Číslo 2/2012

Ročník XIII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Kríže tu budú, kým svet bude svetom…
„Ach tie kríže!“
Povzdychol som si pri
pohľade na toľkú ľudskú
biedu.
Nekonečný zástup vozíčkarov
odkázaných na pomoc
dobrovoľníkov smerujúci
k prameňu útechy a posily –
k Lurdskej jaskyni zjavenia.
Nevládni ľudia z celého sveta
akoby zosobňovali biedu nášho
človečenstva.
A koľko ich tam je takých, ktorí
ukrývajú svoju bolesť vo svojich
srdciach. Každý pútnik prináša
bolesti a množstvo modlitieb za
seba i svojich blízkych.
Poniektorí pútnici dokonca
prinášajú do Lúrd spolu so
svojimi životnými krížmi aj
skutočné, drevené kríže. A tak
v okolí hlavného kríža vzniklo na
trávnatej ploche „krížové pole“.
Uvidíte tu kríže malé i veľké,
zdobené i jednoduché, dokonca
i kríž vyzdobený slovenskou
trikolórou… Sú znamením
ľudského života. Ako aj jedno
príslovie hovorí: „Kríže tu budú,
kým svet bude svetom!“
Niekto by povedal, že Lurdy sú
naplnené bolesťou a slzami.
Opak je pravdou.
Pri jaskyni zjavenia vládne
nekonečný pokoj, ktorý si
neviete ani predstaviť. Človek ho
musí zažiť, aby uveril. Dokázal
som tam vysedieť celé hodiny.
A z tohto pokoja pramení nádej,
sila a dôvera… A práve preto
tu prichádzajú ročne milióny
pútnikov. Čerpajú tu silu a nádej,
prehlbujú dôveru, zažívajú
vnútorné uzdravenie…
Vrátim sa ešte ku
spomenutému „krížovému poľu“.
Celý pútnický areál je vybudovaný
tak, že pri pohľade na hlavný kríž
sa v pozadí týči Lurdská bazilika
Panny Márie. Pri tomto pohľade
človek pochopí, že cez Božiu
matku sa aj na ľudské kríže dá
pozerať úplne ináč…
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Samospráva

Uznesenia zo z asadaní
obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva obce
Sihelné, ktoré sa uskutočnilo
13. 4. 2012 o 16 30hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje Ing. Petrovi Pitákovi, aby si dal vypracovať statický posudok na budovu telocvične
na vlastné náklady.
Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 11. 6. 2012
o 16 30 hodine v zasadačke OcÚ
Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Záznam kontrolóra obce
Sihelné o vykonaných kontrolách
za obdobie I. štvrťroka 2012.
2. Návrh plánu kontrolnej
činnosti obecnej kontrolórky na
II. polrok 2012.

E. Schvaľuje
1. Komunitný plán sociálnych
služieb obce Sihelné.
2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Sihelné.
3. Smernicu č. 1/2012 Obce
Sihelné o verejnom obstarávaní
tovarov a služieb.
4. Smernicu č. 2/2012 o účtovaní a obehu účtovných dokladov.
5. Schvaľuje záložnú zmluvu
č. 507/748/2008 na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sihelné, zapísané na
LV č. 2573 a to:
a) bytu č. 6., poschodie č. 3,
vchod 1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc.
reg. CKN č. 1179, podielu priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 6532/47166 k pozemku parc. reg. CKN č. 1179,
zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m 2;
b) bytu č. 7, podkrovie, vchod
1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc. reg.

CKN č. 1179, podielu priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu 2974/47166 k pozemku
parc. reg. CKN č. 1179, zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m2;
c) bytu č. 8., podkrovie, vchod
1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc. reg.
CKN č. 1179, podielu priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu 2974/47166 k pozemku
parc. reg. CKN č. 1179, zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m2;
d) bytu č. 9, podkrovie, vchod
1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc. reg.
CKN č. 1179, podielu priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu 2966/47166 k pozemku
parc. reg. CKN č. 1179, zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m2;
e) bytu č. 10, podkrovie,
vchod 1. bytového domu číslo súpisné 215 postaveného na parc.
reg. CKN č. 1179, podielu priestoru na spoločných častiach a za-

riadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 2966/47166 k pozemku parc. reg. CKN č. 1179,
zast. plochy a nádvoria o výmere 175 m2.
6. Schvaľujú poplatky za služby poskytované obcou Sihelné.
7. Schvaľujú plat starostovi
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.
§ 4. odst. 1. bez navýšenia.
F. Neschvaľuje
1. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Sihelné pani Kľušákovej Margite, bytom Sihelné
253, zapísaných na LV č. 1907 k.
ú. Sihelné, ktorá zodpovedá novovytvorenej C-KN parcele č.
349/3, 393, 394/5, 394/4, 394/1
nakoľko sú tieto parcely predmetom súdneho sporu.
Poslanci rozhodnú o odpredaji
až po ukončení súdneho sporu.
G. Ruší
1. Organizovanie
diskoték
v kultúrnom dome.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

poplatky za služby poskytované
obcou Sihelné

Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom podľa § 6a §11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov ustanovuje nasledovné poplatky:
1. Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase
• za jeden oznam v pracovný deň
5€
• za relácie. „Hráme jubilantom“ a smútočné vyhlásenie, nie
je spoplatnené
2. Poplatok za verejné priestranstvo
• verejné priestranstvo, tržnica
2€
3. Poplatky za overovanie listín
• overovanie podpisov 0,50 €
• overovanie listín 1,50 €
4. Poplatky za kopírovacie služby:
• fotokópie formátu A4 jednostranne 10 centov/kus
• fotokópie formátu A4 obojstranne 15 centov/kus
• fotokópie formátu A3 jed-

nostranne 15 centov/kus
• fotokópie formátu A3 obojstranne 20 centov/kus

5. Poplatky za stavebný úrad
• sú v samostatnej prílohe
6. Poplatky za odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
• za odkúpenie pozemku 1 m2 vo
vlastníctve obce 1,85 €
7. Poplatky za prenájom kultúrneho domu
• prenájom kultúrneho domu na
určité obdobie – musi byť uzatvorená písomná zmluva o nájme schválená Obecným zastupiteľstvom
Sála
• predajné akcie: 50 €
• poplatok za ples: 100 €, voda
7 € + spotreba energie
• základný poplatok cudzie svadby 70 €
• základný poplatok svadba 50 €
• poplatok za priestor kuchyne,
pečenie 17 €, voda 7 € + spotreba energie
• klub (priestor pri kuchyni) 17 €

Svadobka
• vypožičanie inventára, taniere,
príbory 20 €
• vypožičanie obrusov (podľa
počtu kusov)
• 140 x 145 cm 1 €
• 145 x 220 cm 1,70 €

8. Poplatky za nájom
nebytových priestorov určených
na podnikanie
• oblasť reštaurácii,
pohostinstiev, obchodu, predajni
na 11,61 €/m2
9. Poplatky za nájom
v nebytových priestoroch
určených na podnikanie
• oblasť poskytovania služieb
6,63 €/m2
10. Poplatky za poskytované
služby drobnou prevádzkou
• JCB zemné práce: 1hod. až 2
hod – 30 €/1hod
• JCB zemné práce: 2 hodiny až
viac hodín – 26 €/hodina pre
obyvateľov obce
• JCB skladanie paliet: 1 hodina
– 32 €
• Zetor/preprava: 1hod. – 17 €

• Tatra samostane: 1,30 €/km
• Tatra hod. (samostatne jazda
menej ako 5 km): 23 €/hod
• JCB + Tatra 1 hod. až 2 hod.:
47 €
• JCB + Tatra 2 hod. až viac:
42 €/hod. pre obyvateľov obce
• CASE traktor s vlečkou 1 hod.:
20 €
• CASE traktor s radlicou: 26 €,
(oslobodený pri pohrebe)
11. Poplatky za vypožičanie
inventáru zo školskej jedálne
• poplatok za kar, vypožičanie
inventáru+práca kuchárok 34 €
• poplatok za odpad zo školskej
jedálne mesačne 5 €

12. Poplatok za súpisné číslo
• poplatok za nové súpisné číslo 3 €
13. Poplatok za potvrdenie
o trvalom pobyte
• poplatok za potvrdenie
o trvalom pobyte 3€
14. Poplatok za odkúpenie
smetnej nádoby
• poplatok za smetnú
umelohmotnú nádobu 20 €
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Pre rodičov
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URČENÉ Rodičom! p o z v á n k a
Aj Vám sa zdá, že všetko čo
chceme, aby ubehlo rýchlo
trvá nekonečne dlho, a to čo
by malo plynúť pomaly utečie
ako voda?
Vedeli by o tom určite rozprávať naše deti, ktoré sa ani nenazdali a je po prázdninách a znovu zasadli do školských lavíc. Ten školský rok sa vlečie veľmi pomaly, aj
keď má len 10 mesiacov a nie celých 365 dní a k tomu rôzne sviatky a prázdniny.
Prázdniny sme prežili ako –
tak v zdraví. Pre mnohých rodičov, ktorí sa nemôžu spoliehať na
pomoc starých rodičov, je to obdobie dvojmesačného strachu čo
s deťmi. Ako si vyplnia svoj voľný
prázdninový čas, kým rodičia chodia do práce na týždňovky, alebo
4-smenné prevádzky? Počas leta
je viac zlomených rúk aj nôh, rozbitých hláv či oškretých kolien,
ale to patrí k bláznivému a rozšantenému detstvu a neskutočným
prázdninovým zážitkom, o ktorých poväčšine nevieme ani my,
rodičia!
Aj naše rodičovské spomienky neraz siahajú do čias: „…ja keď
som bol mladý to bolo!“ Nechaj• poplatok za smetnú plechovú
nádobu 23 €
15. Poplatok za psa
• poplatok za psa 2 €
16. Poplatky za pohrebiská
a Dom smútku
• uživanie hrobového miesta
jedno hrob na 30 rokov 3,50 €
• rezervácia užívania hrobového miesta na 10 rokov 13,50 €
• obnova užívania hrobovéhomiesta na ďalších 10 rokov
8,50 €
• poplatok od prideleného súpisného čísla domu na údržbu
zelene na cintorine 1 €
• prenájom Dom smútku na1
deň 3,50 €
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné
nariadenie o poplatkoch a službách poskytované obcou Sihelné, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo zo dňa 23. 3.
2009 číslo uznesenia E/2.
2. Na tomto nariadení sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Sihelnom dňa 11. 6. 2012
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
1. 7. 2012.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

me ich, aby mali zážitky, veď to už
vieme porovnať, že detstvo je jedno z najkrajších a najbezstarostnejších období života. Je to vek,
kedy za vás má zodpovednosť celkom niekto iný, RODIČ! Áno my,
rodičia, by sme mali uchrániť deti od zbytočných starostí dnešnej
modernej doby ako je hospodárska kríza, peniaze, pôžičky, susedské spory, závisť, neprajnosť, úrad
práce, móda, image…veci, na ktoré ešte nedozreli. Starší ľudia hovoria... „dobre už bolo, bude len
horšie!“
Na to musíme naše deti pripraviť. Neučme ich vysokému životnému štandardu ale základným ľudským hodnotám ako pokora, skromnosť, slušnosť, úctivosť, ochota pomôcť, dobrota, láska k blížnemu…všetko základy
zdravého a hodnotného kresťanského života, ku ktorému sa celá
naša obec tak hrdo hlási. Aj tým,
že pred 10. rokmi bola v Sihelnom
založená CZŠ. Uvedomujeme si
to? Nevyhovárajme sa na tzv. „inú
dobu“! Novú generáciu vychovávame všetci spoločne…rodič, učiteľ, kostol, sused, krstný rodič, teta, ujo… . Veď oni, keď už my budeme starí, sa majú postarať o našu dôstojnú starobu a výchovu ďalšej zdravej generácie v duchu Svätej kresťanskej rodiny. Preto sa nespoliehajme len na učiteľov v škole,
„veď čo ich tam učia!“, keď sa nevie
ani pozdraviť a papier smelo zahodí na zem. Prvými a celoživotnými
učiteľmi pre naše deti sme my, rodičia!

Srdečne pozývame všetky ženy, maminy a dievčatá, aby využili krásne priestory
našej telocvične a prišli si zveľadiť telo aj ducha na
cvičení AEROBICU v tradičnom čase vždy
v utorok a štvrtok v čase od 18 00 – 19 00 .
Príďte medzi nás, tešíme sa.
ZABUDNITE NA VŠETKY STAROSTI A VENUJTE
SA HODINKU LEN SAMÉ SEBE!

V mene celej rodičovskej rady,
chceme vyzvať všetkých rodičov
k spolupráci či už cez triednych dôverníkov, triednych učiteľov, alebo
cez diskusie na rodičovskom združení. Pripomienky čo sa nám nepáči, dajme príklady a podnety ako
spoluprácu ŠKOLA-RODIČ vylepšiť!! Neriešme problémy na ulici,
alebo za zatvorenými dverami, prihlásme sa do diskusie na RZ. Určite by sa našlo veľa pripomienok,
ktoré by skvalitnili spokojnosť na
oboch stranách.
Chceme veľmi pekne poďakovať celému pedagogickému zboru za snahu spolu vychovať a vzdelať naše deti v uplynulom školskom
roku a na prahu nového im zaželať,
pod vedením p. riaditeľky, veľa tvorivých učiteľských síl, veľa trpezlivosti, materinskej lásky, otcovskej
rozvážnosti, mieru prísnosti a veríme, že pomocou pôsobenia Ducha Svätého zvládneme tých, nastávajúcich školských 10 mesiacov k spokojnosti nás rodičov, učiteľov aj žiakov. Škole prajeme, aby
mala toľko nadaných, talentovaných a múdrych detí, aby sa mohli
zapojiť do rôznych vedomostných,

umeleckých či športových súťaží
a držíme palce aj k dobrým umiestneniam, nech sa chýr o sihelských
deťoch nesie ďaleko na celom území Slovenska. Želáme si, aby sa darilo aj našim deťom – žiakom dosahovať čo najlepšie výsledky v štúdiu, aby sa ich snaha odzrkadlila
aj vo výsledných známkach na vysvedčení.
Za rodičovskú radu pri CZŠ
chceme ešte poďakovať aktívnym
p. učiteľkám, ktoré sa snažili aj
prázdninové dni spestriť výletmi aj
návštevou plavárne pre deti. Nezabúdame ani na „erkárov“ a ďakujeme im za letné tábory organizované pre deti odkaľ sa vrátili viac ako
„nadšení“. Ešte raz sa za celú rodičovskú radu tešíme na spoluprácu a už teraz vás všetkých pozývame na RODINNÝ BATôŽKOVÝ
PLES, ktorý sa uskutoční v zimnom období na sv. Svätej rodiny!
VŠETKÝM BY NÁM MALO ZÁLEŽAŤ NA TOM ISTOM
– VYCHOVAŤ Z NAŠICH DETÍ
DOBRÝCH ĽUDÍ A ZDRAVÝCH
KRESŤENOV.
Rodičovská rada pri CZŠ
(d.ch.)

Činnosť rodičovskej rady pri Cirkevnej
základnej škole sv. apoštola Pavla
v Sihelnom v školskom roku 2011/12

Výkonný výbor
Predseda: Mgr. Silvia Mazuráková
Tajomník: Vlasta Jagnešáková
Hospodár: Monika Gužiňáková
Zástupcovia triednych aktívov:
Miroslava Stašová, Pavlína Fernezová, Daniela Chromčáková, Anna Kuráková, Eva Tarčáková, Margita Vonšáková, Emília Brandisová, Ladislav Bielak, Marcela Ďubašáková, Katarína Rusnáková,
Gabriela Tarčáková, Vlasta Jagnešáková, Andrea Kohuťarová, Katarína Chudjaková, Monika Gužiňáková, Marta Kormanová, Silvia Mazuráková, Jana Vonšáková
HOSPODÁRENIE
Príjmy

• Členské príspevky : 338 žiakov x
4 € 1 352 €
Zostatok z minulého roka:
611,05 €
• Adventné vence 147 €
• Mikuláš 9,80 €
• Sponzori: OCÚ Sihelné – Úcta
k šedinám – 39, 47 €
• Pekáreň Balcierák – MDD – 20
chlebov
Príjmy spolu: 2 159, 32 €

Výdavky
• Reprezentácia školy, súťaže –
olympiády 219,54 €
• Plavecký výcvik + odmeny 25,18 €
• Knihy na odmeny 30 €
• Pasovanie prvákov 12,20 €
• Mikuláš 238,66 €
• Lyžiarsky výcvik 173,38 €

• Karneval 126,37 €
• Odmeny knihy 120 €
• Zápis 1. ročník 5,71 €
• Odmeny Biblia 5 ks 50 €
• Deň učiteľov 18,60 €
• Členské škola 59 €
• Knižnica – súťaže 22,36 €
• Odmeny koniec roka 38 €
• Guláš MDD 177,83 €
• Večierok 9. roč. 33,19 €
• Úcta šedinám 40 €
• Adventné vence 112, 77 €
Výdavky spolu: 1 602,79 €
Zostatok: 556, 53 €
Všetkým členom Rodičovskej rady, vedeniu školy a učiteľskému zboru z úprimného srdca ďakujem za
spoluprácu a za ochotu a obetu, ktorú priniesli v prospech našich detí.
S. Mazuráková
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Materská škola

otvorená brána materskej školy
Opäť sa nám vrátil september. Všetky deti, ktoré
chodia do školy už vedia,
čo pre nich tento mesiac
znamená. Začína sa škola
a s ňou spojené povinnosti.
Pre niekoho sklamanie a pre
iného radosť. Ako sú na tom
naši škôlkari ?
U detí predškolského veku sa
začína dôležitá etapa ich života.
Získavajú prvé skúsenosti s väčším kolektívom, spoznávajú veci nepoznané. Učia sa byť odlúčený od svojich rodičov, sústrediť svoju pozornosť na nové čin-

pre deti najdôležitejšími vzormi v prvom rade rodičia a ľudia,
ktorí sú s nimi v blízko kontakte,
takže aj učiteľky a deti v materskej škole. Dokážu napodobňovať vzory správania sa v hre, ale
aj iných činnostiach.
Deti v tomto veku sa učia poznávaním (pozorovaním, praktickým skúšaním,…) cez oblasť
kognitívnu (zložitejšími myšlienkovými operáciami, rozkladaním na časti, skladaním
do celkov napr. ovocie – jablko,
hruška, slivka …) oblasť psychomotorickú (napr. osvojovaním
rodzené návyky hygieny, samostatnosti pri činnostiach a obliekaní. Učíme ich trpezlivosti počas aktivít, ktoré vykonávajú.
Snažíme sa ich povzbudiť keď sa
im nedarí a pochváliť, keď zvládajú všetko bez problémov. Pretože, keď si deti vytvoria potrebný návyk, stane sa to pre ne prirodzené a žiaduce.
Teší nás, že majú rodičia o dochádzku detí v materskej školy záujem. V školskom roku

nosti, osvoja si schopnosť porozumieť si s kamarátom. V ich živote nastávajú veľké zmeny, ktoré si my dospelí možno ani neuvedomujeme.
Z prirodzeného vývinu dieťaťa vyplýva, že predškolský
vek je z celého životného cyklu najdôležitejší a deti sú v tomto období najviac ovplyvniteľné. Každé dieťa sa do veľkej miery učí napodobňovaním, to znamená, že napodobňuje rozličné vzory (niekedy aj tie nechcené). V predškolskom období sú

si určitého pohybu, držaniu ceruzky, nožníc…) a oblasť sociálnu (vzťahom medzi deťmi, hľadaním riešení konfliktov, spoluprácou…).
Preto sa i my v materskej škole snažíme predkladať deťom
mnoho podnetov pre ich prirodzený vývin a uspokojovanie ich
spontánneho záujmu. Vysvetľujeme im pravidlá v medziľudských vzťahoch (ako sa dá s niekým dohodnúť) porozumieť si
a osvojiť si pre život dôležité
hodnoty. Pestujeme u detí pri-

2012/13 sme prijali do predškolského zariadenia 70 detí. Z toho je 39 predškolákov a mladších detí od 3 do 5 rokov je 31. Sú
zriadené štyri triedy, za čo vďačíme nášmu zriaďovateľovi, ktorý nám vytvoril podmienky na
prijatie všetkých detí.
V novom školskom roku prajem našim deťom veľa úspechov,
mnoho chuti do učenia a veľa
tvorivých podnetov.
Silvia Mazuráková

Ľubomíra Gužiňáková, 14 r., CZŠ Sihelné,Fischer
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pár dní plných hier…
„Krok sem, krok tam, Ježiš ma
miluje…“ Svižným krokom sa
kopec detí a zopár vedúcich
rozhodlo urobiť menšiu bodku
za prázdninami a oddýchnuť si
aspoň na pár dní do Rabčíc.
Dňa 23 augusta sme si zbalili kufre a vyrazili. Po náročnom cestovaní, ubytovaní sme sa pustili do hier,
pesničiek, zoznamovania sa, maľovania, vytvárania našej vlajky, hym-

ny, pokrikov,… . Aj keď to bol veľmi
náročný deň o spánku nechcel počuť asi nikto, pretože museli sme sa
popasovať s olympijskou disciplínou
v umývaní zubov, strážiť vlajku. No
nakoniec všetci unavení sme skončili vo svojich spacákoch. Ranný
budiček sa nikomu nepáčil, ale ako
správni hrdinovia sme aj tútu bojovú úlohu zvládli, pretože sme sa tešili na ďalšie hry a prekvapenia. Vedúci nám nedali ani chvíľku na oddych,

stále sme niekam lietali, behali, skákali. Zničení sme ľahli do postelí, ale
chalani mali ešte bojovú úlohu, jedným povelom mohli zachrániť celý
tábor od nepriateľov, čo sa im aj nakoniec podarilo, len škoda, že ostali
trochu mokrí.
Všetkým sa nám páčilo a to hovorím za deti, vedúcich a aj slečny
kuchárky.
A takto sa páčilo deťom (zopár
slov z kroniky táborov):
„Toto je môj prvý tábor a bol úžasný. Našla som si nových kamarátov.
Dúfam, že to nebude posledný tábor.

Dúfam,že som bola poslušná. Najviac sa mi páčili aktivity. Jedlo a pitie
bolo tiež super.“ KAMILKA
„Čaute.“ Som rada,že som tu bola.
Je to môj prvý tábora prežila som ho
super. Bolo tu dobre. Najviac sa mi
páčil budík, ktorý bol veľmi hlučný
a aj jedlo a zábava. Najhoršie tu bolo,že sme tu boli iba tak krátko. Super bolo aj to, že som tu postretala
veľa kamarátov a mohli sme bývať
v jednej izbe. Hry boli supre a naša
skupinka podľa mňa bola naj.
VERONIKA

Galéria
prác
žiakov
czš
V daždi II., Lenka Grižáková, 15 r., CZŠ Sihelné,Ronaiova

Ľubomíra Bielaková, 15 r., CZŠ
Sihelné,Ronaiova

Ľubomíra Bielaková, 15 r., CZŠ Sihelné,Ronaiova

Lenka Grižáková, 15 r., CZŠ Sihelné,Ronaiova

6. strana / 18. 9. 2012

Sihelník 2

Púť

pú ť d o l ú r d
Púte nám pripomínajú naše
pozemské putovanie do neba.
Putovať neznamená len prejsť
veľký kus cesty, ale konať
púť znamená putovať aj
vnútorne, ku svojim krokom
zapojiť aj srdce, aj myseľ.
Prvé naše vnútorné zamyslenie
bolo pri telesných ostatkoch sv.
Vincenta de Paul, ktorého vo všetkom viedla Kristova láska. On sa
za svojho života snažil ľuďom pomáhať zo všetkých síl. Vyučoval,
kázal, udeľoval sviatosti, modlil sa za nich a žil príkladným životom. Založil Spoločnosť dcér
kresťanskej lásky, ktoré pomáhali
tým, ktorí to najviac potrebovali.
Ďalšou našou vnútornou
vzpruhou bola sv. Katarína Labouré. Jej neporušené telo je uložené v kaplnke, kde sa jej zjavovala Panna Mária. V tejto kaplnke
sme mali svätú omšu, a so svätou
Katarínou sme prosili: „Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj
za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“
V kláštornej kaplnke v Nevers
sme mohli obdivovať neporušenú
tvár sv. Bernadetty Soubirusovej,
ktorá zomrela v roku 1879. Hneď
vedľa krypty, kde je uložené jej te-

lo sme mali svätú omšu na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Po príchode do Lúrd sme išli
pozrieť pútnický areál. Z tohto posvätného a premodleného miesta bolo cítiť dotyk neba.
Nad jaskyňou, v ktorej sa zjavila
„Krásna Pani“ 11. februára 1858
mladej, nábožnej a skromnej Bernadette sa týči Krásna Ružencová Bazilika. Počas pobytu v Lurdoch sme mali v tejto bazilike
sväté omše. V priestoroch areálu je vybudovaná aj krížová cesta, ktorej sochy sú v nadživotnej
veľkosti a tu sme spoločne rozjímali o Kristovom utrpení. Súčasťou púte do Lúrd bolo aj kúpanie v lurdskej vode vyvierajúcej z prameňa, ktorý Panna Mária odhalila sv. Bernadette. Počas kúpania sme sa modlili: „Pane Ježišu, nech voda, ktorá vytryskla z tvojho prebodnutého
srdca očisti moje telo i dušu.“
Večery v Lurdoch patrili sviečkovému sprievodu, počas ktorého sme zažatými sviecami a spevom prejavovali lásku a úctu našej Nebeskej Matke.
Po Eucharistické požehnanie, prostredníctvom ktorého
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nás požehnáva sám Ježiš Kristus
sme chodili do podzemnej Baziliky Pia X. Kontemplatívna modlitba, krásne spevy a vôňa kadidla z tejto baziliky vystupovala priamo k nebeským výšinám.
Naše voľné chvíle sme venovali
rozjímaniu pri Massabiellskej jaskyni a prednášali sme tu prosby
Panne Márii za nás i za naše rodiny.
Nočnými hodinami sme sa presúvali na ďalšie pútnické miesta. Po obhliadke Monaka a osviežení tela vo vodách Stredozemného mora na pláži v San Remo sme putovali do Turína. Tu
sme mohli vidieť chrám, v ktorom je uložené Turínske plátno,
areál v ktorom sa Don Bosco venoval mladým chlapcom a baziliku Panny Márie Pomocnice,
v ktorej sú uložené ostatky sv. Jána Bosca, sv. Dominika Sávia
Okrem spomenutých pútnických miest sme mali možnosť vidieť aj iné skvostné pamiatky,
ako je Bazilika svätého srdca postavená na najvyššom bode Paríža a z ktorej sme mali ako na dlani Parížsku panorámu, svetoznámy chrám Notre Dame, v ktorom
je vystavená tŕňová koruna, Louvre – najväčšie múzeum na svete, Eiffelovú vežu, na ktorú vystúpili len naši najzdatnejší pútnici, Shanzelize po ktorom pochodujú najvýznamnejšie francúzske sprievody, Víťazný oblúk
a iné pamiatky, ktoré zohrali veľký význam v histórii Francúzska.
Precestovali sme veľký kus
sveta a počas tejto našej púte sme čerpali zo živých prameňov, ktoré sú už v nebi, ale pre
nás putujúcich na tejto zemi sú
zdrojom a posilou našej viery.
Marta Bielaková
a Márie Dominiky Mozzarellovej.
Don Bosco sa ujímal chlapcov, o ktorých sa nikto nestaral a venoval sa im s láskou. Spolu s Máriou Dominikou Mozzarellovou založil ženskú rehoľnú spoločnosť, ktorú pomenovali Dcéry Panny Márie Pomocnice. Ich hlavnou náplňou bola starosť o výchovu dievčat.

2.) Chcem svätiť
sviatočné dni

Sv. Dominik Sávio nám dokazuje, že aj krátky pozemský život môže človeku stačiť na to,
aby si získal večnú slávu v nebi
i na zemi. Dôkazom jeho svätého života sú aj tieto jeho pravidlá:

Tieto predsavzatia mu boli jasnou smernicou až
do konca života,
ba stali sa smernicou aj nesmiernemu počtu mladých duší, ktoré za Dominikom
nastúpili radostnú cestu svätosti.

1.) Budem sa často spovedať
a k sv. prijímaniu budem pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí

3.) Mojimi priateľmi budú Ježiš
a Mária
4.) Radšej
zomrieť ako
zhrešiť
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Čarokrásne prírodné prostredie Babej hory a Pilska i čiastočná izolovanosť, prispeli k tomu, že
sa doposiaľ v obciach Oravská Polhora, Sihelné, či Rabčice uchoval
svojský, nenapodobiteľný interpretačný prejav.
Tieto obce spolu s Rabčou boli
spoluzakladateľmi tohto festivalu
pred dvadsiatimi rokmi.
Pri zrode myšlienky a kreovaní festivalu stáli Miroslav Žabenský, Jozef Gabriel, Kristína
Vnenčáková, Oľga Žabenská, Roman Bjelak, Anton Adamčík, Janka Fernezová, Valéria Baľáková,
Anton Vnenčák, Pavla Ganobčíková, v ďalších rokoch Ivan Matis a ďalší.
foto: f. vorčák

Nadšenie, chuť a záujem usporadúvať každoročne tento festival

20-ročné slávnosti folklóru pod Pilskom
a Babou horou

Ako ten čas rýchlo ubehol.
Už majú 20 rokov. Folklórne
slávnosti beskydských
goralov, konané pod dvoma
vrchmi, symbolizujúcimi
ich pôvod, kultúru, piesne,
nárečie i osobitú goralskú
mentalitu.

Folklórne slávnosti sa stali podujatím, ktoré obohacuje kultúrny a spoločenský život obyvateľov
a návštevníkov, učí ich rozumieť
a precítiť prejavy duchovnej a materiálnej kultúry. Stali sa priestorom
na neformálne stretnutia celých rodín a priateľov. Ich význam spočíva v nachádzaní a znovu objavovaní
kultúrnych symbolov hornej Oravy.
vorčák
nechýbal, a preto foto
sme :tuf.tento
rok
mali už dvadsiaty ročník.

Slávnosti sa konali 22. júla
2012 v prírodnom amfiteátri v Sihelnom, pri novom futbalovom
štadióne, ktorým sa zároveň obec
mohla pochváliť.
Predpoveď počasia na nedeľu
nebola priaznivá, a preto sa usporiadatelia obávali náhradných
priestorov, ale starosta predpovedal priaznivé počasie a to aj vyšlo.
(možno to mal dohodnuté!?)
Tradične sa folklórne slávnosti
začali v kostole Povýšenia sv. kríža v Sihelnom, kde už ku sv. omši
prispeli svojimi piesňami niektorí
učinkujúci.

foto: f. vorčák

V prírodnom amfiteátri začali
s Vyhrávaním domáci Bjelákovci
a Brandýsovci.
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Po nich už nasledoval Program
detských folklórnych súborov
a sólistov. Tu sa predstavili DFS
Kašunka, DĽH Heligón z Rabčíc,
DĽH Chmurecka a DĽH Beskyd
z Oravskej Polhory.
Druhá časť – Stretnutie Goralov otvorili FS a ĽH Kamenčan zo
Zákamenného, po nich vystúpili
FS a ĽH Goral zo Suchej Hory, Serafín Ganobčík z Oravského Veselého, ĽH Jagelkovci z Rabčíc a FS
Mútňanka z Mútneho.
Domáci však najviac očakávali vystúpenie svojich súborov, ktoré tento rok veľmi príjemne prekvapili spoločným pásmom Na lúkach v Sihelnom.
Predskokanom bol Pavol Kovalíček so synmi. V pásme na lúkach

sa predstavili FS a ĽS Magura,
ĽH Bjelakovci a Luscoňovci, ĽH
Šielec, ĽH Pietruska, DFS Sihelček a sólista Patrik Luscoň – držiteľ zlatého pásma z celoslovenskej

foto: f. vorčák

speváckej súťaže.
Zlatým klincom folklórnych
slávnosti boli hosťujúce súbory
zo Slovenska i zahraničia, ktoré
sa predstavili v pásme nazvanom

foto: f. vorčák
S pozdravom ideme.
Najviac očakávaným súborom
bol známy profesionálny súbor
Šarišan z Prešova. Tie tance, spevy, kroje… Bolo sa na čo pozerať.

Po súbore Šarišan vystúpili FS
Kozanie z Poľska a ĽH z Ostravy.
Super, vyšlo to tak, ako sa na jubilejný dvadsiaty ročník patrilo.
Ďakujeme spomenutým organizátorom.
Vďaka ešte patrí, okrem nich,
aj vedúcim DFS Sihelček – Danke
Masničákovej a Katke Maslaňákovej, ktoré zosnovali celú programovú štruktúru.
Prípravnému výboru, ktorý tvorila Kultúrna komisia pri
Obecnom úrade v Sihelnom, za
hladký priebeh a dobre zvládnutú
organizáciu celého podujatia, pracovníčkam obecného úradu za administratívu spojenú s účinkujúcimi, kuchárkam za výborný guláš,
ostatným
spoluorganizátorom
za prípravu amfiteátra, príjemné
prostredie.
Takže opäť o rok!
Do videnia!
Ľ. Nováková,
predseda prípravného výboru

posviacka
tabule
sv. Huberta

Svätý Hubert je už od
dávnych čias medzi
poľovníkmi uctievaný ako
patrón.

Podľa legendy, bol Hubert vášnivý poľovník. Raz keď šiel na lov,
bolo to presne na Veľký piatok, sa
mu prihodilo niečo zvláštne. V lese
uzrel majestátneho jeleňa, ktorému
sa medzi parožím týčil kríž, tiež počul hlas, ktorý ho vyzýval zanechať
svetský život. Od tohto stretnutia
sa Hubert zmenil, utiahol sa do lesa
a konal pokánie.

Aj naši poľovníci si uctili svojho
patróna, sv. Huberta. V nedeľu 2. 9.
2012 sa konalo slávnostné posvätenie kameňa, s tabuľou podobizne
svätca. Svätá omša pod holým nebom, v krásnom prostredí, s asistenciou poľovníkov, medzi lesami
ulahodila každému.
Po posvätení tabule pánom farárom Ľubošom Šípošom, nasledovalo agape – občerstvenie, pravý poľovnícky guláš, pivo aj kofola. Teraz sa už majú kde zastaviť poľovníci, pred poľovačkou sa pomodliť
za úspešný lov či ochranu a keď sa

budú vracať, tak poďakovať za prekrásne zážitky v tajomnej prírode

pri kameni svätého Huberta.
Paulína Chudjáková
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rekonštrukcia futbalového
ihriska v našej obci

Rekonštrukčné práce na našom
futbalovom ihrisku sa začali na
jar 2011.
Najprv sa vyviezla povrchová
zemina. Nasypal sa štrk, pripravila sa drenáž a odvodnila sa celá
plocha ihriska. Koncom augusta
2011 sa celá plocha valcovala, aby

bol povrch ihriska rovný. Po týchto prácach sa začal navážať kremičitý piesok. Bolo potrebné naviezť
1300 ton piesku. Neskôr do novej
zeminy sa zasiala tráva. Vybudovalo sa poloautomatické zavlažovanie a na koniec rekonštrukčných
prác sa ukladali betónové žľaby.

Dňa 29. 7. 2012 bolo ihrisko
slávnostne posvätené a otvorené. Posvätil ho správca farnosti Mgr. Ľuboš Šípoš. Po posvätení a otvorení ihriska sa odohral
priateľský futbalový zápas medzi mužstvami Sihelného a Námestova.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri rekonštrukcii nášho futbalového ihriska, ktoré je úplne v novom šate a nech naďalej slúži ako miesto
pre veľmi pekné futbalové zápasy.
Peter Chudiak

futbalová jeseň už na novom ihrisku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muži – I. trieda
Zubrohlava 6 5 0 1
O. Podzámok 6 4 1 1
Žaškov
6 41 1
O. Polhora 6 4 0 2
Novoť
6 31 2
Dlhá
6 31 2
Nižná
6 14 1
Rabča
6 21 3
Sihelné
6 20 4

11:7 15
16:6 13
13:5 13
12:8 12
16:11 10
9:7 10
9:7 7
10:12 7
9:10 6

10.
11.
12.
13.
14.

Medzibrodie
Zuberec
Breza
Lokca
Klin

6
6
6
6
6

2
2
2
2
1

0
0
0
0
1

4
4
4
4
4

9:11
6:13
7:15
8:18
10:15

6
6
6
6
4

Dorast – II. trieda
1. Beňadovo
4 3 1 0 13:6 10
2. O. Podzámok 4 3 0 1 23:8 9
3. Mútne
4 3 0 1 18:7 9

4.
5.
6.
7.
8.

Hruštín
Sihelné
Medzibrodie
Rabčice
Podbiel

1. Novoť
2. Nižná
3. Krivá

4
4
4
4
4

2
2
1
1
0

1
0
0
0
0

1
2
3
3
4

13:9
5:15
7:13
8:19
6:16

7
6
3
1
0

Žiaci – I. trieda
6 5 0 1 25:6 15
6 4 2 0 27:6 14
6 4 2 0 14:7 14

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mútne
Zubrohlava
Zázrivá
Zuberec
Hruštín
Babín
Sihelné
Lokca
Krušetnica

6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
2
1
1
0
1

1
1
1
0
0
1
0
0
0

1
1
2
3
4
4
5
6
5

35:5 13
17:7 13
20:16 10
12:23 9
9:18 6
9:15 4
8:31 3
3:22 0
12:35 1
–red
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