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Vianočný čas je časom
rozmanitých želaní
Vianočný čas je časom rozmanitých želaní. Želáme si
darčeky ako znaky lásky. Tešíme sa z narodenia Božieho
dieťaťa. Boh sa narodil ako
dieťa, aby otvoril naše srdcia
pre radosť a lásku. V dieťati
v jasličkách sa nám zjavuje pôvab a nežná láska nášho Boha.
Boh sa stal človekom, a tým sa
zem stala pre nás domovom.
Ježiš nás sprevádza na našich
cestách.
Boh nám otvára nové dvere, novú budúcnosť. Tam,
kde sme odkázaní sami na se-

ba a nedokážeme nájsť východisko, platí: Boh je s tebou.
Vianoce znamenajú, že sny sa
uskutočňujú. Ukazujú nám,
čo sa v nás odohráva. Sám Boh
tvorí v nás niečo nové. Hovorí každému jednému z nás: Si
jedinečný a výnimočný. V každom jednom z nás sa odohráva zázrak Vianoc.
Boh zostupuje k nám, klope
na naše srdce, ale my to môžeme počuť, len ak sa naše srdce
utíši. Len v hĺbke môjho srdca,
kde neprenikne hluk povrchnosti, sa môže narodiť Boh.

Otvorme dvere nášho srdca
a dovoľme Bohu, aby sa v nás
narodil.
Boh narodením Ježiša prelomil chlad našich sŕdc a zohrial
ich svojou láskou. Ježišovo narodenie topí všetky zamrznuté city. Šíri sladkú vôňu príjemného pocitu v bezcitnosti našich čias. Mení náš svet
ako malý, veľmi jemný, a presa sa krásny kvet, ktorý práve
v chlade svojej duše a noci srdca tak obdivujeme.
Dôvodom vianočnej radosti je aj to, že sám Boh prichá-

dza k nám, ľuďom, ako kráľ,
pomocník, záchranca a svetlo, ktoré ožiari našu temnotu.
Boh sa stáva naším slnkom,
slnkom prinášajúcim svetlo,
život, radosť a potešenie. Aj
my by sme sa mali stať slnkom
pre iným.
Nech tieto Vianoce sú pre
nás výzvou, aby sme aj my boli
niekomu hviezdou, ktorá niekomu osvieti noc, vzbudí nádej a pocit domova.
farár
PaedDr. Patrik Ondáš, PhD.,
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Uznesenia zo zasadania Obec
ného zastupiteľstva obce Sihelné
(ďalej len skratka OZ), ktoré sa
uskutočnilo 27. 9. 2018 o 1630 ho
dine v zasadačke Obecného úra
du Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Polročnú správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti
od januára do júna 2018.
2. Prehľad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdobie II. štvrťroka 2018.
3. Žiadosť – petíciu o zaasfaltovanie novovytvorených obecných
ciest.
4. Poďakovanie za poskytnutie
sponzorského príspevku na opravu podláh v Cirkevnej základnej
škole Sihelné.
D. Ukladá:
1. Preskúmať dohodu o spoločnom využívaní prameňa Pilsko
a prívodného potrubia podpísanú medzi obcou Sihelné a Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.
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E. Schvaľuje:
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné.
2. OZ Sihelné schvaľuje investičný zámer obce Sihelné, na účel:
Stavebné úpravy – zateplenie
a výmena kúrenia, na stavbu 14 BJ
– Bytový dom č. 485, obec Sihelné, za účelom zníženia energetickej náročnosti tejto budovy.
• OZ obce Sihelné schvaľuje spôsob
financovania – požadovaný úver
zo ŠFRB vo výške 92 350, 00 eur,
max. obstarávaciu cenu zateplenia
80 696,15 eur vrátane DPH a výmenu kúrenia 15 948,20 eur vrátane DPH a výšku vlastných prostriedkov na dofinancovanie stavby
4 500 eur.
• OZ obce Sihelné schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB.
• OZ obce Sihelné schvaľuje a súhlasí so zabezpečením záväzku
formou ručenia nehnuteľnosťou
14 BJ – Bytový dom Sihelné, súp.
485, zapísaný na LV č. 611 a parc.
C-KN č. 1608/5. obec Sihelné, kat.
územie Sihelné.
• OZ obce Sihelné súhlasí a schvaľuje záväzok obce Sihelné, vyčle-

ňovať v budúcich rokoch finančné
prostriedky v rozpočte a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru
počas celej doby splatnosti úveru.
3. Žiadosť pána Ľubomíra Obrka,
Sihelné 485/6, o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
4. Žiadosť pani Michaely Brišákovej, Sihelné 215/5, o predlženie
nájomnej zmluvy na dva roky.
5. Žiadosť pani Márie Sušienkovej, Sihelné 215/1, o predlženie
nájomnej zmluvy na dva roky.
6. Žiadosť pani Márie Murínovej,
Sihelné 526, o pridelenie nájomného bytu v bytovke 215.
7. Žiadosť pána Andreja Jagelku,
Sihelné 11, o pridelenie nájomného bytu.
8. Žiadosť Ľudovej gajdošskej
hudby Mgr. Ľubomíra Luscoňa
o poskytnutie finančného príspevku v sume 750 EUR na kroje.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Marcely Vronkovej a pána Stanislav Vronku, Sihelné 62 o odkúpenie obecného
pozemku.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce

Samospráva obce

USTANOVUJÚCE obecné
zastupiteľstvo
Dňa 6. decembra 2018 sa ko
nalo ustanovujúce zastupiteľ
stvo, na ktorom novozvolený
starosta i poslanci zložili sľub.
Celé zasadanie sa viedlo v sláv
nostnom duchu, i keď bolo pra
covné.
Touto cestou by sme chceli, Vám občania, poďakovať
za prejavenú dôveru a požiadať
Vás o úzku spoluprácu. Problémy, ktoré sa týkajú obce a treba ich riešiť, nahláste svojim
poslancom. Len veci, o ktorých
vieme, môžeme riešiť a posúvať ďalej.
Prajeme požehnané sviatky
a všetko dobré v novom roku.
Ľ. Nováková

Vážení obyvatelia obce Sihelné – chovatelia psov
V záujme bezproblémového spolunažívania s ostatnými občanmi Vám chceme poskytnúť niekoľko dôležitých informácií.
Na základe všeobecne záväzného nariadenie obce Sihelné
1/2012 o podmienkach držania
psov na území obce Sihelné a zákona č. 282/2002 Z.z. ustanovuje v § 4 (vodenie psa) ods. 1, že:
„Vodiť psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov
môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.“
Bez vôdzky je možné vodiť len
naozaj len veľmi dobre vycvičeného psa, ktorého sme schopní ovládať v každej situácii a účinne tým
predchádzať tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá, aj bez jej
použitia. Preto je vhodné opatriť
psa vôdzkou na takých priestranstvách, na ktorých sa bežne vyskytuje väčší počet pre psa neznámych ľudí či psov (ale aj autá

a pod.), lebo len tak si môžeme byť
(takmer) 100 % istí, že ho máme
úplne pod kontrolou. Stačí totiž
chvíľa nepozornosti a môže dôjsť
k zraneniu – a to nielen k zraneniu
spôsobenému psom, ale aj psovi.
Zároveň Vás upozorňujeme
na povinnosť prihlásiť každého
psa po dovŕšení veku 6 mesiacov
do evidencie psov na obecnom
úrade, kde Vám vydajú evidenčnú
známku, ktorou ste povinný preukázať totožnosť psa na požiadanie
pri kontrole políciou či iným kontrolným orgánom. V prípade, že
si tieto povinnosti nesplníte, hrozí Vám sankcionovanie až do výš
ky 165 €.
Postup pri odchyte túlavého psa
v našej obci.
V prípade výskytu túlavého psa
v obci sa snažte psa niekde vlákať,
kde sa dá na nejaký čas uzavrieť
(garáž, oplotený priestor,.. tak, že
mu napr. ponúknete návnadu). Ak
psa nájdete v čase úradných hodín
Obecného úradu volajte priamo
na sekretariát, ktorý po nahlásení

o nájdení psa túto informáciu zverejní prostredníctvom obecného
rozhlasu. Skontrolujte ešte, či má
pes na obojku známku, podľa nej
dokážeme identifikovať majiteľa

psa a kontaktovať ho. Ak sa do cca
6 hodín nikto ku psovi neprihlási,
obec zavolá firmu, ktorá psa odchytí a odvezie do útulku.
Anna Luscoňová

Činnosť rodičovskej rady
pri CZŠ
Školský rok 2017/18
Výkonný výbor: predseda – Mária Maslaňáková, tajomník –
Paulína Fernezová, hospodár –
Monika Gužiňáková.
Zástupcovia triednych ko
lektívov: Eva Rusnáková,
Zuzana Maslaňáková, Miriam
Gabrielová, Tatiana Cubinková,
Antónia Perveková, Katarína
Chudiaková, Michaela Brišáková, Zuzana Vonšáková, Paulína
Fernezová, Gabriela Teleláková,
Mária Kovalíčková, Monika Kuráková, Marta Juriťáková, Margita Vonšáková.

Hospodárenie: príjem – 1 425 €,
zostatok 1 011,76 €; výdavky: súťaže – 297,14 €, učebnice 1.,2.
roč. 147,26 €, pracovné zošity anj
– 374,75 €, karneval – 150 €, Mikuláš – 195,87 €, Deň učiteľov
– 35 €, členské škola 50 €, večierok 9. roč. – 33,19 €.
Spolu výdavky: 1 283,21 €
Zisk (adventné vence) – 161 €
Zostatok – 1314,55 €.
Všetkým členom rodičovskej
rady a vedeniu školy ďakujem
za spoluprácu a obetu, ktorú priniesli v prospech našich detí .
M. Maslaňáková

Samospráva obce
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Mgr. Art. Peter Kolčák, Jozef Brandys, Mgr. Oľga Hajdučáková, Martin Kovalíček, Mgr. Ľubomír Piták – starosta obce, Mgr. Ľubomíra Nováková
– zástupca starostu obce, František Mazurák, Mgr. Ľubomír Luscoň, Jozef Brišák, Bc. Anna Luscoňová – hlavná kontrolórka, Dáša Chudiaková.

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce Sihelné
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV
VOLIEB
» poslancov obecného
zastupiteľstva a volieb starostu
obce Sihelné
Miestna volebná komisia v Sihelnom, podľa § 190 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

A. Do obecného zastupiteľstva
v Sihelnom boli zvolení:
1. Ľubomíra Nováková, Mgr.,
Kresťanskodemokratické hnutie
454
2. Ol'ga Hajdučáková, Mgr.,
Kresťanskodemokratické hnutie,
429
3. Peter Kolčák, Mgr., art.,
Kresťanskodemokratické hnutie,
423
4. Jozef Brišák, OBYČAJNÍ
ĽUDlA a nezávislé osobnosti
(oľano), 397
5. Ľubomír Luscoň, Mgr., SMER
– sociálna demokracia, 390

6. Martin Kovaliček, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(oľano), 359
7. Dáša Chudiaková, Kresťanskodemokratické hnutie, 326
8. Jozef Brandis, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(oľano), 307
9. František Mazurák, Kresťanskodemokratické hnutie, 285.

Mgr. Juraj Kornhauser 216, Miroslav Brandys 208, Marta Mlynarčíková 207, Anna Pitáková 185,
Štefan Rusnák 156, Ľuboš Staš
152.

Náhradníci – kandidáti, ktorí
neboli zvolení za poslancov:
Marian Staš 278, Anton Vnenčák
270, Jozef Ferníza 260, Bc. Jozef
Chudjak 244, Karol Vonšák 217,

Za starostu nebol zvolený
Mgr. Jozef Gabriel 322.
Číslo na konci je počet získaných
hlasov.
Predseda volebnej komisie

B. Za starostu obce Sihelné bol
zvolený:
1. Ľubomír Piták, Mgr., Kres
ťanskodemokratické hnutie 632

Nový asfalt na ceste za dedinou
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Klub Jednoty dôchodcov informuje
Tento rok bol pre náš klub opäť
bohatý na činnosť. Stretávali
sme sa raz mesačne. Na stretnu
tiach sme si zaspievali, pospo
mínali a posedeli pri občerstve
ní. Vždy bol priestor na vyjadre
nie pripomienok a návrhov. Čle
nom, ktorí mali okrúhle jubi

Záujmy
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leum, sme zablahoželali a odo
vzdali malú pozornosť.
Zapájali sme sa do rôznych akcií
organizovaných pánom starostom.
V septembri na odpust po slávnostnej svätej omši bolo pripravené
Agapé v spolupráci s farskou pas-

toračnou radou, kde sme v nových
krojoch ponúkali veriacim dobroty od dobrovoľníkov z farnosti. Táto akcia na podnet pána farára, mala veľký úspech.
Keďže nám zdravie neslúži ako
za mladi, zorganizovali sme kúpanie v termálnych kúpaliskách
v Chocholowe a v Oraviciach. Taktiež sme absolvovali pobyty v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach
a Sklených Tepliciach. Počas týždňových pobytov sme pomocou
rôznych liečebných procedúr zregenerovali svoje údy, čo prospelo
nášmu zdraviu.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme na posedení s dôchodcami prispeli kultúrnym
programom. Zorganizovali sme aj
súkromnú slávnostnú večeru pre
náš klub. Posedenie sme spestrili
programom a tombolou.
Naši športovci nás reprezento-

vali na súťaži v bowlingu, kde obsadili 7. miesto z 15.
Pred prvou adventnou nedeľou sme pred kostolom vyzdobili adventný veniec. Zapojili sme sa
do programu „Slovensko spieva
koledy“. Naše kuchárky sa prezentovali v Koszarawe so štedrovečerným jedlom. Napiekli sme vianočné oblátky a trubičky, ktoré bude
rozdávať našim chorým spoluobčanom pán farár.
Na mikulášskom posedení nám
Mikuláš porozdával darčeky, a potom sme si pochutili na výbornej
kapustnici.
Pripravili sme si koledy na vianočné trhy; mali sme tam aj stánok
s vlastnými výrobkami. Predávali
sme naše chutné výrobky (oblátky,
langoše, syrové výrobky, punč, víno) na trhoch v Milowke.
Na záver chceme v mene celého
klubu popriať všetkým čitateľom
pokojné vianočné sviatky a šťastný
nový rok.
A. Vnenčáková,
Mgr. J. Fernezová

Púť k bratom Augustiniánom
Pekné spomienky si odnášajú pútnici, ktorí dňa 22. 9. 2018 putova
li na východ Slovenska, konkrétne do Žehry, Košíc a na Spišskú ka
pitulu.
Celá púť sa konala pod záštitou pastoračnej rady, ktorá prijala pozvanie hlavného predstaveného Augustiniánov, Juraja Pigulu. V sobotu sme vyrazili na cestu. Naša prvá zástavka bola v obci Žehra, kde sme navštívili nášho bývalého kňaza vdp. Ľuboša Šípoša, ktorý nás láskavo prijal a porozprával o svojom novom
pôsobisku. Odtiaľ sme sa po krátkom čase presunuli do Košíc, kde
nás už čakali bratia Augustiniáni.
Všetci sme mohli pristúpiť k sv.
spovedi a pomodliť sa spoločne
korunku sv. Rity. Po krásnej sv.
omši, ktorú celebroval vdp. Pigula, sme si prezreli nový kostol sv.
Rity, o ktorom sme mali krátku
prednášku. Dominantou kostola

bola vzácna relikvia, ako aj socha
sv. Rity. Bratia Augustiniáni mali pre nás pripravené pohostenie,
ktoré nás posilnilo na cestu ďalej,
konkrétne do centra Košíc. Sprievodcom bol Juraj Pigula. Ukázal
nám a porozprával o najkrajších
a najznámejších miestach mesta,
ako napríklad Dóme sv. Alžbety a známej fontáne. Na Spišskej kapituli nás už čakal Mons.
prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton
Tyrol, PhD., ktorý nám v skratke porozprával o Dóme sv. Martina a umožnil nám vidieť a byť
pri hrobe Jána Vojtaššáka.. Aj touto cestou srdečne ďakujeme bratom Augustiniánom, najmä J. Pigulovi za pozvanie, prijatie, čas
a ochotu.

adventné vence

Opäť, ako každý rok, mamičky našich žiakov vyrábali v škole adventné vence, ktoré ste si mohli zakúpiť. Zišlo sa ich veľa a nálada pri
práci bola veselá. Zisk z preda-

ja putuje do pokladne Rady rodičov
a využíva sa, ako ostatné financie,
na podporu aktivít s deťmi.
Ďakujeme
Ľ. Nováková

Samospráva obce

Sihelník 3

5. strana /19. 12. 2018

stretnutie s dôchodcami
Aj tento rok si naša obec uctila
našich skôr narodených.
Dňa 24. 10. 2018 sme privítali dôchodcov v kultúrnom dome, kde si pre nich žiaci materskej a základnej školy pripravili program. Po ňom čakalo hos-

tí občerstvenie. Osobitne sme si
uctili jubilantov s okrúhlym výročím.
Všetkým dôchodcom želáme
veľa zdravia, radosti a životného
optimizmu.
Ľ. Nováková
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Povolanie
pápeŽ
Dňa 27. 10. 2018 sme sa vybra
li do Nitry na úspešný muzikál
s názvom Povolanie pápež.
Pred samotným predstavením sme sa oboznámili s históriou Nitry, ktorú nám predstavila naša rodáčka, sestra Ľudmila Masničáková. Sprevádzala nás po Biskupskom úrade
v Nitre a Nitrianskom hrade.
Počas obhliadky sme sa stretli
s biskupom Viliamom Judákom
a profesorom Vladimírom Krčmérym. Vo večerných hodinách
sme sa presunuli k divadlu Andreja Bagara. Muzikál vzdáva
hold veľkému človeku, duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti
násiliu, slovanskému pápežovi.
Za organizáciu ďakujeme
Dáši a Anne Chudjakovým.

Sihelník 3

Duchovné podujatia

Duchovné podujatia
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Odpustová
slávnosť

Dňa 16. septembra 2018 sa v našej farnosti po prvý raz uskutočnilo
odpustové agapé pre farníkov a hostí z okolitých dedín.
Po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval ThDr. ICLic. Ján
Marhefka PhD., sa mohli ľudia
stretnúť, porozprávať a ponúknuť rôznymi dobrotami, ktoré pripravili naše šikovné gazdinky. Na prestretých stoloch
nechýbali korbáčiky, chlebíčky,
koláče, múčniky a iné dobroty.

Cieľom agapé bolo vytvoriť jednotu, posilniť farské spoločenstvo a navodiť príjemnú atmosféru.
Celkové ohlasy boli pozitívne
a ľudia si celé stretnutie pochvaľovali. Veríme, že si každý prišiel
na svoje a odniesol si nielen duchovný zážitok.

Erkoples
Aj tento rok sa tancuchtivé du
še mohli zabaviť na Erkoplese,
ktorý sa konal 24. novembra.
Okrem tradičných erkovypaľovákov ako je „belgičák či čokolate“ sme neodolali ľudovkám

či najnovším hitom. No a jasné,
že nemohli chýbať súťaže tried.
Osobitne však musíme pochváliť
deviatačky, ktoré si pre nás pripravili smiešnu scénku o povolaniach a už teraz sa tešíme na ďalší rok J.

Slávnostné Prijatie
detí Do Združenia
mariánskej Mládeže
V piatok 5. októbra 2018 sa ko
nalo slávnostné prijatie detí
do Združenia mariánskej mlá
deže.
Počas svätej omše, ktorú slúžil
páter Tomáš Brezáni, CM, boli deti prijaté do anjelského spolku a dve
dievčatá za čakateľky. Znakom čle-

nov spoločenstva ZMM je Zázračná medaila, ktorá predstavuje ich
osobný záväzok, spočívajúci predovšetkým v modlitbe, v prijímaní
sviatostí a v konaní dobrých skutkov. Vstúpiť do Združenia mariánskej mládeže znamená postupne sa
zasvätiť Kristovi skrze Máriu a prijať Máriu za svoju matku a vzor.

Po svätej omši sme mali možnosť besedovať s kňazom pochádzajúcim z Kene, ktorý študuje
v Ríme. Dozvedeli sme sa o živote

v tejto krajine, ako aj o spôsobe pomoci núdznym: adopcii na diaľku,
ktorou umožníme štúdium týmto
deťom.
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Vyhodnotenie
súťaže o najkrajšiu
kvetinovú výzdobu
Milí spoluobčania, chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí ste sa
do súťaže zapojili a zároveň vyzvať tých, ktorí váhali a fotografiu ne
poslali, aby tak urobili v ďalšom ročníku súťaže.
1. miesto získala rodina Marcely Majkútovej č. d. 492, 2. miesto
rodina Veroniky Grobarčíkovej
č. d. 443, 3. miesto rodina Jolany

Fernezovej č. d. 42, 4. miesto rodina Kataríny Maslaňákovej č. d.
532.
Víťazom blahoželáme!

Krása kvetov

Samospráva obce

Sihelník 3

Vianočné trhy 2018

Dňa 15. 12. 2018 sa na ihris
ku pri CZŠ konali opäť po roku
vianočné trhy.
Po slávnostnom otvorení trhov
sa začal kultúrny program, v ktorom sme mali možnosť vidieť žiakov z MŠ, CZŠ, Sihelček, domáce folklórne skupiny – Pitákovcov
s dedkom, Brandýsovcov, Bjelákovcov, Petra Chudiaka, Ľuboša Vonšáka s Mirkou Bolibruchovou, mládežnícky spevokol, členov Jednoty dôchodcov. Hosťami boli spevácka skupina Spodki kuli z družobnej poľskej obce
Milowka, ĽH z Tvrdošína a ozvučenie robil PC Band z Námesto-

va. Počas celého poobedia si návštevníci trhov mohli zakúpiť rôzne výrobky od domácich i cudzích predávajúcich. Hasiči pripravili cigánsku pečienku a punč.
Členovia klubu Jednoty dôchodcov napiekli výborné kapustníky, uvarili vínko, ktoré zohrialo v sychravom počasí. V stánku
obecného úradu rozvoniaval guláš, pripravený pre všetkých účinkujúcich. Najdôležitejšie však bolo, že ľudia sa stretli, porozprávali. Predvianočnú náladu podčiarkol ohňostroj.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave tejto akcie.
Ľ. Nováková
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Samospráva obce / Rady / Mládež
V sobotu sa na našich vianočných trhoch predstavil folklórny
súbor z Milowky – Spodki kuli.
V nedeľu sa konali vianočné trhy v družobnej obci Milowka,
a tam sme zavítali my. Zaspieval
Sihelček a členky klubu Jednoty dôchodcov reprezentovali našu obec tradičnými výrobkami
a predstavili sa pečením langošov. Deti potešil Mikuláš. Ďalšie
stretnutie sa uskutoční vo februári v Milowke. Potom nás čakajú ešte dve stretnutia s poľskými
priateľmi u nás.
Ľ. Nováková

Tradície št yroch
ročných období
Naša obec sa zapojila
do projektu
cezhraničnej spolupráce

s poľskou dedinkou
Milowka.

komentár

Píšme pravdivo
Komunálne voľby sa skončili. Víťazi sú jasní a ľudia od nich budú
čakať konkrétne skutky. Ako pred každými voľbami aj tentoraz
im predchádzala kampaň. Niekde bola tvrdšia a niekde nie. Isté
je to, že aj v tejto kampani zohrali svoju úlohu všetky typy médií
a dnes už aj sociálne siete.

Rozvoj práce s mládežou
v obci
V máji naša obec začala spolu
pracovať s Radou mládeže Ži
linského kraja na tvorbe Kon
cepčného dokumentu Rozvoja
mládeže v obci.
Pred samotnou tvorbou dokumentu sme na stretnutiach s mladými ľuďmi a so zástupcami obce riešili problematiku mládeže, jej kultúrneho života a snažili sme sa pomenovať tie najzákladnejšie problémy a hľadať k nim
možné riešenia. Pomocou dotazníkov sme sa pýtali na názory širšieho okruhu ľudí a pomaly sme
zo všetkých názorov vytvorili dokument. Koncepčný plán je zverejnený na stránke obce, kde si ho

môže každý prečítať. Tento dokument pri najbližšom zasadaní
predstavíme obecnému zastupiteľstvu. No napísať, čo v obci nie je
a mohlo by byť, je ľahké, horšie je
pracovať na tom, aby sa kultúrny
život pre mladých prebudil. Preto sme sa ako tvorcovia Koncepčného dokumentu rozhodli, že začneme prvým krokom, a chceli
by sme vás všetkých touto cestou
pozvať na premietanie filmu, ktoré sa uskutoční 20. 1. 2019 v Kultúrnom dome v Sihelnom. Pri tejto
príležitosti vám bližšie predstavíme projekt, na ktorom sme pracovali, a ciele, ktoré by sme ako obec
v súvislosti s mladými ľuďmi chceli dosiahnuť.
Ivana Stašová

Kto mal čas a sledoval to, mal
veľký problém sa v informáciách
zorientovať. No hlavne overiť si,
čo je a čo nie je pravda. A práve
v tomto najčastejšie, my novinári ako ľudia zlyhávame.
Človek si kladie otázku, či novinárska etika má ešte dnes zmysel. Každé médium sa oháňa
profesionálnym prístupom, etickým kódexom, ale skutočne sa
týmito zásadami aj riadime?
Ako veriaci katolíci by sme
mali. Upozornil na to nedávno aj Svätý Otec František, ktorý novinársku prácu nazval záväzkom a úlohou. Nie je to teda
hocijaká práca. Papier síce veľa znesie, ako sa hovorí, ale zároveň máme zodpovednosť za to,
čo publikujeme, pretože niekedy
môžeme doslova ovplyvniť osud
človeka či väčšej skupiny ľudí.
Novinárska etika nie je nejaký abstraktný pojem, ale vedomá
zodpovednosť za slovo. Spoloč-

nosť sa veľmi rýchlo mení a my
musíme byť pripravení reagovať v kresťanskom duchu, v duchu pravdy.
Je potrebné písať pravdivo
a v medziach slušnosti. Znižovanie sa k polopravdám či vulgarizmom by nemalo byť vo výbave
kresťanského novinára.
A znova si pomôžem slovami pápeža Františka, ktorý povzbudzuje kresťanských novinárov, aby si vyprosovali parúziu,
úprimnú priamosť, ktorá pochádza od Ducha Svätého.
Elektronické médiá a sociálne
siete sú preplnené informáciami, ktoré sú často polopravdou,
alebo dokonca klamstvom. Preto musíme hovoriť o pekných veciach, o skutočných vzoroch laikov i zasvätených. Pamätajme,
že žurnalizmus robíme pre ľudí
a nie pre majiteľov.
Ľudovít Malík
13. 11. 2018 Katolícke noviny

Zo života farnosti

Sihelník 3
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Inaugurácia erbu našej farnosti
li pečate s heraldickými znameniami.
Zároveň so vznikom prvých
erbov sa zrodila i heraldika,
predstavujúca kedysi umenie
tvoriť erby a umenie rozumieť
reči erbov.

Deň 16. november 2018 patrí
k významným udalostiam
v histórii farnosti. Pri svätej omši sa uskutočnila inaugurácia erbu našej farnosti,
ktorá bola spojená s požehnaním farských symbolov
a s inauguráciou erbu našej
farnosti, za prítomnosti hlavného štátneho radcu a herolda Slovenska PhDr. Ladislava Vrtela, AIH. z heraldického registra Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Erby – tieto zvláštne identifikačné znamenia, maľované pôvodne na rytierske štíty – sa zrodili v polovici 12.
stor. .Čoskoro ich začali používať mestá i mešťania, cirkevné inštitúcie i cirkevní hodnostári, univerzity a ich profesori, obchodníci, remeselníci, cechy. Ich význam vzrástol v súvislosti s rozvojom administratívnej činnosti, ktorej
neodmysliteľnou súčasťou bo-

Po obsahovej stránke je pri
tvorbe erbu potrebné rešpektovať heraldickú požiadavku vyjadriť zasvätenie farnosti nie zobrazením celej postavy patróna, ale jeho heraldickým atribútom. Len tak môže
vzniknúť heraldicky hodnotný erb.
Erb
Rímskokatolíckej
Cirkvi, farnosti Sihelné má
túto podobu: v červenom štíte strieborno-zlato štvrtený fazetovaný latinský kríž, sprevádzaný vpravo dolu zlatou
korunou, a vľavo dolu troma
striebornými sklonenými skríženými klincami. Nad štítom
sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným
strapcom na čiernej šnúre. Erb
je heraldickým vyjadrením
patronícia Povýšenia svätého
Kríža farského kostola v Sihelnom, čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.
Zdroj: www.farnostsihelne.sk

Slovensko spieva
koledy
Dňa 12. 12. 2018 sme sa ako obec opäť pridali k realizácii projek
tu Slovensko spieva koledy. V našom kostole Povýšenia sv. kríža sa
stretli všetky generácie. Spievali a hrali naši chlapi, členovia Jed
noty dôchodcov i mladí zo Sihelčeka.
Okrem povinných kolied
spievali aj koledy, ktoré patria
do nášho regiónu. Redaktori Našej Oravy odovzdali čestné uznania zástupcom všetkých troch
zložiek a taktiež obecnému úradu, ktorý akciu podporil.
Po dospievaní bolo malé

agapé, pripravené kuchárkami
zo školskej jedálne.
Povinné koledy boli:
Poďme bratia do betlehema;
Do hory, do lesa, valasi;
Šťastie, zdravie, pokoj, vinšujeme
vám; Daj Boh šťastia; Tichá noc.
Ľ. Nováková
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Obecný úrad v Sihelnom
oznamuje, že
Obecný ples sa uskutoční
dňa 5. 1. 2019
Všetci ste srdečne pozvaní
Vstupenky si môžete zakúpiť v predajniach
COOP Jednoty a u pani Pitákovej

– RR

POZOR
Dňa 9. 2. 2019 sa bude konať 4. ročník
Prechodu sihelnianskym
chotárom
Navoskovať bežky, prichystať dobrú náladu
a odhodlanie niečo pre seba spraviť!

Všetci ste srdečne pozvaní!
P. Fernezová

Zhodnotenie jesennej
časti sezóny

Jesennú časť hodnotím pozitív
ne. Žiaci podávali dobré výkony.
Chodievali pravidelne na trénin
gy, čo sa ukázalo aj na umiestne
ní v tabuľke.
Druhé miesto je skvelé. Dorastencom sa až tak nedarilo, ich výsledky boli striedavé – raz lepšie, inokedy slabšie. Celkové 5.
miesto v tabuľke nie je také, aké
sme si predstavovali. Sú to šikovní chalani, len treba viac trénovať.
Tabuľky:
Žiaci – IV. LIGA – skup. B
1. Vavrečka – 24
2. Sihelné – 22
3. Mútne – 16
4. Oravské Veselé – 11
5. Breza – 10
6. Rabčice – 4
Dorastenci – V. LIGA – skup. B
1. Klin – 25
2. Vavrečka – 24
3. Or. Veselé – 13

Čo sa týka mužstva dospelých, tak
3. miesto po jeseni je dobré. V domácich zápasoch sme nedostali
ani jeden gól. Horšie to bolo u súperov. Na jar sa pokúsime postavenie vylepšiť a dostať sa na druhú
priečku, čo by znamenalo postup
do 7. ligy. Budeme sa snažiť urobiť
pre to maximum.
Preto chcem pozvať divákov,
aby nás prišli v jarnej časti povzbudiť.
Fernéza Martin

Na svet sme
privítali
2018
Nela Balcerčíková, Adam
Kozák, Oliver Boldovják,
Ema Brišová, Patrik Csiffáry, Damián Furgalák,
Gréta Genšiniaková, Peter
Hančák, Mária Magdaléna
Kapičáková, Anna Mária
Kapičáková, Klaudia Svetláková, Marek Jašák, Bianka
Juchová, Vanesa Juritiaková, Elizaveth Kekeľáková,
Barbora Klušáková, Matúš
Kolčák, Lujza Kornhauserová, Lukáš Kozák, Ján
Kozák, Noemi Kudjaková,
Jonáš Laššák, Sofia Lašťáková, Adela Mačincová,
Ela Maslaňáková, Michal
Mazurák, Krištof Halaj,
Maxim Padušňák, Amália
Pavilková, Mateo Rajniak,
Lucas Randják, Lukáš Remeš, Markus Aurelius Masničák, Agáta Stašová, Nela
Tarčáková, Jakub Vronka
Podnikatelia,
živnostníci,
spoluobčania!
» Chcete dať o sebe vedieť ?
» Chcete informovať

4. Breza – 13
5. Sihelné – 12
6. Mútne – 0

o svojich aktivitách?

Muži – VIII. LIGA
1. Mútne – 21
2. Beňadovo – 13
3. Sihelné – 12
4. Sedliacka Dubová – 9
5. Or. Biely Potok – 7
6. Ťapešovo – 7
7. ŠK Sedem – 6
8. Krušetnica – 6

novinách.

» Využite bezplatnú «
inzerciu v našich
Oznam, inzerát,
treba zaslať na email obce.
Vaše ponuky, inzeráty
budú uverejnené v ďalšom
čísle Sihelníka.

evidencia obyvateľov rok 2018
Narodení . .................................. 36
Prihlásení................................... 10
Odsťahovaní .............................. 14
Zomrelí ........................................ 8
Počet obyvateľov k 10. 12. 2018 je
2179

Akcie 2019

5. 1. 	 Obecný ples
9. 2. 	 Prechod 			
sihelnianskym 		
		
		
chotárom
23.2. 	 Poľovnícky ples 		
30. 4. 	 Stavanie mája, 		
		
májová veselica
12. 5 . Deň matiek a otcov
21. 7. Folklórne slávnosti 	
		
pod Pilskom
		
a Babou horou
1. 9. Slávnosť sv. 		
Huberta 		
		
14. 9. 	 Odpust
Povýšenie sv. Kríža
		
24. 10. 	Deň dôchodcov
14. 12. 	Vianočné trhy
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
0 90 rokov života 0
Jana Jurášová
0 80 rokov života 0
Jozef Vnenčák
Paulína Brandysová
Anton Juriťák
Žofia Ďjubašáková
Jozef Bielak
0 70 rokov života 0
Pavol Kurák
Pavlína Grobarčíková
Mária Stašová
Mária Luscoňová
Janka Palitefková
Jana Fernezová
Karol Vronka
Terézia Gabrielová
Margita Gnidiaková
0 60 rokov života 0
Jozef Mazurák
Marta Mazuráková
Anna Vnenčáková
Jozef Jašák
Vendelín Brišák
Štefánia Vnenčáková
Roman Luscoň
Pavol Mazurák
Václav Tarčák
Karol Chudjak
Jozef Ferneza
Emília Sivoňová
František Grižák
Roman Klušák
Mária Klušáková
Irena Chudiaková
Jozef Luscoň
Ján Vronka
Karol Maslaňák
Monika Maslaňáková

Sihelník 3/2018 • Uzávierka 19. 12. 2018 • Ročník IX. • Bezplatné • Vychádza podľa potreby obce Sihelné • Vydáva Obecný úrad v Sihelnom v spolupráci s Farským
úradom a Cirkevnou ZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom za prispievania občanov obce • Grafický návrh, sadzba: Justína Brišová • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 3/2018
Časopis žiakov Cirkevne
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Školský spravodaj

Choď za svojím vzorom
Mladí veľmi radi napodobňujú
správanie druhých. Väčšinou si
za svoje vzory vyberajú „celebrity“ spomedzi spevákov, hercov,
športovcov.
Sú fascinovaní ich správaním,
prácou, spôsobom života, tým ako
sa obliekajú, aké majú autá... Lenže keby sa nad svojimi idolmi zamysleli viac a nazreli im „pod kožu“, neviem, neviem, či by chceli žiť
ich život. Mnohí z nich totiž žijú len
povrchne a to, ako sa majú skvele,
často nafukujú média. Veriaci mladí človek však má na výber spomedzi svätcov, ktorí sa vďaka svojim
čnostiam zaslúžili o večný život.
A to by predsa mal byť cieľ každého
správneho mladého kresťana.
V našej škole preto začala prebiehať nová súťaž s názvom Vzory Slovenska. Cieľom je podnietiť
u žiakov čítanie, súťaživosť a pre-

dovšetkým nájsť správne vzory
správania a hodnoty, ktoré by následne mohli uplatniť vo svojom živote.
Každý mesiac bude predstavený prostredníctvom prednášky jeden svätec. Žiaci si potom budú

O Anke Kolesárovej nám prišiel porozprávať Jožko Luscoň
môcť o ňom zo školskej knižnice
požičať životopisnú knihu. Tú prečítajú, odpovedia na otázky pripravené na hlavnej chodbe a môžu vyhrať pekné ceny. No hlavne vyhrajú
„modely správania“ pre svoj život.
Odpovede na otázky bude vyhodnocovať školská rada. Súťaž sme
odštartovali s blahoslavenou Ankou Kolesárovou. Porozprávať o jej

Anka Kolesárová – mučeníčka čistoty
Anna Kolesárová sa narodila
14. 7. 1928 vo Vysokej nad Uhom
rodičom Jánovi a Anne rodenej
Kušnírovej.
Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti,
ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a skromne v dobrej povesti a nevinnosti. Cez dobrú
kresťanskú výchovu vyzrela v silnú a zrelú osobnosť. Pravidelne
chodievala do kostola a na pobož-

nosti, pristupovala k sviatostiam.
Rada sa modlievala svätý ruženec.
Dňa 22. novembra 1944 večer prechádzali cez ich dedinu
vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala šestnásťročná
Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. V tých dňoch sa obliekala do čiernych šiat po nebohej matke, aby tak budila dojem staršej ženy a chránila si svoju čistotu. Otec
Anne povedal, aby dala vojakovi
zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore
do kuchyne. Po chvíli začal vojak
na Annu naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že
ju zastrelí, odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný
vojak sa ponáhľal za ňou, namie-

Misijný jarmok
29. október to bol ten deň,
všetci sme žili preň.
V našej škole, tak ako každý rok,
konal sa skvelý misijný jarmok.
Všeličo sme predávali
a eurká zarábali.
Do kasičky dávali,
pre detičky zbierali.
Pre chudobné deti,
nech z ich tvárí slnko svieti.
Viac ako 1 440 eur sme zarobili
a deti v Ekvádore potešili.
Misionár Anton Odrobiňák k nám prišiel,
v Ekvádore pri Šauroch druhý domov našiel.
V kostole sme omšou začali,
o Šauroch sa všeličo dozvedeli.
Srandu sme s ním zažili
aj hada sme sa chytili.
Po omši chytro z kostola,
veď jarmok všetkých volá!
Každý chcel tombolu vyhrať,
na novej gitare si zahrať.
Všetci sa veľmi tešili,
že dobrý skutok spravili.
Misionár Anton Odrobiňák
Zuzana Vonšáková 6.A
rozpráva o zvykoch Šuarov

ril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. Hneď nato svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil 2 rany. Anna zomrela pri zvolávaní mien Ježiša, Márie
a Jozefa. Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč až 29. 11. 1944.
Po cirkevnom pohrebe do matriky
zomrelých zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis (hostia svätej
čistoty). Podrobnejší záznam o jej
smrti urobil farár do farskej kroniky v Pavlovciach nad Uhom, kde
dopísal, že Annu vo chvíľach, keď
odvážne a bez zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k sviatosti zmiere-

živote prišiel don Jozef Luscoň,
ktorý o nej napísal životopisný román pod názvom Blahoslavená
Anka. On sám navštívil jej rodný
kraj ako aj pamätníkov na Anku.
Takže, milí kamaráti, utekajte
do knižnice, požičajte knihu a zmysluplne bez mobilov no s knihou v ruke, trávte dlhé zimné večery.
Diana Kutláková, 9.A
nia a k svätému prijímaniu. Svedectvo podpísalo 5 svedkov.
Neskoršia nepriaznivá spoločensko-politická situácia pre Cirkev
na Slovensku neumožnila verejne
sa zaoberať procesom blahorečenia
Anny Kolesárovej, ale existujú vierohodné záznamy, že už v roku 1957
páter Michal Potocký SJ, rodák
z Vysokej nad Uhom, zhromažďoval svedectvá o jej živote a smrti. Anna Kolesárová je vzorom príkladného kresťanského života. Jej čistý život je povzbudením a príkladom pre
mládež a rodiny. Nápis na náhrobnom kameni výstižne charakterizuje jej krátky, ale cnostný život: Radšej smrť ako hriech. Toto jej vnútorné nasmerovanie k Bohu, z ktorého čerpala silu, sa naplno prejavilo
v jej hrdinskej odvahe, keď sa postavila proti morálnemu zlu a chránila
si svoju dôstojnosť i čistotu aj za cenu obety vlastného života.
-red- (internet)
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Najlepší riešitelia Sudoku sú v našej škole
Každoročne v októbri prebieha v našej škole súťaž v riešení SUDOKU. Organizuje ho náš školský parlament. Víťazi školského kola postupujú do okresného kola. To sa tento rok konalo v CZŠ Štefana
Šmálika v Tvrdošíne. Našim žiakom sa tam darilo naozaj nadpriemerne, odniesli si všetky prvenstvá.
Súťaže sa zúčastnili žiaci 5. – 9.
ročníka. Prebiehala v troch kategóriách. V I. kategórii (5. – 6. ročník) si
prvé miesto odniesla Kristína Pindjaková zo 6. B. V II. kategórii (7.
– 8. ročník) si prvenstvo odniesol
Maroš Miklušák z 8. B. V poslednej
kategórii (9. ročník) si ceny odniesli
dve naše žiačky – prvé miesto Diana Kutláková z 9. A a druhé miesto
Miroslava Bolibruchová z 9. B. Absolútnym víťazom – Expert Sudoku
sa stala Diana Kutláková.
Hlavolamy a krížovky sa tešia
naozaj veľkej popularite. Cibria našu pamäť, myseľ, človek si pri nich

dokáže dobre oddýchnuť. Kto vlastne vymyslel tak geniálny číselný
hlavolam, ktorý sa stáva predmetom súťaží? Prvýkrát sa napodobenina Sudoku začala objavovať v novinách koncom 19. storočia. Parížsky denník Le Siècle publikoval ako
prvý čiastočne vyplnený „magický štvorec“ o veľkosti 9 x 9 s vnorenými štvorcami 3 x 3 už v novembri
1892. To však ešte nemôžeme považovať za Sudoku, pretože na vyriešenie bola potrebná skôr aritmetika
ako logika a v štvorčekoch sa mohli
objavovať aj dvoj a viacciferné čísla.
Podľa Willa Shortza, známeho

Víťazi – vpravo Diana, Mirka, Kristínka,Maroš
amerického experta na oblasť hlavolamov, moderné Sudoku bolo
s veľkou pravdepodobnosťou prvýkrát vytvorené Howardom Garnsom. Tento 74-ročný bývalý architekt a nadšenec hlavolamov z Indiany svoj výtvor prvýkrát publikoval v roku 1979 v magazíne Dell
pod názvom „miesto pre čísla“. So
svojím Sudoku prispieval niekoľko
rokov do viacerých časopisov. Garson umrel v roku 1989. Tesne predtým ako sa stal z jeho výtvoru svetový fenomén. No ešte stále možno
nerozumiete, prečo sa tejto krížov-

ke – číselnému hlavolamu – hovorí sudoku.
V apríli 1984 sa táto „číselná
hra“ dostala do Japonska. Ako prvé
ho publikovali noviny Monthly Nikolist pod názvom „súdži wa dokušin ni kagiru“, ktorý sa dá voľne
preložiť ako „číslice musia zostať
po jednej“. Neskôr ho Maki Kadži
premenoval na Sudoku. V Japonsku následne hra získala nesmiernu
popularitu, ktorá sa rozšírila po celom svete.
Nina Kolčakova, 6.A

Chlieb náš každodenný
Vedeli ste, že je na svete vôňa, ktorej nik neodolá? Nepochádza
z dielne chemikov a nepýši sa ani menom nijakej slávnej osobnosti.
Nekúpiš ju v žiadnej drogérii, nemá žiadnu konkurenciu.
Je to vôňa chleba. Tá sa 26.
novembra šírila aj našimi chod-

bami. Aj tento rok nám ho prišla
napiecť teta Chudiaková.

Žurnalistky zo 6. A pri čerstvom chlebíku
Úctu k chlebu a jeho jedinečnosť sme si najskôr pripomenuli prostredníctvom vysielania
v školskom rozhlase a samozrejme ochutnávkou. Chlebík chu-

til výborne. Nazmar nevyšla ani
omrvinka. Takmer všetci usúdili, že takýto doma pečený chlieb
sa nevyrovná tomu z obchodu.
Sabína Mácsodiová, 9.A
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Scénické
čítanie

Dňa 12. novembra sa v Babíne
uskutočnil 1. ročník súťaže v scénickom čítaní. Tejto súťaže sa zúčastnili okolité dediny i mestá.
Scénické čítanie sa podobá
na divadlo, no tu je aj rozprávač
a texty sa musia čítať z knihy. Ak je
text naučený , už to nemôžeme nazvať scénickým čítaním. Je to teda
predstavenie diela, v ktorom herci i rozprávač čítajú texty z knihy
a hrajú ich.
Na spracovanie sme si vybrali rozprávku od Marty Hlušíkovej z knihy Bublinkové rozprávky s názvom Tajomné okno. Výber
autorky bol zámerný. Tá totiž bo-

Súťažné kolektívy so spisovateľkou Martou Hlušíkovou
la aj v porote a po predvedení diel
s ňou bola beseda. Na nej nám autorka porozprávala o svojich začiatkoch, o práci učiteľky, o tvorbe
kníh. Po besede nasledovala auto-

gramiáda a vyhodnotenie čítania.
Spisovateľka bola v porote s Danielou Kubíkovou, ktorá účinkovala v relácii Remeslo má zlaté dno.
Žiacke tímy si vypočuli pochvalu i to, čo treba zlepšovať. Veľmi
nás potešilo, keď sme sa ocitli na
krásnom 2. mieste.

Súťaže v scénickom čítaní sa
pod vedením pani učiteľky Novákovej zúčastnili Emma Kutláková
z 8. B, Kristína Pindjáková z 6. B
a z 5. A Ester Pitaková, Aneta Pindjáková a Patrik Gužiňák.
Kristína Pindjáková, 6. B

Do školy sme prišli v bielom Rozdávali sme biele
pastelky

25. september je Svetový deň mlieka. Pripomenuli si ho aj naši žiaci.
Do školy prišli oblečení v bielom a priniesli si mliečnu desiatu. Cieľom tohto dňa bolo všetkých
upozorniť na dôležitosť konzumácie mliečnych výrobkov. My, deti, ho potrebujeme o to viac, keďže
rastieme a náš organizmus sa vy-

víja. Jeden pohár mlieka denne obsahuje pre nás dostatočné množstvo vápnika, draslíka, vitamínu
A či fosforu. Lenže koľkí z nás ho
s chuťou vypijú? Mlieko však obsahujú jogurty, syry, smotana…, preto si treba vybrať podľa chuti a dopriať svojmu telu vitamíny potrebné pre rast.
Monika Jurášová, 6. A

Všetci v bielom

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá patrí medzi desať najväčších na Slovensku. Zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej
životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Organizuje ho Únia nevidia-

cich a slabozrakých Slovenska,
ktorá bola založená v roku 1990.
Reklamnou tvárou tohtoročnej
zbierky sa stala Adela Vinczeová. Zbierka odštartovala na konci septembra a trvá až do konca
kalendárneho roka. Zástupcovia
našej školskej rady sa tiež rozhodli pomôcť. Predstavili im projekt,
oslovili žiakov a počas jedného
týždňa vyzbierali viac ako 74 eur.
Každý, kto pomohol, dostal bielu
pastelku, ktorá mu bude pripomínať, že pomohol niekomu, kto to
naozaj potrebuje.
Tamara Vronková, 6. A

Školský spravodaj
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Žiaci 3. B s deviatačkami Kikou a Miškou
Deti vyrobili záložky pre školu v Beluši

Anjel Boží, strážca môj…
Sviatok anjelov strážnych si
pripomenuli aj žiaci našej
školy. Už týždeň pred týmto
sviatkom ich na hlavnej chodbe pútala nástenka, ktorú 2.
októbra dozdobili vlastnoručne vyrobenými anjelikmi.
K ich výrobe ich motivovali pani učiteľky a žiačky z 9.B,

Kristínka a Miška. Tie, prezlečené za anjelikov, žiakom 1. stupňa predstavili rozprávku o nezbednom Samkovi a anjelikovi. Deti im po prečítaní rozprávky ukázali, ako sa vedia k anjelovi strážnemu modliť. Následne si
vyrobili svojho anjelika, ktorého pripli na nástenku na hlavnej
chodbe. Anjelici im budú potom

slúžiť ako záložky do knihy. Niektorí sa rozhodli svoje „anjelské
záložky“ poslať svojim kamarátom do školy v Beluši v rámci
projektu Záložka do knihy spája
školy. Začiatkom novembra sa
tak mohli tešiť zo záložiek, ktoré
im zas poslali deti zo ZŠ Beluša.
Emma Kutláková, 8. B

Spojení modlitbou
Slovensko sa 18. októbra
pripojilo k takmer 80 krajinám, v ktorých sa deti spojili a modlili sa ruženec za pokoj a jednotu vo svete. V tom
je totiž viac ako 40 krajín sužovaných ozbrojenými konfliktami, nepokojmi.
Presne o deviatej hodine sa aj
žiaci našej školy pripojili ku ostatným školám, škôlkam, kaplnkám, kostolom, detským siro-

tincom…, v ktorých deti vlastnými prostriedkami – modlitbou –
bojovali za pokoj ľudského srdca a mier. Modlili sme sa prostredníctvom školského rozhlasu, predmodlievala sa pani riaditeľka s druhákmi.
Táto pekná aktivita sa teší čoraz väčšiemu záujmu. Vznikla v
roku 2005 vo Venezuele a je organizovaná pápežskou nadáciou
ACN známou ako Kirche in Not.
Monika Jurášová, 6. A

Boli sme dobrí! Aj tento rok k nám prišiel Mikuláš
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Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť
V jednej z najkrajších galérií

Dňa 16. októbra sa konala exkurzia do Galérie v Dolnom Kubíne.
Exkurzie sa zúčastnili žiaci šiesteho ročníka. Sprievodkyňa žiakov
pred vstupom informovala, že táto galéria patrí medzi najkrajšie galérie na Slovensku.
Najskôr sme si prezreli drevené
sochy deda Siváňa, ľudového rezbára z Babína. Aj napriek tomu, že
nemal umelecké vzdelanie, jeho

tvorbu vysoko ocenili aj tí najlepší
majstri. Toto insitné umenie všetkých zaujalo. Sochy boli nádherné
a niektoré pôsobili vtipne.

6. A

Aj takto môže vyzerať moderné umenie

V ďalšej časti prehliadky sme
si prezreli diela od najstarších
až po tie súčasné. Mnohé sochy
a obrazy boli vzaté z rôznych
kostolov a chrámov. Niektoré
boli v takom stave, že sa museli reštaurovať. Všetky diela majú
obrovskú hodnotu. Prezreli sme
si aj realistické portréty kráľov
a vládcov, ktoré v tých dobách
nahrádzali fotografie. Umelci,
sochári a maliari z mladších dôb
už nemuseli maľovať na „objednávky“, preto vytvárali diela plné fantázie a abstrakcie.

Zaujímavosťou bolo pre nás aj
to, že kedysi bol riaditeľom tejto galérie náš rodák Ignác Kolčák. Je tam vystavený aj jeho obraz a obraz jeho manželky.
Na záver prehliadky sme vypracovali pracovný list, ktorý pre nás pripravila pani učiteľka Staníková, aby si overila, ako sme dávali pozor. S našimi poznatkami bola určite veľmi
spokojná, pretože takmer všetkých prehliadka zaujala a vedeli
správne odpovedať.
Kristína Pindjáková, 6. B

Janko Kr áľ – rebel s fajkou
Dňa 6. novembra sme navštívili
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
Dozvedeli sme sa zaujímavosti o najrevolučnejšom štúrovskom
básnikovi Jankovi Kráľovi, ktorý
bol výrazným romantickým básnikom. Ten nielen perom, ale aj skutkami bojoval za slovenský národ.
Liptovský Mikuláš bol jeho rodiskom a tu sa vrátil a pôsobil aj po odchode zo štúdia v Bratislave, keď

zosadili Ľudovíta Štúra z profesúry. S týmto básnikom sa spája aj
prívlastok Divný Janko. Jeho povaha bola totiž veľmi zbrklá a výbušná. Patril k samotárom, zaujímal sa však o zložité osudy slovenského národa a prežíval ich s hlbokou účasťou. Napĺňal predstavu rodeného básnika: písať priam musel, málokedy menil, čo už napísal,
len málo textov prepracoval, ostatné nechal v nečitateľných náčrtoch
alebo zničil. Vedel po francúzsky,

anglicky, nemecky, maďarsky, poľsky, rusky, srbsky, česky. Nerád sa
fotil, no medzi jeho osobnými vecami sa našla svadobná fotografia
s fajkou v ruke. Bol totiž vášnivý fajčiar. Svoj život dožil v Zlatých Moravciach. Je paradoxom, že jeho deti
sa odsťahovali a dali sa pomaďarčiť.

Na stope oravským
spisovateľom
Martin Kukučín a Pavol Orságh – Hviezdoslav patria medzi
našich literárnych velikánov.
Miesta ich pôsobenia sme navštívili 16. októbra.

Deviatačky si vyskúšali sudcovské stoličky

Janko Kráľ v roku 1844 putoval
po stopách Jánošíka v Malohonte, Kokave… Aj tomuto ľudovému
hrdinovi bola venovaná prehliadka. Prezreli sme si mučiareň a súdnu sieň, v ktorej bol pravdepodobne
vynesený jeho rozsudok.
Diana Kutláková, 9. A

Martin Kukučín sa narodil
v Jasenovej, v malom domčeku, z ktorého je dnes múzeum. Tu sme sa dozvedeli o jeho pôsobení v dedine, keď bol
učiteľom a následne o jeho lekárskom pôsobení v rôznych
krajinách. Aj napriek odchodu
do cudziny, vždy sa na Slovensko rád vracal – osobne i prostredníctvom diel. V tých totiž
môžeme nájsť konkrétne osoby
z jeho okolia, dediny.

Pavol Orságh – Hviezdoslav
patrí medzi našich najväčších básnikov. Jeho múzeum sa nachádza
v Dolnom Kubíne, v meste v ktorom pôsobil ako advokát, v ktorom
je pochovaný. V múzeu sme sa dozvedeli, že pochádzal zo zemianskej rodiny vo Vyšnom Kubíne. Videli sme jeho rodostrom a rodostrom jeho manželky. Veľmi rád sa
díval na hviezdy, preto si dal pseudonym Hviezdoslav. Mal rád prírodu. To sa odrazilo aj v jeho básňach
a v skladbe Hájnikova žena.
Je dobré, že sme mali možnosť
navštíviť tieto múzeá. Veľa sme sa
naučili a uvedomili si, akí velikáni
sa na Orave narodili.
Peter Pilátik, 7. A
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Sihelník 3 / školský časopis Úsmev

7. strana / 19. 12. 2018

Dominanty
Spiša
Aj v tomto školskom roku mali
piataci a šiestaci možnosť
navštíviť Spiš s jeho dominanty.
Prehliadku začali v Katedrále svätého Martina, kde slávili aj
svätú omšu.
Navštívili biskupský úrad
i kňazský seminár. O dennom režime v ňom im porozprával prefekt seminára vdp. Martin Majda. Počas exkurzie ich okrem
nášho duchovného otca Patrika
Ondáša sprevádzal aj vdp. Martin Koleják. Ďalšie kroky malých
pútnikov zaviedli do Žehry, kde
teraz pôsobí duchovný otec Ľuboš Šípoš. Prezreli si kostol Du-

cha Svätého, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kul-

túrneho dedičstva UNESCO.
Na záver putovania navštívili

Mariánsku baziliku v Levoči.
Simona Záhumenská, 6.A

V bábkovom divadle

Jablko nepadá ďaleko od stromu – deviataci preložili príslovie do viacerých európskych jazykov

Európsky deň jazykov
„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si
človekom“
– hovorí slovenské príslovie.
Dňa 26. septembra sme sa riadili podľa starých múdrostí a pripomenuli si Európsky deň jazykov.

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských
štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich,
učili viac jazykov. V rámci rozhlasového vysielania sme sa dozvedeli o výhodách viacjazyčnosti, členení európskych jazykov, vypočuli

si krátke 3 ukážky cudzojazyčných
piesní. Deviataci vyrobili záložky
s príslovím: „Aká matka, taká Katka“ v rôznych európskych jazykoch
a vystavili ich na nástenke. Spraco-

vali zaujímavosti o krajinách a odprezentovali svoje poznatky. Ale
hlavne pochytili pár fráz, ktoré môžu počas svojho života využiť.
Simona Záhumenská, 6. A
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Účelové cvičenie
Posledné slnečné lúče jesenných dní sme prežili učením sa v prírode. Svoje schopnosti a zručnosti sme mali možnosť vyskúšať si
na účelovom cvičení. Konalo sa pri Kaplnke Panny Márie na ceste do Oravského Veselého.
Pani učiteľky si pre nás pripravili veľa poučných i vtipných
disciplín. Nemožno nespomenúť skákanie vo vreci vo dvojici, zdolávanie rôznych prekážok, vynájdenie sa ako pre-

žiť mimoriadne situácie v prírode či správne pomôcť zranenému. Každá trieda za svoje výkony získavala body.
Našu triedu, 6. A, najviac bavilo dodržiavanie bezpečnosti pri

Hríbikmi sme potešili pani učiteľku triednu

hrách a úlohy zo zdravovedy. Darilo sa nám veľmi dobre. Z celkového počtu sme stratili len jeden bod, a tak sme sa umiestnili na druhom mieste. Prvenstvo
získali piataci a na treťom mieste
skončili žiaci z 8. B.
Za šikovnosť sme získali sladkú
odmenu, ktorá nám spríjemňova-

la cestu domov. Tú nám však spríjemňovalo ešte niečo. Cestu totiž lemovali dubáčiky, ktoré vystrkovali svoje hlávky, aby sa pozreli
na návštevníkov lesa. My sme ich
pozbierali a venovali pani učiteľke
triednej.
Zuzana Vonšáková, 6. A

Vtáci – ako sme ich
nepoznali
Žiaci našej školy mali jedinečnú
možnosť. Poslednú septembrovú sobotu sa spolu s poľskými
deťmi vybrali pozorovať vtáky
pri Oravskej priehrade.
Táto oblasť – Vtáčí ostrov – je
pre hniezdenie a migráciu vtáctva
jedinečná. Pozorovanie organizovala CHKO Horná Orava v rámci
slovensko-poľského projektu. Nadšencom nevadilo ani skoré ranné
vstávanie. Zatiaľ čo sa ich rovesníci
o pol siedmej ráno ešte len v posteliach prevaľovali na druhý bok, oni

už sedeli plní očakávaní v autobuse. Skoré vstávanie však stálo zato.
Účastníci pozorovali čajky bielohlavé i smejivé, beluše, kalužiaka, kačku divú a iné vodné vtáky.
Po ceste späť sme videli ešte niekoľko zástupcov dravých vtákov, medzi nimi myšiaka, orla krikľavého.
Vtáky pozorovali veľkým ďalekohľadom. Pracovníčka z CHKO prelety a spev vtákov dopĺňala svojím
výkladom. Deti sa teba zo života
vtáctva dozvedeli veľa zaujímavostí.
Okrem krásnych zážitkov si domov
odnášali malú brožúru o vtáčikoch.
Natália Vnenčáková,
Mária Fernézová, 5. A
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Žiackym perom

Mak siaty – zrnká plné sily
Naše naj …
V septembrovom čísle Úsmevu sme vám priniesli našu naj sihelniansku plodinu – zemiaky. Dnes vám chceme ponúknuť ďalšiu. Je ňou
mak. Ten sa totiž v mnohých domácnostiach vyskytuje aj ako súčasť
štedrovečerného menu. Bobaľky s makom, Štedrák či iné makové
dobroty nechýbajú možno ani na vašom štedrovečernom stole. Zrnká maku totiž znamenajú bohatstvo a hojnosť.

Plodina sa využíva už niekoľko
tisíc rokov. Najstaršie stopy dokladajúce jej využívanie pochádzajú zo 6. tisícročia pred Kr. Mak
siaty je jednoročná rastlina z čeľade makovitých. Plodom maku
je mnohosemenná tobolka – makovica, v ktorej sú semená od belasých až po modročierne. Občas bývajú však aj hnedé, ružo-

vé a biele. Dozrievaním sa mení aj farba makovice, od zelenej
po hnedú.
Mak bol vyšľachtený z pôvodne divo rastúceho maku v oblasti
Stredomoria. Mak siaty sa pestuje cielene na poliach ako olejnina.
Jeho kvety a makovičky zdobia aj
naše polia. Mak vlčí nájdeme ako
burinu bežne na lúkach a pasienkoch. Dnes je táto rastlina rozšírená takmer po celom svete, vyskytuje sa v Európe, Ázii, až po Čínu.
V minulosti dávali staré mamy nepokojným deťom piť odvar
z makovíc na spanie. Červené makové lupienky sa používali aj ako
farbivo.
Mak je dôležitý aj pre naše
zdravie najmä kvôli vysokému obsahu vápnika. Vápnik tvorí v našom tele základ pre kosti a zuby.
Hlavné účinky maku na zdravie

Makovičky poslúžia aj ako príjemná dekorácia
sú, že zlepšuje stav kostí, má upokojujúce účinky, priaznivo vplýva
na zdravotný stav vlasov, nechtov
a zubov a znižuje krvný tlak.
Mak siaty sa sadí na jar zo semien. Dozreté semená sa zbierajú na prelome júla a augusta.
Skúškou zrelosti pre pestovateľov
je makovica, v ktorej pri zatrasení
počujeme vnútri šušťanie semienok maku. Makovice sušíme pod
strechou alebo na inom suchom
a teplom mieste.

Divé červené maky sú symbolom mieru a obnovy, keďže sa traduje, že vyrástli aj na vyprahnutých vojnových poliach po napoleonských bitkách.
Tak čo, presvedčili sme vás
o tejto plodine? Dostali ste chuť
na niečo makové? Ak áno, tak si
doprajte jednoduchý koláčik, ktorý sme pre vás pripravili. Je naozaj jednoduchý, plynie to už z názvu – Koláč lenivej ženy.
Eva Perveková, 6. A

Varíme (pečieme) s Úsmevom
Do vianočného čísla sme si pre vás pripravili niečo sladké a makové, keďže mak spomíname ako aj plodinu. A pretože už sme deviataci a veľmi sa nám nechce, tak sme sa rozhodli upiecť Koláč lenivej ženy.
Dnes sme si na pomoc prizvali aj hosťa, nášho spolužiaka Maroša Brišáka, ktorý chce raz byť profesionálnym kuchárom.
2. Vytvoríme cesto, ktoré nalejeme na vymastený plech a koláč dáme piecť.

Ingrediencie
2 poháre kryštálový cukor
2 poháre polohrubá múka
1 pohár mlieko
1 pohár olej
1 pohár mak
1 balíček prášok do pečiva
3 ks vajce
pikantný džem
čokoládová poleva

Postup
1. Vyšľaháme vajcia spolu s cukrom, prilejeme mlieko a olej a primiešame mak.
Na záver pridáme múku, ktorú sme zmiešali s práškom do pečiva.

3. Keď je koláč hotový, potrieme
ho džemom a polejeme polevou
z čokolády.

Želáme dobrú chuť:
Diana Kutláková, Sabína Mácsodiová, Rebeka Kuráková a budúci šéfkuchár Maroš Brišák, 9. A

Prajeme
vám veselé
Vianoce
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Pranostiky platia aj dnes
Ako ten čas rýchlo letí! Ani sme
sa nenazdali, rok sa spojil s rokom a my ideme vyhodnotiť, či
aj v 21. storočí platia pranostiky,
ktoré vytvárali naši pradávni
predkovia.
Tí pracovali vonku, pozorovali oblohu, aké je počasie. Všímali si javy v prírode, porovnávali
ich a vyhodnocovali. Keďže neboli meteorologické stanice a predpovede počasia, bol to jediný spôsob, ako si pomôcť pri zbere úrody a iných prácach na poli. Podľa
toho vytvárali pranostiky a pomocou nich sa riadili. V minulosti sa
vypĺňali. No vtedy nebolo globálne otepľovanie ani znečistenie Zeme také ako dnes. To, či pranosti-

ky platia aj dnes, sme sa rozhodli
zistiť aj my.
Vlani, od 13. decembra – Lucie
do Vianoc, sme denne pozorovali počasie. Každý deň predstavoval jeden mesiac. Tento rok sme
do plagátu na hlavnej chodbe vpisovali číselné údaje – teploty počas jednotlivých mesiacov.
Pozorovali sme, či pranostika
Od Lucie do Vianoc, každá noc
má svoju moc, platí aj dnes, v 21.
storočí. A čo sme zistili? Verte-neverte, táto pranostika veru platí.
Teploty, zrážky, oblačnosť či jasné počasie sú naozaj totožné s tými z vlaňajšieho plagátu. Preto si
vážme múdre výroky našich predkov a nebojme sa nimi riadiť.
Maroš Brišák, 9. A

Ako voňajú Vianoce ?
Počuješ to klopanie? To Vianoce sú pred dverami. Zatvor oči
a pamäťové bunky sa ti hneď
sprítomnia do vône perníkov, čečiny, škorice.
Iným zas prebehne hlavou vôňa medovníkov, vanilky, pečeného kapra, kapustnice. Vianoce naozaj voňajú. Majú charakteristickú jedinečnú arómu, ktorá každému hneď udrie do nosa. Mnohí
sa na ňu tešia celý rok. Tú špeciálnu vôňu a atmosféru však vytvára-

jú naši blízki. Je to vôňa jedinečná, neopakovateľná, nezameniteľná. Ľudia sa vracajú zo zahraničia, z práce, zo škôl a stretávajú sa pri štedrovečernom stole.
Spája ich tá najjedinečnejšia vôňa, vôňa domova. A práve tá je
najdôležitejšia. Treba k nej privoňať tak, aby naše mysle počarila navždy. Aby každý vedel, kde
je jeho domov, kde sú jeho blízki.
Až potom sú darčeky a všetky ostatné vône.
Nina Kolčáková, 6. A

Výročie vzniku
1. Československej
republiky
Tento rok sme mali o jeden deň
voľna viac. Bolo to preto, že sme
si prostredníctvom štátneho
sviatku pripomenuli 100 rokov
od vzniku prvej Československej
republiky.
Aj v našej obci je niečo, čo tento
deň pripomína a mnohí o tom ani
netušia. Je to najkrajší strom v mojom okolí, lipa u mojich starých rodičov.
V lete, keď zakvitne, jej kvety
omamne voňajú. Lipové kvety sú
plné peľu a najväčší úžitok z nich
majú susedove včely.
Z rozprávania starých rodičov
som sa dozvedel, že tú lipu zasadil
môj pradedo Anton Brandys, keď
sa skončila 1. svetová vojna, keď
vznikla prvá Československá republika. Jeho otec sa z frontu ne-

vrátil, a preto ju vysadil na jeho
pamiatku. Ľudia z dediny sa zo
vzniku novej republiky veľmi tešili, lebo dúfali v lepšiu budúcnosť, aj keď v mnohých rodinách
vládol smútok z toho, že vo vojne
stratili svojich blízkych.
Marek Rusnák, 6. A

Školský spravodaj
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Sihelnianske povesti

Jánsky kvet
Svätojánska noc nesie so sebou pečať akéhosi magického tajomna
a nepoznaných prírodných síl. Bylinám natrhaným v tomto čase
sa odnepamäti pripisovala zvláštna liečivá moc. Oddávna ľudia
verili, že rastliny kvitnúce na Jána majú čarovnú moc a pred východom slnka sa každá ohlasuje ľudskou rečou, aby prezradila,
akú chorobu lieči.
Najzaujímavejší a najzáhadnejší je zlatý kvet papradia.
Rozkvitá vraj len tejto noci
a nájsť ho je veľmi ťažké. Označuje miesta zakopaných pokladov. Kvet prináša šťastie a robí človeka neviditeľným. Odtrhnúť ho môže len švárny šuhaj, ktorý sa nenaľaká toho, čo
mu kvet prezradí o jeho budúcnosti. Jeho smelosť obdarí kvet
šťastím a bohatstvom do konca
života. Za týmto kvetom sa vybral nejeden junák, ktorý chcel
rýchlo zbohatnúť. No väčšina
z nich skončila zle-nedobre.
V podvečer rozkvitnutia
kvietku sa v minulosti na sihelnianskych lúkach pálili jánske ohne. Okolo vatry sa stretli
mladí chlapci a dievčatá, spievali, tancovali, žartovali. Ich
žarty sa zvrtli i na tento kvietok. Povedačky o kvietku tak
zaujali mladého Jurka, že sa
rozhodol ísť ho pohľadať. Keď
bola zábava v najlepšom, mládenec sa odtrhol od tancujúcej družiny a vybral sa na neďalekú lúku. Keď vošiel hlbšie do lesa, začul nejasný spev.
Išiel za ním. Po chvíľke chôdze
sa ocitol na lúke, na ktorej tancovala a spievala krásna víla:
„Tu sedel, tu stál
a tu sa ma spýtal,
či sa volám Alina.
Ani tu nesedí, ani tu nestojí,
ale ešte príde,
i pýtať sa ma bude,
či sa volám Alina.“

Švárny junák zastal a s nemým úžasom sledoval jej nevídanú krásu, ladné pohyby
medzi toľkými svätojánskymi muškami a očarujúci spev.
Nevedel oči spustiť z krásavice. Na prvý pohľad sa do Aliny zaľúbil. Keď sa zadíval na jej
šikovné nôžky, zbadal, že víla tancuje okolo jánskeho kvetu. Vybral sa teda rovno k nemu, aby videl svoju budúcnosť,
zmocnil sa bohatstva a vílu si
odviedol. Slepo veril, že jeho
budúcnosť bude spojená práve s touto nádhernou lesnou vílou. Lenže čo sa stalo. Jurko síce kvetinu odtrhol, no pri tom,
ako mu ukazovala budúcnosť,
sa spriečil. Nechcel vidieť to,
že sa zaľúbi do dievčaťa z dediny, že bude mať kopec detí,
že si postaví malú dreveničku,
že.... Víla teda vybrala čarovný
prášok a rozsypala ho po Jurkovi. Ten sa premenil na svätojánsku mušku a zostal tancovať-lietať na veľkej lúke.
Od tej doby, začiatkom leta okolo Jána, po sihelnianskych lúkach lieta veľa svetielkujúcich mušiek, začarovaných
mladých junákov, ktorí podľahli kráse víly. A mladí chlapci a dievčatá sa stretajú pri
jánskych ohňoch, spomínajú
a rozprávajú sa o zlatom kvete
papradia.
Tamara Vronková, 6. A,
3. miesto v literárnej súťaži
Majáčik

Domov je tam, kde máš
priateľov
„Sťahujeme sa, Etelka, balíme!“ ozývalo sa bytom v rodine Lackovičovcov. Aj napriek
maminmu silenému smiechu
tu vládla napätá atmosféra. Rodičia totiž vedeli, že ich dcére
sa nikam nechce. Už tretíkrát
v tomto roku sa sťahujú. Otec,
profesor informatiky, špecialista na akúkoľvek modernú techniku, má prácu, ktorá si to vyžaduje. Len čo si jedenásťroč-

né dievča začne zvykať na školu, ľudí, domov, už sa musí baliť. Vlastne domov ani nemá.
Nemá ani priateľov. Akosi si ich
nestihne nájsť. Akoby aj počasie smútilo s Etelou. Vonku lialo ako z krhly.
,,To je nespravodlivé! Ja odtiaľto
nechcem odísť!“ reptala Etela, keď
sa rozhliadala po svojej starej
izbe. Utrela si oči a so zármutkom odišla do kúpeľne.

Mama vošla za ňou do kúpeľne, objala ju a vraví:
„Všetko sme zvážili, Etka. To
je už posledné sťahovanie, sľubujem. Chceme, aby sme už bývali na jednom mieste, aby si si našla priateľov a navštevovala poriadnu školu. Vraciame sa domov
na Slovensko.“
„Dvojitá nespravodlivosť, šomrala namosúrene Etela, zatiaľ
čo sa tlačila medzi kuframi
a ťažkými debnami z kúpeľne
do obývačky, „to bol váš domov,
nie môj, no vy ste ho...“ Etela sa
radšej zdržala ďalšieho frflania. V mysli jej však neprestali víriť negatívne myšlienky:
„Čo ona vie o hľadaní priateľov.
Vždy sa snaží nájsť si niekoho, zapadnúť. No dá sa to vôbec? Každý
už má svoju partiu, svoju dôvernú
dušičku, s ktorou rieši svoje radosti i starosti. A keď si predstaví tú
jaz ykovú bariéru. Čo sa len naplakala, kým sa naučila ako-tak
po nemecky…“
Dievča zovrelo v náručí žiarivo žltý plecniak, v ktorom
mala všetky „dôležité veci“–
vrchnák z f ľašky z Ruska, kameň, ktorý objavila na hore neďaleko Mníchova, gumičku, ktorú našla na vlakovej stanici vo Viedni… Snažila sa myslieť na všetky vzrušujúce udalosti, ktoré zažila a na úžasné miesta, ktoré
s rodičmi navštívili. No akosi
to všetko prehlušoval strach.
Strach z nového, neznámeho.
Strach, ktorý už tak často zažila.
Etela sa pozerala z okna taxíka na svoj domček. Bol celý béžový. Béžové tehly, okná s béžovými závesmi a béžové predné dvere. Skormútene si povzdychla a dupala nohami, keď šla hore schodmi,
aby našla svoju izbu. Zvalila sa
do postele a uprene sa zadívala na strop. ,,Neznášam nový
studený béžový život,“ povedala a pár minút potichu ležala, kým sa z jej nového domova
nestalo rušné mravenisko.
Nasledujúce ráno Etelu zobul prenikaví vreskot budíka.
Vyskočila z postele a rozhodla
sa preskúmať okolie. Vybehla
na ulicu a snažila sa zoznámiť
s okolím. Kráčala po ulici, odbočila raz vpravo, potom vľavo a skákala z kaluže do kaluže. Vtom si uvedomila, že sa
asi stratila. „Do kelu, ja som ale
hlúpa, prečo aspoň raz nedávam
pozor a nevšímam si kam idem!“
nadávala sama sebe.

11. strana / 19. 12. 2018
„Rozprávaš sa sama so sebou?“
oslovil ju chlapec opretý o stenu obchodu na ulici.
„Nie, nie, ale ja som sa asi stratila,“ odvrkla mu.
„Môžem ti pomôcť,“ navrhol jej
pokojne.
„Ja som Etela a ty? Práve sme sa
tu prisťahovali,“ s úsmevom mu
podala ruku.
„Ja som Janko,“ predstavil sa
chlapec stále sa opierajúci o stenu. ,,Ak mi povieš adresu, odprevadím ťa a ty mi zatiaľ povieš, odkiaľ
si pricestovala,“ navrhol jej.
A tak sa Etela rozrozprávala.
O tom ako bývali v Mníchove,
ako sa neustále sťahovali, aké
krajiny s rodičmi navštívila, čo
všetko si odložila do svojho žltého plecniaka… A rozprávaniu nebolo konca ani ďalšie dni.
Rozprával aj Janko. Čo rád robí, čo mu chutí, aká hudba je fain. Etke zrazu začalo byť ako nikdy predtým. Začala byť veselá a usmievavá. Tešila sa na každý nový deň. Janko ju zoznámil
s jeho kamarátmi. Chodili spolu bicyklovať a šantiť na neďaleké ihrisko. Nič také doteraz nezažila.
Konečne našla domov, konečne našla priateľov.
Tamara Vronková, 6. A,
2. miesto
v literárnej súťaži Majáčik
Chlad
Obláčik plače
Dáva zemi perinku
Pokrýva stromy
Severák fučí
Sýkorka lastovička
Hľadá príbytok
Ľad zdobí okná
Vykresľuje kvetiny
Na sklené rámy
Pozoruješ deň
Prevoňal si ho čajom
Letných byliniek
Čo budem robiť
Človeče nehnevaj sa
Je tá pravá hra
Očistím srdce
Usporiadam myšlienky
Vyčistím vzťahy
Oteplieva sa
Čaj zohrial moje ruky
Sloboda srdca
Kristína Kuráková, 9.B,
1. miesto v literárnej súťaži
Majáčik
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Štyri ročné obdobia
s mojou babkou
,,Emmka, poď ideme zbierať
bylinky, naučím ťa, ako vyzerá praslička!“ volá na mňa babka. ,,Áno, už idem,“ odpoviem
a bežím, pretože čas strávený
s mojou starkou je vždy výnimočný.
Vždy sa teším, keď ma babka
zavolá a povie mi že ideme niečo robiť. Každý raz sa pri nej naučím niečo nové. Naposledy mi
povedala, na čo všetko je dobrá púpava. Ja som si myslela, že
sa z nej dajú robiť len čelenky,
ale ona je dobrá aj na rôzne choroby či na med alebo sirup. Dokonca sme si ten med aj urobili,
je vynikajúci.
Počas štyroch ročných období sa s babkou toho naučím naozaj veľa.
Na jar vždy sadíme zeleninu.
Skôr ako sa vysadí, pôda musí byť prekopaná a nesmie v nej
byť žiadna burina. To je vždy
pre mňa tá najťažšia robota.
„Musíš to robiť dôsledne,“ jemne ma starká upozorňuje. A ja sa
naozaj snažím. Aj nepríjemná
práca sa s ňou stáva príjemnou,
pretože vždy rozpráva úsmevné príhody zo svojho detstva
a mladosti. Potom príde na rad
rozdelenie políčok, to je to najľahšie. No a nakoniec ide moja
najobľúbenejšia časť – sadenie.
Mrkvu, petržlen, šalát a kapucinku sadím ja a ostatnú zeleninu babka.
Leto mám najradšej. Za našim domom je les, a tak tam
spolu chodíme na čučoriedky a huby. Keď starká vidí nejakého dubáka, neukáže mi ho
priamo. Vždy len tak naznačí,
či som sa pozrela pod tamten
stromček: „Emmka a tam si
hľadala, minule sme tam
našli dubáčika, mohol
by byť aj dnes.“ A ja už
viem, že idem na istotu.
Vždy sa však veľmi teším,
akoby som ho našla prvá.
Nikdy jej nedám znať,
že viem, že ho naš-

la predo mnou a mňa tam len
poslala, aby som mala radosť.
Doma huby potom pokrájame,
niektoré sušíme a z niektorých
babka uvarí neopísateľne dobrú polievku. ( Jej vôňu a chuť
mám vo svojich zmysloch ešte aj teraz pri písaní.) Z lesného
ovocia robíme džemy a kompóty, na ktorých si pochutí celá rodina. No a nesmiem zabudnúť
ani na zbieranie byliniek, to má
babka najradšej. Bylinky usušíme a uskladníme ich do sklenených nádob.
V jeseni zbierame úrodu,
o ktorú sme sa poctivo počas leta starali. Uskladníme ju
do debničiek na tuhú oravskú
zimu. Vysadíme cesnak, ktorý
prikryjeme pilinami a opadaným lístím zo stromov.
Potom už len čakáme na zimu. Vtedy sledujeme, ako padá
sniežik, oddychujeme a popíjame čaje z byliniek, ktoré sme
v lete usušili. Babka ma vždy už
vo dverách, keď prídem zo školy privíta: „ Dnes som ti uvarila lipový, určite si premrzla, ten
ťa zohreje.“ Inokedy je to čajík
z materinej dúšky alebo medovky.
Často spolu pečieme koláče zo zavarených ríbezlí, malín a čučoriedok a tešíme sa zas
na jar. Plánujeme si, ako strávime spoločné chvíle a radujeme
sa na teplé slnečné lúče, na prechádzky do lesa, na záhradku.
Občas babka zavzdychá: „Joj,
dievčatko moje, kto my len bude pomáhať, keď odídeš na štúdiá do sveta?“ Ja ju však uteším,
lebo viem, že starká je tá, ku
ktorej sa vždy budem rada vracať hoci aj z konca sveta. Bez jej
smiechu, múdrych slov a teplých dlaní sa totiž dlho vydržať nedá.
Emma Kutláková, 8. B, I.
miesto v literárnej súťaži
Majáčik

Z našej tvorby
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Anketôčka otvor očká …
Zvieratká svätého Františka
Svätý František je patrón ekológov, zvierat a prírody. Dňa 3. októbra sme si pripomenuli jeho sviatok. Vysielaním v školskom rozhlase sme sa dozvedeli zaujímavosti z jeho života a pani učiteľka Rusinová si pre triedne kolektívy pripravila zaujímavý kvíz o prírode a zvieratkách. Žiakom sa veľmi páčil, lebo väčšina má ku prírode a zvieratkám dobrý vzťah. Mnohí dokonca domáceho zvieracieho miláčika vlastnia. A vtedy sme dostali zaujímavý nápad. Zmapovať, ako to s vaším domácim zverincom vyzerá a či by ste uvítali pod vianočným stromčekom nejakého domáceho maznáčika.
• Ja som len prednedávnom
dostala k narodeninám zajačika. Som z neho veľmi natešená.
Vzorne sa oň starám. Dávam mu
seno, krmivo. Keď som v škole,

robí spoločnosť babke. Pod vianočný stromček by som už nechcela nijaké zvieratko, stačí mi
Truško, to je môj splnený sen.
Emma, 8. B

• U starej mamy mám psa
a mačku, doma mám psa, korytnačky. Kedysi som mala zajaca a škrečky… Ja som zvieratami obklopená odmalička. Vzťah

ku nim som si vybudovala hlavne vďaka starým rodičom. Pod
stromčekom by som určite privítala nejaké zvieratko, no to už
nehrozí, lebo by som ich už ani
nemala kde dať.
Barbora, 8. B
• Ja mám doma psa. Mám ho
veľmi rád. Mama o ňom najskôr
nechcela ani počuť, ale teraz si
zvykla. Nejaké zvieratko by som
chcel, no mama by nesúhlasila.
Oliver, 6. A
• Ja dostanem psíka z útulku.
Doma mám mačičku. Zvieratká
mám veľmi ale veľmi rada. Chcela by som všetky: koňa, zajka…
Keď budem veľká určite budem
veterinárkou.
Kiara 3. B
• My máme škrečka Deisy.
Spolu s bratom sa oň vzorne staráme. Pod stromčekom by sme
uvítali ešte nejaké zvieratko, no
uvidíme, necháme sa prekvapiť.
Monika, 6. A
• Kedysi sme mali zajačika,
ale toho sme dali bratrancovi. Ja
by som chcela dostať morča, určite by som sa oň dobre starala.
Simonka, 3. B
• My máme doma chameleóna a ten zaberie dosť času. Neviem, možno by som ešte nejaké
zvieratko chcel nájsť pod stromčekom.
Dávid, 7. A
• My máme doma takú malú farmu. Chováme koňa, kravy,
sliepky i zajačiky… Dedkovi pomáham a vzorne sa o ne starám.
Určite by ma nové zvieratko potešilo.
Matúš, 3. B
Takže, moji kamaráti, väčšina z vás už nejaké to zvieratko
má a vzorne sa oň stará. Je to naozaj u vás pestré, od drobných
zvieratiek až po tie veľké. Verím
však, že aj tí, ktorí ešte po malom zvieracom priateľovi túžia,
ho nájdu pod vianočným stromčekom.
Terézia Batešková, 6. A
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Henrieta Fernezova, betlehem, 3. B

Gitara D. Sahuľová, 5. A

Z výtvarnej tvorby našich žiakov

Samota, kolektív 7. A

Ex libris Barbora Jašáková

Autobusom Dávid Jagnešak, 8. B

Fľaša E. Kutláková, S. Grižaková

Z našej tvorby
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EKO

Vtipnejší vyhráva
Príslovia
zo školských lavíc
Ľudia odpradávna sledovali prírodu a život okolo seba.
Vznikali tak ľudové múdrosti, ktoré dnes poznáme ako
príslovia, pranostiky, porekadlá.
O tom, že aj my, šiestaci, sme vnímaví,
svedčia naše príslovia,
ktoré sme vytvorili na hodine literatúry.
Nech sa páči, prečítajte si, aké poučenia z nich plynú.
Kto v triede prdí, ten smrdí.
Kto sa neučí, mama ho mučí.
Kto sa z kníh učí, ten sa veľa naučí.
Kto v škole pozor dáva, doma sa dobre máva.
Keď lavicu poškodíš, veľa zaplatíš.
Ak prezuvky zabudneš, školníkovi len tak ľahko neujdeš.
Ak v škole pískaš, zhuka získaš.
Ak sa dobre učíš, mozgové závity mučíš.
Ten kto šikanuje, potom ľutuje.
Aký starosta v triede, tak triedu vedie.
Ten, kto si úlohy zabúda, kamaráta počúva.
Ten, kto sa neučí, toho učiteľka vykričí.
Tomu, kto nevie násobilku, ponúkne školník pílku.
Aká triedna, taká trieda, aká učiteľka, taký žiak.
Ten, kto zošit si zabudne, čierny bodík dostane.
Kto žuvačku žuje, učiteľku otravuje.
Ten, kto žiacku nedá, tomu bude beda.
Terezka Batešková, 6. A

Bianka Brandisová, 4.  A
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Osemsmerovka

B. Kovalíček, 6. B

Marek Rusnák

Tomáš
Hajdučák, 6. A

Natália Pientaková, 6.  A
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zvonček, ovocie, návšteva, vánok, darčeky, ozdoba, kapor, čečiny, med, mak, medovníčky, sviečka, oplátky, ovos, škorica, zima, mráz, obilie, šalát, betlehem,
mandarínky, šiška, svietnik, orechy, sneh, čaj, veniec, radosť, sob, sánky, lyže,
snehuliak, ľad, šál, stromček, ihličie, rukavice, pokoj, láska, oddych, kabát, čiapka, koleda, jablko, Jeruzalem, halušky, králi ,darovať, lekáreň, banka, ozdoby,
doma, hviezda, anjeli, advent, dážď, Ježiš, svet, koláč, Ján, pes, zajac, dym, tím, komín, kaša, list, dvor, deti, ale, môj, auto, voľba, ryby, rys, rak, let, ruža, my, lakeť,
astry, asi, tvar, zlá, brak, kýl
Vanesa Kekeláková, 6. A

K. Stašová, 6. B
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