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Ročník XV.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

VEĽKONOČNÁ RADOSŤ
Svet je plný symbolov. Vianoce sú spojené s jasľami
a betlehemom, k Veľkej noci patrí baránok, symbolizujúci obetu. S Veľkou nocou
sa spája aj množstvo zvykov,
tradujú sa z generácie na generáciu a dotvárajú veľkonočnú atmosféru. Sú to však
iba symboly a zvyky, ktoré
nemôžu zakryť pravý odkaz
sviatkov. Aj keby sa všetky
čokoládové vajíčka a figúrky roztopili a všetky voňavky
stratili svoju vôňu, ešte stále nepominul dôvod na radosť. Pretože veľkonočná radosť sa ukrýva úplne inde. Je
to radosť z víťazstva!
„Toto je deň Krista Pána,
radujte sa aleluja...“
Veľkonočná udalosť tvorí
podstatu kresťanských sviatkov. Veľkonočné víťazstvo je
pre kresťanov najradostnejšia
udalosť v dejinách spásy. Pán
neba i zeme zomiera i vstáva,
aby priniesol najväčšia obetu
a tak odčinil hriech prvých ľudí.
Ježiš svojim zmŕtvychvstaním získal hneď niekoľko víťazstiev. Zvíťazil nad peklom
i diablom, ktorý bol porazený na dreve kríža. Zvíťazil nad
smrťou, veď zmŕtvychvstanie sa pokladá za najväčší zázrak. Porazil všetkých nepriateľov pravdy, ktorí mu napriek
mnohým zázrakom nechceli
veriť. Rozptýlil všetky pochybnosti apoštolov, ktorým sa
po vzkriesení často zjavoval.
Najväčším triumfom je však
víťazstvo nad svetom. On začal svetu vládnuť a svet musel
uznať jeho velkosť.
Ježišove víťazstvá by mali priniesť do nášho života pokoj a radosť. Pokoj je darom
veľkonočných udalostí. A kde
je pokoj, tam musí byť aj radosť. Kto je šťastný, mal by sa
so svojim šťastím podeliť. Je to
výzva hlavne pre dnešný svet.
Dnešná doba je charakteris-

tická napätím a stresom. Každý sa ponáhľa a nikto nemá
na nič čas. A tak v kolotoči každodenných povinností človek
túži po pokoji a hľadá aspoň
malú oázu pokoja. A tak znova
a znova zaznievajú do uší Ježi-

šove slová: „ Pokoj vám, nebojte sa ... Som s vami až do skončenia sveta!“ Ježišove slová by
nás mali napĺňať dôverou. Aj
vo chvíľach, keď sa sviatočné okamihy pominú a my sa
znova vrátime k svojim každo-

denným povinnostiam a trápeniam. Nosme zvesť o Ježišovom víťazstve stále v sebe.
Staneme sa tak veľkonočnými
ľuďmi.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO

o 16 00 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné

• Pre záujemcov je na inter‑
netovej stránke obce Sihelné
www.obecsihelne.sk zverejnený
celý text zápisnice aj s uznese‑
ním.

A. Berie na vedomie:
1. Polročnú správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od júna
do decembra 2014.

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastu‑
piteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 30. 1. 2015
o 1630 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné.
Obecné zastupiteľstvo
obce Sihelné
A. Berie na vedomie:
1. Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách
za obdobie IV. štvrťroka 2014
2. Majetkové priznanie starostu
obce.
E. Schvaľuje:
1. Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom na základe § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
1. konštatuje, že
a) – s poukazom na § 2 ods. 2 zák.
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v otázke dovolenky starostu považuje
za primerané uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov), že
starosta má dovolenku v rovnakej
výmere ako jemu podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej skupine,
b) – na základe § 152 ods. 8
písm.  c) Zákonníka práce č.
311/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov – patrí starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom
rozsahu ako zamestnancom obecného úradu,
2. poveruje starostu obce, aby
pracovný poriadok Obce Sihelné
doplnil o konštatovanie uvedené
v bode 1 tohto uznesenia.“
2. Vstup obce Sihelné do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Biela Orava so sídlom
v Beňadove 66, Mútne a zaradenie
obce Sihelné do územia tohto verejného súkromného partnerstva.
3. Žiadosť OVS a. s., Bysterecká
2180, Dolný Kubín o stanovisko
obecného zastupiteľstva k zmene
stavby pred dokončením na stavbu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“jedna sa o vetvu  A-2 v dĺžke
784,33 m.

4. Návrh VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Sihelné.
5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Sihelné a komisii obecného zastupiteľstva
6. Dášu Chudjakovú, Katarínu
Chudiakovú a Paulínu Fernézovu
za členov kultúrnej komisie a jej
činnosť.
7. Tomáša Pindjaka, Štefana Sunegu za členov športovej komisie
a jej činnosť.
8. Staša Mariána, Grobarčíka
Dušana za členov stavebnej komisie a verejného obstarávania a jej
činnosť.
9. Všetkých poslancov za členov
komisie na majetkové priznanie.
10. Žiadosť farského úradu v Sihelnom o finančný príspevok
z rozpočtu obce na aktivity spojené s deťmi a mládežou. Časť finančných nákladov vynaložených
na tieto akcie budú hradené obcou.
11. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o zakúpenie vešiakov
na chodbu v školskej jedálni.
12. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o schválenie príspevku vo výške
2 000 € na zakúpenie ostatného inventáru, ktorý je potrebný na fungovanie konvektomatu.
13. Žiadosť pani Dáše Chudiakovej, bytom Sihelné 122 o odpustenie poplatku za prenájom priesto-

rov kultúrneho domu a spotrebovanú energiu pri organizovaní Batôžkového plesu.
14. Žiadosť pána Henricha Bečára, bytom Drietoma 182 s prechodný pobyt Klin 459 o prenájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice za účelom prevádzkovania predajne potravín a rozličného tovaru.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť manželov Marty a Jozefa Jašakových, bytom Sihelné
44 o odpredaj obecného pozemku, pretože sa nejedná o obecný
pozemok.
2. Žiadosť pána Gužiňáka Františka o odpustenie poplatku
za miestny komunálny odpad.
3. Žiadosť vedúcej školskej jedálne
o príspevok na stravovanie pre cudzích stravníkov, dôchodcov a osamelých občanov. Ku každej žiadosti sa bude pristupovať individuálne.
4. Žiadosť pani Feriančíkovej Jany DOXXbet, s. r. o. , Kálov 356,
Žilina o umiestnenie automatu
na športové stávky.
5. Žiadosť Ing. Petra Pitáka, bytom
Sihelné o výstavbu budovy s nebytovými a bytovými priestormi.
Mgr. Ľubomír Piták
starosta obce
UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastu‑
piteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 17. 3. 2015

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2014
OBCE SIHELNÉ V EURÁCH
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy spolu:
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu:
z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a reklama
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie pozemné
Program 8: Školstvo
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Sociálne služby
Program 13: Administratíva
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

Obecné zastupiteľstvo
obce Sihelné

E. Schvaľuje:
1. Vypracovať územný plán obce
Sihelné.
2. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Rabčice o finančný príspevok pri príležitosti osláv 360-tého
jubilea založenia katolíckej farnosti
Rabčice vo výške 100 €.
3. Žiadosť pani Ďubekovej Marcely, bytom Sihelné 125 o prenájom bytu v bytovej jednotke 215
na dva roky podľa VZN o bytoch.
4. Žiadosť pána Rajniaka Zdenka, bytom Sihelné 98 o prenájom
bytu v bytovej jednotke 485 na dva
roky podľa VZN o bytoch.
5. Žiadosť folklórneho súboru
Sihelček o preplatenie autobusu
do Nižnej na súťaž Oravské krpčeky dňa 25. 3. 2015.
6. Text obecnej kroniky.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Márie Sušienkovej, bytom Sihelné 215 o pridelenie viacizbového bytu v bytovej
jednotke 215 z dôvodu, že tento
byt je momentálne prenajatý.
2. Žiadosť pána Petra Chudiaka
bytom Sihelné 453 a Mária Pitaka,
bytom Sihelné 494 o organizovanie veľkonočnej zábavy.
Mgr. Ľubomír Piták
starosta obce

Bežný rozpočet v eurách
2014
čerpanie
670 306
49 522
-31 451
-493 988

Kapitálový rozpočet v eurách

2014
2014
2014
2014
plnenie
plnenie
rozpočet čerpanie
%
%
687 032
97,57
210 195 209 900
100,14
30 500
162,37
31 273
100,57
520 474
94,91 -369 196 375 685
98,27

2014
rozpočet

-45 873
38 722
118,47
-1 458
1 637
89,06
-29 198
26 543
110
-5 200
-100 763 121 659
82,82 -36 274
-8 248
6 765
121,92
-21 229
27 763
76,46
-1 505
-2 622
-140 338 127 888
109,74 -54 806
-13 338
17 334
76,94 -10 993
-13 721
14 250
96,29
-33 850
46 754
72,40 -255 631
-6 942
9 550
72,70
-77 524
81 609
94,99
Rozpočet v eurách
930 023 927 432
100,28
-894 635 927 432
96,46

5 200
28 000

100,00
129,55

4 123
67 375
16 720
12 000
234 337

63,60
81,35
65,74
109,09
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UVÍTANIE DO ŽIVOTA
Narodí sa dieťa. Radosť. Šťastie. Ja hovorím, že to je zázrak.
Potom ho rodičia prinesú do kostola, aby prijalo prvú sviatosť.
Krst. Je z neho kresťan.
Pán starosta Mgr. Ľubomír Piták sa rozhodol vrátiť k starej tradí‑
cii a privítať deti aj ako nových občanov v našej obci.

Dňa 23. marca 2015 ich ča‑
kal na obecnom úrade. Pre ro‑
dičov pripravil malé občerstve‑
nie, pre deti malú pozornosť.
Kolíska a goralská košieľka ča‑
kali na spoločné vyfotografova‑
nie.

Deti si túto udalosť ešte nebudú
pamätať, ale pripomenú ju im fotografie, ktoré každý rodič dostal.
Rodičia mali možnosť stretnúť sa,
porozprávať, na chvíľu zastaviť
ten neustály zhon, v ktorom v tejto dobe žijeme.
Ľ. Nováková

Príhovor starostu obce
ZOSTATKY FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV

Číslo účtu
Stav k 15. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2014
4006972001 – bežný účet
1394
29599
4006976010 – odpadový účet
936
144
4006970006 – réžia ŠJ
7
2
4006978008 – stravovací účet ŠJ
2583
783
4006976002 – sociálny fond
1713
1038
4006974007 – bytový fond
4740
5475
4006971009 – teplo
317
10
4006974015 – sociálny účet
181
157
4006977013 – dotačný účet
0
0
4006973004 – dotačný účet
0
0
4006975018 – dotačný účet
28
28
Pokladňa
370
0
Ceniny
0
504
Spolu
12267
37740

Jar – krátke slovo, ale má v sebe veľkú moc. Jar je obdobie
znovuzrodenia, začiatok nového života.

Pre nás, má však toto obdobie oveľa väčší význam, pretože sú
pred nami najväčšie sviatky, počas ktorých si pripomíname utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Vzkriesenie Pána Ježiša je pre nás príkladom, čo máme vo svojom živote aj my uskutočniť.
Ježiš vo veľkonočné ráno vstal z mŕtvych a začal nový život
v oslávenom tele.
Preto si želám, aby každý jeden z nás našiel zmysel života
v Zmŕtvychvstalom Kristovi.
Príjemné a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov, maminkám a dcérkam veľa vody, šibačov, chlapom a chlapcom veľa zábavy a všetkým radostnú rodinnú pohodu praje v mene
svojom a v mene pracovníkov Obecného úradu, starosta obce
Mgr. Ľubomír Piták

STAV ZÁVÄZKOV

Stav k 15. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2014
Nesplatený úver 210416
162971
162307
ŠFRB 1%
54730
54559
ŠFRB 0 %
25344
25131
Leasing – octavia:
2948
2580
Leasing v JCB
32685
31475
Neuhradené faktúry
78839
73998
Neuhradené faktúry ŠJ
0
1059
Záväzok voči zamestnancom
0
18597
Záväzok voči zdrav.a soc.poist
0
8083
Záväzok voči daňovému úradu
0
3198
Spolu
357516
380986
STAV POHĽADÁVOK
Stav k 31. 12. 2014
Neuhradené odb. fa
472
Neuhradený nájom byt.a neb.priestory 1593
Neuhradený popl. za odpad
4011
Neuhradený popl.– Daň z nehnut.
4355
Iné pohľadávky
320
Spolu
10751
Vypracovala: Mgr. Vlasta Kutláková
Schválil: Mgr. Ľubomír Piták, starosta obce

Budú z nich starostovia?
V učebných osnovách máme
okrem učiva aj rôzne exkurzie.
A tak sa pani učiteľky s našimi
druháčikmi vybrali na obecný
úrad.
Čakal ich tam pán starosta, ktorý im porozprával o svojej práci a previedol ich priestor-

mi obecného úradu. Potom sa zapísali do knihy návštev a dostali starostovské perá. Prekvapenie čakalo pani učiteľky po návrate do školy, keď sa opýtali, kto
by sa chcel stať starostom. Takže,
pozor pán starosta, rastie ti konkurencia!
Ľ. Nováková
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Občanom, fyzickým a právnickým osobám, spoločenským
organizáciám, združeniam...

Na zamyslenie

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN – O) SIHELNÉ,

Ako si vychovať zo svojho dieťaťa zločinca alebo extrémistu

OZNÁMENIE OBCE O PRÍPRAVE OBSTARÁVANIA
Obec Sihelné ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.(2) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj územia svojej obce vrátane zlepšenia kvality životného prostredia obce pristúpi v najbližších dňoch v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhlášky č. 55/2001 Z.z. k zabezpečeniu vypracovania nového územného plánu obce Sihelné.
Preto s istým časovým predstihom a vo väzbe na ustanovenie § 19b ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení
o z n a m u j e,
verejnosti t.j. občanom, fyzickým a právnickým osobám,
spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, podnikateľom..., že v najbližších dňoch začne obstarávať
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN – O) SIHELNÉ.
Novým územným plánom obce sa vytvoria oproti súčasnému územnému plánu obce Sihelné optimálnejšie
predpoklady pre trvalý súlad všetkých činnosti na území obce i v jej blízkom okolí, ako i komplexnejšie a modernejšie predpoklady zachovania prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území. Nový územný plán
bude slúžiť obci ako najaktuálnejší územnoplánovací nástroj riadenia, usmerňovania, regulovania a harmonizácie všetkých, nielen stavebných, činností na území obce
Sihelné.
V tejto súvislosti Obec Sihelné bude žiadať občanov, fyzické
a právnické osoby, spoločenské organizácie, občianske združenia, podnikateľov... o zasielanie, či poskytovanie námetov, podnetov, zámerov, požiadaviek, podkladov atď. pre vypracovanie
nového územného plánu obce (napr. zámery na nové stavebné
pozemky, námety na nové urbanistické, architektonické a stavebné riešenia, námety na rozvoj cestovného ruchu, turizmu,
rekreácie, športu, občianskej vybavenosti, námety pre zlepšenie
ochrany životného prostredia, ochrany prírody, kultúrnohistorických hodnôt územia, námety na nové komunikácie, na nové
inžinierske siete atď.).

1. Už od prvých krokov vášho dieťaťa je potrebné dávať mu všetko, čo
si len zmyslí, aby nemalo pocit, že mu niečo chýba.
2. Usmievajte sa s uznaním, keď vaše dieťa vysloví hrubé alebo vulgárne slovo.
Bude sa domnievať, že povedalo niečo múdre, vtipné a je rovné dospelým.
3. Držte ho čo najďalej a najdlhšie od vplyvu kresťanskej viery. Nikdy
sa pred ním nezmieňujte o Bohu a nechoďte s ním do kostola.
Bude mať slobodu vybrať si svetonázor, až samo dospeje.
4. Nikdy mu nevytýkajte, keď urobí zlú vec. Mohlo by mať z toho komplexy.
5. Dôsledne robte všetko za neho, upratujte po ňom.
Bude mať predstavu, že za neho budú robiť všetko všetci avšade.
6. Dovoľte dieťaťu všetko čítať, na všetko sa dívať v televízii alebo
na internete.
Aby nemalo pocit, že má menej informácií ako jeho vrstovníci.
7. Hádajte sa v jeho prítomnosti, klamte pred ním a robte všetky zlé veci.
Bude mať už z domu vzory pre vlastné manželstvo.
8. Dávajte mu toľko peňazí, koľko chce. Prečo by si malo zarábať, šetriť a hospodáriť?
Keď bude v dospelosti potrebovať financie, dopomôže si k nim bezpracne.
9. Vyhovejte všetkým jeho požiadavkám a prianiam, doprajte mu
všetky výhody.
Aby chudáčik netrpel núdzu, aby nemal z toho neurózu a pocit menejcennosti.
10. Vždy sa postavte na jeho obranu, či už proti deťom, učiteľom, susedom alebo polícii.
Nech pocíti, že má milujúcich a odhodlaných rodičov a že nikto nesmie od neho vyžadovať dodržiavanie spoločenských pravidiel.
A keď ho zavrú, nečudujte sa.
(Z knihy Max Kašparu :Zápisník potulného kazateľa)
Ozaj! V koľkých bodoch ste sa našli? Možno je načase prehodnotiť
postoj k svojim ratolestiam. Kým nie je neskoro…
Ľ. Nováková

Snehové postavičky,
snežné výtvory

Všetky podklady v písomnej, grafickej, elektronickej
ale aj ústnej forme bude možné uplatniť na Obecnom úrade v Sihelnom v termíne stanovenom obcou, v úradných
hodinách, ďalej poštou, ako i na e-mailovej adrese obce
ousihelna@orava.sk.
Pretože proces obstarávania územného plánu obce Sihelné musí byť zabezpečovaný v zmysle § 2a zákona č. 50/1976
Zb. v platnom znení prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby, obec už na základe zákona o verejnom obstarávaní
takúto osobu vybrala. Bude ňou Ing. arch. Vladimír Barčiak
zo Žiliny, s preukazom odbornej spôsobilosti, reg. č. 263.
Spracovateľom nového územného plánu („projektantom“)
bude Ing. arch. Vladimír Krušinský zo Žiliny, ktorého obec
už taktiež vybrala na základe zákona o verejnom obstaraní.
Mgr. Ľubomír Piták, starosta obce Sihelné

V škole bola vyhlásená súťaž
o najkrajšiu snehovú postavičku,
snehuliaka.

me. Fotografie zachytávajú výtvory tých najvytrvalejších, ktorých
miznúci sneh neodradil.

Keďže počasie je nevyspytateľné a sneh sa roztopil, netreba smútiť, pretože veríme, že sneh bude aj
na budúci rok a súťaž opäť vyhlási-

VIAC: nájdete vo fotoal‑
bumoch na oficiálnej webovej
stránke školy na adrese:
http://czssihelne.edupage.org

Škola / Samospráva obce
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MATERSKÁ ŠKOLA – VČERA A DNES
Predškolská výchova prešla
v priebehu niekoľkých rokov veľ‑
kými zmenami. Zmenili sa ciele
výchovy, prostriedky, ale aj cel‑
kový pohľad na výchovno‑vzde‑
lávací proces v materských ško‑
lách.
Pred mnohými rokmi bola škôlka vnímaná ako opatrovateľská inštitúcia. Bolo to zariadenie, v ktorom deti trávili svoj voľný čas hrami, kým rodičia pracovali.
Postupne sa zvyšovali nároky na obsah učiva a zlepšovala sa
kvalita. Rozšíril sa súhrn vedomostí, ktoré by malo dieťa predškolského veku ovládať a posúdili sa vonkajšie  aj vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú učenie sa detí. Podľa poznatkov z vývinovej
psychológie je dieťa predškolského veku mimoriadne otvorené prijímaniu rôznych podnetov a dokáže si z nich aj veľa pamätať. Ak dieťa takéto motívy patrične zaujmú
jeho pamäťové stopy sa zachovajú natrvalo.
Vplyvom zvyšujúcich sa nárokov na vzdelávanie detí sa zvyšujú nároky aj na samotné učiteľky.
Ak chce učiteľka kvalitne a inovatívne učiť, musí sa sama naďalej
vzdelávať.
Prostredníctvom edukačných
aktivít sprostredkúvame deťom

Maškarný ples
poznatky o okolitom svete a snažíme sa u nich rozvíjať aj rôzne zručnosti. Počas dňa vystriedame niekoľko činností z rôznych oblastí rozvoja a medzipredmetových
a výchovno – vzdelávacích zložiek. S deťmi si spievame, cvičíme, poznávame, kreslíme, hráme
sa, experimentujeme… No v neposlednom rade sa ich snažíme
naučiť aj základom slušného správania, základom sebaobslužných

Fašiangové zvyky
si podali prihlášky na budúci školský rok a odovzdáme im rozhodnutia o prijatí do predškolského
zariadenia. Na základe spolupráce s obcou a CZŠ sa v máji uskutoční ,,Deň matiek“, kde vystúpia
aj naše deti z predškolských tried.
Malé deti si s pani učiteľkami pripravia program pre svoje mamičNávšteva školákov
činností a ovládaniu svojich negatívnych emócií.
Efektívnym spôsobom náuky je
aj zážitkové učenie, kedy deti priamo niečo skúšajú, voňajú, vidia
môžu to chytiť do rúk… Preto deťom predkladať množstvo interaktívnych aktivít, prostredníctvom  
ktorých môžu rozvíjať všetky svoje schopnosti.
Jednou s takých zážitkových
aktivít bola aj návšteva detí z CZŠ,
ktoré nám názorne v dobových
kostýmoch predviedli fašiangové zvyky v našej dedine. Deťom

sa to veľmi páčilo a zachovali si takúto skúsenosť v pamäti. Majú radi aktivity, ktoré sú nové a zaujímavé. V rámci spolupráce s ostatnými materskými školami sa každý rok zúčastňujeme súťaží: ,,Matematická olympiáda – Luskáčik,
Pohybová olympiáda a spevácka
súťaž - Štrngalky“
A čo nás čaká do konca školského roka?
Dňa 17. 4. 2015 sa v našej materskej škole uskutoční ,,Deň
otvorených dverí“. Je to deň, kedy
privítame všetky nové deti, ktoré

Mikuláš v našej škôlke

ky a predvedú ho v materskej škole. V júni sa uskutoční MDD, počas ktorého si spolu s deťmi zasúťažíme a prežijeme spolu veselý
deň plný hier.
Prajem všetkým učiteľom mnoho tvorivých nápadov a veľa trpezlivosti.
Riaditeľka MŠ
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Na zamyslenie

KULTÚRA SMRTI
V mediálnych diskusiách ochrancovia života často používajú pojem kultúra smrti. Častokrát sa používa veľmi povrchne, bez toho, aby sa
uvažovalo o jeho hroznom obsahu. Nakoniec sa môže stať banálnym aj používanie opačného termínu, ktorým je kultúra života.
Kultúra smrti preniká
celú históriu ľudstva
Hoci termín kultúra smrti je nový, zahŕňa zmýšľanie a konanie,
ktoré preniká celú históriu ľudstva.
Už Kain zabíja svojho brata Ábela
a tak sa v Kainovi, človek ukazuje
sebe samému ako tvorca smrti. Ján
Pavol II. vnímal kozmické rozmery zápasu medzi životom a smrťou.
Píše: „Na Veľký piatok hneď popoludní „nastala tma po celej zemi.
Slnko sa zatmelo, chrámová opona
sa roztrhla napoly“. Je to obraz veľkého kozmického otrasu a nadľudského zápasu medzi silami dobra
a zla, medzi životom a smrťou. I my
sa dnes nachádzame v samom centre dramatického boja medzi „kultúrou smrti“ a „kultúrou života“.
Kultúra smrti preniká celú históriu ľudstva.
Minulé storočie bolo mimoriadne poznačené kultúrou smrti,
bolo svedkom dvoch svetových vojen, koncentračných táborov a gulagov, v ktorých zahynuli milióny ľudí. Rozšírili sa v ňom ideológie, podľa ktorých právo stelesňoval štát, nadradená rasa a politická strana. Štát, rasa alebo strana,
vydávajúce sa za stelesnené právo,
smeli rozhodovať o tom, kto môže žiť a kto musí umrieť. Štát, rasa
alebo strana boli pánmi nad životom a smrťou. Nacistická, fašistická a komunistická mašinéria šírili strach, nenávisť, vraždy. Ich pád
neznamenal pád kultúry smrti.
V dvadsiatom storočí sa rozšírila aj neoliberálna ideológia, ktorá sa veľmi rafinovaným spôsobom stavia proti ľudskému životu. Ján Pavol II. poukázal na to,
že demokracia sa mení na totalitný tyranský štát, ak sa spreneveruje vlastným princípom a uzurpuje si „právo disponovať životom
slabších a bezbranných, nenarodených detí a starých, a to v mene spoločenského úžitku, ktorý
v skutočnosti znamená len záujem
určitej skupiny.“ Kultúra smrti tak
preniká aj takzvané demokratické
spoločnosti.
Kardinál Ersilio Tonini komentoval v tomto ohľade prípad Irmy, dievčatka raneného v Sarajeve, ktoré ukázali všetky svetové televízie. Spomenul, ako Lord
Major vyslal britské letecké sily
transportovať ju do Anglicka a celý svet sa chvel kvôli ranenému
dievčatku obetovať. A potom, ako
spomenul niektoré prvky aktuálnej situácie globalizácie sveta, po-

tvrdil: „Môžeme povedať, že vzniká skutočnosť, ktorá sa dovoláva evanjelia, dobrej zvesti. Vzniká
svet, ktorý je práve ten, aký nám
priniesol Kristus.“
Kultúra smrti ako „kultúra“
Ján Pavol II. bol pápežom zvlášť
pozorným na realitu kultúry. Táto téma ho zaujímala už pred zvolením za pápeža. Počas svojho pontifikátu predniesol nespočetné
príhovory o kultúre v jej rôznych
významoch.
Kultúrou sa tak nazýva celok
poznania, ktoré osoba má. Hovorí
sa o niekom, že je veľmi vzdelaným
alebo že je kultúrnym človekom.
Vo všeobecnosti sa tento význam
vzťahuje na široký okruh poznania, ktoré nie je zúžené len na jedno špecializované poznanie. Tento
význam slova kultúra nachádzame
v príhovoroch Jána Pavla II., napríklad keď sa obracal na ľudí kultúry
alebo na svet kultúry. Pre Jána Pavla II. nešlo jednoducho o ľudí, ktorí
veľa vedia. Títo ľudia, keďže zvláštnym spôsobom kultivovali svojho
ducha – a nielen svoje poznanie –
majú veľmi jedinečnú a zodpovednú úlohu pred celou spoločnosťou.
Výraz kultúra v tomto zmysle označuje priaznivý pohľad
na označenú realitu. Tak kultúra
ľudských práv sa vzťahuje na priaznivý pohľad na ľudské práva. Kultúra povolania sa vzťahuje na otvorený postoj voči Božiemu povolaniu človeka. Kultúra lásky a nádeje označuje sériu dispozícií sústredených na tieto dve čnosti. Rovnako proabortívna kultúra, demokratická kultúra, rozvodová kultúra
označujú priaznivý pohľad na potraty, demokraciu, rozvody atď.
Je možné následne konštatovať,
že kultúra smrti spočíva v spoločenskej vízii, ktorá sa pozerá
na zabíjanie ľudí s istou priazňou
a premieňa sa na sériu postojov,
inštitúcií a zákonov, ktoré podporujú a spôsobujú toto vraždenie.
Ale bezprostredne sa tu vynára otázka: Čo znamená, keď povieme, že dnes sa uvažuje o zabíjaní ľudí s istou priazňou? Je možné
skutočne potvrdiť, že v našej spoločnosti sú postoje, inštitúcie a zákony, ktoré sú priaznivé zabíjaniu,
ktoré ho podporujú, ktoré podporujú smrť?
Rozšírenie kultúry smrti
Ján Pavol II. pozoroval, že žije-

me „v dobe, kedy sa zdá, že kultúra smrti široko víťazí.“ Neskoršie
napísal, že zvlášť dnes prežíva Cirkev „rozhodujúci okamih svojho
poslania, ktoré je o to nutnejšie,
že sa stále viac šíri kultúra smrti.“
Potom konštatoval, že „sa nezastavuje rozvoj kultúry smrti“, a že
„treba vidieť ako kultúra smrti napreduje v zákonoch a vo zvykoch“
a dokonca, že „sa zdá takmer nemožné zastaviť postup takejto kultúry smrti.“
Kultúra smrti postupne prenikla široké vrstvy verejnej mienky.

programami ľudského rozmnožovania, ktoré sa okrem iného týkajú nových metód antikoncepcie
a sterilizácie.

Ján Pavol II. neostal len pri konštatovaní, že kultúra smrti je prítomná v našej spoločnosti a pri
uvažovaní o jej rýchlom napredovaní. Vnímal skutočný boj medzi
kultúrou smrti a kultúrou života.
Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí:
všetci sa ho zúčastňujeme, a preto nemôžeme uniknúť povinnosti
bezpodmienečne sa postaviť za život.“ V podstate „život sa stále nachádza v centre veľkého zápasu
medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou.“ Ján Pavol II. a jeho spolupracovníci si preto mimoriadne vážili ľudí angažujúcich sa
za ochranu života.

V roku 1995 organizovalo
OSN konferenciu v Pekingu o ženách. Avšak o manželstve, materstve a rodine sa tam hovorilo
len ako o prekážke sebarealizácie
žien a ako o živnej pôde pre násilie
a zneužívanie. V časti o zdraví žien
sa hovorilo iba o sexuálnych otázkach a „reprodukčnom zdraví“, ale
ani slovkom o zdravotných problémoch, ktoré má väčšina žien na celom svete. Avšak pod „reprodukčným zdravím“ a „reprodukčnými
právami“ vôbec nemyslia na liečbu
ženy alebo dieťaťa, ale na možnosť
ísť na potrat na požiadanie, alebo dokonca nútený potrat, na antikoncepciu na požiadanie alebo dokonca nútenú antikoncepciu.

Nositelia kultúry smrti
Tento boj nespočíva jednoducho v konfrontácii medzi slepými a neosobnými historicko-kultúrnymi prúdmi. Za myšlienkovými prúdmi sú vždy nejakí ich „nositelia“. Ideológie vymýšľajú ľudia a skupiny ľudí, ktorí ich potom presadzujú do života na základe svojských dôvodov a konkrétnych záujmov. Napríklad Populačný fond OSN (UNFPA) sa vôbec
netají svojím pozitívnym postojom k hormonálnej antikoncepcii a sterilizácii. K potratu ostáva
zdržanlivý, ale neváhal propagovať vnútromaternicové teliesko,
ako aj novšie pochybné lieky s antikoncepčnými, obštrukčnými alebo antinidačnými účinkami. Tiež
sa spolupodieľa na zastrešovaní viacerých programov zameraných proti životu, ktoré uskutočňujú medzinárodné organizácie
ako Svetová zdravotnícke organizácie (WHO) a Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo
(IPPF).
Svetová zdravotnícka organizácie (WHO), ktorá je špecializovanou agentúrou OSN, už roky
preberá záštitu nad výskumnými

V septembri 1994 sa chceli veľké svetové priemyselné mocnosti „zmocniť“ medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji v Káhire. Chceli ovplyvniť a prinútiť slabšie národy, aby akceptovali potrat na požiadanie, široké
užívanie antikoncepcie a nové definície manželstva a rodiny. Mnohé národy to odmietli.

Množstvo inštitúcií sa usiluje
získať podporu zo strany OSN pre
politikov, ktorých ony samy dosadzujú. Taktiež sa stáva, že medzinárodní úradníci platení vzdelávacími, vedeckými alebo inými
agentúrami sa postupne odkláňajú od svojich pôvodných úloh
a prideľujú sa na programy regulácie života. Navyše inštitúcie ako
UNICEF neváhajú prekročiť svoj
mandát a právomoci, ktoré im prislúchajú a zaručujú sa za programy útočiace na život.
Rozličné iné medzinárodné organizácie poukazujú pri obhajobe týchto praktík na „dôvody“
ekonomického charakteru. Šírenie antikoncepcie a obmedzovanie natality tými najúčinnejšími
prostriedkami je vraj nevyhnutným predpokladom rozvoja chudobných krajín.
Taktiež sa uskutočňujú isté iniciatívy so zámerom zapojiť hlavy štátov a poslancov do akčných
programov, ktoré definovali medzinárodné verejné alebo súkromné organizácie. Kultúru smrti podporujú aj mnohé národné vlády, mimovládne organizácie a médiá. »
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v Banskej Bystrici, ktorú slúžil
Svätý Otec Ján Pavol II., ale tiež
na iných miestach Slovenska.

Chrámový zbor
Povýšenia sv. kríža
v Sihelnom
Naša dedinka celé roky
nemala svoj vlastný kostol.
Túžbou veriacich okrem nového
kostola bolo mať duchovného
pastiera, ktorý by bol s nami
a medzi nami.
V roku 1994 zásluhou mnohých veriacich bol vysvätený nový kostol a v roku 1997 nová farská budova, kedy otec biskup
uviedol do úradu prvého správcu farnosti Sihelné duchovného
otca Martina Kolejáka.
Jemu veľmi záležalo na tom,
aby sv. omša bola tou najväčšou
oslavou Nebeského Otca a aby
veriaci boli celým srdcom spojení s touto oslavou, hlavne spevom.
Preto už o pár mesiacov založil zbor, ktorý sám trpezlivo viedol a ktorý vďaka Bohu účinkuje dodnes. Pozval do zboru ľudí – mladých, starších, mužov
i ženy. Trpezlivo všetkých počúNakoniec sa pod tlakom všetkých týchto síl ocitajú lekári, z ktorých mnohí sa nebadane stávajú tvorcami smrti. Smrtonosné diela vytvárajú už nespočetní gynekológovia, ktorí
uskutočňujú interrupčné zákroky a zúčastňujú sa na ant ikon
cepčných kampaniach. Tvoria
ich aj chirurgovia, ktorí vykonávajú sterilizáciu, a takisto všeobecní lekári, anestéziológovia, či karcinológovia vykonávajúci eutanáziu. Na smrtonosnom diele sa čoraz viac podieľajú aj genetickí inžinieri. Kultúra
smrti priťahuje značnú časť členov lekárskeho stavu do tábora
nepriateľov života. Ak sa lekári
a s nimi zdravotné sestry a všet-

Z vďaky za dar a „talenty“,
ktoré sme dostali od milosrdného Otca sme nahrali naše CD
– CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM. Piesne, ktoré
sme vybrali nech sú aj našim poďakovaním Bohu za to, že sme
ho mohli osláviť a sprítomniť aj
iným, rodákom, známym i neznámym vo Veľkonočný pondelok sv. omšu, ktorá bude obetovaná za všetkých členov, ale aj
sympatizantov nášho zboru.
svojím spevom aj mimo našej farnosti – medzi významné
miesta, kde sme mohli zaspievať
bola odpustová slávnosť v Levoči na Mariánskej hore a sv. omša

Bože, požehnaj naše úsilie,
nech spev vychádzajúci z našich
sŕdc
slúži na Tvoju slávu a na posvätenie veriacich.
Jana Vonšáková

val a postupne každého zadelil
podľa hlasu.
Popri náročnej práci ma
spolu so Zuzanou Fernezovou
vnáral do tajov organovej hudby, aby sme spev mohli doprevádzať hudbou.
Pod jeho vedením zbor
prvýkrát účinkoval pri odpustovej svätej omši v roku 2001.
S príchodom nového správcu
farnosti v roku 2003, vdp. Ľuboša Šípoša, sa vedenia zboru ujal Anton Vnenčák a od roku 2005 až do dnešnej podoby
je zbor pod mojou dirigentskou
taktovkou.
Našim hlavným poslaním
je obohacovať spevom liturgiu veľkých sviatkov a slávností – odpust, Veľká noc, Vianoce
a iné významné liturgické slávnosti.
Náš zbor mal česť prispieť
ci poskytovatelia zdravotníckych služieb nespamätajú, ak
z tohto bludného kruhu nevystúpia, utrpí dôveryhodnosť
celého stavu. S konečnou platnosťou stratí to najcennejšie,
čo má – dôveru. Tým najbezbrannejším ľudským jedincom
– bez rozdielu kategórií – ktorí sa ocitli bez účinnej právnej
ochrany, bude odopretá aj spoľahlivá lekárska pomoc.
Ján Pavol II. spomína napríklad isté „ideológie a konania,
ktoré vytvorili alebo sa pokúšali vytvoriť a nastoliť kultúru smrti, kultúru násilia, kultúru nenávisti.“
ThDr. Martin Koleják
Pokračovanie v budúcom čísle

HORÍÍÍ
Hasičský spolok vznikol v Sihelnom na prelome rokov 1926
a 1927. V tomto čase slávime už 89. výročie založenia. Zaklada‑
teľmi boli pán Ondrej Brandys
a Pavol Gabriel.
Organizovanejšie začali hasičské spolky fungovať od roku 1930.
V roku 1934 bola spolku pridelená
hasičská striekačka ťahaná koňmi. V roku 1955 dostali  striekačku
PPS 8, tiež na konský pohon. V roku 1971 sme už vlastnili motorovú striekačku PPS 12 a od armády
bolo dovezené vozidlo Tatra 805.
V tom istom roku bola svojpomocne  vybudovaná požiarna zbrojnica. V roku 1981 dostali AVIU DVS
12 a obec zakúpila cisternu LIAZ.
Počas roku 2008 bola zrekonštruovaná požiarna zbrojnica, obe
motorové vozidlá dostali aj nový šat.
V súčasnosti má DHZ Sihelné
dve motorové čerpadlá. Boli zakúpené nové hadice, prúdnice, savice, rozdeľovače, koše a nové uniformy na reprezentáciu dediny.
DHZ má 40 členov. Hlavnou
úlohou je ochrana majetku a životov občanov pred požiarom a iný-

mi živelnými pohromami. Prípravou na túto náročnú činnosť je
športová   príprava, ktorú každoročne absolvujeme. Taktiež sa podieľame na  rôznych akciách v obci. Medzi najdôležitejšie patrí stráženie Božieho hrobu. Na iných akciách riadime premávku v obci.
Minulý rok sme dokázali vytvoriť jedno ženské družstvo, ktoré  
nás na súťaži prekvapilo vynikajúcim výkonom.
Na jeseň sme sa zúčastnili medzinárodného taktického cvičenia
v Kline na Grape. Našou úlohou
bolo dostať vodu z dediny až k soche Ježiša Krista.
Tento rok by sme chceli prilákať aj našich mladých. Týmto ich
zároveň vyzývame, aby sa k nám
pridali.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom za akúkoľvek
pomoc v dedine i pri reprezentovaní obce.
Ing. Ľubomír
Mazurák, člen DHS
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BARÁNOK
Blížia sa veľkonočné sviatky,
počas ktorých si zdobíme naše
príbytky vajíčkami, čokoladový‑
mi figúrkami, kvetmi no na stole
by nemal chýbať veľkonočný ba‑
ránok. Prečo práve baránok?
Symbol baránka sa nachádza
už v predkresťanských tradíciách.
V židovskej tradícii sa používal
ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy jedia
baránka ako pripomienku svojho
vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok ako symbol Ježišovej obety.
V spolupráci cirkevnou školou sme barančekov upiekli, a priniesli našim najstarším občanom.
Medzi týchto občanov patria: Rusnáková Anna, Vonšáková Anna,
Sučák Pavol, Brezoňáková Má-

KAŽDÝ DEŇ
STRETNÚŤ
ČLOVEKA
Takýto názov má jedna bá‑
seň od Jána Kostru. Napísal ju
dávno, ale pre mňa je vždy inšpi‑
ráciou. Každý deň sa stretáva‑
me s množstvom ľudí. Naozaj sa
s nimi stretneme? Či sú pre nás
vzduchom a myslíme, len nato
aby sme všetko rýchlo stihli, vy‑
bavili?
Niekedy stačí len úsmev, otáz-

OBECNÝ PLES
ria, Fernézová Karolína, Fernéza
Anton.
ka, aby človek vedel, že nie je sám.
NESTOJÍ TO NIČ,
ALE MÁ TO CENU ZLATA.
Ján Kostra
Každý deň stretnúť človeka,
to stačí.
A nech sa všetko mení,
nech čas uteká,
nech zosýpa sa staré
a nech sa taví v novom vare,
nech tuhne v odolnejšie tvarya keď prídu miesto splnov zmary:
nech sa páči,
dáš všetko bez ľútosti,
do kotla premien,
do taviacej pece-

Ešte sme si po Vianociach nestihli ani vydýchnuť a už nás čakala ďalšia zábava.
Obecný ples už roky patrí
k vydareným obecným akciám,
takže sa na ňom opäť zišlo toľko ľudí, koľko sa do sály vojde.
Už pri príchode každého upútala pekne vyzdobená sála.
Plesovú sezónu i ples otvoril sa patrí. O dobrú hudbu i nálanovozvolený starosta Mgr. Ľu- du sa postaral DJ Peter. Po polbomír Piták krátkym príhovo- noci nás čakala kapustnica a borom a spolu so svojou manžel- hatá tombola. Kto mal šťastie tak
kou uviedol prvý tanec. Aby sa vyhral mobil, lyžovačku, žalúzie,
však na parkete necítili sami, kozmetiku a mnoho iných hodhneď sa pridali ďalší tancachtiví notných cien. Zábava pokračoplesajúci. Zábava bola taká, ako vala až do rána. Bolo super !!!!!!
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Ľ. Nováková
svoj ošúchaný päták starý,
ale
každý deň stretnúť človeka.
Deň, v ktorom nestretneš ho,
stratený je.

Deň, v ktorom nestretneš ho,
prepadáš sa
o stupeň nižšie medzi smeti,
medzi relikvie.
(úryvok)

nom súťažnom kole vtipov a počuť
vábiť ženy na vábiacich rohoch bol
tiež super zážitok!
Príjemná plesová nálada bola
ochutená výborným ,,myjavským
vínom“ a ešte lepším poľovníckym
jedlom, za ktoré skladáme klobúky školským kuchárkam a pani pekárke za ,,sladké kúzlo“. K tomu sa

pridala aj výborná obsluha.
No zlatým klincom programu
bola bohatá tombola. Každý túžil
vyhrať dajakú tú cenu. A bolo ich
poriadne veľa. A oslovení sponzori
boli štedrí, za čo sme im zaviazaní. Získanú tombolu si však výherca musel vystreliť, ak sa trafil, ak
hlaveň vzduchovky trafila balón,

Poľovnícke okienko

POĽOVNÍCKY PLES
Vábilo sa! Strieľalo sa, pravdaže len na bohaté tombolové ceny!
Aj poľovníci spestrili ,,fašiangy“ v našej dedine veselou zábavou
na poľovníckom plese 7. februára 2015, kde si prišlo pozrieť nád‑
herne vyzdobenú sálu poľovníckymi trofejami, vyše 150 pozvaných
hostí. Uvítali sme domácich, ale aj takých, ktorí sa k nám unúvali aj
z okolitých obcí, až spoza hraníc nášho chotára.
Cítili sme veľkú zodpovednosť
pri príprave, lebo latka úrovne poľovníckych plesov je veľmi vysoko! Naozaj sme si dali veľmi záležať, aby bolo všetko dokonalé. Veď
sme to organizovali sami chlapi
a museli sme obstáť kritickým pohľadom našich nežnejších polovičiek. Veď si máme čo u nich ako
poľovníci vyžehliť! Plesový večer
mal patriť hlavne im a všetkým
sympatizantom poľovníckeho koníčka. Ale pekne po poriadku.
Večerný vstup do sály osvecovali pôsobivé horiace fakle, plamienky sviečok a voňavá čečinová

výzdoba. Ženičky sme uvítali kvetom a pár si štrngol poľovníckym
aperitívom, veď nás čakali doslova poľovnícke hody. Vzduchom
rozvoniaval jelení guľáš a po uvítacej časti, za rytmov ,,Viedenského valčíka“, mohla začať zábava,
o ktorú sa celý večer výborne starala skupina DUO z Tvrdošína.
K poľovníckym plesom neodmysliteľne patrí aj ľudová hudba ,,Bjelakovci“, ktorá počas tanečných
prestávok svojou hrou a spevom
vtiahla všetkých a spievala celá sála, za čo jej ďakujeme. Keď sa nespievalo, tak sa smialo na vydare-
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PRECHOD SIHELNIANSKYM CHOTÁROM
– VALENTÍNSKY)
Tento rok sa uskutočnil nultý
ročník tejto vydarenej akcie. Myšlienka výjsť si do prírody a zašportovať sa zrodila v úzkom kruhu ľudí, ktorí namiesto vysedávania doma dali prednosť pohybu na čerstvom vzduchu.
Zatiaľ, čo väčšina ľudí sa nevie
dočkať, kedy sa konečne roztopí
sneh, bežkári sa tešia dobrým podmienkam na športovanie. A práve

posledné týždne zimného obdobia
sa rozhodli uskutočniť prechod Sihelnianskym chotárom. Vzhľadom
na výborne slnečné počasie sa zišlo na trati asi dvadsať účastníkov.
Ako už samotný názov naznačuje, trasa viedla územím našej obce,
so začiatkom a koncom pri Materskej škôlke v Sihelnom. Prejsť celú trasu trvalo približne štyri hodiny, v rámci ktorých sa okrem aktívnej pohybovej činnosti našiel  
čas na malé občerstvenie čajom,
obdivovanie balóna pristávajúceho na poli, či modlitbu pri kaplnke
medzi Sihelným a Oravským Vese-

v ktorom bolo ukryté číslo ceny.
Všetkých to milo pobavilo. Mnohé strieľajúce dámy boli šikovnejšie ako ich mužské polovičky!
A bavilo sa do rána! Posledné
tóny utíchli s vychádzajúcim sln-

kom. A každý sa, dúfame spokojný, vracal domov ku svojim každodenným starostiam a povinnostiam. Poľovníci sa snažili vytvoriť srdečnú, priateľskú atmosféru, veď stará pravda hovorí: ,,Kto

14. 2. 2015
Bežkárska aktivita je jednou
z ďalších ponúk rekreačno-špor‑
tových aktivít v našej obci.

lým. Napriek tomu, že na prvý pohľad sa bežkovanie môže zdať ako
jednoduchý šport, všetci účastníci
museli na dokončenie trate vynaložiť veľké množstvo síl. Do cieľa nakoniec došli všetci   a nikto neutrpel žiaden úraz, len fyzickú únavu a tá bola príjemná. Nie je preto vôbec žiadnym prekvapením, že
po skončení boli všetci členovia výpravy odmenení kapustnicou v našej jedálni.
Toto podujatie vôbec nemalo
súťažný charakter. Išlo predovšetkým o utuženie priateľskych vzťahov obyvateľov obce, rekreačnú ak-

má rád les a zver, má rád aj ľudí!“
Všetkým ďakujeme, že prijali naše pozvanie a ak Pán Boh dá, stretneme sa o rok na poľovníckom plese zas!
Poľovnícke združenie
(Jedno spoločné stretnutie nás
čaká už na jeseň pri tabuli sv. Huberta, ale to ešte upresníme.)

tivitu, či spestrenie si voľného poobedia. Práve takýto charakter prechodu by chceli organizátori zachovať aj pre budúce ročníky.
Na záver treba poďakovať všetkým, bez ktorých by táto akcia nemohla byť uskutočnená, predovšetkým organizátorom, kuchárkam, či samotným účastníkom.
Po dobrých skúsenostiach z nultého ročníka sa už teraz uvažuje, že
sa uskutoční podobné podujatie aj
budúci rok. Dovoľte nám teda aspoň takto vás už dopredu pozvať.  
Tešíme sa na Vás.
Paulína Fernezová (foto)
POCTA LESU
Som teplo tvojho príbytku
za studených nocí,
som priateľský tieň,
keď páli letné slnko.
Som krov tvojho domu,
doska tvojho stola,
som lôžko, na ktorom spíš,
a drevo, z ktorého staviaš
svoje lode.
Som násada tvojej motyky,
som drevo tvojej kolísky
i tvojej rakvy.
Som tôňa a skrýša divej zveri,
som ukojenie tvojej
poľovníckej
vášne.
Som kvet dobroty a krásy!
Toľko podôb mi nadelil
dobrotivý Boh!
Som tvoj les, vypočuj moju
prosbu:
,,Staraj sa o mňa
a nenič ma!“
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Sihelné pod Pilskom

ABY NÁS ČAS NEPREDBEHOL
Často hovoríme o tom, čo v iných obciach robili
dôchodcovia a prečo v Sihelnom nie?
PRETOŽE HO NEMÁME. Čo? NO predsa

KLUB DÔCHODCOV
Takže, keď niečo chceme, urobme si.
STRETNEME SA PO VEĽKEJ NOCI, 7. 4. 2015
NA OBECNOM ÚRADE O 16 00 HOD. A ZALOŽÍME SI
NÁŠ KLUB AJ V SIHELNOM. Nachystajte si nápady,
čo by sme mohli robiť a PRÍĎTE. Bude veselo.
Lýdia Bujnová

POZOR:
Vážení spoluobčania, kultúrna komisia pod zastrešením starostu
obce vyhlasuje:
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
domu alebo kvetinovú záhradku
Prihlásiť sa môžete zaslaním fotografie svojho domu alebo záhrady
poštou na adresu obce alebo emailom (ousihelne@orava.sk)
Uzávierka súťaže je 30. 9. 2015
Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami a výsledky budú
uverejnené vo vianočnom čísle Sihelníka.
KK

Pozvánka na cvičenie aerobicu

Blahoželanie ku Dňu učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujeme učiteľom, a všetkým zamestnancom základnej, materskej školy, za zodpovednú a namáhavú prácu. Prajeme im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.
Obec Sihelné

Vážení občania
V poslednom období sa po dedine túlajú psy. Preto vyzývam
všetkých občanov, pokiaľ
majú psa, aby ho dostatočne
zabezpečili, a tak nebudú ohrozovať ľudí po dedine. Tieto psy sú

ne bezpečné najmä pre deti , ktoré navštevujú školu, škôlku. Veľ‑
mi slabý je argument: že nič ne‑
urobí alebo je malý. Určite všetci vieme, aký dopad má na človeka uhryznutie psom a aké veľké
sú výdavky spojené s ošetrovaním poškodeného.

OZNAM

Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku,
niečo treba riešiť, o niečom treba informovať
– je tu pre vás rubrika PÁLI NÁS TO.
Svoje problémy, postrehy, nápady posielajte poštou alebo emailom.
starostasihelne@gmail.com. Ku každému prípadu budeme
pristupovať individuálne a diskrétne. Máme podmienku: váš podpis.
ANONYMY BUDEME HÁDZAŤ DO KOŠA.
Váš starosta a obecné zastupiteľstvo

PODNIKATELIA, ŽIVNOSTNÍCI ZBYSTRITE!
Ak chcete dať vedieť o svojej firme, či službách , ktoré ponúkate, dajte
nám vedieť. Uverejníme váš oznam alebo reklamu.
Redakcia

STE VYČERPANÉ POD TLAKOM KAŽDODENNÝCH
POVINNOSTÍ?
PRÍĎTE SI MEDZI NÁS AKTÍVNE ODDÝCHNUŤ
A SPRAVIŤ NIEČO LEN PRE SAMU SEBA!
Cvičíme každý utorok v čase od 18 00 do 19 00
v telocvični pri CZŠ.
Ponúkame cvičenie v modernom rytme STEP AEROBIC,
posilňovanie, pilates, ZUMBA, kalanetika.
Pri vstupe platíme každá 1 € (prenájom telocvične).
ČAKÁ NA VÁS SUPER ,,BABINEC“!

Dňa 19. 7. 2015 VÁS POZÝVAME na 23. ročník

Folklórnych slávností

pod Pilskom a Babou horou (organizátori)

OZNAM

Oznamujeme občanom, ktorí by chceli uverejniť svoj príspevok
alebo o niečom informovať v Sihelníku, môžu svoje texty posielať
na emailovú adresu obce: ousihelne@orava.sk
Ďalšie číslo je plánované na september 2015.
Tešíme sa na vaše príspevky.
Redakcia Sihelníka
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