaký hudobný nástroj alebo zaspieva, je obdarený naším obdivom a potleskom.
Z jasličiek sa nám rozdáva láska! Sme k sebe o čosi milší a pozornejší. Prichádza k nám cez rozžiarené oči malého dieťaťa.
Prečo sa o to nepodeliť aj s ostatnými a vzájomne sa utvrdiť
v tom, že rodina je pre nás neskutočným darom. Môcť sa oprieť
jeden o druhého, byť si vždy na pomoci, podeliť sa s radosťou
ale aj smútkom a trápením.
Deti sú darom pre svojich rodičov a rodičia sú darom pre svoje deti!
Navzájom sa obdarujme záujmom o tých druhých a keďže
sme aj ako farnosť jedna veľká rodina, príďte aj ostatní medzi
nás so svojimi rodinkami a umocnime kúzlo Vianoc naším spoločným stretnutím, na ktoré Vás srdečne pozývame...
Dňa 28. 12. 2014 o 15 00 hod
Kultúrny dom Sihelné
RODINNÝ BATÔŽKOVÝ PLES!
Cena vstupného je 7 eur na rodinu (DJ, káva, čaj)
Obdarujme sa navzájom, tak treba doniesť niečo
maličké do tomboly! Doneste si so sebou aj batôžky s občerstvením! Každý, kto predvedie svoj talent v hudbe, tanci, speve a hovorenom slove dostane špeciálnu odmenu! Všetci sa na Vás tešíme!
Farské rodiny!

Futbalový turnaj
o Obecný pohár Sihelné
Futbalový klub Sihelné poriada
futbalový turnaj
o Obecný pohár Sihelné
USKUTOČNÍ SA 27. – 28. 12. 2014
v školskej telocvični
PRÍĎTE POVZBUDIŤ SVOJICH FAVORITOV

POČET OBYVATEĽOV
SIHELNÉ k 16. 12. 2014
2112 obyvateľov
Narodených – 21 detí
Prihlásených – 6 občanov
Zomrelých – 14 občanov
Odhlásených – 25 občanov

Mládežnícky
zbor…
Chcete nejako spestriť
liturgiu v Sihelnom?
POZÝVAME VŠETKÝCH,
KTORÍ RADI SPIEVAJÚ
ALEBO HRAJÚ NA NEJAKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ,
ABY SA PRIDALI DO MLÁDEŽNÍCKEHO ZBORU. Tento zbor založili pred nedávnom sestry Bjelákové. Môžu sa pridať žiaci zo základnej školy, ale aj stredoškoláci.
Tak neváhajte a pridajte sa!!!
M. Chudjáková

VITAJTE MEDZI
NAMI – narodení
Narodení do 19. 12. 2014
Marta Bieláková, Mária Brontvajová, Veronika Gabrielová, Zuzana Gabrielová, Zuzana
Genšiňáková, Anna Grižáková,
Katarína Grižáková, Lucia Gužiňáková, Anna Chudjaková, Jana Jagelková, Lenka Kolčáková,
Marta Kormančíková, Michaela Kozáková, Janka Mačincová,
Barbora Maslaňáková, Mária
Mlynarčíková, Mária Padušňáková, Jana Pavilková, Miroslava Rajniaková, Parícia Rajniaková, Gabriela Rusnáková, Erika Skurčáková, Lenka Vnenčáková, Martina Vonšáková

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

do 16. 12. 2014
Erik Grobarčík, Jozef Gura, Jozef Chudják, Jozef Jagelka, Johana Jančová, Ján Kováč, Pavol Kovalíček, Vendelín Masničák, Roman Sivoň, Apolónia Sivoňová, Jozef Tomašák, Pavlína Vonšáková, Žofia
Vonšáková, Žofia Vonšáková
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Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

VEĽKONOČNÁ RADOSŤ
Svet je plný symbolov. Vianoce sú spojené s jasľami
a betlehemom, k Veľkej noci patrí baránok, symbolizujúci obetu. S Veľkou nocou
sa spája aj množstvo zvykov,
tradujú sa z generácie na generáciu a dotvárajú veľkonočnú atmosféru. Sú to však
iba symboly a zvyky, ktoré
nemôžu zakryť pravý odkaz
sviatkov. Aj keby sa všetky
čokoládové vajíčka a figúrky roztopili a všetky voňavky
stratili svoju vôňu, ešte stále nepominul dôvod na radosť. Pretože veľkonočná radosť sa ukrýva úplne inde. Je
to radosť z víťazstva!
„Toto je deň Krista Pána,
radujte sa aleluja...“
Veľkonočná udalosť tvorí
podstatu kresťanských sviatkov. Veľkonočné víťazstvo je
pre kresťanov najradostnejšia
udalosť v dejinách spásy. Pán
neba i zeme zomiera i vstáva,
aby priniesol najväčšia obetu
a tak odčinil hriech prvých ľudí.
Ježiš svojim zmŕtvychvstaním získal hneď niekoľko víťazstiev. Zvíťazil nad peklom
i diablom, ktorý bol porazený na dreve kríža. Zvíťazil nad
smrťou, veď zmŕtvychvstanie sa pokladá za najväčší zázrak. Porazil všetkých nepriateľov pravdy, ktorí mu napriek
mnohým zázrakom nechceli
veriť. Rozptýlil všetky pochybnosti apoštolov, ktorým sa
po vzkriesení často zjavoval.
Najväčším triumfom je však
víťazstvo nad svetom. On začal svetu vládnuť a svet musel
uznať jeho velkosť.
Ježišove víťazstvá by mali priniesť do nášho života pokoj a radosť. Pokoj je darom
veľkonočných udalostí. A kde
je pokoj, tam musí byť aj radosť. Kto je šťastný, mal by sa
so svojim šťastím podeliť. Je to
výzva hlavne pre dnešný svet.
Dnešná doba je charakteris-

tická napätím a stresom. Každý sa ponáhľa a nikto nemá
na nič čas. A tak v kolotoči každodenných povinností človek
túži po pokoji a hľadá aspoň
malú oázu pokoja. A tak znova
a znova zaznievajú do uší Ježi-

šove slová: „ Pokoj vám, nebojte sa ... Som s vami až do skončenia sveta!“ Ježišove slová by
nás mali napĺňať dôverou. Aj
vo chvíľach, keď sa sviatočné okamihy pominú a my sa
znova vrátime k svojim každo-

denným povinnostiam a trápeniam. Nosme zvesť o Ježišovom víťazstve stále v sebe.
Staneme sa tak veľkonočnými
ľuďmi.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO

o 16 00 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné

• Pre záujemcov je na inter‑
netovej stránke obce Sihelné
www.obecsihelne.sk zverejnený
celý text zápisnice aj s uznese‑
ním.

A. Berie na vedomie:
1. Polročnú správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od júna
do decembra 2014.

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastu‑
piteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 30. 1. 2015
o 1630 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné.
Obecné zastupiteľstvo
obce Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách
za obdobie IV. štvrťroka 2014
2. Majetkové priznanie starostu
obce.
E. Schvaľuje:
1. Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom na základe § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
1. konštatuje, že
a) – s poukazom na § 2 ods. 2 zák.
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v otázke dovolenky starostu považuje
za primerané uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov), že
starosta má dovolenku v rovnakej
výmere ako jemu podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej skupine,
b) – na základe § 152 ods. 8
písm.  c) Zákonníka práce č.
311/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov – patrí starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom
rozsahu ako zamestnancom obecného úradu,
2. poveruje starostu obce, aby
pracovný poriadok Obce Sihelné
doplnil o konštatovanie uvedené
v bode 1 tohto uznesenia.“
2. Vstup obce Sihelné do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Biela Orava so sídlom
v Beňadove 66, Mútne a zaradenie
obce Sihelné do územia tohto verejného súkromného partnerstva.
3. Žiadosť OVS a. s., Bysterecká
2180, Dolný Kubín o stanovisko
obecného zastupiteľstva k zmene
stavby pred dokončením na stavbu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“jedna sa o vetvu  A-2 v dĺžke
784,33 m.

4. Návrh VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Sihelné.
5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Sihelné a komisii obecného zastupiteľstva
6. Dášu Chudjakovú, Katarínu
Chudiakovú a Paulínu Fernézovu
za členov kultúrnej komisie a jej
činnosť.
7. Tomáša Pindjaka, Štefana Sunegu za členov športovej komisie
a jej činnosť.
8. Staša Mariána, Grobarčíka
Dušana za členov stavebnej komisie a verejného obstarávania a jej
činnosť.
9. Všetkých poslancov za členov
komisie na majetkové priznanie.
10. Žiadosť farského úradu v Sihelnom o finančný príspevok
z rozpočtu obce na aktivity spojené s deťmi a mládežou. Časť finančných nákladov vynaložených
na tieto akcie budú hradené obcou.
11. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o zakúpenie vešiakov
na chodbu v školskej jedálni.
12. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o schválenie príspevku vo výške
2 000 € na zakúpenie ostatného inventáru, ktorý je potrebný na fungovanie konvektomatu.
13. Žiadosť pani Dáše Chudiakovej, bytom Sihelné 122 o odpustenie poplatku za prenájom priesto-

rov kultúrneho domu a spotrebovanú energiu pri organizovaní Batôžkového plesu.
14. Žiadosť pána Henricha Bečára, bytom Drietoma 182 s prechodný pobyt Klin 459 o prenájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice za účelom prevádzkovania predajne potravín a rozličného tovaru.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť manželov Marty a Jozefa Jašakových, bytom Sihelné
44 o odpredaj obecného pozemku, pretože sa nejedná o obecný
pozemok.
2. Žiadosť pána Gužiňáka Františka o odpustenie poplatku
za miestny komunálny odpad.
3. Žiadosť vedúcej školskej jedálne
o príspevok na stravovanie pre cudzích stravníkov, dôchodcov a osamelých občanov. Ku každej žiadosti sa bude pristupovať individuálne.
4. Žiadosť pani Feriančíkovej Jany DOXXbet, s. r. o. , Kálov 356,
Žilina o umiestnenie automatu
na športové stávky.
5. Žiadosť Ing. Petra Pitáka, bytom
Sihelné o výstavbu budovy s nebytovými a bytovými priestormi.
Mgr. Ľubomír Piták
starosta obce
UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastu‑
piteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 17. 3. 2015

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2014
OBCE SIHELNÉ V EURÁCH
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy spolu:
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu:
z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a reklama
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie pozemné
Program 8: Školstvo
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Sociálne služby
Program 13: Administratíva
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

Obecné zastupiteľstvo
obce Sihelné

E. Schvaľuje:
1. Vypracovať územný plán obce
Sihelné.
2. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Rabčice o finančný príspevok pri príležitosti osláv 360-tého
jubilea založenia katolíckej farnosti
Rabčice vo výške 100 €.
3. Žiadosť pani Ďubekovej Marcely, bytom Sihelné 125 o prenájom bytu v bytovej jednotke 215
na dva roky podľa VZN o bytoch.
4. Žiadosť pána Rajniaka Zdenka, bytom Sihelné 98 o prenájom
bytu v bytovej jednotke 485 na dva
roky podľa VZN o bytoch.
5. Žiadosť folklórneho súboru
Sihelček o preplatenie autobusu
do Nižnej na súťaž Oravské krpčeky dňa 25. 3. 2015.
6. Text obecnej kroniky.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Márie Sušienkovej, bytom Sihelné 215 o pridelenie viacizbového bytu v bytovej
jednotke 215 z dôvodu, že tento
byt je momentálne prenajatý.
2. Žiadosť pána Petra Chudiaka
bytom Sihelné 453 a Mária Pitaka,
bytom Sihelné 494 o organizovanie veľkonočnej zábavy.
Mgr. Ľubomír Piták
starosta obce

Bežný rozpočet v eurách
2014
čerpanie
670 306
49 522
-31 451
-493 988

Kapitálový rozpočet v eurách

2014
2014
2014
2014
plnenie
plnenie
rozpočet čerpanie
%
%
687 032
97,57
210 195 209 900
100,14
30 500
162,37
31 273
100,57
520 474
94,91 -369 196 375 685
98,27

2014
rozpočet

-45 873
38 722
118,47
-1 458
1 637
89,06
-29 198
26 543
110
-5 200
-100 763 121 659
82,82 -36 274
-8 248
6 765
121,92
-21 229
27 763
76,46
-1 505
-2 622
-140 338 127 888
109,74 -54 806
-13 338
17 334
76,94 -10 993
-13 721
14 250
96,29
-33 850
46 754
72,40 -255 631
-6 942
9 550
72,70
-77 524
81 609
94,99
Rozpočet v eurách
930 023 927 432
100,28
-894 635 927 432
96,46

5 200
28 000

100,00
129,55

4 123
67 375
16 720
12 000
234 337

63,60
81,35
65,74
109,09
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UVÍTANIE DO ŽIVOTA
Narodí sa dieťa. Radosť. Šťastie. Ja hovorím, že to je zázrak.
Potom ho rodičia prinesú do kostola, aby prijalo prvú sviatosť.
Krst. Je z neho kresťan.
Pán starosta Mgr. Ľubomír Piták sa rozhodol vrátiť k starej tradí‑
cii a privítať deti aj ako nových občanov v našej obci.

Dňa 23. marca 2015 ich ča‑
kal na obecnom úrade. Pre ro‑
dičov pripravil malé občerstve‑
nie, pre deti malú pozornosť.
Kolíska a goralská košieľka ča‑
kali na spoločné vyfotografova‑
nie.

Deti si túto udalosť ešte nebudú
pamätať, ale pripomenú ju im fotografie, ktoré každý rodič dostal.
Rodičia mali možnosť stretnúť sa,
porozprávať, na chvíľu zastaviť
ten neustály zhon, v ktorom v tejto dobe žijeme.
Ľ. Nováková

Príhovor starostu obce
ZOSTATKY FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV

Číslo účtu
Stav k 15. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2014
1394
29599
4006972001 – bežný účet
4006976010 – odpadový účet
936
144
4006970006 – réžia ŠJ
7
2
2583
783
4006978008 – stravovací účet ŠJ
1713
1038
4006976002 – sociálny fond
4740
5475
4006974007 – bytový fond
4006971009 – teplo
317
10
181
157
4006974015 – sociálny účet
4006977013 – dotačný účet
0
0
4006973004 – dotačný účet
0
0
4006975018 – dotačný účet
28
28
Pokladňa
370
0
Ceniny
0
504
Spolu
12267
37740

Jar – krátke slovo, ale má v sebe veľkú moc. Jar je obdobie
znovuzrodenia, začiatok nového života.

Pre nás, má však toto obdobie oveľa väčší význam, pretože sú
pred nami najväčšie sviatky, počas ktorých si pripomíname utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Vzkriesenie Pána Ježiša je pre nás príkladom, čo máme vo svojom živote aj my uskutočniť.
Ježiš vo veľkonočné ráno vstal z mŕtvych a začal nový život
v oslávenom tele.
Preto si želám, aby každý jeden z nás našiel zmysel života
v Zmŕtvychvstalom Kristovi.
Príjemné a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov, maminkám a dcérkam veľa vody, šibačov, chlapom a chlapcom veľa zábavy a všetkým radostnú rodinnú pohodu praje v mene
svojom a v mene pracovníkov Obecného úradu, starosta obce
Mgr. Ľubomír Piták

STAV ZÁVÄZKOV

Stav k 15. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2014
Nesplatený úver 210416
162971
162307
ŠFRB 1%
54730
54559
ŠFRB 0 %
25344
25131
2948
2580
Leasing – octavia:
32685
31475
Leasing v JCB
Neuhradené faktúry
78839
73998
Neuhradené faktúry ŠJ
0
1059
Záväzok voči zamestnancom
0
18597
Záväzok voči zdrav.a soc.poist
0
8083
Záväzok voči daňovému úradu
0
3198
Spolu
357516
380986
STAV POHĽADÁVOK
Stav k 31. 12. 2014
Neuhradené odb. fa
472
Neuhradený nájom byt.a neb.priestory 1593
Neuhradený popl. za odpad
4011
Neuhradený popl.– Daň z nehnut.
4355
Iné pohľadávky
320
Spolu
10751
Vypracovala: Mgr. Vlasta Kutláková
Schválil: Mgr. Ľubomír Piták, starosta obce

Budú z nich starostovia?
V učebných osnovách máme
okrem učiva aj rôzne exkurzie.
A tak sa pani učiteľky s našimi
druháčikmi vybrali na obecný
úrad.
Čakal ich tam pán starosta, ktorý im porozprával o svojej práci a previedol ich priestor-

mi obecného úradu. Potom sa zapísali do knihy návštev a dostali starostovské perá. Prekvapenie čakalo pani učiteľky po návrate do školy, keď sa opýtali, kto
by sa chcel stať starostom. Takže,
pozor pán starosta, rastie ti konkurencia!
Ľ. Nováková
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Občanom, fyzickým a právnickým osobám, spoločenským
organizáciám, združeniam...

Na zamyslenie

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN – O) SIHELNÉ,

Ako si vychovať zo svojho dieťaťa zločinca alebo extrémistu

OZNÁMENIE OBCE O PRÍPRAVE OBSTARÁVANIA
Obec Sihelné ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.(2) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj územia svojej obce vrátane zlepšenia kvality životného prostredia obce pristúpi v najbližších dňoch v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhlášky č. 55/2001 Z.z. k zabezpečeniu vypracovania nového územného plánu obce Sihelné.
Preto s istým časovým predstihom a vo väzbe na ustanovenie § 19b ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení
o z n a m u j e,
verejnosti t.j. občanom, fyzickým a právnickým osobám,
spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, podnikateľom..., že v najbližších dňoch začne obstarávať
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN – O) SIHELNÉ.
Novým územným plánom obce sa vytvoria oproti súčasnému územnému plánu obce Sihelné optimálnejšie
predpoklady pre trvalý súlad všetkých činnosti na území obce i v jej blízkom okolí, ako i komplexnejšie a modernejšie predpoklady zachovania prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území. Nový územný plán
bude slúžiť obci ako najaktuálnejší územnoplánovací nástroj riadenia, usmerňovania, regulovania a harmonizácie všetkých, nielen stavebných, činností na území obce
Sihelné.
V tejto súvislosti Obec Sihelné bude žiadať občanov, fyzické
a právnické osoby, spoločenské organizácie, občianske združenia, podnikateľov... o zasielanie, či poskytovanie námetov, podnetov, zámerov, požiadaviek, podkladov atď. pre vypracovanie
nového územného plánu obce (napr. zámery na nové stavebné
pozemky, námety na nové urbanistické, architektonické a stavebné riešenia, námety na rozvoj cestovného ruchu, turizmu,
rekreácie, športu, občianskej vybavenosti, námety pre zlepšenie
ochrany životného prostredia, ochrany prírody, kultúrnohistorických hodnôt územia, námety na nové komunikácie, na nové
inžinierske siete atď.).

1. Už od prvých krokov vášho dieťaťa je potrebné dávať mu všetko, čo
si len zmyslí, aby nemalo pocit, že mu niečo chýba.
2. Usmievajte sa s uznaním, keď vaše dieťa vysloví hrubé alebo vulgárne slovo.
Bude sa domnievať, že povedalo niečo múdre, vtipné a je rovné dospelým.
3. Držte ho čo najďalej a najdlhšie od vplyvu kresťanskej viery. Nikdy
sa pred ním nezmieňujte o Bohu a nechoďte s ním do kostola.
Bude mať slobodu vybrať si svetonázor, až samo dospeje.
4. Nikdy mu nevytýkajte, keď urobí zlú vec. Mohlo by mať z toho komplexy.
5. Dôsledne robte všetko za neho, upratujte po ňom.
Bude mať predstavu, že za neho budú robiť všetko všetci avšade.
6. Dovoľte dieťaťu všetko čítať, na všetko sa dívať v televízii alebo
na internete.
Aby nemalo pocit, že má menej informácií ako jeho vrstovníci.
7. Hádajte sa v jeho prítomnosti, klamte pred ním a robte všetky zlé veci.
Bude mať už z domu vzory pre vlastné manželstvo.
8. Dávajte mu toľko peňazí, koľko chce. Prečo by si malo zarábať, šetriť a hospodáriť?
Keď bude v dospelosti potrebovať financie, dopomôže si k nim bezpracne.
9. Vyhovejte všetkým jeho požiadavkám a prianiam, doprajte mu
všetky výhody.
Aby chudáčik netrpel núdzu, aby nemal z toho neurózu a pocit menejcennosti.
10. Vždy sa postavte na jeho obranu, či už proti deťom, učiteľom, susedom alebo polícii.
Nech pocíti, že má milujúcich a odhodlaných rodičov a že nikto nesmie od neho vyžadovať dodržiavanie spoločenských pravidiel.
A keď ho zavrú, nečudujte sa.
(Z knihy Max Kašparu :Zápisník potulného kazateľa)
Ozaj! V koľkých bodoch ste sa našli? Možno je načase prehodnotiť
postoj k svojim ratolestiam. Kým nie je neskoro…
Ľ. Nováková

Snehové postavičky,
snežné výtvory

Všetky podklady v písomnej, grafickej, elektronickej
ale aj ústnej forme bude možné uplatniť na Obecnom úrade v Sihelnom v termíne stanovenom obcou, v úradných
hodinách, ďalej poštou, ako i na e-mailovej adrese obce
ousihelna@orava.sk.
Pretože proces obstarávania územného plánu obce Sihelné musí byť zabezpečovaný v zmysle § 2a zákona č. 50/1976
Zb. v platnom znení prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby, obec už na základe zákona o verejnom obstarávaní
takúto osobu vybrala. Bude ňou Ing. arch. Vladimír Barčiak
zo Žiliny, s preukazom odbornej spôsobilosti, reg. č. 263.
Spracovateľom nového územného plánu („projektantom“)
bude Ing. arch. Vladimír Krušinský zo Žiliny, ktorého obec
už taktiež vybrala na základe zákona o verejnom obstaraní.
Mgr. Ľubomír Piták, starosta obce Sihelné

V škole bola vyhlásená súťaž
o najkrajšiu snehovú postavičku,
snehuliaka.

me. Fotografie zachytávajú výtvory tých najvytrvalejších, ktorých
miznúci sneh neodradil.

Keďže počasie je nevyspytateľné a sneh sa roztopil, netreba smútiť, pretože veríme, že sneh bude aj
na budúci rok a súťaž opäť vyhlási-

VIAC: nájdete vo fotoal‑
bumoch na oficiálnej webovej
stránke školy na adrese:
http://czssihelne.edupage.org

Škola / Samospráva obce
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MATERSKÁ ŠKOLA – VČERA A DNES
Predškolská výchova prešla
v priebehu niekoľkých rokov veľ‑
kými zmenami. Zmenili sa ciele
výchovy, prostriedky, ale aj cel‑
kový pohľad na výchovno‑vzde‑
lávací proces v materských ško‑
lách.
Pred mnohými rokmi bola škôlka vnímaná ako opatrovateľská inštitúcia. Bolo to zariadenie, v ktorom deti trávili svoj voľný čas hrami, kým rodičia pracovali.
Postupne sa zvyšovali nároky na obsah učiva a zlepšovala sa
kvalita. Rozšíril sa súhrn vedomostí, ktoré by malo dieťa predškolského veku ovládať a posúdili sa vonkajšie  aj vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú učenie sa detí. Podľa poznatkov z vývinovej
psychológie je dieťa predškolského veku mimoriadne otvorené prijímaniu rôznych podnetov a dokáže si z nich aj veľa pamätať. Ak dieťa takéto motívy patrične zaujmú
jeho pamäťové stopy sa zachovajú natrvalo.
Vplyvom zvyšujúcich sa nárokov na vzdelávanie detí sa zvyšujú nároky aj na samotné učiteľky.
Ak chce učiteľka kvalitne a inovatívne učiť, musí sa sama naďalej
vzdelávať.
Prostredníctvom edukačných
aktivít sprostredkúvame deťom

Maškarný ples
poznatky o okolitom svete a snažíme sa u nich rozvíjať aj rôzne zručnosti. Počas dňa vystriedame niekoľko činností z rôznych oblastí rozvoja a medzipredmetových
a výchovno – vzdelávacích zložiek. S deťmi si spievame, cvičíme, poznávame, kreslíme, hráme
sa, experimentujeme… No v neposlednom rade sa ich snažíme
naučiť aj základom slušného správania, základom sebaobslužných

Fašiangové zvyky
si podali prihlášky na budúci školský rok a odovzdáme im rozhodnutia o prijatí do predškolského
zariadenia. Na základe spolupráce s obcou a CZŠ sa v máji uskutoční ,,Deň matiek“, kde vystúpia
aj naše deti z predškolských tried.
Malé deti si s pani učiteľkami pripravia program pre svoje mamičNávšteva školákov
činností a ovládaniu svojich negatívnych emócií.
Efektívnym spôsobom náuky je
aj zážitkové učenie, kedy deti priamo niečo skúšajú, voňajú, vidia
môžu to chytiť do rúk… Preto deťom predkladať množstvo interaktívnych aktivít, prostredníctvom  
ktorých môžu rozvíjať všetky svoje schopnosti.
Jednou s takých zážitkových
aktivít bola aj návšteva detí z CZŠ,
ktoré nám názorne v dobových
kostýmoch predviedli fašiangové zvyky v našej dedine. Deťom

sa to veľmi páčilo a zachovali si takúto skúsenosť v pamäti. Majú radi aktivity, ktoré sú nové a zaujímavé. V rámci spolupráce s ostatnými materskými školami sa každý rok zúčastňujeme súťaží: ,,Matematická olympiáda – Luskáčik,
Pohybová olympiáda a spevácka
súťaž - Štrngalky“
A čo nás čaká do konca školského roka?
Dňa 17. 4. 2015 sa v našej materskej škole uskutoční ,,Deň
otvorených dverí“. Je to deň, kedy
privítame všetky nové deti, ktoré

Mikuláš v našej škôlke

ky a predvedú ho v materskej škole. V júni sa uskutoční MDD, počas ktorého si spolu s deťmi zasúťažíme a prežijeme spolu veselý
deň plný hier.
Prajem všetkým učiteľom mnoho tvorivých nápadov a veľa trpezlivosti.
Riaditeľka MŠ
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Na zamyslenie

KULTÚRA SMRTI
V mediálnych diskusiách ochrancovia života často používajú pojem kultúra smrti. Častokrát sa používa veľmi povrchne, bez toho, aby sa
uvažovalo o jeho hroznom obsahu. Nakoniec sa môže stať banálnym aj používanie opačného termínu, ktorým je kultúra života.
Kultúra smrti preniká
celú históriu ľudstva
Hoci termín kultúra smrti je nový, zahŕňa zmýšľanie a konanie,
ktoré preniká celú históriu ľudstva.
Už Kain zabíja svojho brata Ábela
a tak sa v Kainovi, človek ukazuje
sebe samému ako tvorca smrti. Ján
Pavol II. vnímal kozmické rozmery zápasu medzi životom a smrťou.
Píše: „Na Veľký piatok hneď popoludní „nastala tma po celej zemi.
Slnko sa zatmelo, chrámová opona
sa roztrhla napoly“. Je to obraz veľkého kozmického otrasu a nadľudského zápasu medzi silami dobra
a zla, medzi životom a smrťou. I my
sa dnes nachádzame v samom centre dramatického boja medzi „kultúrou smrti“ a „kultúrou života“.
Kultúra smrti preniká celú históriu ľudstva.
Minulé storočie bolo mimoriadne poznačené kultúrou smrti,
bolo svedkom dvoch svetových vojen, koncentračných táborov a gulagov, v ktorých zahynuli milióny ľudí. Rozšírili sa v ňom ideológie, podľa ktorých právo stelesňoval štát, nadradená rasa a politická strana. Štát, rasa alebo strana,
vydávajúce sa za stelesnené právo,
smeli rozhodovať o tom, kto môže žiť a kto musí umrieť. Štát, rasa
alebo strana boli pánmi nad životom a smrťou. Nacistická, fašistická a komunistická mašinéria šírili strach, nenávisť, vraždy. Ich pád
neznamenal pád kultúry smrti.
V dvadsiatom storočí sa rozšírila aj neoliberálna ideológia, ktorá sa veľmi rafinovaným spôsobom stavia proti ľudskému životu. Ján Pavol II. poukázal na to,
že demokracia sa mení na totalitný tyranský štát, ak sa spreneveruje vlastným princípom a uzurpuje si „právo disponovať životom
slabších a bezbranných, nenarodených detí a starých, a to v mene spoločenského úžitku, ktorý
v skutočnosti znamená len záujem
určitej skupiny.“ Kultúra smrti tak
preniká aj takzvané demokratické
spoločnosti.
Kardinál Ersilio Tonini komentoval v tomto ohľade prípad Irmy, dievčatka raneného v Sarajeve, ktoré ukázali všetky svetové televízie. Spomenul, ako Lord
Major vyslal britské letecké sily
transportovať ju do Anglicka a celý svet sa chvel kvôli ranenému
dievčatku obetovať. A potom, ako
spomenul niektoré prvky aktuálnej situácie globalizácie sveta, po-

tvrdil: „Môžeme povedať, že vzniká skutočnosť, ktorá sa dovoláva evanjelia, dobrej zvesti. Vzniká
svet, ktorý je práve ten, aký nám
priniesol Kristus.“
Kultúra smrti ako „kultúra“
Ján Pavol II. bol pápežom zvlášť
pozorným na realitu kultúry. Táto téma ho zaujímala už pred zvolením za pápeža. Počas svojho pontifikátu predniesol nespočetné
príhovory o kultúre v jej rôznych
významoch.
Kultúrou sa tak nazýva celok
poznania, ktoré osoba má. Hovorí
sa o niekom, že je veľmi vzdelaným
alebo že je kultúrnym človekom.
Vo všeobecnosti sa tento význam
vzťahuje na široký okruh poznania, ktoré nie je zúžené len na jedno špecializované poznanie. Tento
význam slova kultúra nachádzame
v príhovoroch Jána Pavla II., napríklad keď sa obracal na ľudí kultúry
alebo na svet kultúry. Pre Jána Pavla II. nešlo jednoducho o ľudí, ktorí
veľa vedia. Títo ľudia, keďže zvláštnym spôsobom kultivovali svojho
ducha – a nielen svoje poznanie –
majú veľmi jedinečnú a zodpovednú úlohu pred celou spoločnosťou.
Výraz kultúra v tomto zmysle označuje priaznivý pohľad
na označenú realitu. Tak kultúra
ľudských práv sa vzťahuje na priaznivý pohľad na ľudské práva. Kultúra povolania sa vzťahuje na otvorený postoj voči Božiemu povolaniu človeka. Kultúra lásky a nádeje označuje sériu dispozícií sústredených na tieto dve čnosti. Rovnako proabortívna kultúra, demokratická kultúra, rozvodová kultúra
označujú priaznivý pohľad na potraty, demokraciu, rozvody atď.
Je možné následne konštatovať,
že kultúra smrti spočíva v spoločenskej vízii, ktorá sa pozerá
na zabíjanie ľudí s istou priazňou
a premieňa sa na sériu postojov,
inštitúcií a zákonov, ktoré podporujú a spôsobujú toto vraždenie.
Ale bezprostredne sa tu vynára otázka: Čo znamená, keď povieme, že dnes sa uvažuje o zabíjaní ľudí s istou priazňou? Je možné
skutočne potvrdiť, že v našej spoločnosti sú postoje, inštitúcie a zákony, ktoré sú priaznivé zabíjaniu,
ktoré ho podporujú, ktoré podporujú smrť?
Rozšírenie kultúry smrti
Ján Pavol II. pozoroval, že žije-

me „v dobe, kedy sa zdá, že kultúra smrti široko víťazí.“ Neskoršie
napísal, že zvlášť dnes prežíva Cirkev „rozhodujúci okamih svojho
poslania, ktoré je o to nutnejšie,
že sa stále viac šíri kultúra smrti.“
Potom konštatoval, že „sa nezastavuje rozvoj kultúry smrti“, a že
„treba vidieť ako kultúra smrti napreduje v zákonoch a vo zvykoch“
a dokonca, že „sa zdá takmer nemožné zastaviť postup takejto kultúry smrti.“
Kultúra smrti postupne prenikla široké vrstvy verejnej mienky.

programami ľudského rozmnožovania, ktoré sa okrem iného týkajú nových metód antikoncepcie
a sterilizácie.

Ján Pavol II. neostal len pri konštatovaní, že kultúra smrti je prítomná v našej spoločnosti a pri
uvažovaní o jej rýchlom napredovaní. Vnímal skutočný boj medzi
kultúrou smrti a kultúrou života.
Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí:
všetci sa ho zúčastňujeme, a preto nemôžeme uniknúť povinnosti
bezpodmienečne sa postaviť za život.“ V podstate „život sa stále nachádza v centre veľkého zápasu
medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou.“ Ján Pavol II. a jeho spolupracovníci si preto mimoriadne vážili ľudí angažujúcich sa
za ochranu života.

V roku 1995 organizovalo
OSN konferenciu v Pekingu o ženách. Avšak o manželstve, materstve a rodine sa tam hovorilo
len ako o prekážke sebarealizácie
žien a ako o živnej pôde pre násilie
a zneužívanie. V časti o zdraví žien
sa hovorilo iba o sexuálnych otázkach a „reprodukčnom zdraví“, ale
ani slovkom o zdravotných problémoch, ktoré má väčšina žien na celom svete. Avšak pod „reprodukčným zdravím“ a „reprodukčnými
právami“ vôbec nemyslia na liečbu
ženy alebo dieťaťa, ale na možnosť
ísť na potrat na požiadanie, alebo dokonca nútený potrat, na antikoncepciu na požiadanie alebo dokonca nútenú antikoncepciu.

Nositelia kultúry smrti
Tento boj nespočíva jednoducho v konfrontácii medzi slepými a neosobnými historicko-kultúrnymi prúdmi. Za myšlienkovými prúdmi sú vždy nejakí ich „nositelia“. Ideológie vymýšľajú ľudia a skupiny ľudí, ktorí ich potom presadzujú do života na základe svojských dôvodov a konkrétnych záujmov. Napríklad Populačný fond OSN (UNFPA) sa vôbec
netají svojím pozitívnym postojom k hormonálnej antikoncepcii a sterilizácii. K potratu ostáva
zdržanlivý, ale neváhal propagovať vnútromaternicové teliesko,
ako aj novšie pochybné lieky s antikoncepčnými, obštrukčnými alebo antinidačnými účinkami. Tiež
sa spolupodieľa na zastrešovaní viacerých programov zameraných proti životu, ktoré uskutočňujú medzinárodné organizácie
ako Svetová zdravotnícke organizácie (WHO) a Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo
(IPPF).
Svetová zdravotnícka organizácie (WHO), ktorá je špecializovanou agentúrou OSN, už roky
preberá záštitu nad výskumnými

V septembri 1994 sa chceli veľké svetové priemyselné mocnosti „zmocniť“ medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji v Káhire. Chceli ovplyvniť a prinútiť slabšie národy, aby akceptovali potrat na požiadanie, široké
užívanie antikoncepcie a nové definície manželstva a rodiny. Mnohé národy to odmietli.

Množstvo inštitúcií sa usiluje
získať podporu zo strany OSN pre
politikov, ktorých ony samy dosadzujú. Taktiež sa stáva, že medzinárodní úradníci platení vzdelávacími, vedeckými alebo inými
agentúrami sa postupne odkláňajú od svojich pôvodných úloh
a prideľujú sa na programy regulácie života. Navyše inštitúcie ako
UNICEF neváhajú prekročiť svoj
mandát a právomoci, ktoré im prislúchajú a zaručujú sa za programy útočiace na život.
Rozličné iné medzinárodné organizácie poukazujú pri obhajobe týchto praktík na „dôvody“
ekonomického charakteru. Šírenie antikoncepcie a obmedzovanie natality tými najúčinnejšími
prostriedkami je vraj nevyhnutným predpokladom rozvoja chudobných krajín.
Taktiež sa uskutočňujú isté iniciatívy so zámerom zapojiť hlavy štátov a poslancov do akčných
programov, ktoré definovali medzinárodné verejné alebo súkromné organizácie. Kultúru smrti podporujú aj mnohé národné vlády, mimovládne organizácie a médiá. »

Zo života obce
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v Banskej Bystrici, ktorú slúžil
Svätý Otec Ján Pavol II., ale tiež
na iných miestach Slovenska.

Chrámový zbor
Povýšenia sv. kríža
v Sihelnom
Naša dedinka celé roky
nemala svoj vlastný kostol.
Túžbou veriacich okrem nového
kostola bolo mať duchovného
pastiera, ktorý by bol s nami
a medzi nami.
V roku 1994 zásluhou mnohých veriacich bol vysvätený nový kostol a v roku 1997 nová farská budova, kedy otec biskup
uviedol do úradu prvého správcu farnosti Sihelné duchovného
otca Martina Kolejáka.
Jemu veľmi záležalo na tom,
aby sv. omša bola tou najväčšou
oslavou Nebeského Otca a aby
veriaci boli celým srdcom spojení s touto oslavou, hlavne spevom.
Preto už o pár mesiacov založil zbor, ktorý sám trpezlivo viedol a ktorý vďaka Bohu účinkuje dodnes. Pozval do zboru ľudí – mladých, starších, mužov
i ženy. Trpezlivo všetkých počúNakoniec sa pod tlakom všetkých týchto síl ocitajú lekári, z ktorých mnohí sa nebadane stávajú tvorcami smrti. Smrtonosné diela vytvárajú už nespočetní gynekológovia, ktorí
uskutočňujú interrupčné zákroky a zúčastňujú sa na ant ikon
cepčných kampaniach. Tvoria
ich aj chirurgovia, ktorí vykonávajú sterilizáciu, a takisto všeobecní lekári, anestéziológovia, či karcinológovia vykonávajúci eutanáziu. Na smrtonosnom diele sa čoraz viac podieľajú aj genetickí inžinieri. Kultúra
smrti priťahuje značnú časť členov lekárskeho stavu do tábora
nepriateľov života. Ak sa lekári
a s nimi zdravotné sestry a všet-

Z vďaky za dar a „talenty“,
ktoré sme dostali od milosrdného Otca sme nahrali naše CD
– CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM. Piesne, ktoré
sme vybrali nech sú aj našim poďakovaním Bohu za to, že sme
ho mohli osláviť a sprítomniť aj
iným, rodákom, známym i neznámym vo Veľkonočný pondelok sv. omšu, ktorá bude obetovaná za všetkých členov, ale aj
sympatizantov nášho zboru.
svojím spevom aj mimo našej farnosti – medzi významné
miesta, kde sme mohli zaspievať
bola odpustová slávnosť v Levoči na Mariánskej hore a sv. omša

Bože, požehnaj naše úsilie,
nech spev vychádzajúci z našich
sŕdc
slúži na Tvoju slávu a na posvätenie veriacich.
Jana Vonšáková

val a postupne každého zadelil
podľa hlasu.
Popri náročnej práci ma
spolu so Zuzanou Fernezovou
vnáral do tajov organovej hudby, aby sme spev mohli doprevádzať hudbou.
Pod jeho vedením zbor
prvýkrát účinkoval pri odpustovej svätej omši v roku 2001.
S príchodom nového správcu
farnosti v roku 2003, vdp. Ľuboša Šípoša, sa vedenia zboru ujal Anton Vnenčák a od roku 2005 až do dnešnej podoby
je zbor pod mojou dirigentskou
taktovkou.
Našim hlavným poslaním
je obohacovať spevom liturgiu veľkých sviatkov a slávností – odpust, Veľká noc, Vianoce
a iné významné liturgické slávnosti.
Náš zbor mal česť prispieť
ci poskytovatelia zdravotníckych služieb nespamätajú, ak
z tohto bludného kruhu nevystúpia, utrpí dôveryhodnosť
celého stavu. S konečnou platnosťou stratí to najcennejšie,
čo má – dôveru. Tým najbezbrannejším ľudským jedincom
– bez rozdielu kategórií – ktorí sa ocitli bez účinnej právnej
ochrany, bude odopretá aj spoľahlivá lekárska pomoc.
Ján Pavol II. spomína napríklad isté „ideológie a konania,
ktoré vytvorili alebo sa pokúšali vytvoriť a nastoliť kultúru smrti, kultúru násilia, kultúru nenávisti.“
ThDr. Martin Koleják
Pokračovanie v budúcom čísle

HORÍÍÍ
Hasičský spolok vznikol v Sihelnom na prelome rokov 1926
a 1927. V tomto čase slávime už 89. výročie založenia. Zaklada‑
teľmi boli pán Ondrej Brandys
a Pavol Gabriel.
Organizovanejšie začali hasičské spolky fungovať od roku 1930.
V roku 1934 bola spolku pridelená
hasičská striekačka ťahaná koňmi. V roku 1955 dostali  striekačku
PPS 8, tiež na konský pohon. V roku 1971 sme už vlastnili motorovú striekačku PPS 12 a od armády
bolo dovezené vozidlo Tatra 805.
V tom istom roku bola svojpomocne  vybudovaná požiarna zbrojnica. V roku 1981 dostali AVIU DVS
12 a obec zakúpila cisternu LIAZ.
Počas roku 2008 bola zrekonštruovaná požiarna zbrojnica, obe
motorové vozidlá dostali aj nový šat.
V súčasnosti má DHZ Sihelné
dve motorové čerpadlá. Boli zakúpené nové hadice, prúdnice, savice, rozdeľovače, koše a nové uniformy na reprezentáciu dediny.
DHZ má 40 členov. Hlavnou
úlohou je ochrana majetku a životov občanov pred požiarom a iný-

mi živelnými pohromami. Prípravou na túto náročnú činnosť je
športová   príprava, ktorú každoročne absolvujeme. Taktiež sa podieľame na  rôznych akciách v obci. Medzi najdôležitejšie patrí stráženie Božieho hrobu. Na iných akciách riadime premávku v obci.
Minulý rok sme dokázali vytvoriť jedno ženské družstvo, ktoré  
nás na súťaži prekvapilo vynikajúcim výkonom.
Na jeseň sme sa zúčastnili medzinárodného taktického cvičenia
v Kline na Grape. Našou úlohou
bolo dostať vodu z dediny až k soche Ježiša Krista.
Tento rok by sme chceli prilákať aj našich mladých. Týmto ich
zároveň vyzývame, aby sa k nám
pridali.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom za akúkoľvek
pomoc v dedine i pri reprezentovaní obce.
Ing. Ľubomír
Mazurák, člen DHS
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BARÁNOK
Blížia sa veľkonočné sviatky,
počas ktorých si zdobíme naše
príbytky vajíčkami, čokoladový‑
mi figúrkami, kvetmi no na stole
by nemal chýbať veľkonočný ba‑
ránok. Prečo práve baránok?
Symbol baránka sa nachádza
už v predkresťanských tradíciách.
V židovskej tradícii sa používal
ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy jedia
baránka ako pripomienku svojho
vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok ako symbol Ježišovej obety.
V spolupráci cirkevnou školou sme barančekov upiekli, a priniesli našim najstarším občanom.
Medzi týchto občanov patria: Rusnáková Anna, Vonšáková Anna,
Sučák Pavol, Brezoňáková Má-

KAŽDÝ DEŇ
STRETNÚŤ
ČLOVEKA
Takýto názov má jedna bá‑
seň od Jána Kostru. Napísal ju
dávno, ale pre mňa je vždy inšpi‑
ráciou. Každý deň sa stretáva‑
me s množstvom ľudí. Naozaj sa
s nimi stretneme? Či sú pre nás
vzduchom a myslíme, len nato
aby sme všetko rýchlo stihli, vy‑
bavili?
Niekedy stačí len úsmev, otáz-

OBECNÝ PLES
ria, Fernézová Karolína, Fernéza
Anton.
ka, aby človek vedel, že nie je sám.
NESTOJÍ TO NIČ,
ALE MÁ TO CENU ZLATA.
Ján Kostra
Každý deň stretnúť človeka,
to stačí.
A nech sa všetko mení,
nech čas uteká,
nech zosýpa sa staré
a nech sa taví v novom vare,
nech tuhne v odolnejšie tvarya keď prídu miesto splnov zmary:
nech sa páči,
dáš všetko bez ľútosti,
do kotla premien,
do taviacej pece-

Ešte sme si po Vianociach nestihli ani vydýchnuť a už nás čakala ďalšia zábava.
Obecný ples už roky patrí
k vydareným obecným akciám,
takže sa na ňom opäť zišlo toľko ľudí, koľko sa do sály vojde.
Už pri príchode každého upútala pekne vyzdobená sála.
Plesovú sezónu i ples otvoril sa patrí. O dobrú hudbu i nálanovozvolený starosta Mgr. Ľu- du sa postaral DJ Peter. Po polbomír Piták krátkym príhovo- noci nás čakala kapustnica a borom a spolu so svojou manžel- hatá tombola. Kto mal šťastie tak
kou uviedol prvý tanec. Aby sa vyhral mobil, lyžovačku, žalúzie,
však na parkete necítili sami, kozmetiku a mnoho iných hodhneď sa pridali ďalší tancachtiví notných cien. Zábava pokračoplesajúci. Zábava bola taká, ako vala až do rána. Bolo super !!!!!!
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Ľ. Nováková
svoj ošúchaný päták starý,
ale
každý deň stretnúť človeka.
Deň, v ktorom nestretneš ho,
stratený je.

Deň, v ktorom nestretneš ho,
prepadáš sa
o stupeň nižšie medzi smeti,
medzi relikvie.
(úryvok)

nom súťažnom kole vtipov a počuť
vábiť ženy na vábiacich rohoch bol
tiež super zážitok!
Príjemná plesová nálada bola
ochutená výborným ,,myjavským
vínom“ a ešte lepším poľovníckym
jedlom, za ktoré skladáme klobúky školským kuchárkam a pani pekárke za ,,sladké kúzlo“. K tomu sa

pridala aj výborná obsluha.
No zlatým klincom programu
bola bohatá tombola. Každý túžil
vyhrať dajakú tú cenu. A bolo ich
poriadne veľa. A oslovení sponzori
boli štedrí, za čo sme im zaviazaní. Získanú tombolu si však výherca musel vystreliť, ak sa trafil, ak
hlaveň vzduchovky trafila balón,

Poľovnícke okienko

POĽOVNÍCKY PLES
Vábilo sa! Strieľalo sa, pravdaže len na bohaté tombolové ceny!
Aj poľovníci spestrili ,,fašiangy“ v našej dedine veselou zábavou
na poľovníckom plese 7. februára 2015, kde si prišlo pozrieť nád‑
herne vyzdobenú sálu poľovníckymi trofejami, vyše 150 pozvaných
hostí. Uvítali sme domácich, ale aj takých, ktorí sa k nám unúvali aj
z okolitých obcí, až spoza hraníc nášho chotára.
Cítili sme veľkú zodpovednosť
pri príprave, lebo latka úrovne poľovníckych plesov je veľmi vysoko! Naozaj sme si dali veľmi záležať, aby bolo všetko dokonalé. Veď
sme to organizovali sami chlapi
a museli sme obstáť kritickým pohľadom našich nežnejších polovičiek. Veď si máme čo u nich ako
poľovníci vyžehliť! Plesový večer
mal patriť hlavne im a všetkým
sympatizantom poľovníckeho koníčka. Ale pekne po poriadku.
Večerný vstup do sály osvecovali pôsobivé horiace fakle, plamienky sviečok a voňavá čečinová

výzdoba. Ženičky sme uvítali kvetom a pár si štrngol poľovníckym
aperitívom, veď nás čakali doslova poľovnícke hody. Vzduchom
rozvoniaval jelení guľáš a po uvítacej časti, za rytmov ,,Viedenského valčíka“, mohla začať zábava,
o ktorú sa celý večer výborne starala skupina DUO z Tvrdošína.
K poľovníckym plesom neodmysliteľne patrí aj ľudová hudba ,,Bjelakovci“, ktorá počas tanečných
prestávok svojou hrou a spevom
vtiahla všetkých a spievala celá sála, za čo jej ďakujeme. Keď sa nespievalo, tak sa smialo na vydare-
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PRECHOD SIHELNIANSKYM CHOTÁROM
– VALENTÍNSKY)
Tento rok sa uskutočnil nultý
ročník tejto vydarenej akcie. Myšlienka výjsť si do prírody a zašportovať sa zrodila v úzkom kruhu ľudí, ktorí namiesto vysedávania doma dali prednosť pohybu na čerstvom vzduchu.
Zatiaľ, čo väčšina ľudí sa nevie
dočkať, kedy sa konečne roztopí
sneh, bežkári sa tešia dobrým podmienkam na športovanie. A práve

posledné týždne zimného obdobia
sa rozhodli uskutočniť prechod Sihelnianskym chotárom. Vzhľadom
na výborne slnečné počasie sa zišlo na trati asi dvadsať účastníkov.
Ako už samotný názov naznačuje, trasa viedla územím našej obce,
so začiatkom a koncom pri Materskej škôlke v Sihelnom. Prejsť celú trasu trvalo približne štyri hodiny, v rámci ktorých sa okrem aktívnej pohybovej činnosti našiel  
čas na malé občerstvenie čajom,
obdivovanie balóna pristávajúceho na poli, či modlitbu pri kaplnke
medzi Sihelným a Oravským Vese-

v ktorom bolo ukryté číslo ceny.
Všetkých to milo pobavilo. Mnohé strieľajúce dámy boli šikovnejšie ako ich mužské polovičky!
A bavilo sa do rána! Posledné
tóny utíchli s vychádzajúcim sln-

kom. A každý sa, dúfame spokojný, vracal domov ku svojim každodenným starostiam a povinnostiam. Poľovníci sa snažili vytvoriť srdečnú, priateľskú atmosféru, veď stará pravda hovorí: ,,Kto

14. 2. 2015
Bežkárska aktivita je jednou
z ďalších ponúk rekreačno-špor‑
tových aktivít v našej obci.

lým. Napriek tomu, že na prvý pohľad sa bežkovanie môže zdať ako
jednoduchý šport, všetci účastníci
museli na dokončenie trate vynaložiť veľké množstvo síl. Do cieľa nakoniec došli všetci   a nikto neutrpel žiaden úraz, len fyzickú únavu a tá bola príjemná. Nie je preto vôbec žiadnym prekvapením, že
po skončení boli všetci členovia výpravy odmenení kapustnicou v našej jedálni.
Toto podujatie vôbec nemalo
súťažný charakter. Išlo predovšetkým o utuženie priateľskych vzťahov obyvateľov obce, rekreačnú ak-

má rád les a zver, má rád aj ľudí!“
Všetkým ďakujeme, že prijali naše pozvanie a ak Pán Boh dá, stretneme sa o rok na poľovníckom plese zas!
Poľovnícke združenie
(Jedno spoločné stretnutie nás
čaká už na jeseň pri tabuli sv. Huberta, ale to ešte upresníme.)

tivitu, či spestrenie si voľného poobedia. Práve takýto charakter prechodu by chceli organizátori zachovať aj pre budúce ročníky.
Na záver treba poďakovať všetkým, bez ktorých by táto akcia nemohla byť uskutočnená, predovšetkým organizátorom, kuchárkam, či samotným účastníkom.
Po dobrých skúsenostiach z nultého ročníka sa už teraz uvažuje, že
sa uskutoční podobné podujatie aj
budúci rok. Dovoľte nám teda aspoň takto vás už dopredu pozvať.  
Tešíme sa na Vás.
Paulína Fernezová (foto)
POCTA LESU
Som teplo tvojho príbytku
za studených nocí,
som priateľský tieň,
keď páli letné slnko.
Som krov tvojho domu,
doska tvojho stola,
som lôžko, na ktorom spíš,
a drevo, z ktorého staviaš
svoje lode.
Som násada tvojej motyky,
som drevo tvojej kolísky
i tvojej rakvy.
Som tôňa a skrýša divej zveri,
som ukojenie tvojej
poľovníckej
vášne.
Som kvet dobroty a krásy!
Toľko podôb mi nadelil
dobrotivý Boh!
Som tvoj les, vypočuj moju
prosbu:
,,Staraj sa o mňa
a nenič ma!“

10. strana / 28. 3. 2015

Informácie

Sihelník 1

Sihelné pod Pilskom

ABY NÁS ČAS NEPREDBEHOL
Často hovoríme o tom, čo v iných obciach robili
dôchodcovia a prečo v Sihelnom nie?
PRETOŽE HO NEMÁME. Čo? NO predsa

KLUB DÔCHODCOV
Takže, keď niečo chceme, urobme si.
STRETNEME SA PO VEĽKEJ NOCI, 7. 4. 2015
NA OBECNOM ÚRADE O 16 00 HOD. A ZALOŽÍME SI
NÁŠ KLUB AJ V SIHELNOM. Nachystajte si nápady,
čo by sme mohli robiť a PRÍĎTE. Bude veselo.
Lýdia Bujnová

POZOR:
Vážení spoluobčania, kultúrna komisia pod zastrešením starostu
obce vyhlasuje:
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
domu alebo kvetinovú záhradku
Prihlásiť sa môžete zaslaním fotografie svojho domu alebo záhrady
poštou na adresu obce alebo emailom (ousihelne@orava.sk)
Uzávierka súťaže je 30. 9. 2015
Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami a výsledky budú
uverejnené vo vianočnom čísle Sihelníka.
KK

Pozvánka na cvičenie aerobicu

Blahoželanie ku Dňu učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujeme učiteľom, a všetkým zamestnancom základnej, materskej školy, za zodpovednú a namáhavú prácu. Prajeme im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.
Obec Sihelné

Vážení občania
V poslednom období sa po dedine túlajú psy. Preto vyzývam
všetkých občanov, pokiaľ
majú psa, aby ho dostatočne
zabezpečili, a tak nebudú ohrozovať ľudí po dedine. Tieto psy sú

ne bezpečné najmä pre deti , ktoré navštevujú školu, škôlku. Veľ‑
mi slabý je argument: že nič ne‑
urobí alebo je malý. Určite všetci vieme, aký dopad má na človeka uhryznutie psom a aké veľké
sú výdavky spojené s ošetrovaním poškodeného.

OZNAM

Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku,
niečo treba riešiť, o niečom treba informovať
– je tu pre vás rubrika PÁLI NÁS TO.
Svoje problémy, postrehy, nápady posielajte poštou alebo emailom.
starostasihelne@gmail.com. Ku každému prípadu budeme
pristupovať individuálne a diskrétne. Máme podmienku: váš podpis.
ANONYMY BUDEME HÁDZAŤ DO KOŠA.
Váš starosta a obecné zastupiteľstvo

PODNIKATELIA, ŽIVNOSTNÍCI ZBYSTRITE!
Ak chcete dať vedieť o svojej firme, či službách , ktoré ponúkate, dajte
nám vedieť. Uverejníme váš oznam alebo reklamu.
Redakcia

STE VYČERPANÉ POD TLAKOM KAŽDODENNÝCH
POVINNOSTÍ?
PRÍĎTE SI MEDZI NÁS AKTÍVNE ODDÝCHNUŤ
A SPRAVIŤ NIEČO LEN PRE SAMU SEBA!
Cvičíme každý utorok v čase od 18 00 do 19 00
v telocvični pri CZŠ.
Ponúkame cvičenie v modernom rytme STEP AEROBIC,
posilňovanie, pilates, ZUMBA, kalanetika.
Pri vstupe platíme každá 1 € (prenájom telocvične).
ČAKÁ NA VÁS SUPER ,,BABINEC“!

Dňa 19. 7. 2015 VÁS POZÝVAME na 23. ročník

Folklórnych slávností

pod Pilskom a Babou horou (organizátori)

OZNAM

Oznamujeme občanom, ktorí by chceli uverejniť svoj príspevok
alebo o niečom informovať v Sihelníku, môžu svoje texty posielať
na emailovú adresu obce: ousihelne@orava.sk
Ďalšie číslo je plánované na september 2015.
Tešíme sa na vaše príspevky.
Redakcia Sihelníka
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