Číslo 1/2008

Ročník X.

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			
Z prenajatých budov
506
429
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
0
100
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

6. strana /20. 3. 2008

Sihelník 1

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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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
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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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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-
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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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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.
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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
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