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Ročník XV.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Požehnané vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2016

7. 2. 2015 Sneh v Sihelnom

NIEKEDY MENEJ ZNAMENÁ VIAC
Pred pár dňami svätý Otec František otvoril Svätú bránu vo Vatikáne. V rámci jubilejného roka Božieho milosrdenstva chce ponúknuť
veriacim osobitnú cestu smerom k spáse. Pápež František v tejto súvislosti povzbudil veriacich, aby namiesto nákladnej púte do Ríma
prešli niektorou zo Svätých brán otvorených v ich vlasti.
Vtedy som si pripomenul starú pravdu – niekedy menej znamená viac! Svätý Otec nám stále pripomína, že v skromnosti, jednoduchosti sa dá získať
od Nebeského Otca oveľa viac!
Túto pravdu som si spojil aj v súvislosti s Vianocami.
V predvianočnom zhone som sa
v rozhovoroch s farníkmi stretával s rovnakou dilemou, ktorú riešil každý. Čo kúpiť k Vianociam svojim najbližším, svojim rodičom, deťom, krstňatám,

súrodencom… Túžime druhého obdarovať aspoň nejakou
drobnosťou. Ale otázka znie,
čo by im urobilo radosť, čím ich
dokážeme nadchnúť? Za tie roky sme už presýtení darčekmi.
Máme ich plné poličky, skrine
či šuplíky! Je to skutočne veľmi tvrdý oriešok! Najlepšie by
bolo, keby si každý sám nadiktoval pomyselný List Ježiškovi.
Ale odpoveď každého poznáme – mne nič netreba, ja všetko mám!

Je však niečo, čo nikdy nezapadne prachom, nikdy nás
to nezunuje, nikdy to nevyjde z módy, nikdy sa toho nenabažíme! Spieva sa o tom v každej vianočnej piesni či kolede:
šťastné a veselé, pokojné a požehnané, pokoj v duši, rodinu
a priateľov čo nikdy nezradia,
lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky… A tu
máme odpoveď. Niekedy máličko znamená oveľa viac, ako
ten najhodnotnejší dar, ktorý

časom zapadne prachom! Keby sa ľudia navzájom obdarovali úsmevom, svojou pozornosťou, svojím časom, vzájomným odpustením, vľúdnosťou,
láskavosťou… Vtedy by sme darovali to najkrajšie, čo môžeme
dať. Veľa by nás to ani nestálo.
A svet okolo nás sa stane šťastný
a veselý, pokojný a požehnaný!
Práve vtedy aj medzi nás zavítajú tie najkrajšie Vianoce!
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (OZ), ktoré
sa uskutočnilo 7. 9. 2015 o 1600
hod. v zasadačke OcÚ Sihelné
(skrátené)
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie:
1. Záznam a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdo
bie II. štvrťroka 2015.
2. Polročnú správu a vyhodno
tenie plánu kontrolnej činnosti
od januára do júna 2015.
D. Ukladá
1. Účtovníčke obce predložiť vy
účtovanie financií z centra voľné
ho času.
2. Napísať oficiálnu sťažnosť na rie
šenie situácie na cestách v obci Si
helné pri výkopových prácach ka
nalizácie.
3. Vyzvať najväčších neplatičov
nájmu, aby uhradili svoje nedo
platky.
E. Schvaľuje
1. VZN č. 2/2015 o verejnom po
riadku.
2. Schvaľuje jednomyseľne pre
vod majetku postupom, ako prí
pady hodné osobitného zrete
ľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák.
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskor
ších predpisov a o zmene a doplne
ní neskorších zákonov, zapísaného
na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc.
č. 1281 ostatné plochy o výmere
201 m2, avšak len tej časti označe
ného pozemku, ktorá je zobraze
ná v GP č. 37048201-207/2014 vy
hotoveným Ing. Arch. Genšorovou
Máriou, zo dňa 20. 1. 2015 ako no
vovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 453/4 orná pôda o vým. 118 m2
a C-KN parc. č. 453/5 orná pôda
o vým. 38 m2, za sumu 1,85 €/m2
výška celej kúpnej ceny je 288,60 €,

Čaro zimnej krajiny v Sihelnom

kupujúcim Peter Kľušák, bytom Si
helné 432 a Otília Kľušáková, by
tom Sihelné 432. Jedná sa o pri
ľahlé pozemky k rodinnému domu.
Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr
pri podpise kúpnej zmluvy. Z cel
kového počtu prítomných poslan
cov hlasovali za: Ľuboš Vonšák, Jo
zef Ferníza, Mgr. Ľubomír Luscoň,
Marián Staš, Peter Staš, Mgr. Ľu
bomíra Nováková, Dáša Chudiako
vá, Dušan Grobarčík, Bc. Vladimír
Bielak. Zdržali sa: 0. Proti: 0. Pre
vod majetku bol schválený 3/5-vou
väčšinou.
3. Žiadosť pani Márie Sušienkovej,
bytom Sihelné 215 o predlženie ná
jomnej zmluvy na dva roky.
4. Žiadosť manželov Ľuboša a Má
rie Juchových, bytom Sihelné 403
o prenájom jednoizbového bytu
v bytovej jednotke 215 na dva roky
podľa VZN o bytoch.
5. Žiadosť pani Aleny Kozákovej,
bytom Sihelné 450 o dotáciu z roz
počtu obce na fungovanie Erka
vo výške 100 € s doložením vyúč
tovania.
6. Obecné zastupiteľstvo schvaľu
je Kúpnu zmluvu k výkupu pozem
kov v lokalite „Nižný Koniec“, me
dzi Obcou Sihelné 217 – ako kupu
júca a predávajúci: Jozef Grobar
čík, Or. Polhora 250, SR; Ján Gro
barčík, Or. Polhora 627, SR; Juraj
Kornhauser, Sihelné 49, SR; Anna
Gurová, Hlavná 1171/510, Rabča,
SR; ktorí týmto odpredávajú Obci
Sihelné do podielového spoluvlast
níctva pozemky zapísané na LV č.
2459 k. ú. Sihelné pod A, parcela
„C“ evidovaná na kat. mape parc.
C-KN č. 2579/1 orná pôda o vým.
1395 m2, pod B6 na Jozefa Grobar
číka v 11/240-nách, pod B8 na Já
na Grobarčíka st. v 120/240-nách,
pod B9 na Juraja Kornhausera
v 42/240-nách a pod B10 na An
nu Gurovú v 11/240-nách, spo
lu v 184/240-nách pomeru k cel
ku a to len tú časť, ktorá podľa GP
č. 37048201-149/2014 zo dňa 28.

10. 2014 vyhotoveného Ing. Arch.
Máriou Genšorovou, geod. kance
lária Ing. Jaroslava Genšora, Nám.
A. Bernoláka 377, Námestovo zod
povedá novovytvorenej parc. C-KN
č. 1635/113 orná pôda o výmere
423 m2 (diel č. 25). Predávajúca An
na Gurová taktiež odpredáva do po
dielového spoluvlastníctva Obci Si
helné pozemky zapísané na LV č.
2519 k. ú Sihelné, pod A, parcela re
gistra „C“ evidovaná na katastrál
nej mape parc. C KN č. 1635/99 or
ná pôda o výmere 507 m2, pod B8
na predávajúcu v 11/240-nách, a to
len tú jej časť, ktorá podľa GP č.
37048201-149/2014 zo dňa 28. 10.
2014 vyhotoveného Ing. arch. Má
riou Genšorovou, geod. kancelá
ria Ing. Jaroslava Genšora, Nám. A.
Bernoláka 377, Námestovo zodpo
vedá novovytvorenej parc. C-KN č.
1635/99 orná pôda o vým. 387 m2
(diel č. 23). A C-KN č. 961/5 orná
pôda o výmer 391 m2, parc. C KN č.
1635/49 orná pôda o vým. 124 m2,
parc. C-KN č. 1635/98 orná pôda
o vým. 1328 m2, pod B8 na predá
vajúcu v 11/240-nách. Obec Sihelné
217, zastúpená starostom Mgr. Ľu
bomírom Pitákom, IČO 00314862,
SR – ako predávajúca týmto od
predáva Ing. Daniele Mlynarčíko
vej do podielového spoluvlastníctva
pozemok zapísaný na LV č. 2519 k.
ú Sihelné, pod A, parcela „C“ evido
vaná na katastrálnej mape parc. C
-KN č. 1635/99 orná pôda o výme
re 507 m2, pod B7 na predávajúcu
v 173/240-nách, a to len tú časť, kto
rá je podľa GP č. 37048201-149/2014
zo dňa 28. 10. 2014 vyhotoveného
Ing. Arch. Máriou Genšorovou, ge
od. kancelária Ing. Jaroslava Gen
šora, Nám. A. Bernoláka 377, Ná
mestovo zodpovedá novovytvorenej
parc. C-KN č. 1635/124 orná pôda
o výmere 59 m2 (diel č. 36). Ďalej po
zemky zapísané na LV č. 2524 k. ú.
Sihelné, pod A, parcela registra „C“
evidovaná na kat. mape parc. C-KN
č. 1635/100 orná pôda o vým. 33 m2,
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pod B5 v 82/160-nách, a to len tú
časť, ktorá podľa GP č. 37048201149/2014 zo dňa 28.10.2014 vyho
toveného Ing. Arch. Máriou Gen
šorovou, geod. kancelária Ing. Jaro
slava Genšora, Nám. A. Bernoláka
377, Námestovo zodpovedá novovy
tvorenej parc. C-KN č. 1635/100 or
ná pôda o výmere 33 m2 (diel č. 24).
Obec Sihelné 217 – ako predávajúca
týmto odpredáva Romanovi Skur
čákovi a manželke Lenke do podie
lového spoluvlastníctva pozemok
zapísaný na LV č. 2519 k. ú Sihel
né, pod A, parcela „C“ evidovaná
na katastrálnej mape parc. C-KN č.
1635/99 orná pôda o vým. 507 m2,
pod B7 v 173/240-nách, a to len tú
časť, ktorá je podľa GP č. 37048201149/2014 zo dňa 28. 10. 2014 vyho
toveného Ing. Arch. Máriou Genšo
rovou, geod. kancelária Ing. Jaro
slava Genšora, Nám. A. Bernoláka
377, Námestovo zodpovedá novovy
tvorenej parc. C-KN č. 1635/125 or
ná pôda o výmere 22 m2 (diel č. 37).
Obec Sihelné 217 – ako predávajúca
týmto odpredáva Jánovi Grobarčí
koví ml. do podielového spoluvlast
níctva pozemok zapísaný na LV č.
2519 k. ú Sihelné, pod A, parcela „C“
evidovaná na kat. mape parc. C-KN
č. 1635/99 orná pôda o vým. 507 m2,
pod B7 v 173/240-nách, a to len tú
časť, ktorá je podľa GP č. 37048201149/2014 zo dňa 28. 10. 2014 vyho
toveného Ing. Arch. Máriou Genšo
rovou, geod. kancelária Ing. Jarosla
va Genšora, Nám. A. Bernoláka 377,
Námestovo zodpovedá novovytvo
renej parc. C-KN č. 1635/129 orná
pôda o vým. 39 m2 (diel č. 41). Kúp
na cena medzi účastníkmi zmluvy
bola dohodnutá na 1 €.
Z celkového počtu prítomných
poslancov hlasovali za: Ľuboš,
Vonšák Jozef Ferníza, Mgr. Ľu
bomír Luscoň, Marián Staš, Pe
ter Staš, Mgr. Ľubomíra Nováko
vá, Dáša Chudiaková, Dušan Gro
barčík, Bc. Vladimír Bielak. Zdr
žali sa: 0. Proti: 0
7. Schválenie modernizácie verej
ného osvetlenia.
OZ podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o NFP
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MINISTER VNÚTRA ODOVZDAL
HASIČSKÉ AUTO
Dňa 23. 10. 2015 podpredseda vlády a minister vnútra pán Róbert Kaliňák odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru nové hasičské
auto značky IVECO. Starosta Mgr. Ľubomír Piták v príhovore poďakoval ministrovi za dar, poprial hasičom veľa šťastných kilometrov,
a aby nové auto využívali čo najviac na súťaže a tréning a čo najmenej na výjazdy k požiarom.
v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR
na realizáciu projektu „Modernizá
cia verejného osvetlenia obce Sihel
né“ ktorý je realizovaný obcou Si
helné.
2. Zabezpečenie realizácie projek
tu v súlade s podmienkami poskyt
nutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných pro
striedkov na spolufinancovanie re
alizovaného projektu vo výške roz
dielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s pod
mienkami poskytnutia pomoci.
Poslanci, ktorí schvaľujú moder
nizáciu verejného osvetlenia: Ľu
boš Vonšák, Jozef Ferníza, Mgr. Ľu
bomír Luscoň, Marián Staš, Peter
Staš, Mgr. Ľubomíra Nováková,
Dáša Chudiaková, Dušan Grobar
čík, Bc. Vladimír Bielak.
8. Predpokladanú spoluúčasť 5 %
na projekt nakladania s biologic
kým odpadom.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť pani Kozákovej Marty,
Sihelné 524 o osvetlenie prístupo
vej cesty k jej rodinnému domu.
2. Žiadosť manželov Dušana
a Zuzany Genšiniakových, Sihel
né 64 o prenájom 1-oizbového by
tu v byt. jednotke 215 z dôvodu ne
dostatku bytov.
3. Bezplatné vrátenie obecné
ho pozemku v k. ú. Sihelné zapí
saného na LV 611, parc. KN-C č.
1608/2 o výmere 909 m2 predchá
dzajúcim vlastníkom.
Za bezplatné vrátenie hlasova
li: Mgr. Ľubomír Luscoň.
Proti vráteniu: Mgr. Ľubomí
ra Nováková, Ľuboš Vonšák, Dá
ša Chudjaková, Marián Staš, Jo
zef Ferníza, Bc. Vladimír Bie

lak, Dušan Grobarčík, Peter Staš,
Mgr. Ľubomír Piták, starosta ob
ce.
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (OZ), ktoré
sa uskutočnilo 16. 11. 2015 o 1600
hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
(skrátené)
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko kontrolóra k druhej
úprave programového rozpočtu
Obce Sihelné na rok 2015.
2. Stanovisko kontrolóra k prvej
úprave rozpočtu Príspevkovej or
ganizácie na rok 2015.
3. Záznam kontrolóra o vykona
ných kontrolách za obdobie III.
štvrťroka 2015.
D. Ukladá
1. Preveriť informácie o neplati
čoch a platení energii v telocvič
ni a poslanci rozhodnú na budú
com zasadaní obecného zastupi
teľstva o odpustení poplatku klu
bu aerobik.
E. Schvaľuje
1. Odkúpenie pozemkov pod
miestnu komunikáciu IBV Lengy
podľa geom. plánu č. 172/2012,
vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul.
Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Ná
mestovo. Jedná sa o nasledovné
parcely:
KN-C č.1599/105 o výmere 16 m²,
KN-C č.1599/106 o výmere 315 m²,
KN-C č.1599/107 o výmere 7 m²,
KN-C č.1599/108 o výmere 28 m²,
KN-C č.1599/109 o výmere 181 m²,
KN-C č.1599/110 o výmere 188 m²,

KN-C č.1599/111 o výmere 47 m²,
KN-C č.1599/112 o výmere 14 m².
Nákupná cena pozemku 1 €/m2.
2. Doplnenie programu rokova
nia OZ.
3. Druhú úpravu programové
ho rozpočtu Obce Sihelné v roku
2015.
4. Prvú úpravu rozpočtu príspev
kovej organizácie Obce Sihelné
v roku 2015.
5. Žiadosť Základnej organizá
cie Jednota dôchodcov Sihelné
o schválenie finančného príspev
ku vo výške 500 € na rok 2016.
6. Žiadosť pána Miroslava Ľud
mu, Sihelné 485 o prenájom jed
noizbového bytu v bytovej jednot
ke 485 na 6. mesiacov podľa VZN
o bytoch.
7. Žiadosť spojenej školy internát
nej M. Urbana 160/45 Námestovo
o finančný príspevok alebo vecné
ceny do tomboly na 15-reprezen
tačný ples, vo výške 100 €.
8. Žiadosť pána Rusnáka Maria
na, Sihelné 507 o odvoz smetnej
nádoby od miesta trvalého pobytu.
9. Žiadosť
Rímskokatolíckej
Cirkvi a biskupstva Spišské Pod
hradie o poskytnutie dotácie
na rok 2016 pre činnosť Školského
klubu deti vo výške 6 550 €.
10. Interná smernica o zásadách po
dávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zá
kona NR SR č. 307/2014 Z.z. o nie
ktorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej
činnosti.
11. Vnútroorganizačná smernica
č. 1/2015 o časovom rozlíšení ná
kladov a výnosov v účtovnej jed
notke.
12. Vnútroorg. smernica č. 2/2015

o dlhodobom majetku v účtovnej
jednotke.
13. Vnútroorg. smernica č. 3/2015
o opravných položkách v účtovnej
jednotke.
14. Vnútroorg. smernica č. 4/2015
o rezervách v účtovnej jednotke.
15. Vnútroorg. smernica č. 5/2015
o transferoch v účtovnej jednotke.
16. Vnútroorg. smernica č. 6/2015
o transferoch v zriaďovateľskej pô
sobnosti v účtovnej jednotke.
17. Vnútroorg. smernica č. 7/2015
o vedení účtovníctva v účtovnej
jednotke.
18. Vnútroorg. smernica č. 8/2015
o zásobách a pokladnici v účtov
nej jednotke.
19. Žiadosť pána Jozefa Gabrie
la, Sihelné 410 o prenájom jednoiz
bového bytu v bytovej jednotke 215
na dva roky podľa VZN o bytoch.
20. Žiadosť vedúcej školskej je
dálne o navýšenie rozpočtu v ro
ku 2016 na zakúpenie malých sto
lov a stoličiek do jedálne pre deti
z materskej škôlky. Oprava šatne
a zakúpenie šatníkovej skrine pre
zamestnancov školskej jedálne.
21. Predlženie rozkopávkového
povolenia pre firmu OHL ŽS, a.s.
do 15. decembra pod podmien
kou, že budú odstránené všetky
doterajšie závady.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť pána Gubaša Pavla, by
tom Sihelné 161 o prenájom jed
noizbového bytu v bytovej jednot
ke 215 z dôvodu nedostatku bytov.
2. Žiadosť DHZ – dobrovoľného
hasičského zboru Sihelné o schvá
lenie organizovania zábavy.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
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VIANOČNÝ PRÍHOVOR

Vážení spoluobčania, blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, na ktoré sa teší každý z nás. Vianoce
by mali byť časom pokoja, porozumenia, oddychu, odpúšťania a lásky. Lenže v tejto uponáhľanej dobe
sa toto všetko postupne vytráca. Namiesto pokoja je tu stres, porozumenie strieda nechápavosť a egoizmus, oddych nahrádza neustále sa zháňanie za „ničím“, slovu odpúšťať už nerozumieme a na lásku, ktorá sa má rozdávať, sme už skoro zabudli.
Preto by som Vám všetkým
chcel popriať naozaj plnohodnot
né prežitie Vianoc ako sviatkov
skutočného pokoja, aby sme neza
budli na to, prečo sú Vianoce Via
nocami, a aby ten, ktorý sa naro
dil v biednej maštali, sa narodil aj
v našich srdciach a zostal tam čo
najdlhšie.

Blíži sa tiež koniec roka. Bý
va zvykom sa na chvíľu pozasta
viť a začať trochu bilancovať. Pre
niekoho bol úspešný, pre niekoho
menej. Prišiel čas bilancovať svo
ju prácu, ktorú som počas roka
vykonal: začiatkom roka sme za
čali s opravou štvorizbového bytu
a takmer celá práca drobnej pre
vádzky bola zameraná na prístav
bu školy, ktorá bola dokončená a

v súčasnosti v nej prebieha vyučo
vanie. Celý rok bol obohatený no
vými akciami: Prechod Sihelnian
skym chotárom, Stavanie sneho
vých postavičiek, Súťaž o najkraj
šiu kvetinovú výzdobu a vianoč
ný medovník, Pálenie jánskej vat
ry, Privítanie detí, Plenér Ignáca
Kolčáka, Koncert pri príležitos
ti Dňa matiek, Sihelnianska gaj
dovačka, Vytvorenie adventné
ho venca, Vytvorenie GPS súrad
níc pre zdravotnú službu, Mikuláš
v dedine a Sihelnianske vianočné
trhy, spoločné privítanie Nového
roka pred kostolom. Poskytli sme
súkromnej ľudovej škole priestory
na výučbu. Nadviazali sme nové
kontakty s poľskou obcou Kozieg
lovy. V obci bol založený klub Jed
nota dôchodcov, požiarnikom bo

VIANOČNÝ KONCERT

Dňa 13. decembra 2015 sa ko
nal v kostole Povýšenia sv. Kríža
v Sihelnom vianočný koncert žia
kov súkromnej základnej školy.
Žiaci nám toto predvianočné po
poludnie spestrili spevom, hrou
a recitáciou vianočných kolied.
Touto cestou chceme poďako
vať pani riaditeľke a všetkým uči
teľom, ktorí pripravili toto pásmo.
Zároveň im prajeme veľa síl, úspe
chov a už teraz sa tešíme na ďalšie
koncerty.

lo zakúpené nové oblečenie a prí
stroje. V obci boli vyčistené všet
ky protipovodňové zábrany. Spev
nila sa cesta smerom na vyšný ko
niec (stará cesta) a cesta v Ln
goch. Upravilo sa okolie cintorína,
kostola, pripevnila sa informačná
tabuľa. Prostredníctvom letákov
ste boli informovaní o tom, že sme
začali pracovať na novom územ
nom pláne a zväčšovaní cintorína.
Na základe žiadosti Ministerstvo
vnútra dodalo obci nové požiar
nické auto, značky Iveco. Zapo
jili sme sa do projektov: Výmena
verejného osvetlenia, Znižovanie
energetickej náročnosti verejných
budov, tu sme podali žiadosť o za
teplenie a výmenu okien na kul
túrnom dome, do spoločného pro
jektu so ZMOBO o kompostova

ní. Za negatíva považujem reali
záciu výstavby kanalizácie, kto
rá obmedzuje život v dedine, spô
sobuje veľa problémov. Vaše sťaž
nosti sa snažíme riešiť čo najúčin
nejšie vo Váš prospech. Preto Vás
prosím o trpezlivosť pri dokonče
ní tohto projektu, keďže vieme, že
kanalizácia zvýši komfort v našej
obci.
Do nového roku 2016 Vám
chcem popriať veľa zdravia, šťastia a pokoja.
Starosta obce

Zo života obce
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Anna Kozáková – 1. miesto

Anna Ďubeková – 2. miesto

NAJKR AJŠIA
KVETINOVÁ
V ÝZDOBA

Margita Grižáková

Emília Kolčáková – 3. miesto
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NAJKR AJŠIA
KVETINOVÁ
V ÝZDOBA
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
MILÍ SPOLUOBČANIA,
chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí ste sa do súťaže zapojili a zároveň vyzvať tých, ktorí váhali a fotografiu neposlali, aby tak
urobili v ďalšom ročníku súťaže.

Monika Mazaráková
Z pomedzi ôsmich prihlásených porota udelila:
1. miesto: rodine Kozákovej č. d. 374
2. miesto: rodine Ďjubekovej č. d. 125
3. miesto: Kolčákovej č. d. 127
Všetci zúčastnení dostali malú pomôcku do záhrady, ktorá im bude
túto súťaž pripomínať. Víťazi sa už tešia z pekných vecných cien.
Ľ. Nováková

Ľubomír Luscoň

Margita Luscoňová

Jozef  Grižák

Beáta Grižáková

Dejiny obce
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VYSŤAHOVALECTVO
V druhej polovici 19. storočia sa
situácia v Sihelnom (a na celej
Orave) dramaticky zhoršila.
Neustálym dedením sa polia pre
rodinu zmenšili natoľko, že malé
množstvo pôdy nebolo schopné
uživiť rodinu. Ťažký život
obyvateľov Oravy fundovane
a výstižne opísal obvodný notár
so sídlom v Rabči v rokoch
1927 – 1935. Text nám pomôže
dobre pochopiť príčiny veľkého
vysťahovalectva z Oravy.
Počasie je nepriaznivé, aj zima,
lebo sa nedá furmančiť. Na poliach
jesenná sejba vymrzne, na jar je počasie tak zlé, že sa nedá riadne siať,
seje sa neskoro. Chudobný roľník
nemá dostatok hnoja, nemá riadne obilie na osivo ani satbu a sadenie nie je dosť silné, aby vzdorovalo
silným jarným a jesenným mrazom.
Čo zostane a čo by sa dalo zužitkovať, seno, otava a obilie po žatve,
nemôže sa zachrániť pre nepriaznivé počasie, zobrať a uskladniť
do stodoly a tak zhnije na poli. Takéto úrody, čo sa zrna týka, sa nedajú na ľudskú potrebu mlieť, slama a potrava pre dobytok upotrebovať, lebo z toho ochorie. Toto sa opakuje z roka na rok. Postupne tak ako
má tunajší maloroľník menej príjmov, dôchodkov, zárobkov, nemôže
si zadovážiť dostatok umelého hnojiva, jedinej podmienky tohto hospodárstva. Tunajší roľník spotrebuje
slamu na kŕmenie dobytka, na stelivo používa mach a smrečinu.
Do hnoja tečie dažďová voda, ktorá
to najlepšie z hnoja vymyje tak, ako
na poliach prudké jarné dažde a jesenné lejaky odplavia aj hnoj aj humus. Je vôbec nešťastie tohto obyva-

teľstva, že sa tu musí trápiť a hospodáriť na poli, ktoré je viac menej
už od prírody predestinované na to,
aby tu bolo výlučne len lesné hospodárstvo, chov dobytka a ovčiarstvo.
Je smutný osud tunajšieho obyvateľstva, ktoré nedopracuje toľko obilia
s úmornou prácou za pol roka, koľko mu je potrebné na celoročnú výživu. Pre týchto úbožiakov by bolo
potrebné, aby aspoň polovička bola kolonizovaná na lepší kraj… maloroľník nie je v stave vyživiť rodinu,
zaplatiť dane a úroky zo svojich dlhov. Ostáva im predať hospodárstvo, inak ho postihne exekúcia“.
Boli tri možnosti riešenia ka
tastrofálnej situácie: Intenzifiká
ciou poľnohospodárskej výroby
získať viac potravín, ktorá však
v daných podmienkach nebo
la možná. Odsťahovať sa do mes
ta a zamestnať sa v rozvíjajú
com priemysle. Na Orave sa však
priemysel vôbec nebudoval, pre
to sa niekoľko rodín vysťahova
lo za prácou do Budapešti, ktorá
sa rýchlo rozrastala a poskytovala
obmedzené množstvo práce. Pre
to im zostávalo iba:
VYSŤAHOVAŤ SA
ZA PRÁCOU DO USA
V USA sa po skončení Občian
skej vojny v ktorej zvíťazil priemy
selný Sever prudko rozvíjal prie
mysel a Amerika potrebovala veľ
ké množstvo nových pracovných
síl. Preto sa majitelia baní v ro
ku 1877 rozhodli, že aj na Slo
vensko pošlú agentov, aby verbo
vali robotníkov pre banský a oce
liarsky priemysel v USA. Ameri
ka poskytovala pracovné príleži

Ukážka registrácie Jána Fernezu zo Sihelného v USA
tosti aj pre nekvalifikovaných ro
botníkov a zárobok bol v porov
naní s Uhorskom niekoľkonásob
ne vyšší. V rokoch 1875 až 1914
emigrovalo do Spojených štátov
viac ako 620 000 Slovákov.
Na rozhodnutí vysťahovať sa
do USA mala vplyv aj stupňujúca
sa maďarizácia. Deti v školách sa
učili po maďarsky, na úradoch sa
komunikovalo v maďarskom jazy
ku, všetky dokumenty boli v ma
ďarčine a na obchodoch a budo
vách boli maďarské nápisy. Všetko
presviedčalo obyvateľov Sihelné
ho, že nie sú Slováci ale Maďari. To
viedlo k oslabeniu vzťahu k domo
vu a uľahčilo rozhodovanie o ces
te za more.
Aj v Sihelnom boli agenti ver
bovať na prácu do Ameriky, boli
tu tiež agenti lodných spoločnos
tí, ktorí dávali informácie o cesto
vaní a dali sa u nich kúpiť aj lod
né lístky. Objavili sa aj prevádza
či na územie Poľska, cez ktoré sa
dalo bez pasov „na čierno“ do

Prehľad vysťahovalcov z obce Sihelné do USA v rokoch 1892 – 1924.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Príchod do USA
18. 12. 1899
10. 2. 1900
10. 2. 1900
3. 10. 1900
15. 12. 1901
15. 12. 1901
13. 1. 1902
22. 7. 1902
22. 7. 1902
17. 1. 1906
22. 10. 1909
28. 10. 1909
2. 7. 1913
15. 7. 1913
15. 7. 1913
15. 7. 1913
6. 10. 1922

Priezvisko
Pindiak
Jašák
Ferneza
Butor
Barnašák
Staš
Kozáková
Ricek
Maslaniak
Kuráková
Ferneza
Bielak
Chudiak
Pienčáková
Gurová
Ferneza
Barnašáková

V origináli
Pindjak
Yasak
Fernicza
Butor
Barnasak
Stas
Kozak
Riczek
Maszlanyak
Kurak
Ferneza
Bielak
Chudjak
Piencsak
Gura
Ferniza
Barnasak

Meno
Farens
Marton
Yozsef
Jozsef
Janos
Antol
Anna
Josef
Janos
Anna
Janos
Pawel
Pal
Maria
Maria
Josef
Maria

Vek
29
45
32
30
43
27
20
41
25
19
24
26
24
23
23
46
20

Stav
S
Ž
Ž
S
Ž
S
S
Ž
Ž
S
S
S
S
S
S
Ž
S

Miesto
Loď
Zchelna Patricia
Szihelno Trave
Szihelno Trave
...
Grosser Kurfurst
Stiholna Pretoria
Stiholna Pretoria
Sibelna
Auguste Victoria
...
Blucher
...
Blucher
Szikelne Kaiser Wilhelm II
Szihelne President Lincoln
Szihelue Blucher
Szihelne Fridrich der Grosse
Szihelne Kaiser Wilhelm II
Szihelne Kaiser Wilhelm II
Szihelne Kaiser Wilhelm II
Sihelne
Susqehanna

Prístav
Hamburg
Bremen
Bremen
Bremen
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Bremen
Hamburg
Hamburg
Bremen
Bremen
Bremen
Bremen
Bremen

Podľa veku najväčšiu skupinu tvorili vysťahovalci vo veku 21 – 25 rokov – 5 osôb t.j. 34,5%, priemerný vek bol 29,2
rokov. Celkovo sa vysťahovalo 12 mužov, t.j. 70,6%, žien 5 t.j. 29,4%. Z mužov bolo ženatých 6 (50%), slobodných 6
(50%); ženy vydaté 0 (0%), slobodné 5 (100%). Najviac Sihelňanov pristálo v New Yorku v r. 1913 – 4 (23,5%) osoby,
na druhom mieste v roku 1900 a 1902 po 3 (17,6%) osoby.

stať do prístavu Hamburg a ušet
riť peniaze a energiu na vybavova
nie pasu.
Veľká časť vysťahovalcov sa ne
plánovala usadiť v USA natrva
lo. Plánovali niekoľko rokov tam
pracovať, našetriť doláre a s úspo
rami sa vrátiť domov; kúpiť pôdu,
postaviť murovaný dom a žiť v lep
šom sociálnom postavení. Ktorí sa
rozhodli v Amerike natrvalo usa
diť, predali svoje pole, dom a os
tatný majetok, tým získali pania
ze na cestu a na usadenie sa v no
vej vlasti. Na cestu si brali obleče
nie, peniaze a najmä stravu.
POČET VYSŤAHOVALCOV
ZO SIHELNÉHO
Počet vysťahovalcov zo Sihel
ného (aj z celej Oravy) nebolo
možné donedávna zistiť. Pred ro
kom 1914 sa nezachovala eviden
cia vydaných pasov, žiadosti o vy
danie pasu sú nekompletné, ná
hodne roztrúsené v archíve župy.
Tiež sa neviedla evidencia cestujú
cich do Ameriky. Okrem toho ve
ľa ľudí odchádzalo do Ameriky bez
pasu, „na čierno“ mimo eviden
ciu. Župní úradníci odhadovali, že
takto vycestovala väčšina vysťa
hovalcov, proti čomu sa robili aj
policajné opatrenia, ale neúspeš
ne. Preto v monografiách jednot
livých obcí je stať o vysťahovalec
tve napísaná všeobecne bez kon
krétnych údajov. Vysťahovalectvo
je v podstate biele miesto v deji
nách obce.
Americké úrady umožnili prí
stup do evidencie prisťahovalcov
Imigračného úradu na Ellis Islan
de v New Yorku, ktorým prešli
všetci prisťahovalci v rokoch 1892
– 1924. To bola doba v ktorej vy
cestovala drvivá väčšina emigran
tov zo Sihelného, pravdepodobne
všetci. Vyhľadávanie sťažovalo, že
mená a názvy boli písané maďar
ským pravopisom a pri prepiso
vaní do evidencie americkí imig
rační úradníci ešte viac skresľovali
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slovenské mená. Napriek uvede
ným problémom nám to umožni
lo podľa mena a miesta pôvodné
ho pobytu vyhľadať 17 vysťahovalcov zo Sihelného. V zozname
sú všetci ktorí pristáli pri brehoch
Ameriky; s pasom alebo bez neho.
V tabuľke uvádzam všetky údaje
ktoré sú v evidencii, mená a názvy
uvádzam tak ako sú v origináli.
CESTA DO PRÍSTAVU
Keď boli so všetkým pripravení vy
dali sa zo Sihelného na ďalekú ces
tu. Často ich sprevádzal agent lo
diarskej spoločností, ktorí im po
máhal orientovať sa v novej ne
známej situácii. Vysťahovalci kto
rí mali pas cestovali železnicou
južnejšou trasou do prístavu Bré
my (9 osôb), tí ktorí pas nema
li, odchádzali „na čierno“ a cesto
vali severnejšou trasou cez úze
mie Poľska a Nemecka do sever
nejšie položeného prístavu Ham
burg (8 osôb). V prístave sa ubyto
vali v prístavných barakoch, v kto

Vysťahovalci na lodi. Rok 1892.
rozdávala na prídel len v časových
intervaloch, alebo len raz do dňa.
Hygiena bola nedostatočná, vzdu
chu v izbe málo, mnohých premá
hala morská nemoc.
Po 15 až 60-tich dňoch – pod
ľa rýchlosti plavby – pristála loď
v prístave, pri móle East River
v New Yorku. Vysťahovalci 3. trie
dy boli prevezení člnmi alebo tra
jektami na ostrov Ellis Island, kde
sídlil Imigračný úrad a kde muse
li Sihelňania prekonať poslednú
prekážku na ceste za lepším živo
tom.

Parník „Amerika“ bol spustený na vodu v Belfaste v r. 1905. Viezol celkom 897 pasažierov, z toho 1. triedy 420,
2. triedy 254 a 3. triedy 223 pasažierov.
rých čakali na loď. Zakúpili si lod
né lístky do najlacnejšej tretej, tzv.
„vysťahovaleckej triedy“.
V prístave bol vypracovaný zo
znam cestujúcich, ktorý obsaho
val meno vysťahovalca, bývalé
miesto pobytu a odpovede na 29

otázok. Tento dokument po prí
chode do USA odovzdal kapi
tán lode americkým úradníkom,
ktorým slúžil na posúdenie spô
sobilosti prisťahovalca usadiť sa
v USA.
Vysťahovalci cestovali do Ame

Lodný zoznam z 22. 7. 1902 v ktorom sú zapísaní vysťahovalci zo Sihelného do USA.

riky na veľkých parníkoch, ktoré
boli postavené koncom 19. a za
čiatkom 20. storočia. Boli kon
štruované na prevoz veľkého
množstva chudobných vysťaho
valcov z Európy do USA.
Lode na ktorých sa plavili Si
helňanci z Erópy do USA: Augus
te Victoria (1 osoba), Blucher (3),
Trave (2), Friedrich der Grosse (1),
Grosser Kurfurst (1), Kaiser Wil
helm II (4), Patricia (1), Pretoria
(2), President Lincoln (1), Susqu
ehanna (1).
PLAVBA
Cestujúci 3. triedy boli umiestne
ní v podpalubí, v malých izbách
ležali ľudia na regáloch na jed
noduchom slamníku, spolu mu
ži, ženy aj deti. Strava bola mini
málna, väčšinou sa museli stravo
vať zo svojich zásob. Pitná voda sa

IMIGRAČNÝ ÚRAD
V rokoch 1820 – 1892 sídlil Imig
račný úrad na juhu Manhattanu
v prístave Castele Garden. Od
tiaľ ho presťahovali na ostrov El
lis Island, kde v tieni Sochy Slobo
dy postavili novú budovu z „Gru
zínskej borovice“ a otvorený bol
1. 1. 1892.Tento ostrov sa preme
nil na malé mesto, v ktorom sa na
chádzal nový Imigračný úrad, súd,
škola, nemocnica, obchody a uby
tovne. Večer 17. júna 1897 budo
va do základov vyhorela. Okamži
te začali stavať novú „ohňovzdor
nú“ budovu otvorenú 17. decem
bra 1900 a v tento deň prijali 2 251
prisťahovalcov. Cez tento ostrov
prešlo medzi rokmi 1892 až 1954
do Ameriky viac ako dvanásť mi
liónov (uvádza sa aj 17 milionov)
prisťahovalcov. V novembri 1954
bol Ellis Island oficiálne uzavre
tý. V r. 1965 vyhlásili Ellis Island
za súčasť Sochy slobody, ktorá bo
la postavená na susednom ostro
ve, za Národný pamätník. Po dô
kladnej rekonštrukcii otvori
li ostrov pre verejnosť a v budove
Imigračného úradu zriadili múze

Dejiny obce
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Budova Imigračného úradu dnes. V budove je múzeum prisťahovalectva „Ellis Island Immigration Museum“
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prišiel ich manžel. Ľudia, ktorí
cestovali bez peňazí, museli poč
kať na niekoho, kto im prinesie pe
niaze, alebo sa za nich verejne fi
nančne zaručí. Chorí a tehotné že
ny boli nútené ostať v nemocnici.
Zločinci a políciou hľadané oso
by boli hneď zadržané a vyhoste
né. Táto väzba trvala pre niekoho
pár hodín, pre iného pár dní, no
našli sa aj takí, ktorí tam strávili
niekoľko mesiacov. Približne 80 %
všetkých prisťahovalcov strávilo
na Ellis Island len niekoľko hodín.
Ostatní prisťahovalci boli zadrža

um „Ellis Island Immigration Mu
seum“. Múzeum prijalo takmer
2 milóny návštevníkov ročne.
KONTROLA NA IMIGRAČNOM ÚRADE
Vláda Spojených štátov zavied
la regulačné opatrenia. Do kraji
ny nesmeli vstúpiť: chorí, najmä
na infekčné nemoci, negramot
ní, a úplne nemajetní – prisťaho
valec musel mať majetok, min. 10
dolárov v hotovosti, alebo spon
zora. ktorý by sa za neho zaručil.
Preto musel každý imigrant absol
vovať lekársku a právnu kontro
lu. Po prevezení na ostrov Ellis Is
land oddelili mužov od žien a detí.
Všetkých zoradili do radu a čaka
la na nich vstupná zdravotná pre
hliadka.
Prehliadka začala už pri vstu
pe do hlavnej haly. Do haly viedli
schody, na konci ktorých stál lekár
a pozoroval prichádzajúcich ho
re schodmi. Všímal si, či niektorý
z nich nekríva, či nie je veľmi za
dýchaný, či sa u neho navonok ne
prejavuje nejaká fyzická, psychic
ká alebo motorická porucha. Ná
sledne ich kontroloval očný lekár,
ktorý po rýchlom zbežnom vyšet
rení rozhodol, či dotyčný pokraču
je ďalej, alebo ho poslal na detail
nejšie vyšetrenia, alebo ho hneď
vrátil na najbližší parník do jeho
krajiny, odkiaľ prišiel. Od očného
lekára ho poslali na ďalšie vyšet

Čakanie pred vchodom do Imigračného úradu na lekársku prehliadku a vstupný pohovor s prisťahovaleckým
úradníkom.
de sa úradník rozhodol, či prisťa ní pre nejakú zdravotnú alebo ad
renia, kde sledovali duševné či fy hovalca do krajiny pustí, alebo nie. ministratívnu príčinu a len 2 % bo
zické deformácie, nákazlivé cho Úradníkovi často pomáhal tlmoč li automaticky vyhostení z krajiny.
roby, tehotenstvo, pohlavné cho ník, keďže väčšina prisťahovalcov
V AMERIKE
roby a podobne. Po každom vyšet neovládala anglický jazyk.
Každému bolo položených tri Sihelňania sa usádzali v priemy
rení prisťahovalcovi na hruď na
písali kriedou nejaký znak, ktorý dsať dva otázok, v ktorých sa ho selnej oblasti v severovýchod
predstavoval v skratke jeho diag pýtali na jeho meno, vek, povola nej oblasti v štátoch New York,
nózu. Po vyšetreniachčakal pri nie, krajinu pôvodu, či je vzdela New Jersey, Illinois, Connecti
sťahovalca pohovor s úradníkom, ný, či vie písať, čítať, koľko peňazí cut, Ohio, ale najmä v Pensylvánii,
kde sa mesto Pittsburg stalo naj
ktorý mal pred sebou spis o všet si nesie so sebou a podobne.
Ak mali kontrolovaní nejaké väčším strediskom Slovákov. Ži
kom, čo sa jeho osoby týkalo. Ten
to spis bol doplnený o jeho choro problémy umiestnili ich do tzv. vot v Amerike bol pre pre nich ťaž
bopis, ktorý mu tam lekári urobili. „väzby“. Napríklad ženy s deťmi, kou skúškou. Po neľahkých uda
Všetky tieto náležitosti boli ktoré cestovali samé, museli v tej lostiach doma, ťažkej a nepríjem
podrobne skúmané a na ich zákla to väzbe počkať, kým pre nich ne nej plavbe po mori, stresujúcich

Parník „Kaiserin Auguste Victoria“ bol spustený na vodu v Štetíne v r.
1905. V tom čase bol najväčšia loď na svete. Viezol celkom 2 996 cestujúcich, z toho 1. triedy 652, 2. triedy 286 a 3. triedy 2 058 pasažierov.

Lodný lístok

10. strana / 17. 12. 2015

Sihelník 3

Dejiny obce / Rady

Lekárska prehliadka.
podmienkach na imigračnom úra
de sa dostali do ďalšej neľahkej si
tuácie. Prvoradou úlohou bolo
usadiťsa, nájsť si čím skôr prácu
a začať sporiť. Vysťahovalci zo Si
helného boli v drvivej väčšine ne
kvalifikované pracovné sily, preto
sa zamestnávali v baniach a oce
liarňach. Práca v týchto profesi
ách bola často oveľa ťažšia ako do
ma, no pláca sa nedala ani zďaleka
porovnať. Baníci a pracovníci v že
leziarňach mohli zarobiť až $ 1.50
– $ 2.00 na deň. Domaby pritom
zarobili niečo okolo 15 – 30 cen
tov. Zatiaľ čo muži pracovali v ba
niach a továrňach, ženy sa buď
starali o domácnosť alebo o uby
tovne, prípadne tiež pracovali. Ľu

dia pracovali v neľudských pod
mienkach, pri nedostatočnej hy
giene, v uzavretých priestoroch
v baniach a továrňach, časté boli
aj smrteľné úrazy.
Prisťahovalci zo Sihelného
sa pripájali k už existujúcim slo
venským komunitám, zapájali
sa do činnosti slovenských spol
kov, prispôsobovali sa novým ži
votným podmienkam. Zdôrazniť
ale treba, že pri krstinách, sobá
šoch, pohreboch, zábave a iných
príležitostiach dôsledne zachová
vali zvyky, tradície a obrady z do
mova.
Život Slovákov v Spojených
štátoch výstižne charakteri
zoval významný dejateľ K. Ču

Rodinný stav vysťahovalcov
len, keď povedal: „Nikde nebo
lo Slovákom tak dobre ako v Ame

rike, ale nikde netrpeli toľko ako
v Amerike.“ PhDr. Juraj Laššuth

HÁDAME SA HÁDAME A NEVIEME SA
DOHODNÚŤ

Mediácia je vlastne alternatíva,
ktorá pomáha vyriešiť spory tak,
aby boli spokojné obe strany. To je
základný rozdiel oproti súdu.

Ako prebieha?
Mediácia je v prvom rade o dob
rovoľnosti. Obe strany sporu sa
stretnú s mediátorom, ktoré
ho úlohou je dať obom dostatoč
ný priestor, aby mohli predostrieť
svoj pohľad na vec. Potom nasle
duje diskusia, kde je úlohou me
diátora udržať pokojnú atmosfé
ru, ktorá diskusiu podporuje. Keď
si konflikt vzájomne vysvetlia, pri
stupuje sa k ďalšej fáze a tou je ná
vrh riešení. Návrhov môže byť nie
koľko, každý účastník môže pred
ložiť svoje návrhy. Tu opäť zasahu
je mediátor, ktorý pomáha stra
nám nájsť taký návrh, s ktorým by
boli obaja spokojní. Mediátor vy
stupuje ako nestranná osoba. Po
tom sa pristupuje k formálnym zá
ležitostiam, ako je spísanie doho
dy, návšteva notára a pod.

V mediácií neexistuje víťaz ani
porazený. Jej cieľom je dohoda,
ktorá je výhodná pre obe zúčast
nené strany sporu.

Čo je predmetom?
Predmetom mediácie môže byť
akýkoľvek konflikt, ktorý ľudia
majú, okrem konfliktov zasahu

Čo je mediácia?
Mediácia je spôsob riešenia kon
flitkov prostredníctvom komuni
kácie. Zrejme každý človek už v ži
vote riešil nejaký spor. Niekedy sa
vyriešia rýchlo a nenásilne a ino
kedy je potrebný k pomoci súd.

júcich do trestného práva. Tak
že mediátor môže byť nápomoc
ný pri sporoch susedských, rodin
ných (dedičstvo, pozemky, rozde
lenie majetku pri rozvode, starost
livosti o deti po rozvode, BSM…),
pracovných, obchodných, spotre
biteľských. Možnosti riešiť spory
mediáciou je veľmi veľa.
Prečo práve mediácia?
Mediáciu je vhodné využiť pre
to, lebo je veľmi efektívna. V pr
vom rade šetrí čas. Spory, ktoré
sa na súdoch vlečú niekoľko me
siacov a niekedy aj rokov, sa pros
tredníctvom mediácie môžu urov
nať v priebehu niekoľkých stretnu
tí. Ďalšou výhodou je to, že šetrí
peniaze. Platí sa iba za čas skutoč
ne strávený s mediátorom, úkony
potrebné k výkonu mediácie a no
társke poplatky. Odpadajú nákla
dy na advokátov, súdne trovy a iné
poplatky. Ako už bolo spomína
né, základom mediácie je dobro
voľnosť. Tak sa nemôže stať, že nie

kto je donútený spor riešiť, keď o to
nemá záujem. Z toho hneď vyplý
va, že keď niečo človek robí dob
rovoľne, nie len že sa vzťahy s dru
hou stranou nezhoršujú, ale v prí
pade dohody sa aj zlepšia. No a ne
môžeme zabudnúť aj na ďalšiu dô
ležitú výhodu, ktorou je to, že spo
ry riešené prostredníctvom mediá
cie sú neverejné. Mediátor je viaza
ný mlčanlivosťou a spor je riešený
iba medzi stranami, ktorých sa tý
ka, nemá tam prístup verejnosť, čo
ocenia všetci, ktorí neradi súkrom
né veci rozoberajú na verejnosti.
Kde nájdeme mediátorov?
V okrese Námestovo sa Kancelária
mediátorov nachádza na Hviezdo
slavovom námestí č. 1. Je to v bu
dove Maríny na 1. poschodí. Viac
informácií získate na:
www.dohodamediaciou.sk
alebo na tel. čísle 0903 220 992
Mgr. Ladislav Šnapko, prípadne 0907 098 713 Mgr. Henrieta
Šnapková.

Zo života obce
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JEDNOTA DÔCHODCOV V KLINE
Dňa 27. októbra 2015 sa v Kline
stretli dôchodcovia na výročnom
stretnutí Jednoty dôchodcov.
Po prvýkrát sa tejto akcie zú

častnili aj zástupcovia novo
vytvoreného klubu v Sihelnom
s predsedníčkou p. Jagelkovou
a podpredsedníčkou pani Vnen
čákovou. Všetkých účastníkov

privítala predsedníčka okresnej
rady Jednoty dôchodcov a sta
rosta obce Klin, ktorý vo svojom
prejave poďakoval a podporil
všetkých účastníkov. V progra

Náš pán ujo
Pri príležitosti odpustovej
slávnosti, do našej dediny zavítal ochotnícky divadelný súbor
z Námestova, ktorý zahral divadelné predstavenie od Ferka Urbánka „Náš pán ujo“.

Vedúcou súboru je Marika
Vojtašáková. Predstavenie svoj
imi myšlienkami obohatilo všet
kých divákov. Súboru praje
me veľa úspechov a už sa tešíme
– red
na nové predstavenie.

me sa prezentovali všetky kluby
dôchodcov vlastnou tvorbou
a ľudovými piesňami. Po sláv
nostnom obede nasledovala voľ
ná zábava.

Klub dôchodcov
Klub dôchodcov jesenné práce vymenil za relax v malebnom
kúpeľnom mestečku Turčianske
Teplice.
Celý týždeň si spestrovali spe

vom i tancom ľudových piesní.
Do tanca i spevu im vyhrával Mi
lan Vonšák. Ukázali všetkým, aká
vie byť krásna a príjemná ich jeseň
života.

Sihelné na magnetkách
Oznamujeme občanom, že sú k dispozícii nové propagačné
magnetky, na ktorých sú symboly našej dediny. Magnetky si môžete kúpiť na obecnom úrade.
Zároveň prosíme všetkých, ktorí majú námety, fotografie na nové magnetky, aby ich poslali na mailovú schránku obce alebo osobne priniesli.

SIHELNÉ PRVÉ NA ORAVE SO SYSTÉMOM
GPS PRE ZÁCHRANÁROV

Číslovanie domov v obci Sihelné, tak ako takmer v každej obci na Slovensku, nejde v poradí. Častokrát sa stáva, že susediace domy majú
súpisné čísla s rozdielom aj o stovku.
Nám „domorodcom“, alebo na
pr. poštovým doručovateľkám, ta
kéto číslovanie domov nespôso
buje problémy, ale už úplne inak
sa na to pozerá napr. vodič sanitky
rýchlej zdravotníckej pomoci, kto
rý je zodpovedný za to, aby prišiel

so sanitkou včas na miesto, kde je
potrebné poskytnúť rýchlu zdra
votnícku pomoc.
Rozhodli sme sa preto prideliť
k súpisným číslam domov GPS sú
radnice, ktoré sme poskytli pria
mo záchranárom.

Ideálne by určite bolo, keby
rýchlu zdravotnícku pomoc u nás
v Sihelnom nikto nepotreboval, no
toto sa žiadnym opatrením obec
ného úradu nedá dosiahnuť.
Preto sme uľahčili záchra
nárom orientáciu my v Si

helnom, ako prví na Orave.
O tom, že je toto riešenie „ži
vota schopné“ svedčí aj fakt,
že sa do tohto projektu postup
ne zapájajú aj ďalšie obce nie
len na Orave.
– OcÚ
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AJ U NÁS BOL SVÄTÝ
MIKULÁŠ
Dnes zazneli pre svätého Mikuláša tieto básničky:
Kde sa vzal, tu sa vzal,
Mikuláš pod oknom stál,
v ruke veľkú paličku,
na hlave mal čiapočku.
Z bielych fúzov, teplý šál,
tak na deti vykúkal.

Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám darov, svojich trošku,
či koníčka medového,
či koláčka makového,
veď ty strýčku Mikuláš,
mnoho dobrých darov máš…
Za každú básničku, pesničku
boli všetci odmenení sladkosťou.

TAK SPIEVALA MOJA BABKA
Dňa 11. 9. 2015 sa v Oravskej
Polhore konala spevácka súťaž,
pod názvom Tak spievala moja
babka.
Tejto súťaže sa zúčastnili aj
členky folklórneho súboru Sihel
ček, ktoré získali: 1.miesto Vik
tória Maslaňáková, 2. miesto Eri
ka Vonšáková. Obom speváčkam
blahoželáme a zároveň ďakujeme
za reprezentáciu aj mladým gajdo
šom a skupine Bjelákovcov.

Ľudové tradície

Ľudové tradície
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Významní rodáci zo Sihelného

Ján Fernéza
Narodil sa 27. septembra 1932
v Sihelnom, zomrel 15. 6. 2003 je
pochovaný v Sihelnom.
Ako malý chlapec slúžil u Karo
la Mačinca, brata gajdoša Ondreja
Mačinca od ktorého sa naučil hrať
i vyrábať gajdy. S bratom Jozefom
chodili vyhrávať po svadbách a zá
bavách.
Neskôr sa k nim pripojil brat
Pavol, ktorý hráva na heligónke.

Ondrej Mačinec
Narodil sa 6. mája 1903 v Sihel
nom, zomrel 1. 5. 1968 je pocho
vaný v Rabči.
Mal sestru Máriu a dvoch bra
tov Jozefa a Karola. Ľudovú školu
navštevoval v Sihelnom, čiastoč
ne hovoril po maďarsky. Bol veli
teľom hasičského zboru v Sihel
nom, predsedom dozorného výbo
ru Jednoty, starostom obce a vy
konával funkciu sudcu z ľudu. Ve
noval sa včelárstvu, kolesárstvu,
mal trafiku, kde predával tabak.
Patril medzi prvých výrobcov gájd
na Slovensku. Medzi starými ľuď
mi dodnes koluje o ňom tento prí
beh: Ondrej šiel do Poľska, kde kú
pil gajdy. Cestou späť ho však za
jali v Jelešni, no keďže nemal žiad
ne doklady, musel si s gajdami od
sedieť pár dní vo väzení. Nakoniec
ho prepustili, a gajdy priniesol do
mov. Podľa prinesených gájd robil
nové a zároveň sa naučil aj hrať.
Ján Fernéza a Ondrej Mačinec
nás reprezentovali na mnohých
významných festivaloch po celom
bývalom Českoslovernsku.

Sihelnianská gajdovačka
Sihelnianská gajdovačka Dňa
12. 9. 2015 sa v kultúrnom dome
konal gajdošský program: Sihel
nianská gajdovačka. Gajdovačky

sa zúčastnili gajdoši z Chorvát
ska, Čiech, Slovenska no nechý
bali ani domáce súbory, ktoré
program ukončili. Touto akciou

chceme nadviazať na starú tradí
ciu gajdovania v Sihelnom, ktorú
začali Ondrej Mačinec a Ján Fer
néza. Vo vestibele kultúrneho do

mu bola inštalovaná výstava pod
názvom Život v minulosti – staré
fotografie, ktoré zachytávajú ži
vot v obci.

hem rodiny Stašovej, Martina Zá
humenského a Adriána Grobarčí

ka. Všetkým blahoželáme a ďaku
jeme za reprezentáciu.

Betlehemy Babej hory

Prvé jasličky vyrobil sv. František z Assisi. Z Talianska sa tento zvyk preniesol do celého sveta a dostal sa až k nám na Oravu.
Betlehemy si vyrábali aj na
ši predkovia v Sihelnom. Zdobi
li si nimi príbytky, no zároveň ich
chlapci potrebovali pri hraní bet
lehemských hier. Priemysel výro
bu domácich betlehemov zatienil,
no pani Kurjaková zo Zubrohla
vy pred rokmi prišla s myšlien
kou zorganizovať súťaž pod ná
zvom Betlehemy Babej hory. Sú
ťažiaci musia vytvoriť betlehem,
ktorý bude mať minimálne sedem
postáv.
Tento rok sa už konal štvrtý
ročník tejto súťaže, no a našu dedi

nu reprezentovalo 10 betlehemov.
Tri z nich boli odmenené a to betle
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KULTÚRA SMRTI

Október – mesiac úcty
k starším

V stredu 28. 10. 2015 sa konalo stretnutie dôchodcov. Stretnutie
sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Ľuboš Šípoš, ktorý
počas svätej omše udelil sviatosť pomazania chorých.

Po svätej omši sa dôchodcovia
premiestnili do kultúrneho do
mu, kde ich starosta obce privítal
spolu so správcom farnosti a po
slankyňou SNR Vierou Mazúro

vou. V príhovoroch zazneli slo
vá o úcte k starším nielen počas
dnešného dňa, ale mala by byť
dennou samozrejmosťou, v rodi
ne, na pracovisku.

Dokončenie článku zo Sihelníka
1 – 2/2015
Nutnosť poukázať na krutosť zla
Je nepredstaviteľné, aby sa rozum
ný človek pokúšal ospravedlniť
hlad celých populácií, nezákonný
obchod s drogami, genocídu etník
a národov alebo iné formy úmysel
ného násilia a zabíjania ľudí. Avšak
potrat, pri ktorom každoročne za
hynie 50 miliónov ľudí (za posledné
polstoročie asi miliarda) je nielen
podporovaný, ale mnohé vlády ho
aj financujú. Ako je možné zobu
diť svedomie ľudí, aby ho odmietli?
Za posledné polstoročie by bo
lo vysvetľovanie zločinov Hitlerov
ho nacizmu nemysliteľné bez zve
rejňovania filmových záberov hro
mád mŕtvych ľudských tiel z nacis
tických táborov. Tieto zábery sa na
chádzajú aj v knihách pre základné
školy. Počas vojny vo Vietname te
levízie celého sveta vysielali tisíce
obrazov roztrhaných ľudských tiel
a dedín v plameňoch. Pohľad na tie
to hrôzy vzbudil u ľudí, ktorí žili veľ
mi ďaleko od miest konfliktu, ráz
ne odmietnutie tejto vojny. Krutosť
vojny a neľudskosť mnohých voja
kov podnecovali protesty, ktoré bez
pochyby prispeli k ukončeniu vojny.
Prečo teda len málo významných te
levízií alebo žiadna, neukazuje obra
zy tela čo i len jedného dieťaťa, ktoré
je rozkúskované pri potrate?
Porovnania sú kruté? Čo je kru
tejšie, ako slobodné zničenie ne
vinného ľudského života? Je dôle
žitá metóda, ktorá sa používa pri
zabíjaní? Ako je možné, že veľké
svetové mocnosti žiadali na kon
ferencii v Káhire (1994) a Pekin
gu (1995) presadiť rôzne potrato
vé praktiky na celom svete?
Na Slovensku Jana Ray-Tutko
vá začala v roku 2007 bojovať pro
ti potratom s billboardovou kampa
ňou zobrazujúcou fotografiu potra
tených detí. Vychádzala z presved
čenia, že ak majú ľudia potraty od
mietnuť, musia vedieť, čo je to po
trat. A aby to vedeli, musia to vidieť.
Propagátori kultúry smrti sa snažili
presvedčiť verejnosť o morálnej ne
prípustnosti takejto kampane. Do
konca aj mnohí pro-life orientovaní
ľudia jej to vyčítali, lebo sa domnie
vali, že takáto kampaň je buď neú
činná, alebo je dokonca morálne ne
prípustná. Liberálnym médiám sa
podarilo odviesť diskusiu od pod
staty problému potratov k otázke,
či táto kampaň je morálna. Liberáli,
ktorí schvaľujú tento zločin, ozna
čili za nemorálne zverejnenie prav
dy o tomto zločine. Avšak ich veľmi
prudká reakcia je len dôkazom účin
nosti zvolenej metódy, nie jej neú
činnosti. Zástancovia potratov ve

dia, že proti tým obrázkom niet pro
tiargumentu.
Nikto nespochybňuje zverej
ňovanie záberov z nacistických tá
borov ani zábery z vojen. Je prav
dou, že s obrazmi zmasakrovaných
tiel zomrelých ľudí a telíčok potra
tených detí nemožno zachádzať ľu
bovoľne. Ale tvrdiť, že by sa vôbec
nemali používať v boji proti potra
tom, to neobstojí.
Potrat je nevýslovný zločin. Ke
ďže za posledné polstoročie sa ich
stala asi miliarda, tak sme určite
oprávnení porovnať tento jav s obe
ťami nacizmu alebo komunizmu.
Potom však máme právo používať
podobné prostriedky osvety, ako
sú dnes používané pri poukazova
ní na nemorálnosť týchto totalit
ných režimov. Preto nie je možné
odmietnuť zverejňovanie obrázkov
tiel potratených detí.
Mnohí podporovatelia potratu
a iných neexistujúcich „práv“ ve
ria, že presadzujú vo svete niečo,
čo prispieva k dobru celého sveta.
Ale je možné sa pýtať: Ide o dobré
využívanie moci, aj keď táto moc
si vyhradzuje právo na jej „rešpektovanie?“ Je možné nejako ospra
vedlniť úmyselnú „masakru nevin
ných“ a „zvrátenie“ hodnôt týkajú
cich sa človeka? Encyklika Evange
lium vitae bola napísaná na obranu
bezbranných nevinných. Jej igno
rovanie znamená vystaviť ohroze
niu ľudský život a podkopať samot
né ľudské spolužitie.
Kultúra smrti ako antikultúra
V podstate treba povedať, že kultú
ra smrti nie je kultúrou, ale antikul
túrou. Kultúra ako formácia osoby
je nevyhnutnou podmienkou pre
získanie kultúrnej výbavy a repre
zentuje, v spolužití všetkých čle
nov, kultúru istej spoločnosti a ná
roda. Táto kultúra sa skladá z mno
horakých prvkov, medzi ktorými
sa ukazuje kultúra rôzneho spôso
bu videnia veľkých životných prob
lémov a postojov k nim. Je to kultú
ra, v ktorej sa žije, v ktorej sa stvár
ňuje kultúrny postoj a osobná for
mácia každého člena spoločnosti.
Kultúra nie je hodnotovo
neutrálna. Pri mnohých príleži
tostiach Ján Pavol II. opakova
ne uvažoval o skutočnej hodno
te kultúr, ktoré majú svoj oporný
bod v pravde a integrálnom dob
re človeka. V roku 1980 pove
dal: „Pravá kultúra je poľudšťujúca, zatiaľ čo nie-kultúra a falošné
kultúry sú odľudšťujúce. [...] Kultúru musí kultivovať človeka, každého človeka podporovaním integrálneho a všeobecného humanizmu, do ktorého človek a všet-
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SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
Svätý otec František píše:
„Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú
každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je vietor, pútnik kráčajúci cestou do vytúženého cieľa. Rovnako ak chceme dôjsť k svätej bráne v Ríme či
na ktoromkoľvek inom mieste, musíme každý podľa svojich síl vykonať istú púť. Táto púť
symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu
a obetu. Púť nech je teda popudom na obrátenie:
prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme
milosrdní voči druhým, ako je Otec milosrdný
voči nám."
ci ľudia majú byť uvedení v plnosti všetkých ľudských dimenzií.“
Preto „netreba upadnúť do indiferentizmu“, a teda do nemožnosti
určiť rozlišovacie kritérium vo vzťa
hu k rôznym historickým kultúram.
Z dôvodu zlého chápania „rešpektovania kultúr“ nie je možné zabrániť
prorockému odsúdeniu zla, v mene
viery alebo ľudskej múdrosti, v me
ne obrany človeka a ľudského živo
ta. Kultúra smrti, ktorá sa niekedy
mení na skutočné sprisahanie pro
ti životu, nemôže byť vnímaná ako
poľudšťujúci prvok kultúry. Násled
kom toho ide v podstate o odľudšťu
júcu ne-kultúru, čiže o antikultúru.
Preto je naliehavo nutné, čo opako
vane zdôrazňoval Ján Pavol II., a to
nielen obraňovať každý ľudský ži
vot, ale aj presadzovať kultúru života
aj prostredníctvom kultúry ako kul
túry každého človeka, kultúry zame
ranej na pravdu o človeku a o ľudskej
spoločnosti, o integrálnom dobre
každého človeka. Ide o nutnosť, pre
tože kultúra smrti nie je len koncept.
Je to pojem, ktorý opisuje kultúru,
ktorá je antikultúrou – drámou.
Rozšírenie kultúry smrti už nie
je možné považovať za prechodné
vybočenie z noriem spoločností,
ktoré sú inak zdravé. Je preto nutné
vyčerpávajúco predstaviť morálne
učenie Cirkvi o týchto témach, ale
nie je to dostatočné z dôvodu hĺb
ky súčasnej kultúrnej krízy, pripo
mína encyklika Evangelium vitae.
Treba sa snažiť zachrániť ľud
skú osobu od samozničenia pripo
mínajúc jej identitu a autentickú
veľkosť: „Boh totiž obdaril človeka

božskou dôstojnosťou (porov. Ž 8,
6 – 7). V každom dieťati, ktoré sa
rodí a v každom človeku, ktorý žije
alebo umiera, rozpoznávame obraz
Božej slávy: túto slávu zvelebujeme
v každom človeku, v znamení živého
Boha, v obraze Ježiša Krista.“ Poč
núc odtiaľto Boží ľud môže ísť ďa
lej, nesnažiac sa obnoviť minulosť,
ale pracovať ako ľud života a za ži
vot na vytvorení budúcnosti, novej
civilizácie lásky, v ktorej by „sa slá
venie Evanjelia života uskutočňo
valo predovšetkým v každoden
nom živote a vyjadrovalo sa láskou
k druhým a sebadarovaním.“
Encyklika Evangelium vitae
nám pripomína sľub, že tak, ako
starý Izrael, aj postmoderná kul
túra bude môcť vo svojom exo
de „spoznať, aký cenný je jeho život v Božích očiach.“ Ak sa to sta
ne, vtedy naša epocha pochopí,
ako Izrael, že v tomto objave spočí
va „obdarenie národa totožnosťou
a uznanie jeho trvalej dôstojnosti
a dáva mu tiež počiatok nových de
jín, v ktorých objavovanie Boha ide
ruka v ruke s objavovaním seba. “
Kristus nám zjavuje plnú
pravdu o človeku. On je prame
ňom nádeje, ktorá nám pomáha
niesť aj našu nedokonalosť a na
še kríže. Je paradoxné, že milo
vať a prijímať lásku, preukazo
vať a prijímať náklonnosť možno
len za predpokladu, že máme ná
dej. Na výzvy kultúry smrti, kto
rá nemá v dejinách obdobu, do
kážeme odpovedať len za pred
pokladu, že sme uverili Láske.
ThDr. Martin Koleják
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Požehnané a milostiplné vianočné sviatky,
veľa pokoja a Božieho požehnania od novonarodeného Spasiteľa praje riaditeľka Cirkevnej základnej školy všetkým žiakom, zamestnancom, rodičom a priateľom školy. A tiež vyslovuje veľké poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri nadstavbe školy. Nech Pán odmení ich
úsilie a požehná ich a ich rodiny.

Niečo NA ZAMYSLENIE
V nebi nájdeš aj prostitútky,
vrahov a zlodejov
Predstav si, že si na púšti. Si smäd
ný a zomieraš od smädu. Plazíš sa
od bolesti po zemi a zrazu ho zba
dáš – kalich. Zlatý kalich s dia
mantom, nádherné dielo. Dopla
zíš sa k nemu, chceš sa napiť a zis
tíš, že je prázdny. Načo ti je nádher
ný kalich na púšti? Môžeš ho odho
diť a zomrieť.
Kalich má zmysel vtedy, ak je
naplnený životodarnou tekutinou.
Čo je tou tekutinou? Čnosti vytvá
rajú tvoj kalich a náplňou je láska.
Láska je tou tekutinou, bez nej je
kalich zbytočný a zomrieš na púš
ti života.
A Boh je láska.
Pýtaš sa, kde je tam pokora? Poko
ra je dno kalicha. Čím hlbšie máš
dno, tým viac lásky naberieš. Čím
plytšie je dno, tým viac lásky vytlá
čaš von. Ak prederavíš dno, kto
rým je pokora, láska vytečie a ka
lich môžeš vyhodiť. A tvoj život ne
má zmysel.
Svätý František z Asisi po
vedal, že múdrosť bez lásky je
hrozná. Ľudia potom vymýšľajú
tanky a granáty proti druhým –

sú múdri, ale bez lásky. Nábožen
stvo bez lásky je fanatické. Láska
dáva zmysel všetkému. Predstav
te si, že by ste mohli pochodiť krí
žom-krážom celé nebo, zistili by
ste jednu prekvapivú vec. Nie je
tam ani jeden hriech, lebo do ne
ba nič nečisté nevojde. Sú tam
však ľudia, ktorí popáchali všetky
tieto hriechy, ale pred smrťou ich
v pokore oľutovali. Sú tam vraho
via, zlodeji, ktorí ľutovali. Sú tam
prostitútky, ktoré nežili dobre,
ale oľutovali.
Iba ľudia s jediným hriechom
tam nie sú – s hnusnou, prašivou
pýchou. Hore nenájdeš pyšného
človeka.
Všetky ostatné vzorky tam
máš, celé spektrum, všetky far
by. Predstav si, že sa môžeš po
zrieť dolu. Sú tam ľudia, ktorí cho
dili každý deň na sväté prijímanie,
ale z pýchy.
Je tam človek, ktorý staval ka
tedrály? Je, lebo to robil z pýchy.
Staval domy pre siroty? Áno, ale
robil to z pýchy.
Dolu v pekle nenájdeš pokorné
ho a hore v nebi nenájdeš pyšného.
Dávaj si veľký pozor na pýchu!
Marián Kuffa

Čo sú odpustky?

• pri sviatosti zmierenia do
chádza k odpusteniu večné
ho trestu za hriechy; • od
pustenie časných trestov, kto
ré sú následkami hriechov,
môže veriaci získať odpustka
mi;
• čiastočné odpustky

oslobodzujú od časných trestov
čiastočne;
• úplné odpustky
oslobodzujú od časných trestov
úplne;
• odpustky môže zís
kať každý veriaci po spnení sta
novených podmienok nie len pre
seba, ale aj pre duše v očistci.
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OBECNÝ ÚRAD V SIHELNOM
OZNAMUJE, ŽE
Obecný ples sa uskutoční
dňa 2. 1. 2016
Všetci ste srdečne pozvaní
Pozvánky si môžete zakúpiť v predajniach
COOP Jednoty a u pani Pitákovej
AKCIE 2016

FOTOSÚŤAŽ
NA ČO SA V MINULOSTI POUŽÍVAL TENTO PREDMET?
Správne odpovede posielajte mailom na adresu:
ousihelne@orava.sk.
Najrýchlejší z vás bude odmenený a zverejnený na obecnej stránke.
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
v roku 2016:
90 rokov
 Mária Brezoňáková
 Karolína Fernezová
 Anna Rusnáková
 Anton Ferneza
80 rokov
 Kristína Bjelaková
 Margita Luscoňová
 Anton Skurčák
 Margita Grižáková
 Terézia Vnenčáková
 Jozef Klušák
 Margita Brandysová
70 rokov
 Mária Vronková
 Janka Grižáková
 Jana Gabrielová
 Karol Luscoň
 Ignác Vronka
 Anna Gurová
 Mária Luscoňová
 Žofia Barnašáková
60 rokov
 Jozef Vonšák
 Emília Luscoňová
 Milan Maslaňák
 Margita Sivoňová
 Mária Kuráková
 Marta Juchová
 Jozef Juráš
 Jozef Pindjak
 Miroslav Ďubašák
 Ferdinand Sučák
 Ján Gabriel
 Ondrej Luscoň
 Anna Maslaňáková
 Marta Genšiňáková
 Miroslav Mlynarčík
 Marta Mlynarčíková
 Marta Kornhauserová
 Jozef Jucha
 Karol Brezonak
 Pavol Vnenčák
 Margita Maslaňáková
 Vendelín Chudiak
 Jozef Rusnák

VÍTAME MEDZI NAMI

§

•

Peter Bateško, Šimon Bran
dis, Karin Brandisová, Marko
Brandys, Lea Brišová, Marek
Ferneza, Rebeka Furguláková,
Maroš Gabriel, Nikola Gnidia
ková, Adam Grižák, Patrik Gu
ra, Tomáš Gužiňák, Branislav
Chudiak, Alexandra Jaššáko
vá, Vanesa Juchová, Veroni
ka Juchová, Klára Klušáková,
Skarlet Košútová, Boris Kova
liček, Branislav Kozák, Mária
Kramarčíková, Marek Langer,
Michal Ľudma, Alica Lusco
ňová, Dávid Maslaňák, Iveta
Masničáková, Aneta Mlynarčí
ková, Barbora Pindjaková, Iza
bela Rajniaková, Vivien Rati
cová, Sára Romaňáková, Lucia
Rusnáková, Vanesa Rusnáko
vá, Filip Somsedík, Sára Stašo
vá, Nina Štendová, Sára Tarčá
ková, Marek Turác, Adam Von
šák, Markus Vronka, Katarína
Záhumenská

OZNAM

Podnikatelia, živnostníci,
spoluobčania!
Chcete dať o sebe vedieť?
Chcete informovať o svojich
aktivitách? Využite bezplat
nú inzerciu v našich novinách.
Oznam, inzerát treba zaslať
starostovi obce.
Vaše ponuky, inzeráty budú uverejnené v ďalšom čísle
Sihelníka.

2. 1.
6. 2.
13.2.
		
30. 4.
		
15. 5 .
25. 6.
19. 6.
		
17. 7.
		
		
4.9.
14. 9.
		

Obecný ples
Poľovnícky ples
Beh Sihelnianskym
chotárom
Stavanie mája, 		
majáles
Oslava Dňa matiek
Pálenie Jána
Plenér Ignáca 		
Kolčáka
Folklórne slávnosti
pod Pilskom 		
a Babou horou
Oslava sv. Huberta
Odpustová 		
slávnosť

EVIDENCIA
OBYVATEĽOV

Odhlásení: 27 ľudí
Zomrelí: 11 ľudí
Prisťahovaní: 6 ľudí
Narodení: 44 detí
Počet obyvateľov k 15. 12.
2015 je 2 128
27. 10. Oslava: Úcta 		
k šedinám
		
17. 12. Vianočné trhy
– OcÚ

JEDNOTA DÔC HODCOV
Vás všetkých skôr narodených pozýva
4. 2. 2016
do Kultúrneho domu v Sihelnom
na TRADIČNÉ PÁRAČKY
spojené s pochovávaním basy
Všetci ste srdečne pozvaní

FUTBALOVÁ JESEŇ
Muži 8. liga
1. Vasiľov
11 8 2
2. Kraľovany 11 8 1
3. Sihelné
11 7 1
4. Or. B. Potok 11 7 1
5. Mútne
11 6 0
6. Brezovica 11 5 2
7. Habovka
11 5 0
8. Krušetnica 11 4 1
9. Vitanová
11 4 1
10.Beňaďovo
11 2 2
11.Ťapešovo
11 1 3
12.Rabčice
11 1 2

1
2
3
3
5
4
6
6
6
7
7
8

30:11 26
39:23 25
38:24 22
31:17 22
10:10 18
23:16 17
27:41 15
19:17 13
17:21 13
19:33 8
15:32 6
14:39 5

Najlepší strelci: 19 – Peter Jesen
ský (Kraľovany), 17 – Filip Hruboľ
(Habovka), 12 – Filip Jagelka (Si
helné), 10 – Michal Tekeľ (Or. B.
Potok), Ján Voška (Vasiľov).
1.
2.
3.
4.

Žiaci IV. liga, U15
Or. Polhora 11 9 2 0 31:9 29
Sihelné
11 8 2 1 53:10 26
Or. Lesná 11 7 2 2 22:10 23
Breza
11 6 1 4 30:27 19

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zázrivá
Zubrohlava
Vavrečka
Mútne
Babín
Nižná
Hruštín
Bobrov

11
11
11
11
11
11
11
11

5
5
5
3
2
3
1
1

1
1
1
2
4
1
2
1

5
5
5
6
5
7
8
9

26:17
18:15
22:27
9:13
9:22
12:28
15:28
6:53

16
16
16
11
10
10
5
4

Stolný tenis
8. liga
1. D. Kubín B 11 11 0 0 149:49 44
2. Breza B
11 9 1 1 133:65 39
3. Nižná D
11 9 0 2 132:66 38
4. Párnica B 11 8 1 2 124:74 36
5. S. Hora B 11 6 0 5 107:91 29
6. Sihelné A 11 5 1 5 104:94 27
7. Novoť B
11 5 0 6 108:90 26
8. Babín A
11 5 0 6 94:104 26
9. Rabča C
11 3 0 8 75:123 20
10.S. Hora C
11 2 1 8 79:119 18
11.Zákamenné A 11 1 010 44:154 14
12.Istebné A
11 0 011 39:159 11
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Betlehem vytvoril Štefan Sunega z 9. A

Školský spravodaj
Rok Božieho milosrdenstva
Svätý Otec František 13. marca 2015 oznámil slávenie Roku
Milosrdenstva. Tento Svätý rok
sa začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
8. decembra 2015 a zavŕši sa
20.  novembra 2016 v nedeľu Krista Kráľa.
Panna Mária vlastne spája tieto dva významné roky – Rok zasväteného života s rokom Božieho Milosrdenstva a vytvára nad nimi záštitu.
Túžbou sv. otca je, aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej
blízkosti, bezprostredným, priam
rukolapným dotykom s jeho nežnosťou, ktorý upevní vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo
účinnejším.
Tento rok chceme naplno prežiť aj my žiaci. Začali sme na sviatok Panny Márie, 8. decembra. Rá-

no k nám prišiel Mikuláš. Potom sme sa zúčastnili sv. omše, po ktorej nasledovalo zasvätenie k Božiemu Milosrdenstvu. Pozvanie slúžiť svätú omšu
prijal vdp. Adam Luba z rehole pallotínov. Práve oni šíria na Slovensku úctu k Božiemu milosrdenstvu
a vydávajú časopis Apoštol Božieho
milosrdenstva.
Počas roka si budú jednotlivé triedy každý mesiac pripravovať program a aktivity pre ostatných žiakov školy. Aktivity budú
vychádzať zo skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Ako
prvá začala trieda 9. B. Vychádzala z prvého skutku: hriešnikov napomínať. Žiaci s pomocou pani riaditeľky pripravili spoločnú spoveď.

ÚVODNÍK
Zima! Pre niekoho najkrajšie a pre niekoho najhoršie ročné obdobie z celého roka. Pomaly ale isto sa s ním blíži aj jeden z najkrajších kresťanských sviatkov – Vianoce. Rozmýšľame o tom, čo kúpime svojim blízkym a čo kúpia naši blízki nám.
Po večeroch si užívame teplo domova, zohrievame sa a popíjame čajík. Niektorí z Vás možno pozerajú nejaký zaujímavý film,
čítajú knihy alebo sa len tak nudia. Čo tak prečítať si časopis
Úsmev? Prinášame vám v ňom najnovšie školské pikošky a zaujímavosti. Vedeli ste napríklad, že titul Mladý výtvarný umelec
Sihelného vyhrala Miška Tarčáková? Ak nie, v najnovšom Úsmeve sa o tejto zaujímavej žiačke dozviete viac. Prečítať si môžete
aj najnovšie správy zo stretnutí so známymi osobnosťami ako sú
Daniel Hevier alebo Peter Bažík. Pripravili sme aj správy o misijnom jarmoku, besedách, relikviách svätcov a o Roku Božieho milosrdenstva, ktorý nás čaká. Nechýbajú v ňom ani nové
hlášky z vyučovacích hodín, tajničky a iná zábava. Preto neváhajte a určite si prezrite náš Úsmev. Zaručene vám vytvorí
úsmev na tvári a spríjemní vianočnú pohodu.
Príjemné čítanie a požehnané sviatky praje šéfredaktorka
Mirka Hajdučáková, 9. A
usmevczs@gmail.com
Cez veľké prestávky upozorňovali
mladších žiakov, ktorí sa nevhodne
správali a robili šibalstvá. Pripravili
citáty zo svätého písma, ktoré si žiaci mohli prečítať na hlavnej chodbe.
Tešíme sa na ďalšie aktivity a Bo-

žie milosti v tomto svätom roku
a zároveň pozývame všetkých žiakov do novej školskej kaplnky, kde
sa každé ráno o 730 spoločne modlíme Ruženec Božieho milosrdenstva. Žaneta Mazuráková, 8. B
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Školský spravodaj

HEVIER OSLAVOVAL aj v našej škole
Daniel Hevier sa svoju šesťdesiatku, ktorú má 6. decembra, rozhodol osláviť netradične veľkým cestovateľským turné s názvom
Hevi Tour.
Počas neho navštívil 60 miest
a 6 000detí. Turné začalo v Hokejovej akadémii Zdena Cígera.
Na podujatí Daniel Hevier uvie-

Pani riaditeľka privítala spisovateľa a popriala mu k narodeninám
všetko najlepšie
dol svoju novú knihu Svet zachránia rozprávky, symbolickým „krstom“ s použitými baterkami. Počas turné vyhlásil súťaž pre talenty na miestnych školách s názvom
„Fantázia na baterky“. Zámerom
bolo zapojiť deti do tvorivých aktivít. Na podujatí spolupracovali spoločnosti NATUR-PACK
a SEWA, ktoré sa venujú ekologickej recyklácii batérií. Preto aj symbolickým vstupným bola jedna použitá batéria, za ktorú žiaci dostali náučnú kartónovú skladačku určenú za zber použitých batérií, tzv.
B-box.
K nám tento spisovateľ zavítal
17. septembra. Vybral si nás spomedzi 300 prihlásených škôl. Bolo preňho milým prekvapením,

nechýbala recitácia z tejto knihy v podaní Mirky Hajdučákovej,
rap v podaní Laury Fernézovej
a Mariána Rusnáka, ktorí stvárňovali hlavné postavy Zarazu
a Krištofa. Zahviezdili aj šiestaci
a siedmaci spolu s pánom učiteľom Fiderom. Tí zaspievali Evanjelium o Márii. Po programe nasledovala beseda o knihe a jeho
živote. Nechýbali otázky typu čo
rád je, čo najradšej robí, keď nepíše, ktorú knihu má najradšej.
Daniel Hevier sa tu predstavil aj
ako znamenitý spevák, hudobník
a zabávač. Po besede, ktorá trvala ako inak 60 minút, nasledovala autogramiáda. Tu autor tiež
preukázal naplno svoju fantáziu.
Do kníh a pamätníčkov rozdával
okrem svojho podpisu aj vtipné
kresby a venovania. Deti si mohli
zakúpiť aj jeho knihu, šatku s nápisom Hevi alebo tričko s nápisom „S deťmi sa dá dohodnúť“.
Daniel Hevier svojím jednoduchým vystupovaním, milým prístupom k deťom, skromnosťou

Evanjelium o Márii zaspievali šiestaci a siedmaci pod vedením pána učiteľa Fidera
ho zdravotný stav nedovoľuje, preto sa musí stravovať zdravo.
• Jeho veľký priateľ je Paľo Habera, pre ktorého vytvoril väčšinu
piesní. Nie vždy to bol jednoduchý
oriešok spolupracovať s ním, lebo
obaja sú veľmi tvrdohlaví.
• Najradšej má tú knihu, ktorú
práve píše či napísal.

• Dokáže vytvoriť básničku len
tak na počkanie.
A teraz vážne
Daniel Hevier sa narodil sa 6. decembra 1955 v Bratislave, detstvo
prežil v Prievidzi, kde absolvoval
aj gymnázium. V štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po-

• Postavu Krištofa má rád aj preto,
lebo aj on rád hral v detstve hokej
a mal priateľku podobnú Zaraze.
• Svoju hlavu má ako denník. Je
v nej zapísaných množstvo ľudských osudov a situácií. Ten mu
slúži ako išpirácia.
• Vo väčšine diel opisuje životy
a osudy ľudí zo svojho okolia. Mení len ich mená a dopĺňa fantáziou. Možno aj naša škola bude raz
v jeho rozprávke.

čas vysokoškolského štúdia sa zamestnal ako redaktor literárnej
redakcie v Slovenskom rozhlase.
Po absolvovaní vojenčiny bol niekoľko rokov na voľnej nohe ako
profesionálny spisovateľ. Krátky
čas pôsobil vo vydavateľstve Mladé letá, po r. 1989 ako šéfredaktor. Od roku 1991 vedie vlastné vydavateľstvo HEVI, v ktorom vydal
do dnešného dňa vyše 100 titulov.
L. Fernézová, 9. A

Naši raperi Laura a Marián z 9. A
že jeho knihu Svet zachránia rozprávky naši žiaci dobre poznajú
a niektorí majú už aj prečítanú.
Na začiatok sme ho totiž privítali krátkym programom, v ktorom

a jednoduchosťou ukázal svoju
veľkosť a originalitu.
Aj toto sme sa dozvedeli
• Kedysi rád jedával mastné
a nezdravé jedlá, no teraz mu to je-

Podpisom nebolo konca-kraja

Školský spravodaj
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ROCKOVÁ MUZIK A v podaní Bažíka
Zvuk gitár a bubnov rozozvučil 21.
októbra našu telocvičňu. Do  školy
zavítal spevák známy z viacerých
speváckych súťaží Peter Bažík.
Tento rodák z Habovky triumfoval v 1. ročníku česko-slovenskej

sil aj v slovenskom predkole Eurovízie. So svojou speváckou kolegyňou Alenou Súľovskou odspievali v 3. semifinálovom kole skladbu
Nebudem stáť a z druhého miesta postúpili do 16-členného finále.
Tam obsadili 10. miesto.

Peter Bažík

Dievčatá z 9. A, pri Petrovi sú naše redaktorky
šou X Factor. Multiinštrumentalista sa presadil v tvrdej konkurencii v tíme Sisy Sklovskej a odniesol si výhru 200 000 eur. V roku
2006 sa predstavil aj v šou Slovensko hľadá SuperStar. Šťastie skú-

Svoje nadanie ukázal Peťo
aj u nás. Predstavil sa ako výborný gitarista, huslista a spevák. Koncertom ho doprevádzal
aj basgitarista a bubeník, ktorí žiakom predstavil majstrov-

ské ovládanie bubeníckych paličiek. Koncerty mali výchovný charakter. Pre prvý stupeň si
Peťo pripravil piesne a program
zameraný na bezpečné správanie na cestách. Žiaci z druhého stupňa si mohli rozšíriť ve-

mi teda treba zaobchádzať s rozumom.
Po koncerte Peťo rozdával
podpisy a nechýbalo ani spoločné fotografovanie, ktoré nemalo konca. Veď zvečniť sa so známym spevákom chcel takmer

...ešte spoločná fotka s dievčatami z 9. B
domosti o médiách. Spevák upozornil na kyberšikanu, na facebook. Používatelia facebooku by
si mali uvedomiť, že čo tam vložia, to tam aj ostane. S média-

Petrov podpis do školskej kroniky

každý. No aj mojou veľkou trofejou z koncertu bolo Petrovo
brnkátko s podpisom, ktoré mi
ochotne daroval.
Anton Kutlák 7. B

Skutok lásky našich dievčat
Začiatkom októbra sa naša
ôsmačka Žaneta Mazuráková
a deviatačky Martina Gocoláková a Natália Žajáková zúčastnili
na súťaži v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala v Oravskej Polhore
na Slanej vode.
Zúčastnilo sa jej asi 30 dievčat z oravských základných

škôl. Po organizačných pokynoch
a príprave na štarte vyštartovali
všetky družstvá s vidinou čo najlepšieho umiestnenia. Približne
v polovici trasy však jedno dievča
z Babína odpadlo. Ležalo na zemi a každý ju preskakoval a obchádzal. Naše družstvo a dievčatá zo Zubrohlavy sa pri nej za-

stavili. Nestratili duchaprítomnosť, rýchlo jej dali prvú pomoc
a zavolali vedúcich. Kým prišli,
dievča nehybne ležalo na zemi.
Dýchalo, ale nereagovalo. Hneď
ako k nej pribehli vedúci, obrátili ju nabok a nám povedali, aby
sme beh dokončili. Po dlhom čase
dievča otvorilo oči, no nereagova-

lo. Sanitka ju previezla do Trstenej.
Aj keď dievčatá nevyhrali a nezískali dobré umiestnenie v športovej disciplíne, vyhrali v disciplíne lásky k blížnemu.
A s týmto výkonom boli nadmieru spokojné nielen ony.
-red-
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ŽIACI SA UČIA V NOVÝCH PRIESTOROCH
Doteraz sa žiaci našej školy učili
v dvoch budovách. Starší žiaci
v hlavnej budove školy a väčšinou prváci a druháci ostávali
v budove MŠ.
V tomto školskom roku je to
inak. Škola sa rozšírila o päť učeb-

ní. Tie sa nachádzajú v podkroví, v nadstavbe. V každej učebni
a triede okrem bežného vybavenia
nesmie chýbať interaktívna tabuľa
a veselé nástenky, ktoré vytvorili
pani učiteľky so žiakmi. Celá škola je teraz pokope ako jedna veľká
rodina. Mladší žiaci sa nemusia

…izolácie

… na začiatku
My sa najviac tešíme z nepoškodenej triedy a z novej dotykovej
interaktívnej tabule.
Terezka 3. A
Triedy sú až na treťom poschodí, no vôbec nám to nevadí, pretože sme šikovní a prebehneme tam
rýchlo.
Natálka 3. A
Lepšie by bolo, keby sme mali
,,hore‘‘ viac kamarátov, ako predtým, ale aspoň sa môžeme v tichu
učiť.
Marek 3. A
V novej triede sa nám učí lepšie,
lebo v starej triede sme boli pod

väčším dozorom, hneď vedľa zborovne.
Žaneta 8. A

presúvať do hlavnej budovy školy
na telesnú výchovu a informatiku
ako kedysi.
„Táto výstavba trvala od apríla
do septembra. No materiály sa objednávali už rok dopredu, aby bolo
všetko pripravené. Pomohli nám
rôzne firmy, ktoré nám dovážali
materiál, montovali interaktívne
tabule, elektriku, kúrenie, internet. Na prestavbe pracovali ľudia
z úradu práce pod vedením obec-

Pomaly si zvykáme na tretiakov, je s nimi sranda, no lepšie by
sa kecalo so staršími.
Jaro 8. A
Keď nám učitelia prídu na šibalstvá, vieme, že sú za tým tretiaci, tí
všetko žalujú.
Peťo 8. A
Máme veľa výhod, napr. vôňa
novej triedy a perfektných drobcov vedľa nás.
Janka 8. A
L. Pientáková, 8. B
Nadstavba

…pribúdajú prvé múry

Miestnosť pre kaplnku

ného úradu. Pomohli aj naši deviataci.“ povedala pani riaditeľka.
V nových priestoroch sa učí
3. A a 8. A, je tu katechetická učebňa, učebňa praktického vyučovania, spoločenská učebňa, kaplnka a ostatné priestory určené
na uskladňovanie rôznych pomôcok. Žiakov sme sa opýtali ako sa
im v novom učí.
Erika Vonšáková  8. B

Školský spravodaj
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Kaplnka pred dokončením

Vonkajšie úpravy fasády

Schody pred dokončením

Nadstavba – funguje

Učebňa výtvarnej výchovy a praktického vyučovania

Nová školská kaplnka

Katechetická učebňa

Žiaci 8. A v novom
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LIST DO NEBA
Drahý Ľudovít Štúr! Sihelné
28.10. 2015

Ako žiačka deviateho ročníka som sa na hodinách slovenčiny často s Vami stretávala.
Okrem učenia sa bežných životopisných faktov a diel som
sa zamýšľala o Vašom živote.
Väčšina ľudí o Vás vie len tie
najzákladnejšie fakty. No kto
sa zamýšľa nad Vaším osobným životom? Rozhodovali ste
sa medzi láskou k Vašej milej
a láskou k vlasti. Vy ste si vybrali vlasť a slovenčinu. Celou svojou osobou ste konali pre blaho národa. Nehovoriac o tom, aké prekážky a boje ste museli na tejto strastipl-

nej ceste zdolať. Je na Vás čo
obdivovať aj po dvesto rokoch.
Veď koľko je dnes takých, ktorí konajú v prospech druhých
a nie v svoj prospech. Možno je
to aj tým, že sa doba   zmenila. Všade akosi viac cítiť ľudský egoizmus.
Týmto listom by som Vám
chcela poďakovať za Vašu zanietenú prácu. Za to, že
dnes ako redaktorka časopisu Úsmev a vôbec občianka
Slovenskej republiky, môžem
písať a rozprávať týmto ľubozvučným jazykom.
S láskou a vďakou
Vaša obdivovateľka Laura!

PRSTOM PO MAPE
Ráno, keď oči otvorím,
do ďaleka sa zahľadím.

Rok ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Tento rok si na Slovensku
pripomíname 200 rokov
od narodenia Ľudovíta Štúra,
významného jazykovedca,
politika, novinára, kňaza
a básnika. Narodil sa v Uhrovci
28. októbra 1815 a zomrel
12. januára v Modre.
Jeho najväčším prínosom
pre Slovensko bol boj proti
maďarizácii a uzákonenie
spisovnej slovenčiny v roku
1843.
Ktovie ako by sme dnes
nebyť tohto velikána písali
a rozprávali?
Roku Ľudovíta Štúra sme venovali zvýšenú pozornosť aj v našej
škole. Žiaci deviateho a ôsmeho
ročníka pracovali na rôznych projektoch, kde zisťovali zaujímavosti
z jeho života. Pre mladších žiakov
pripravili na hlavnú chodbu informačnú nástenku a nechýbalo ani
rozhlasové vysielanie. Slovenská
televízia pri tejto príležitosti natočila zaujímavú dokudrámu True
Štúr. Žiaci si ju pozreli a diskutovali o jej kvalitách a nedostatkoch.
Siedmaci a ôsmaci navštívili 12.
novembra Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Janko
Kráľ bol dobrým priateľom Ľudovíta a ako prvý sa postavil voči zosadeniu Štúra z profesúry z Katedry jazyka a reči slovanskej v Bratislave. Na protest spolu s ďalšími

študentmi odchádza do Levoče.
Prostredníctvom médií žiaci pátrali aj po rodostrome jazykovedca. Keďže Štúr nebol ženatý, priamych potomkov nemá. No
bádanie ich doviedlo k poznaniu,
že v Bratislave žije potomok po jeho bratovi Samuelovi, 82-ročný
Ivan Štúr. Okrem tejto informácie žiakov zaujali aj ďalšie „topky“ zo Štúrovho života. Napríklad to, že si nevedel zaviazať šatku a zaostriť brko. Jedával málo,
vravieval: „Viac tvoriť a menej troviť.“ Miloval prechádzky po prírode. Bol skvelý rečník, vedel zo sebou strhnúť davy. Zaujímavý bol
aj jeho ľúbostný život. Vzdal sa
ho na úkor slovenčiny a Slovenska. Jeho prvá láska bola Mária
Pospíšilová, s ktorou bol aj zasnúbený. No zo svadby vycúval. Napísal jej na rozlúčku báseň Rozžehnání. Jeho druhou láskou bola
Adela Ostrolúcka. O ich láske píše
aj Ľudo Zúbek v románe Jar Adely
Ostrolúckej.
Štúrova zanietená práca a život
ovplyvnila život a smerovanie Slovenska. Stal sa súčasťou slovenských dejín a školských učebníc.
Ktovie o ktorých dnešných „politikoch a osobnostiach“ sa budú naši
potomkovia o 200 rokov učiť v pozitívnom svetle.
Viktória Maslaňáková, 9. B

Slovensko malé ako dlaň,
volá ma pozrieť sa naň.
Autobus ma už čaká,
Oravská priehrada láka.
Vlakom potom cez Kraľovany
pôjdem rovno do Žiliny.
Na Váhu pltnici sa plavia,
hrad Strečno zdravia.
Zo Žiliny odskočím aj do Martina,
veď tu Matica svoju históriu začína.
Neďaleko od Trenčína
býva krásna Katarína.
Pesničky slovenské ušká pohladia,
srdce radosťou naladia.
Do Modry na Štúrov hrob veniec odnesiem,
ďakovnú modlitbu pri ňom prednesiem.
Odtiaľ priamo do Bratislavy,
Devín a Bratislavský hrad nás zdraví.
V Nitre kedysi Pribina panoval,
Moravské kniežatstvo spravoval.
Košice, hlavné mesto kultúry,
dvere k pamiatkam ti otvorí.
Nakoniec domov cez Vysoké Tatry
prstom po mape som doma raz – dva – tri.
Materinskú reč som na svojich cestách počula,
že toto všetko je moja domovina som sa uistila.
Diana Kutláková, 6. A
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GIANNA BERETTA MOLLA
„Každý nový život je najkrajším
darom, ktorý môže dať Boh.“
(Gianna)
Koncom septembra sme mali možnosť pokloniť sa a rozjímať
pri relikvii Gianny Beretty Molly. Jej relikvia putovala po Spišskej diecéze počas celého septembra. V čase od 27. do 30. septembra bola v Námestove. V tom čase
bola prevezená aj do našej školskej
kaplnky. Relikvia putovala v rámci prípravy na Národný pochod
za život, ktorý sa uskutočnil 20.
septembra v Bratislave. Mottom
pochodu sa stalo: „Spolu so svätou Gianou na Národný pochod
za život.“ Táto svätica totiž obetovala svoj život za svoje dieťa.
Gianna sa narodila 4. 10. 1922
v meste Magenta v Taliansku.
Rodičia ju viedli ku kresťanstvu
a svoj život považovala za nádherný Boží dar.
Študovala na gymnáziu a univerzite. Popri štúdiu sa naplno zaoberala činnosťou v katolíckej organizácii v Spoločnosti sv. Vin-

centa de Paul. Po obdržaní titulu Doktor medicíny a chirurgie si
otvorila ambulanciu. Následne si
obohatila svoje znalosti v odbore pediatria. V medicínskej praxi sa zvlášť zameriavala na matky,
deti, starých a chudobných. Svoju profesionálnu dráhu považovala za misiu a tá jej nezabraňovala
pokračovať v činnosti v katolíckej
organizácii, pričom venovala ešte
väčšiu pozornosť mladým dievčatám. Venovala sa aj svojím obľúbeným športom, lyžovaniu a alpinizmu. Nachádzala v nich príležitosť
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vyjadriť radosť zo života. Zaujímala ju aj vlastná budúcnosť, modlila sa a prosila Boha, aby spoznala
Jeho vôľu. Pocítila, že Boh ju volá
do manželstva. Plná nadšenia sa
odovzdala tomuto volaniu, s pevnou vôľou a presvedčením vytvoriť
skutočnú kresťanskú rodinu.
V tých časoch sa spoznala s inžinierom menom Peter Molla.
Strávili spolu veľa času spoznávaním sa, prehlbovaním duchovného života, spoločnými modlitbami. Gianna a Peter uzavreli manželstvo. Gianna porodila prvé dieťa menom Pierluigi. O rok neskôr
prišla na svet Mariolina a neskôr
Laura Mária. Gianna zvládala svoje povinnosti matky, manželky, lekárky a aj napriek vyčerpanosti
dokázala prejavovať radosť zo života.
Počas ďalšieho tehotenstva
po dovŕšení druhého mesiaca tehotenstva, nastali ťažkosti. Diagnostikovali jej nádor na maternici. Bol potrebný chirurgický zákrok. Pred operáciou prosila lekára, aby zachránil život, ktorý nosí

vo svojom lone a odovzdala sa Božej prozreteľnosti. Podarilo sa zachrániť život malého stvorenia.
Ďakovala Bohu a ďalších sedem
mesiacov tehotenstva sa s neuveriteľnou silou venovala úlohe matky a lekárky. Ovládol ju strach pri
pomyslení, že by sa jej dieťa malo
narodiť choré a prosila Boha, aby
sa tak nestalo. Niekoľko dní pred
pôrodom bola pripravená obetovať svoj život, aby zachránila dieťa: „Ak sa treba rozhodnúť medzi
mojím životom a životom môjho
dieťaťa, neváhajte a zachráňte ten
jeho.“ Gianna porodila dcéru, ktorá dostala meno Jana Emanuela.
Jej matka zomrela o týždeň neskôr
v nevýslovných bolestiach opakujúc krátku modlitbu „Ježiš, milujem ťa; Ježiš, milujem ťa“. Mala
39 rokov. Pochovaná je na cintoríne v Mésero.
Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil
za blahoslavenú 24. apríla 1994
za prítomnosti jej detí, manžela
a príbuzných a vyzdvihol ju ako
hrdinský vzor matky nášho storočia. Za svätú bola vyhlásená
16. mája 2004 na námestí sv. Petra
v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.
Miroslava Hajdučáková, 9. A

niel a Aďka predstavili svoju prácu s mladými. Hovorili nám svoje
zážitky, predstavili podujatia a súťaže, ktoré pripravujú pre mládež.
Ponúkli nám letné tábory a trojdňový tábor počas školského roka,
na ktorom môžeme upevniť vzťahy
v našom triednom kolektíve. Medzi
ich ponuky patrí aj týždenná škola
v prírode, na ktorú v máji idú naši
štvrtáci. Potom už nasledoval jarmok, kde sme sa stali nielen malými predavačmi ale i misionármi.
Prvýkrát sa konal aj v telocvični.

No žiaci si svoje stánky vytvorili aj
na chodbe , v triedach a vonku. Žiaci predávali sladkosti, hračky, ručné výrobky. Nechýbala cukráreň so
zmrzlinou, maľovanie na tvár, kino
i reštaurácia s plackami, klobáskou
a pizzou. Žiaci zarobili 915,34 €.
Prvenstvo v zárobku získala 9. B,
ktorá zarobila 111,90 € . Na druhom mieste skončila 7. A so 104 €.
Tretie miesto patrí 4. A so 101 €.
Výťažok putoval do Oravského
centra mládeže v Ústí.
Natália Fernezová, 8. B

Škola sa zmenila
na nákupné
centrum
Pána kaplána Ľuboša Laškótyho
a mladých dobrovoľníkov z Oravského centra mládeže v Ústí
poznáme z našich duchovných
obnôv. Už tretí rok sa nezištne
starajú o našu duchovnú formáciu. Práve oni prijali pozvanie
na náš misijný jarmok, ktorý sa
konal 28. októbra.
Deň sme začali sv. omšou. Témou kázne boli misie a to, že misionárom môže byť každý z nás, kto
preukáže súcit, lásku a porozumenie. Po svätej omši nasledovala prednáška s mladými dobrovoľníkmi z centra. Dobrovoľníci Da-

8. strana 17. 12. 2015

Sihelník 3 / školský časopis Úsmev

Školský spravodaj

Modlitba zasvätenia sa Božiemu milosrdenstvu
Ó, najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica milostí nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasväcujem sa Ti celkom a bezvýhradne,
aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti.
Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo
tak, že budem konať skutky telesného a duševného milosrdenstva,
zvlášť sa starať o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu tým, ktorí
potrebujú pomoc, chorým a utrápeným. Bdej teda nado mnou, ó,

Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. I keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v Tvoje

milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia spoznali včas nekonečnú hĺbku Tvojho milosrdenstva, uverili
mu a oslavovali ho na veky. Amen
Žaneta Mazuráková, 8. B

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA VYHLÁSILA SÚŤAŽ
ČÍTAJ S POROZUMENÍM
Ak si žiak 1. – 4. ročníka požičaj si v knižnici knihu
Stratený kľúčik, ak si starší, hľadaj knihu Semienka.
Odpovedz na otázky, ktoré nájdeš pripravené v knižnici
a do 20. januára odovzdaj pani učiteľke Kutlákovej.

PRIDAJ SA AJ TY!!!

Rok zasväteného života
mládeže a o sile Zázračnej medaily.
Na základe prezentácie nám priblížila, ako to prebieha v ich združení
ROK
a čo všetko s mladými robia. PredZASVÄTENÉHO
stavila nám aj medailu a porozprávala nám aj o konkrétnych zázraŽIVOTA
koch, ktoré sa prostredníctvom nej
V závere Roku zasväteného   ži- udiali. Medailu dala zhotoviť sestra
vota k nám ešte stihli zavítať   Katarína Labouré na žiadosť Pandve zaujímavé návštevy. Pozva- ny Márie 27. 11. 1830. Ešte prednie prijali sestry z Kongregácie tým však Panna Mária povedala,
sestier premonštrátok a páter že si želá, aby boli zakladané spoloPavol so sestrou Marianou z Mi- čenstvá mládeže, ktoré budú rozširovať úctu k Nepoškvrnenému posijnej spoločnosti sv. Vincenta.
čatiu Panny Márie.
Páter Pavol a sestra Marianna
k nám zavítali 1. októbra. Ich rehoľníci sa nazývajú aj Lazaristi.
Že vám to niečo hovorí? Áno v roku 2013 viedli v našej obci misie.
Otec Pavol sa predstavil ako výborný rečník. Jeho energické vystupovanie zaujalo každého žiaka.
Páter nám predstavil svoj zasvätený život a porozprával nám o svojom zakladateľovi. Bol ním sv. Vincent de Paul. Narodil sa v 24. apríla 1581 vo Francúzsku. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Možno aj preto mal Vincent od malička zmysel pre chudobných. Kde
mohol, tam ich obdaroval. Keď to
videl otec, zaumienil si, že urobí Sestrička rozpráva o sv. Norbertovi
všetko preto, aby sa jeho syn stal
O týždeň neskôr, 8. októbra,
kňazom. Tak sa aj stalo. Odišiel
k františkánom, tam nadobúdal k nám prijali pozvanie sestričzákladné vedomosti. V roku 1597 ky premonštrátky. Pricestovali až
prešiel na univerzitu v Toulouse. z Vrbového. Prišla s nimi aj naTo už stálo veľké peniaze. Otec ša rodáčka, Ľudka Masničákovápredal voly aj pluh, len aby syn mo- sr. Anastázia, ktorá v tejto reholi
hol študovať. V roku 1600 bol Vin- pôsobí. V kláštore sa riadia piaticent vysvätený za kňaza. Aj keď mi pravidlami: 1. úcta k Eucharisjeho život nebol ľahký, neúnavne tii, 2. adorácia, 3. mariánska úcpomáhal chorým a chudobným. ta, 4. kajúcnosť (ide o prijímanie
Chodil do väzníc a vystaval dom každodenného kríža), 5. apoštopre chorých a chudobných. Preto lát (práca s deťmi, starými, chorýtúto rehoľu často stretneme s ná- mi). So sebou priniesli relikviu sv.
Norberta, rôzne publikácie o sväzvom lazaristi.
Sestra Marianna nám zas po- tom Norbertovi a ich reholi. Zaurozprávala o Združení mariánskej jímavosťou boli aj kartičky s myš-

Páter so sestričkou rozpráva o Mariánskej družine

lienkami zo svätého písma, ktoré si nasledujúce dni mohli žiaci
na chodbe prečítať.
A kto bol svätý Norbert? Narodil sa v roku 1082 . V mladosti žil
svetský život na kráľovskom dvore. Raz sa stalo, že bol vonku jazdiť
na koni a zastihla ho búrka. Kôň sa
splašil a zhodil Norberta na zem.
Keď precitol, jeho prvé slová boli: „Pane, čo chceš, aby som urobil?“ Boli to podobné slová, aké
povedal sv. Pavol pri svojom páde
z koňa. Odpoveď počul Norbert vo
svojom srdci: „Zanechaj zlo a rob
dobro. Hľadaj a šír pokoj.“ Hneď sa

vrátil do svojho rodiska, aby sa venoval modlitbe a pokániu. V roku
1115 bol vysvätený za kňaza. Niektorí, ako sa dalo čakať, ho začali ohovárať a osočovať, keďže poznali jeho predošlý spôsob života. No Norbert dal jasnú odpoveď:
všetko, čo mal, dal chudobným
a šiel k pápežovi, aby dostal povolenie kázať. Povolenie dostal a stal
sa potulným kazateľom. Chodil aj
s dvoma spoločníkmi po Európe.
Chodil bosý, a to aj uprostred zimy, po snehu a ľade. Biskup v Laone chcel, aby mu Norbert pomohol reformovať kanonikov v diecéze, ale tí ho neprijali, pretože bol
podľa nich príliš prísny. Biskup sa
však nechcel vzdať svojej myšlienky ani Norberta, preto mu ponúkol územie, na ktorom by mohol
založiť vlastnú komunitu. V osamelom údolí Prémontré začal
Norbert žiť spolu s trinástimi kanonikmi, ktorí jeho pravidlá prijali. Napriek prísnosti – alebo možno práve vďaka tejto prísnosti –
začalo do údolia prúdiť mnoho ľudí. Priťahovali ich reformy a chceli žiť tým istým spôsobom. Takto
postupne vzniklo osem opátstiev
a dva ženské kláštory. Podľa údolia dostali aj meno – premonštráti.
Marián Rusnák, 9. A

Školský spravodaj
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Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť
Banská Štiavnica nás privítala
upršaným počasím
Dňa 25. septembra  sa žiaci
8. a 9. ročníka zúčastnili
exkurzie do Banskej Štiavnice.
Dobrú náladu im nepokazilo
ani skoré vstávanie, ani upršané
počasie. Žiaci vyzbrojení baterkami a dlhými pršiplášťami sfárali do Štôlne Bartolomej. Dozvedeli sa o dobývaní drahých
kovov v minulosti a o ťažkej práci baníkov. Naše ďalšie kroky
viedli k hrobu Márie Pišlovej,
ktorú ospieval Andrej Sládkovič
vo svojej najsladšej básni Marína. Kvôli nepriaznivému počasiu
sme vynechali pešiu prehliadku

po historickom centre mesta, no
na viaceré zaujímavosti nás upozornila pani učiteľka Kutliaková,
a tak sme ich zhliadli aspoň z autobusu. Exkurziu sme zakončili
v zámku vo Svätom Antone. Veru tam bolo čo pozerať! Nádherné nábytky, steny zdobené pozlátenými a ručne maľovanými tapetami, honosné závesy, obrazy
nenechali nikoho bez nadšenia.
Čerešničkou na torte bola zastávka v Tescu, ktorá nesie chýbať na žiadnom skvelom výlete či
exkurzii.
L. Fernezová
a M. Hajdučáková 9. A

Hrob Sládkovičovej Maríny

Po stopách blahoslavených Oravčanov
Počas októbra sa štvrtáci
a piataci vybrali spoznávať životné osudy dvoch našich rodákov,
ktorí zasvätili svoj život Bohu.
Dňa 12. októbra ich kroky
viedli do Krivej, kde sa dozvedeli o blahoslavenej Zdenke Schelingovej. Bola to rehoľníčka, ktorá pomáhala väzneným kňazom.
Za pomoc bola odsúdená aj ona.
O jej živote im rozprával pán, ktorý ju osobne poznal. V kostole sv.
Jozefa v Krivej je jej socha v nadživotnej veľkosti spolu s jej relikviami.
27. októbra žiaci putovali
do Zakamenného. Tu sa narodil,
pôsobil a je pochovaný biskup Ján
Vojtaššák.
Žiaci si pozreli jeho osobné
veci a fotografie v múzeu a pomodlili sa pri jeho hrobe. Obe
exkurzie ukončili svätými omšami.
E. Kutláková, 4. B

V kostole sv. Jozefa v Krivej

Pri hrobe biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Izba biskupa Jána Vojtaššáka
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Na potulkách
Spišom
Dňa 11. 11. 2015, na sviatok sv.
Martina, patróna našej diecézy, sme sa vybrali na exkurziu
do Spišskej Kapituly a do Levoče.
Exkurzie sa zúčastnili žiaci 6. a 7. ročníka. Navštívili sme
Chrám svätého Martina, v ktorom sme mali svätú omšu. Slúžil ju vdp. Martin Koleják s naším pánom farárom a duchovným otcom zo Zakamenného.
V chráme sú štyri organy, z toho tri funkčné. Nachádza sa tu
relikvia kvapky krvi Jána Pavla II. a krypta Jána Vojtaššáka.
Po omši sme si pozreli Biskupskú kaplnku a seminár, v ktorom
sa učil aj náš pán farár. Boli tam
fotky všetkých vysvätených kňazov, medzi nimi aj jeho. Dozvedeli sme sa, že v minulosti Spišský seminár obývali komunisti. Po revolúcii seminár opustili
a zanechali ho v hroznom stave.
Ľudia z dedín ho pomohli opraviť.
Naše ďalšie kroky smerova-

Spoločné foto zo Spišskej Kapituly
li do Levoče. Tu sme navštívili
pútnické miesto Mariánsku horu. Vždy 2. júla sa tu konajú púte. Aj napriek mnohým neprajníkom počas komunistického režimu sa tam každoročne zhromažďovalo obrovské množstvo pútnikov. V Levoči sme neobišli ani
Chrám svätého Jakuba. Patrí

JA A MOJE MENO
Keď som sa narodila, rodičia
mi dali meno Barbora. Meniny
mám 4. decembra, v čase adventu. Nositelia tohto mena sú  vraj
ľudia priateľskí, vľúdni, dobrosrdeční... Samozrejme, že to
všetko o mne platí, no nie o tom
však chcem písať.
Kamaráti a kamarátky v škole ma nazývajú Barbora, Barborka či Barbi. „Barborka“ ma
oslovuje aj mamina a ocko. No
keď ich však nahnevám, počujem i: „Barborica, zas si neupratala svoje veci!“ Sestra Aňa
a brat Filip na mňa kričia: „Baša, Bašenka!“ Keď nechcem svojej druhej sestre Kláre niečo požičať, nadáva mi, že som „Barborisko“. Uznávam, niekedy si
to zaslúžim. Brat Jakub, ktorý sa stále len niečo učí, zdvihne hlavu od kníh a vzdychne:
„Ach, Barboris, Barboris!“ Najsladšie ma oslovuje moja najmladšia sestra Agátka: „Barbinka, poď sa hrať s mojimi barbinkami!“ No a moja malá sesternica na mňa pokrikuje: „Baba,
Baba!“ Pri návšteve starých rodičov počujem najkrajšie prípony. Starký ma oslovuje „Barbo-

rinka“ a starká k môjmu menu
pridá aj prívlastok „Barborečka moja“.
Pôvod môjho mena je
z gréckeho mena Barbaros,
čo znamená cudzinec. No tu,
na Slovensku, sa toto meno
a jeho nositelia vôbec nemusia cítiť ako cudzinci. Hoci nie
je slovanského pôvodu, dokáže
mať v slovenčine rôzne krásne
podoby, ktoré mu môžu závidieť i samotní Gréci. Slovenčina mu svojimi príponami
a tvarmi dokázala vytvoriť také domáce podmienky, ktoré
mu ostatné jazyky môžu závidieť. Mení ho, ohýba a okrášľuje. Mení a okrášľuje aj iné
slová a mená, domáce i cudzie.
Jeho premeny sú podmienené
ľuďmi a okolnosťami, pri ktorých sa vyslovuje. No väčšina
prípon a tvarov je jemná a citlivá, tak ako národ, ktorý ich
tvorí. Preto mám rada slovenčinu, Slovensko.
Barbora Bjeláková, 8. B,
Cena poroty v súťaži Prečo
mám rád slovenčinu, prečo
mám rád Slovensko

medzi najväčšie gotické chrámy
na Slovensku a je národnou kultúrnou pamiatkou. Je tam dvanásť stĺpov, ktoré ho podopierajú. Symbolizujú dvanásť apoštolov.
Je to živý chrám a veriacim
slúži denne na bohoslužby už vyše 700 rokov. Okrem samotného

SRDCE pre
deti
Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový čas.
Jeho hlavným cieľom je pomáhať zlepšiť životnú situáciu detí s vážnym zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Už štvrtý rok sa do projektu zapája aj
mobilný operátor O2. Za každý
odovzdaný starý nefunkčný mobil daruje O2 jedno euro programu Srdce pre deti. Prispeli sme
aj my.
Žiaci z našej školy vyzbiera-

chrámu sú ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou diela známeho stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilassyho. Najobdivovanejší je hlavný
oltár zhotovený Majstrom Pavlom. Meria 18 m a 62 cm.
Diana Kutláková, 6. A

EKO

li 133 mobilov. Najviac vyzbierala trieda 5. B, celkom 72 mobilov. Pridali sa aj prváčikovia,
ktorí spolu vyzbierali 22 mobilov. Tretie miesto so 16 mobilmi
patrilo 7. A. Okrem dobrého pocitu z pomoci deťom, ktoré to potrebujú, nás hreje pocit, že staré
mobily neskončia pohodené len
tak v koši, ale sa zrecyklujú.
B. Bjeľáková, 8. B

Chránime životné
prostredie
Baterky a elektrospotrebiče obsahujú veľmi nebezpečné látky,
ako je olovo, ortuť a farbivá škodlivé pre životné prostredie a ľudské
zdravie, preto musia byť bezpečne
zneškodnené (recyklované).
Nemajú sa miešať s ostatným
odpadom. Preto sme v škole začali baterky a elektrospotrebiče zbie-

rať. PRIPOJ SA AJ TY! Napríklad
otrava olovom môže poškodiť nervový a reprodukčný systém, spôsobiť vysoký krvný tlak, anémiu,
stratu pamäte a v extrémnych prípadoch aj kómu a následnú smrť.
Až 80 – 90 % elektroodpadu
a batérií sa dá naďalej využívať,
môžeme ho recyklovať a vyrobiť
z neho ďalšie výrobky. Nezabúdaj,

Žiackym perom
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ZBRÁZDENÁ MAGURA
Juhozápadnú stranu našej malebnej dediny Sihelné lemuje pohorie Magura. Je porastené mocnými jedľami a smrekmi, pomedzi
ktoré sa predierajú kriaky a malinčie. Pamätajú si mnoho. Mohutné storočné stromy kolíšu v jemnej kolíske svoje drobné semienka, ktoré ich raz nahradia. V mesačnom svite tíško šepkajú svojim
deťom príhody, ktoré počas života
zažili. Odovzdávajú ich z generácie na generáciu.
Písal sa rok 1942. V pochmúrnych, aj keď jarných dňoch, sa
na Magure hmýria mladí i starší
muži. Niektorí sú v uniformách,
iní v civile. Namáhavo zatínajú
do zeme. Korene stromov bránia
svoje teritórium. Strpčujú im tak
nepríjemnú prácu, ktorú spôsobila vojna. Muži totiž kopú záko-

py. V najbližších dňoch má tadiaľ
prejsť front. Magura a jej húštiny sa tak stanú ich jediným útočiskom. Rukami tvrdých chlapov
tu pribúda zákop za zákopom.
Namiesto toho, aby robili brázdy
na svojich poliach a tešili sa z budúcej úrody, robia brázdy Magure.
Od nej bude závisieť ich budúci život i život ich rodín.
Do najtajnejších a najneprístupnejších končín hory už smutným krokom putujú i ženy s deťmi. Otvára im zákutia, do ktorých
ani divá zver nevchádza. Na perách nesú modlitby, v duši smútok, na chrbte v batôžku to najnutnejšie. Čo bude o deň, o mesiac,
o rok? Za sebou vidia červené nebo. Koľko zas nevinných Poliakov
o život prišlo? Hranice sú tak blízko! Modlitby silnejú. Skupine krá-

čajúcich ostáva len táto nádej. Stále dokola sa ozýva: Otče náš, ktorý
si na nebesiach..., Otče náš, ktorý
si na nebesiach... , Otče náš, ktorý si na nebesiach... začínajú opakovať i stromy. Modlia sa s putujúcimi. Posúvajú modlitbu ďalej a ďalej až k Bohu. Modlia sa aj
vtedy, keď putujúcich bezpečne

ukryje ich zelené náručie. Modlia
sa aj vtedy, keď putujúci nevládzu
a ochabujú vo viere.
Prešlo niekoľko pochmúrnych
dní, ktoré vystriedali nádejné
správy. „Front sa odklonil, nejde
cez Sihelné,“ stálo v liste, ktorý čítal mladý veliteľ. „Front sa odklonil, nejde cez Sihelné; front sa odklonil, nejde cez Sihelné,“ šepkali
stromy a doniesli zvesť do najtajnejších húštin.
Hornatý terén pohoria a samotnej obce by spôsoboval vojsku problémy, preto sa velitelia
rozhodli front odkloniť. Magura
svojím hornatým terénom a hustými lesmi zachránila obyvateľov
tejto dediny. Dodnes je však zjazvená. Pri prechádzke po jej lesoch
natrafíte na zákopy. Niektoré sú
ešte dnes dosť hlboké. Hlboké
ako jazvy, ktoré vojna zanecháva.
Niektoré ľudia zasypávali. Chceli zabudnúť. No stromy si všetko
pamätajú.
Viktória Maslaňáková, 9. B
2. miesto v literárnej súťaži Budimírske studničky

Zákopy v našej Magure, o ktorých si šepkajú stromy

Obliekli sme sa do červeného
Prvý december sa stal Dňom
boja proti AIDS. Pripomenuli
sme si ho aj my v škole.
Dievčatá z 9. B rozdávali žiakom
a učiteľom červené stužky a pripravili informačnú nástenku na hlavnú chodbu. Žiaci sa v tento deň obliekli do červených farieb. Červená
stužka je medzinárodným symbože na hlavnej chodbe je nádoba,
do ktorej ich zbierame. Pochváľ
sa so svojím zberom pani učiteľke Chudjákovej, a tá ťa aj „odmení“ jednotkou.
B. Bjeľáková, 8. B

lom solidarity s ľuďmi nakazenými
HIV alebo postihnutými chorobou
AIDS. Červená farba bola vybratá
ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Červená stužka
vznikla v New Yorku v roku 1991.
Vytvorili ju umelci z „Vizuálneho AIDS klubu“ v rámci projektu
„Projekt Červenej stužky.“
POSOLSTVÁ ČERVENEJ
STUŽKY
Prvým posolstvom červenej stužky je záujem a solidarita s ľuďmi
nakazenými HIV alebo postihnu-

tými chorobou AIDS, ktorí patria
do spoločnosti napriek svojej chorobe. Nosením červenej stužky
ľudia prejavujú záujem aj o tých,
ktorí už zomreli na AIDS a ktorí nám zanechali posolstvo prežitého utrpenia, posolstvo vyrovnania sa s vlastným osudom a odchodom zo života. Nosením červenej
stužky ľudia prejavujú záujem aj
o tých, ktorí sa starajú o chorých
na AIDS a pomáhajú priamo alebo nepriamo zabraňovať šíreniu
HIV/AIDS.
Druhým posolstvom červenej
stužky je nádej, že boj s nákazou
HIV a chorobou AIDS bude raz vy-

hratý a že hľadanie vakcíny a liečby na zastavenie bolesti a utrpenia
bude úspešné. Stužka symbolizuje nádej na plnohodnotný život napriek bolesti a utrpeniu.
Tretím posolstvom červenej
stužky je podpora tých, ktorí žijú s HIV/AIDS. Červená stužka je
aj posolstvom podpory ďalšieho
vzdelávania pre tých, ktorí nie sú
infikovaní HIV. Podpora vzdelávacích projektov v krajinách, v ktorých sa šíri nákaza vírusom HIV,
ako aj projektov v krajinách, ktoré
si myslia, že sa ich tento problém
netýka. Červená stužka chce byť
aj podporou pre tých, ktorí prišli
o priateľov, blízkych, členov rodiny následkom choroby AIDS.
V. Maslaňáková, 9. B
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Naše naj…

Na slovíčko s mladou
umelkyňou
V Sihelnom sa v letných mesiacoch uskutočnila výtvarná súťaž, ktorá niesla meno nášho
rodáka Ignáca Kolčáka. Svoj
maliarsky talent tu mohli uká-

zať občania Sihelného. Titul
Mladá umelkyňa Sihelného vyhrala Miška Tarčáková zo 7. A
triedy. Tak sme si na ňu s Úsmevom posvietili.

• Kedy si začala maľovať?
Maľujem odmalička. Maľovala
som všetko a všade. Keď ma moji blízki chceli potešiť, vždy mi darovali fixky či pastelky. Mama si
všimla, že mi to ide a že to nie sú
len také čmáraninky. Začala ma
v tom podporovať.
• Kto ťa v maľovaní podporuje
v súčasnosti?
Najviac asi rodičia a brat. No
mala som šťastie na pani učiteľku Staníkovú. Tá moje maľovanie začala zdokonaľovať. Otvorila
mi dvere do sveta fantázie, ukázala možnosti a techniky kresby. Jej
vďačím za výtvarné úspechy. Vedie
ma tu v škole i v ZUŠ v Rabči. Ale
z môjho kreslenia sa tešia a podporujú ma i moji kamaráti. Často
si spolu so mnou kreslia. Teší ma,
keď sa im moje obrázky páčia.
• Aké iné úspechy si okrem Mladého talentu obce Sihelné dosiahla?
Povyhrávala som už rôzne  okresné a krajské súťaže. Toto ocenenie
si ale špeciálne vážim, lebo je to
ocenenie od mojich rodákov v mojej rodnej obci.
• Čo najradšej kreslíš a odkiaľ
čerpáš inšpirácie?
Kreslím to, čo sa mi páči. Napríklad,
keď si nájdem nejaký obrázok na internete a páči sa mi, tak si ho nakreslím. Rozmýšľam nad tým, ako ho vylepšiť a urobiť po svojom. No najradšej kreslím zvieratá a hlavne kone
a tiež smiešne komiksy.

• Aké výtvarné techniky používaš?
Najradšej maľujem temperkami.
Baví ma miešanie farieb. No kreslím aj pastelkami, fixkami, ceruzkami. V ZUŠ skúšame rôzne techniky. Pracujeme s hlinou, s rôznymi druhmi papiera.
• Čo tvoje plány do budúcnosti?
Chceš sa tejto záľube venovať aj
naďalej?
Snívam, že keď budem veľká, budem maliarkou.
Nad strednou školou som ešte
nerozmýšľala, no určite viem, že si
ju budem vyberať tak, aby som bola čo najbližšie k svojmu snu.
• Svojej záľube iste venuješ veľa
času, ostáva ti miesto aj na iné
hobby?
Maľovaniu venujem určite veľa času. Niektoré zložitejšie obrázky mi
zaberú aj pár dní.
No mám rada šport a rada si
prečítam aj  zaujímavé knihy. Samozrejme  ich najskôr prelistujem
a prezriem obrázky. Tie zhodnotím, poprepletám vo svojej hlave
a prekreslím podľa svojich predstáv. Až potom si knihu prečítam.
Jednotlivé príbehy mi zas dávajú
inšpiráciu na ďalšie obrázky.
Miške ďakujeme za rozhovor
a prajeme veľa tvorivých nápadov.
M. Hajdučáková,
L. Fernezová, 9. A

Výtvarná tvorba
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Zo školy

NA VIANOCE VIANOČKA
Blížia sa Vianoce. Každá mamina rozmýšľa, aké koláče napečie. Náš typ je vianočný, upečte si VIANOČKU! Môžete si ju dopriať s džemom,
maslom alebo medom. Ako výbornú prílohu si k nej môžete uvariť kávu, čaj, a tak sa naladiť vianočnou atmosférou.
O vianočke sa hovorilo už v 16.
storočí a mohli ju piecť len cechoví majstri – pekári. Od 18. storočia
si ju začali ľudia piecť doma sami.
Prvé z doma upečených vianočiek
mal dostať hospodár, aby sa mu urodilo veľa obilia. Veľká vianočka sa
na záver štedrovečernej večere rozkrájala. Niekde z nej počas Štedrého večera dávali po krajíčku aj dobytku, aby bol zdravý a neškodili
mu zlé sily.
Zhotoviť vianočku nebolo a nie
je jednoduché, a preto sa pri príprave cesta, pletení a pečení vianočky
dodržiavali rôzne zvyky, ktoré mali tvorbe vianočky zaistiť úspech.
Gazdiná mala miesiť v bielej zástere a šatke, nesmela hovoriť, pri kysnutí cesta mala vyskakovať vysoko
do výšky. Dávnym zvykom tiež bolo zapekanie mince. Kto ju pri krájaní našiel, mal istotu, že bude zdravý a bohatý po celý budúci rok. Pripálená alebo natrhnutá veštila neúspech.
My sme pri pečení žiadne zvyky a rituály nedodržiavali a vianočka sa vydarila. Iste preto, že po neúspešnom pečení do minulého čísla, sme si prizvali na pomoc skúsenú gazdinku, našu triednu učiteľku
Chudjakovú.
Potrebujeme:
1kg polohrubej a hladkej múky, 150 g cukru, 40 g droždia,
180 g masla, 2 žĺtky, citrónová kôra, hrnček mlieka, 1 lyžička soli,
hrozienka namočené v rume, tuk
na vymastenie plechu.

• Zatiaľ si roztopíme maslo a rozdelíme vajce.

• Do cesta pridáme citrónovú kôru
a roztopené maslo.
• Cesto poriadne rukami vypracujeme (aspoň 10 min), podľa hustoty
cesta pridáme mlieko.

• Cesto posypeme múkou a prikryjeme obrúskom. Necháme v teple
približne hodinu kysnúť.
• Rúru si predhrejeme na 200 –
250°C .
• Do vykysnutého cesta zapracujeme hrozienka, poprípade posekané
mandle (podľa vlastného výberu).

• Vykysnuté cesto si rozdelíme
na 6 dielov.

Postup:
• Do múky rozdrobíme droždie
a pridáme kávovú lyžičku soli.
• Pridáme 150g cukru a vlažné
mlieko.

• Na chvíľu suroviny necháme odstáť.

• Podľa fotky ich popreplietame
do ,,vrkoča“ a potrieme rozšľahaným bielkom.

• Následne vložíme do rúry a pri
teplote 200 – 250°C pečieme asi
10 minút. Keď vianočka chytá zlatohnedú farbu, teplotu stiahneme
na 150° C a pečieme približne pol
až trištvrte hodiny .

• Keď je vianočka hotová, potrieme ju maslom a podľa chuti si ju
môžeme posypať práškovým cukrom.

Za pomoc ďakujeme našej úžasnej triednej, pani učiteľke Chudjákovej, ktorá nám prezradila,
že na ich vianočnom stole nikdy
nechýba VIANOČKA.

• Z nich vyvaľkáme 6 rovnakých
šúľkov.

L. Fernezová, M. Hajdučáková, M. Rusnák, 9. A

Výtvarná tvorba / Zábava
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Z výtvarnej tvorby našich žiakov
VTIPNEJŠÍ
vyhráva
NAŠE PERLY Z DEJEPISU
Neviditeľná hlava Cirkvi je Duch
Svätý. ( Ježiš)
Vymenuj troch amerických prezidentov: Lenin
Exkomunikovaný je vyhodený
zo štátu. (Cirkvi)
Shakespeare písal časopisy.
Američania vlastnili loď Sardíniu.
(Lusitaniu)
Kníhtlač je matka všetkých žijúcich. (Kníhtlač je matka všetkých
vynálezov)
Manžel Márie Terézie je František
Luteránsky. (František Lotrinský)
Milan Rastislav na narodil na Korzike. (Košariska)
Na úhor sa vysieva miešaninka.
(miešanka) Panovníci u nás: Jozef
II. a Matka Tereza (Mária Terézia)
Alexander Dubček začal sovietizáciu s ľudskou tvárou. (socializmus
s ľudskou tvárou)
Ora et labora – Študuj a pracuj/
(Modli sa a pracuj)
Ako prvý bol domestikovaný tiger.
(pes)
Homo habilis – človek vzdialený,
človek zhrbený, človek pracovitý
a upracovaný, jednoramenný. (človek zručný)
Vlastné meno Stalina: Džugašpirin (Džugašvili)
Sv. Štefan mal syna Uhora. (Imricha)
Na Slovensku sa našla zhrdzavená
lebka človeka.
Cyril a Metod prišli zo savany.
(Solúna)
Známy australopitekus je Andrej
Kmeť. (Lucy)
Venuša je vyrobená z mamutieho
skla (kla)

Michaela Tarčáková
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Zábava

ADVENT, SVIATKY, VENIEC, ZIMA, STROMČEK, DARČEKY, ŠÁL,
SNEH, MEDOVNÍKY, BANKA, CILINDER, KOLÁČE, KAPOR,
KER, ŽUVAČKY, MRÁZ, ZEM,
Diana Kutláková, 6. A
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