Číslo 1/2017

Ročník XIX.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné
Všetkým občanom Sihelného i rodákom, prajeme požehnané veľ konočné sviatky.
Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Sihelnom

DOTKNÚŤ SA JADRA VEĽKEJ NOCI
Drahí rodáci, čo sa vám vynorí ako prvé pri slovách Veľká noc? Pôst? Dlhé obrady? Prázdniny? Voľno? Návštevy? Maľované
vajíčka? Oblievačka? Šibačka? To všetko sú len symboly a za nimi ukryté väčšinou povrchné veci. A mnohí ľudia zostávajú
len pri nich! A tak nejdú do jadra Veľkonočného tajomstva... Ozaj, viete v čom ono spočíva?
Raz sa Adam a Eva chceli stať bohmi. Diabol im pošepkal, že sa to dá a pomerne ľahko: Len treba zjesť ovocie. I zjedli a stala sa strašná
tragédia. Postihlo to ľudstvo
vo všetkých smeroch... Hrozné dôsledky tohto činu cítime
i dnes. Dá sa to dať po diablovi a jeho spojencoch do poriadku? Dajú sa odčiniť následky hriechov? Dajú! Boh to dokáže!

Raz prišiel medzi nás Boh,
ktorý si zobral ľudské telo. Volal sa Ježiš Kristus a za všetko
zaplatil. Svojim životom. Ba
dokonca Boh nám naplnil pradávnu ľudskú túžbu a je možné byť ako Boh. Vďaka Ježišovi. Čo on dosiahol? Čo na Veľkú noc spustil?
Človek vždy túžil žiť večne, ale nešlo to... Vidíme, ako
život narastá: od vírusov, cez

rastliny, živočíchy až k človekovi. Ale tu to končí. Pozemský život narazil na hranice!
No vďaka Ježišovi a udalostiam na Veľkú noc sa ešte niečo mimoriadne stalo. Urobil
sa skok v evolúcií, v kvalite života a on nám ponúkol večný,
opakujem večný život. V nádhere, kráse, pokoji, v nevídaných schopnostiach... Môžeme teda večne žiť a mať neslýchané vlastnosti.

A to je to tajomstvo Veľkej
noci. A to sa oplatí riadne osláviť! Takže vám prajem, aby ste
nezostali len na povrchu týchto sviatkov, ale pochopili radosť, ktorá ide zo zmŕtvychvstania! Vojdite do jadra sviatkov, do prameňa radosti a tešte sa, že Boh aj s vami v nebi
počíta.
S pozdravom ostáva
váš Jozef Luscoň.
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Samospráva obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ROZHODOVALO
UZNESENIA zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (OZ), ktoré sa uskutočnilo 23. 9. 2016 o 16 00 hodine v zasadačke Obecného úradu Sihelné (OcÚ)
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie
1. Prehľad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdobie II. štvrťroka 2016
2. Polročnú správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti
od januára do júna 2016.
3. Stanovisko kontrolóra k prvej
úprave programového rozpočtu
Obce Sihelné na rok 2016.
4. Stanovisko kontrolóra k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie Obce Sihelné v roku 2016.
5. Žiadosť pani Dáše Chudiakovej, bytom Sihelné 122 o zrušenie nároku na odmenu za výkon
funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva.

D. Ukladá
1. Vyplatiť pohľadávky voči
Združeniu bývalých urbarialistov obce Sihelné, pozemkové spoločenstvo, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy č. 1/2011.
E. Schvaľuje
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné.
2. Prvá úprava programového
rozpočtu obce Sihelné na rok
2016.
3. Prvá úprava rozpočtu príspevkovej organizácie Obce Sihelné v roku 2016
4. Žiadosť pána Ľubomíra Obrka, bytom Sihelné 485/6 o predlženie nájomnej zmluvy na dva
roky.

5. Žiadosť pána Michala Maslaňáka, bytom Sihelné 485/11
o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
6. Žiadosť firmy Mazurák s.r.o,
o predlženie nájomnej zmluvy
v priestoroch Požiarnej zbrojnice na dva roky.
7. Žiadosť pána Mariana Pitáka,
bytom Sihelné 494 o zriadenie
prevádzky Textil Anna.
8. Žiadosť pána Mariana Pitáka,
bytom Sihelné 494 o schválenie
otváracích hodín Textil Anna.
9. Žiadosť pani Márie Sušienkovej,
bytom Sihelné 215/1 o predlženie
nájomnej zmluvy na jeden rok.
10. Za členov Rady školy pri materskej škole pána Petra Staša
a Ľuboša Vonšáka.

11. Schválenie rozpočtu na oslavu 90. výročia založenia DHZ
vo výške 2500 €.
12. Podmienky v ktorých sa určuje minimálny počet 15 detí
na to, aby materská škola mohla byť otvorená počas prázdnin.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť pána Milana Fernézu,
bytom Trstená, Ústie nad priehradou č. 63 o odkúpenie obecného pozemku v k.ú. Sihelné.
Obecné zastupiteľstvo obce Sihelné rozhodne až po dohode
a na základe súhlasného stanoviska s overenými podpismi podielnikov.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce

UZNESENIA zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (OZ), ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 2. 2017 o 16 00 hodine v zasadačke
Obecného úradu Sihelné (OcÚ)
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie
1. Dôvodovú správu k návrhu
zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Sihelné.
2. Prehľad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2016.
3. Žiadosť pána Ľuboša Brandisa, bytom Sihelné 576 o podanie informácii pripojenia jeho
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
B. Súhlasí
1. Že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie.
D. Ukladá
1. Obecnému úradu v Sihelnom
zabezpečiť vypracovanie konceptu i návrhu územného plánu
obce (ÚPN – O) Sihelné podľa
schváleného zadania.
2. Premerať novo vyasfaltované obecné cesty a zistiť ich skutočnú výmeru pre zmluvu o spoločnom financovaní a o vzájomných právach a povinnostiach
pri asfaltovaní ciest medzi Obcou Sihelné a OVS, a.s.
3. Vyžiadať dohodu medzi obcou Sihelné a OVS, a.s. o spoločnom využívaní prameňov a vodovodu.
4. Vyhlásiť v miestnom rozhlase, kto má záujem o prenájom
nebytových priestorov v budove

Kultúrneho domu v pivničných
priestoroch.
E. Schvaľuje
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné.
2. Zadanie pre vypracovanie
územného plánu obce (ÚPN
– O) Sihelné.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Sihelné na roky 2017 – 2023.
4. Žiadosť pána Jozefa Vonsa,
bytom Sihelné 215/4 o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky
5. Žiadosť pani Františky Oxenhofer Ritkovej, bytom Sihelné 215/8 o predlženie nájomnej
zmluvy na tri roky.
6. Žiadosť pani Aleny Mgr. Vojtašákovej, bytom Sihelné 215/9
o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
7. Žiadosť pani Anny Timekovej, bytom Sihelné 485/9 o predlženie nájomnej zmluvy na 10.
rokov.
8. Žiadosť pána Henricha Bečára, bytom Drietoma 182 o predlženie nájomnej zmluvy na v budove požiarnej zbrojnice na jeden rok.
9. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o navýšenie rozpočtu
na zakúpenie škrabky do školskej jedálne vo výške 1 240 €.
10. Žiadosť pani Lýdie Mgr. Bujnovej, bytom Sihelné 485/3
o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
11. Žiadosť pani Patrície Rajniakovej, bytom Sihelné 485/10

o predlženie nájomnej zmluvy
na tri roky.
12. Žiadosť pani Jarmily Jarošovej, bytom Sihelné 215/2 o predlženie nájomnej zmluvy na tri
roky.
13. Žiadosť pani Evy Mazurákovej, bytom Sihelné 215/7 o predlženie nájomnej zmluvy na tri
roky.
14. Žiadosť pani Marcely Vronkovej, bytom Sihelné 62 o zriadenie prevádzky „Potraviny
Marcela Vronková“.
15. Žiadosť pani Marcely Vronkovej, bytom Sihelné 62 o schválenie otváracích hodín v prevádzke „Potraviny Marcela
Vronková“.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť pani Agnesy Brišákovej, bytom Sihelné 308 o prenájom jednoizbového bytu v bytovej jednotke 215 z dôvodu nedostatku bytov. Vaša žiadosť je evidovaná v poradovníku žiadosti bytov.
2. Žiadosť pána Sochu Ľubomíra, bytom Kolónia 359/24 Lokca o predlženie nájomnej zmluvy v budove Kultúrneho domu
v pivničných priestoroch. V prípade, ak sa do 30 dní neprihlási nový nájomca, obecné zastupiteľstvo mu predlží nájomnú
zmluvu na tri roky.
3. Projekt výstavby zberný dvor
za budovou CZŠ v Sihelnom.
4. Predloženú zmluvu medzi Obecným úradom Sihelné
a OVS, a.s. Dolný Kubín o vzájomných právach a povinnostiach pri

asfaltovaní ciest, kde celková suma práce za asfaltovanie miestnych komunikácii predstavuje
36 320,98 €.
M. Konštatuje
1.
a) Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN
– O) Sihelné vyjadruje všetky základné požiadavky obce na riešenie
územného plánu obce.
b) Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce Sihelné bol prerokovaný v súlade
so zákonom č. 50/76 Zb. v platnom znení, ako i s vyhláškou
č. 55/2001 Z.z.
c) Návrh zadania bol zverejnený pre uplatnenie pripomienok
zo strany fyzických a právnických osôb.
d) Do návrhu zadania boli premietnuté obcou akceptované
pripomienky v zmysle „Vyhodnotenia pripomienok dotknutých obcí, orgánov a právnických osôb“ a „Vyhodnotenia pripomienok občanov, fyzických
a právnických osôb...“.
e) Okresný úrad Žilina, Odbor
výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
vydal k návrhu zadania kladné
stanovisko.
2. Že uznesenie D/1 zo zasadania
OZ z16. 12. 2016 kvôli nevyplatenému nájmu združeniu bývalých
urbarialistov obce Sihelné za prenájom pozemku podľa zmluvy
č. 1/2011 nebolo splnené.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
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OBECNÝ PLES 2017
Obecný ples sa uskutočnil 7. 1. a tak sme začali plesovú sezónu aj u nás.
O zábavu sa starala skupina
Formát a domáci hudobníci. Keďže sa ples uskutočnil ešte vo vianočnom období celý program sa
niesol v tomto duchu. Pri vstupe
do sály sa návštevníci mali možnosť odfotiť v tradičných domácich
sánkach, fotografiu si odniesli domov ako pamiatku. Celý ples bol

obohatený súťažným programom,
počas ktorého boli súťažiaci odmenení. Všetci zúčastnení zároveň boli zaradení do súťaže o Najkrajší tanečný pár, ktorý dostane
welnenes pobyt v penzióne Beskydy. Túto súťaž vyhrali manželia
Stašovci. Vyvrcholením plesu bola bohatá tombola.

UZNESENIA zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (OZ), ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 3. 2017 o 16 00 hodine v zasadačke
Obecného úradu Sihelné (OcÚ) – skrátené
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie
1. Polročná správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od júna
do decembra 2016.
2. Správu z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 12.
2016.
E. Schvaľuje
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné.
2. Odkúpenie pozemkov pod
miestne komunikácie v lokalite
vyšný koniec.
3. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity Materskej
školy,“ ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
– Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

– Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
– Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
4. Žiadosť pani Pindjakovej Jany,
bytom Sihelné 440 o prenájom
priestorov Kultúrneho domu v Sihelnom za účelom zriadenia pivárne a kaviarne. Podľa osobitného zreteľa má obec záujem podporovať spoločenský, športový a kultúrny život v obci, žiadateľka ponúka organizovanie rôznych turnajov a podporu obecného športového klubu.
5. Žiadosť pani Skurčákovej Márie, bytom Sihelné 485 o predlženie nájomnej zmluvy na tri roky.
6. Žiadosť Folklórneho súboru Sihelček o preplatenie nákladov na regionálnu súťaž „Oravské krpčeky.“

7. Žiadosť DHZ Sihelné o organizovanie tanečnej zábavy – majáles.
8. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na SO
– názov projektu: Stavebné úpravy Kultúrneho domu v obci Sihelné
– výšku spolufinancovania 5%
– výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z oprávnených výdavkov: 31 515 €.
Kod Výzvy: OPKZP-P04_SC431
_2015-6
F. Neschvaľuje
1. Projekt Zberný dvor za budovou
Cirkevnej základnej školy v Sihelnom.
Poslanci, ktorí schvaľujú žiadosť
na projekt zberný dvor za budovou
CZŠ v Sihelnom: Mgr. Ľubomíra
Nováková, Mgr. Ľubomír Luscoň,
Ľuboš Vonšák, Dáša Chudjaková;
Poslanci, ktorí neschvaľujú žiadosť na projekt zberný dvor za budovou CZŠ v Sihelnom: Marián
Staš, Jozef Ferníza, Peter Staš;

Poslanci, ktorí sa zdržali hlasovania: Bc. Vladimír Bielak, Dušan
Grobarčík
Projekt nebol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
2. Žiadosť pána Bielaka Miroslava, bytom Sihelné 25 o prenájom
priestorov Kultúrneho domu v Sihelnom.
3. Žiadosť pána Vonšáka Jozefa,
bytom Or. Polhora 1108 o prenájom priestorov Kultúrneho domu
v Sihelnom.
4. Žiadosť pani Chudiakovej Jany, bytom Sihelné 407 o prenájom priestorov Kultúrneho domu v Sihelnom.
5. Žiadosť Brezoňáka Jozefa, bytom Sihelné 29 o prenájom priestorov Kultúrneho domu v Sihelnom.
G. Ruší
1. Uznesenie F/3 zo zasadania OZ
z 10. 2. 2017 ohľadom neschválenia projektu Zberný dvor za budovou CZŠ.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
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ROZ P O Č E T OB C E SIHE L NÉ 2 017 – 2 019
ROZPOČET V EURÁCH

Skutočnosť
2014

Skutočnosť
2015

Očakávaná
skut. 2016

Rozpočet
2016

Rozpočet
2017

Rozpočet
2018

Rozpočet
2019

BEŽNÉ PRÍJMY
BEŽNÉ VÝDAVKY

670 305,70
493 988,50

BEŽNÝ ROZPOČET
755 661,34 723 616,56
611 340,91 565 951,54

716 867
522 536

800 397
548 168

850 744
549 543

893 027
574 519

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
BH/Rekonštrukcia a modernizácia
Cintorín/Nákup pozemkov
IBV Nižný koniec/Nákup pozemkov
MK/Realizácia nových stavieb
KD/Prístavby, nadstavby, staveb. úpravy
Vodovod/Realizácia nových stavieb

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
210 195,05
677,10
0
372 856,21
95 196,00 37 786,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
448,22
1 648,66
0
0
111 092
6 678
0
30 000

0
167 138
15 000
3 000
7 346
0
0
0

0
223 677
15 750
3 150
7 713
48 918
116 646
31 500

0
283 397
0
0
0
0
145 322
138 075

0
303 848
0
0
0
0
52 679
251 169

FINANČNÝ ROZPOČET
662,70
36 425,98
29 997,58 22  552,76
17 474,80 12 105,60
7 966,56
6 638,80
4 556,22
3 808,36

0
27 193
14 500
8 125
4 568

0
28 552
15 225
8 531
4 796

0
17 804
3 811
8 957
5 036

0
14 660
0
9 384
5 276

FINANČNÉ PRÍJMY
FINANČNÉ VÝDAVKY
Splácanie finančného prenájmu
Splátka úveru
ŠFRB/splátka úverov dlhodobých

49 522,54
31 451,31
18 948,84
7 966,56
4 535,91

Odkaz: www.obecsihelne.sk/dokumenty/hospodarenie-obce/

V Sihelnom dňa 16. 12. 2016

Rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 – 2019
ROZPOČET V EURÁCH

Skutočnosť
2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

59 464,04

Skutočnosť Očakávaná
2015
skut. 2016
BEŽNÝ ROZPOČET
68 294,42 65 607,17

Rozpočet
2016

Rozpočet
2017

72 235

Rozpočet
2018

Rozpočet
2019

75 854 79 646,49

83 628,81

Odkaz: www.obecsihelne.sk/dokumenty/hospodarenie-obce/

V Sihelnom dňa 16. 12. 2016

H O S P O D Á R E N I E O B C E S I H E L N É 2 0 16
PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2016
OBCE SIHELNÉ V EURÁCH
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

Bežný rozpočet v eurách
2016
čerpanie
819 813
-646 073

2016 upr.
rozpočet

Kapitálový rozpočet v eurách
2016
% plnenie

750 817
613 346

109,19
105,42

2016 upr.
rozpočet

2016
čerpanie

2016
% plnenie

0
-66 345

0
151 777

0
43,71

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

847 476

792 316

107

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

-739 486

792 316

93,40

-2 537
0

700
18 000

362,41
0

-8 900
-170
-25 987

8 900
7 346
0

0
2,31
0

-25 751
0

86 831
30 000

29,66
0

0
-66 345

0
151 777

0
43,71

Program 1: Plánovanie, manažment
Program 2: Propagácia a reklama
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Miestne komunikácie
Program 8: Školstvo
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Sociálne služby
Program 13: Administratíva
Spolu príjmy
Spolu výdavky

41 499
27 663
-27 068
27 193
ROZPOČET CELKOM V EURÁCH

-53 371
-2 681
-46 846
-131 928
-19 113
-33 765
18 709
-168 053
-15 873
-15 228
-9 187
-7 013
-99 562
819 813
-646 073

51 772
3 179
45 637
123 701
13 863
31 760
19 031
177 317
15 823
16 670
12  293
6 929
94 771
750 817
613 346

66,66
99,54

103,09
84,43
102,65
106,65
137,87
106,31
98,31
94,78
100,32
91,35
74,73
101,22
105,05
109,19
105,42
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Fašiangová veselica

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek, ktorú sme si spievali dňa 18. 2. 2017 v kultúrnom dome v Sihelnom.
Klub dôchodcov pripravil fašiangové stretnutie, s typickými fašiangovými dobrotami ako sú šišky,

fánky, buchty, no nechýbal ani čaj či
vínko. O program sa postarali hudobníci z obce. Vyvrcholením bola

tombola, po ktorej pokračovala voľná zábava. Ďakujeme všetkým zúčastneným ako aj organizátorom.

ŠANCU DOSTAŤ PENIAZE NA ZBERNÝ DVOR
SME ZMIETLI ZO STOLA
Začarovaný kruh ? Kocúrkovo ? Sihelné...
Už dlhší čas sa nám v obci nedarí dohodnúť na niečom, čo by posunulo obec dopredu. Problém s odpadom
máme v našej obci dlhodobo. Neviem, či je ochota riešiť to. Veľa občanov to rieši po svojom. Naloží odpad
na vlečku, vyvezie do lesa, prípadne potoka. Zdochliny sa našli v lese. Niektorí ho vyložia vyše domu a zapália . Aj plasty. Máme separovaný zber a možnosť dať tento rakovinotvorný odpad zneškodniť alebo zrecyklovať. Je to riešenie ? Uvedomujeme si, že zhoršujúce sa životné prostredie vplýva na naše zdravie ? Na počasie ? Taký vietor, aký fúka teraz , tu nikdy nebol. A dažde, ktoré ničia polia, cesty, domy ? Rozmýšľali ste niekedy, prečo sa to deje ? Aj my máme často na tom svoj podiel viny. Už to nie je ako kedysi, keď pár smetí niekde zhnilo. Dnešné tony odpadu ničia našu planétu aj našou vinou.
Zákon ukladá každej obci nad 2000 obyvateľov zriadiť zberný dvor. My, poslanci , sme boli postavení pred
veľmi ťažké rozhodnutie za vás všetkých. Hlasovať za zberný dvor za školou alebo nie. Pán starosta prizval
na zasadanie projektanta, ktorý nám celú situáciu objasnil, vysvetlil. Zároveň sme vedeli, že máme poslednú šancu dostať peniaze na zberný dvor od EÚ. V cene dvora bola aj technika , miestnosť pre správcu. Podmienkou je udržateľnosť dvora 5 rokov, za ten čas by sa hľadalo iné riešenie. (v poslednej zápisnici je viac)
Vážení občania, čo navrhujete? Ako by sa mal vyriešiť tento problém ? Prázdne reči o inom pozemku nepomôžu. Chceme situáciu vyriešiť. Inak nás čaká pokuta, ktorá pôjde z našich peňazí.
Čakáme na vaše nápady, ak viete o nejakom pozemku, ktorý by vyhovoval, dajte nám vedieť. Ale už to zaplatíme my, z našich daní. Možno sa potom niekomu pekne poďakujeme. Hlavne, keď zistíme, že sme za tie
peniaze mohli mať v obci niečo iné.
Nápady posielajte na adresu: ousihelne@orava.sk.
Ľ. Nováková
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» www.obecsihelne.sk – celé VZN je zverejnené na webe obce v časti dokumety » platné nariadenia

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
» » » ČO PRINIESOL OBCI?
Dňa 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť a platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
Nový zákon priniesol nový systém do odpadového hospodárstva aj našej obce.
Zmeny ktoré sa týkajú aj
občanov našej obce sú:

striedky obce a tým môžeme
obecné financie lepšie využiť napr. na nový chodník, nové ihrisko pre deti alebo novú oddychovú zónu v obci.

» Nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sihelné (ďalej len „VZN o odpadoch“).

Došlo k zmene aj v poplatkoch:
na území obce sa zaviedlo spoplatnenie drobného stavebného odpadu. Spoplatnenie drobného stavebného odpadu prikazuje zákon
a berme to ako fakt.

» Dôslednejšie dodržiavanie VZN
o odpadoch.

Ďalšia významná zmena je v nakladaní s biologickým odpadom – každá domácnosť je povinná kompostovať svoj biologický odpad – dokázateľne. Ak rodina kompostuje,

» Popis systému odpadového
hospodárstva na webovej stránke
obce.
» Snaha postupne znižovať
produkciu komunálneho odpadu.
» Zlepšenie pri triedení
základných zložiek odpadov
– papier, plasty, sklo, kovy
a tetrapaky.
» Spoplatnenie drobného
stavebného odpadu.
» Povinnosť pre každú domácnosť
kompostovať svoj bioodpad
na svojom pozemku.
» Zavedenie zberu jedlých olejov
a tukov.
» Zber pneumatík od občanov
Prísny zákaz tvorby čiernych
skládok.
» Pokuta pre občanov až do výšky
1500 €, pri porušení ustanovení
VZN odpadoch.
» Pokuta pre podnikateľov až
do výšky 6 638 € ak porušia VZN
o odpadoch obce.
Každý občan našej obce je povinný začať vnímať svoj odpad,
ktorý vyprodukuje, že je jeho. Má
povinnosť s týmto odpadom naložiť podľa nového VZN o odpadoch.
Je veľmi dôležité aby sme
začali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť odpad (najmä papier,
plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky).
Čím viac budeme odpadu triediť, tým viac budeme šetriť pro-

odzrkadlí sa to aj v množstve odpadu, ktorý skončí v kuka nádobe a následne na skládke odpadov.
Zakazuje sa tvorba čiernych skládok – upozorňujem občanov, že ak
sa takáto skládka v našej obci nájde – obci hrozí pokuta od 4000 €
– takže zase nezostane na dôležité
veci v obci … .
Zmena nastala aj v zbere pneu
matík. Obec nie je oprávnená
odoberať odpadové pneumatiky od občanov ani v prípade, ak
je v obci zberný dvor. Odpadové
pneumatiky musia prevziať distribútori pneumatík (pneuservis, autoservis). Distribútor je

povinný zabezpečiť na svojich
predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia
pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.
A na záver dávam do pozornosti pokuty v novom všeobecne záväznom nariadení o odpadoch, ktoré sa pohybujú pre občanov až do výšky 1500 €, pri porušení ustanovení všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch a pokuta pre podnikateľov až do výšky
6 638 €, ak porušia VZN o odpadoch obce.
Spracovala: Ing. Ďurišová

VZN č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území
obce Sihelné

Prinášame skrátené platné VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sihelné (ďalej len „VZN o odpadoch“) dôležitý pre obyvateľov obce.
Celý text nariadenia o odpadoch je zverejnený na webe obce Sihelné:
www.obecsihelné.sk v časti dokumenty » nariadenia.

§ 4 Vymedzenie základných pojmov
Odpad – je hnuteľná vec alebo látka,
ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej
zbaviť alebo je v súlade so zákonom
o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Biologicky rozložiteľný odpad – je
odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym
spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad
zo záhrad a parkov.
Biologický odpad – je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad
z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný
odpad z potravinárskych podnikov.
Nebezpečný odpad – je odpad, ktorý
má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť
uvedenú v prílohe osobitného predpisu.
Komunálne odpady – sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Zložka komunálnych odpadov – je ich
časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Triedený zber komunálnych odpadov
– je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
Zmesový komunálny odpad – je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Drobný stavebný odpad – je odpad
z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú
osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Kompostovací zásobník – je nádoba,
ktorá slúži na skompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Zásobník pozostáva z vrchnáku, vetracích otvorov
a je bez dna, priamo spojený so zemou.
Pôvodca odpadu – je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká
alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov… .

§ 5 Všeobecné pravidlá nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli
na území obce, zodpovedá obec.
Náklady obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi a tým následné znižovanie množstva
zmesového komunálneho odpadu.
Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi v obci súlade s týmto VZN … .
Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
– zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
– užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu
v obci,
– ukladať komunálny odpad alebo ich
oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené
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NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.
Prísne sa zakazuje iné nakladanie
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako je určené zákonom
o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:
– uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom
mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,
– zneškodniť komunálny odpad alebo
zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
– zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad,
– zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu,
– zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
– zneškodňovať spaľovaním biologicky
rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu,
na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona
o odpadoch,
– spaľovať komunálny odpad na voľnom
priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
– ukladať do zberných nádob určených
obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,
ukladať do zberných nádob určených
na triedený zber komunálneho odpadu
zložku komunálneho odpadu, pre ktorú
nie je nádoba určená,
– ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov,
elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení,
– vykonávať zber oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu (odpady
z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie
a akumulátory) bez zariadenia na zber
odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo
ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných
batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov, vykonávať ich zber na území
obce môže len ten, kto má okrem zmlu-

vy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania
o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
DRUHÁ ČASŤ SYSTÉM ZBERU
A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI
DRUHMI ODPADU
§ 6 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Komunálne odpady vrátane oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú
do skupiny 20.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný
pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
Náklady na zabezpečenie zberných
nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša
výrobca vyhradeného výrobku, príslušná
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zakazuje sa:
– ukladať do zberných nádob určených
obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho
odpadu zložku komunálneho odpadu,
pre ktorú nie je nádoba určená,
– ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení,
– vykonávať zber oddelene zbieraných
zložiek komunálnych odpadov patriacich
do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá
nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch.
§ 7 Nakladanie so zmesovým
komunálnym odpadom
Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:
– fyzické osoby – občanov, ktorí majú

v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
– fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické osoby, ktorí majú sídlo
alebo prevádzku na území obce.
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi
obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 l. Pôvodcovia komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo obyvatelia bytového domu si môžu vybrať veľkosť zbernej nádoby len po dohode všetkých pôvodcov.
Keď sa pôvodcovia nedohodnú, obec prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť zbernej nádoby na 110 l .
Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné
nádoby:
1 nádoba o objeme 110 litrov pre každý
rodinný dom,
1 nádoba o objeme 110 l pre každý byt
v bytovom dome.
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so
zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi. Zberné nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu si každý občan zabezpečí sám, na vlastné náklady.
Každý pôvodca je povinný používať
na zmesový komunálny odpad len typ
zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.
Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby.
Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba
zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu,
nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.
Zber, prepravu a zneškodňovanie
zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne organizácia, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu na zber odpadov.

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu
zvozu organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Harmonogram zvozu je zverejnený
na webovom sídle, úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
§ 8 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
K drobnému stavebnému odpadu, ktorý
vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku za množstvový
zber drobných stavebných odpadov určí
obec vo všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne, ktoré obec určí v harmonograme zberu a vyhlási minimálne 2
týždne vopred obvyklým spôsobom.
Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň odplatne odovzdať
drobný stavebný odpad do pristavenej
zbernej nádoby.
Zberné miesto na drobný stavebný
odpad sa nachádza za Základnou školou
v Sihelnom.
Zakazuje sa ukladať drobný stavebný
odpad do nádob a vriec určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby a vrecia.
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných
stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber drobného stavebného odpadu, ktorá má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.
§ 9 Nakladanie s odpadmi z obalov
a z neobalových výrobkov
(papier, plasty, sklo a kovy)
Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša
do 30. júna 2016 obec.
Pokračovanie – s. 8
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VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sihelné
Dokončenie – s. 7
Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1.
júla 2016 organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
Organizácia zodpovednosti výrobcov
znáša všetky náklady na zber, prepravu
a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.
Organizácia zodpovednosti výrobcov
nemusí uhradiť náklady na triedený zber,
ak sa v ňom nachádza škola viac ako 50 %
odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.
Organizácia zodpovednosti výrobcov môže v ustanovených prípadoch
uhrádzať len výšku obvyklých nákladov
na triedený zber odpadov.
Triedený zber odpadov:
z papierových obalov a neobalových výrobkov, … sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:
Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených
zberných nádob (kontajnerov) a školského zberu.
Obec určuje na triedený zber papiera
modré plastové kontajnery, nádoby:
– kontajner (nádoba) o objeme 1100 litrov
s vývozným intervalom 1-krát za mesiac
podľa harmonogramu vývozu odpadov.
Zberné kontajnery, nádoby musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej
20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery, zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Do papiera patria: noviny, časopisy,
knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.
Do papiera nepatria: samoprepisovací
a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný,
znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.
Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob
na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem
a zaberali čo najmenej miesta.
Z plastových obalov a neobalových výrobkov, … – plasty – O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom vriec mobilného zberu. Plasty sa zbierajú spoločne s kovovými obalmi a VKM do vriec.
Obec určuje na triedený zber plastov
vrecia:
– vrece pre rodinné domy, bytové domy
s vývozným intervalom 1- krát za mesiac
podľa harmonogramu vývozu odpadov.
Do plastov patria: fólie, plastové oba-

ly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká
od mlieka, fľaše, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky.
Do plastov nepatria: podlahové krytiny,
guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené
biologickým odpadom, a pod.
Obaly z plastov musia byť stlačené
a uložené do nádob na odpad tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej
miesta.
Zo sklenených obalov a neobalových
výrobkov, …– sklo – O, sa uskutočňuje
nasledovným spôsobom:
Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných
kontajnerov.
Obec určuje na triedený zber skla zelené
plastové kontajnery:
– nádoba o objeme 1100 litrov s vývozným intervalom 1 - krát za mesiac a krát
v júli – septembri (14 vývozov).
Zberné kontajnery, nádoby musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej
20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery, zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené
nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre,
okenné sklo a pod.
Do skla nepatria: keramika, porcelán,
zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo (far
bami, potravinami) a pod.
Z kovových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo
odpadu 20 01 40 – kovy – O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a vriec. Kovy sa zbierajú spoločne s plastmi a VKM do vriec.
Obec určuje na triedený zber kovov
červené plastové kontajnery a vrecia:
– vrece s vývozným intervalom 1- krát/mesiac
– nádoba o. objeme 1100 litrov s vývozným intervalom 1 - krát za mesiac,
Zberné kontajnery musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x
25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na kontajnery na viditeľnom
mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký
odpad sa využíva.
Do kovov patria: plechovky a konzervy, kovové súčiastky, drôty, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, obaly z kovov očistené
o ich obsah.
Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovy.
Konzervy a plechovky pred odovzdaním
do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby
v nich nezostali zvyšky jedál.
Z obalov a neobalových výrobkov z viac
vrstvových kombinovaných materiálov

na báze lepenky VKM (ďalej len „VKM“),
ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 03
– viacvrstvové kombinované materiály
na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) – O, sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:
Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom vriec. VKM sa zbiera spoločne s plastmi a kovmi do vriec.
Obec určuje na triedený zber vrecia
– vrece s vývozným intervalom 1 - krát
za mesiac
Do VKM patria: viacvrstvové obaly
od mlieka alebo džúsov, smotany a iných
potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
Do VKM nepatria: znečistené VKM,
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových
polievok. Obaly z VKM musia byť čisté,
stlačené a uložené do nádob na odpad
tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali
čo najmenej miesta.
Harmonogram zvozu jednotlivých
triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce Sihelné a úradnej tabuli obce.
Zakazuje sa odovzdať papier, plasty,
kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávení výkupcovia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou a zároveň zmluvu
s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Obec môže využívať spoločné zberné nádoby na zber komodít ako sú plasty, kovy a akékoľvek viacvrstvové kombinované materiály len v prípade ak vyzbierané zložky budú následne roztriedené.
§ 10 Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
– biologicky rozložiteľný odpad zo záh
rad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
– biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania,
– jedlé oleje a tuky z domácností.
Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záh
rad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to
určené alebo ho spaľovať.
Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b)
bod 1 zákona o odpadoch nezabezpečuje
vykonávanie triedeného zberu biolo-

giccky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania.
Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b)
bod 3 zákona o odpadoch zabezpečuje
vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch v prípade individuálnej bytovej výstavby, obec zabezpečí kompostovací
zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti
kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci.
§ 11 Kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Kompostovať v kompostovacom zásobníku na vlastnom pozemku je možné biologické odpady zo záhrad (napr. tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina atď...) a biologický
odpad z kuchyne (napr. zvyšky z čistenia
ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové
vrecúška, škrupiny z vajec atď...).
Obec z dôvodu preukázania splnenia podmienok výnimky podľa § 81
ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch
uzatvorí s obyvateľmi písomné dohody
o kompostovaní ich vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v kompostovacích zásobníkoch. V dohode o kompostovaní si obec určí podmienky nakladania vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Dohodu o kompostovaní podpisuje s obcou jeden spoločný zástupca za všetkých
obyvateľov žijúcich v domácnosti.
§ 12 Nakladanie s biologickými roz
ložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom od prevád
zkovateľa kuchyne
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá
za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom, ktorého je pôvodcom. …
Zakazuje sa:
– dávať tento odpad do nádob určených
na zber komunálnych odpadov v obci,
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Projekt „CELOPLOŠNÉ ROZMIESTNENIE SÍL A PROSTRIEDKOV
HASIČSKÝCH JEDNOTIEK“.
ide o dotáciu na rekonštrukciu a obnovu hasičských budov.

» Projekt „ZVYŠOVANIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔLOK“, kde sme prešli prvým kolom, zvládli sme projektový zámer a do 18. 4. posielame žiadosť na prístavbu materskej škôlky.

– používať drviče biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu;
tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa
tento odpad vypúšťa, s používaním
drviča súhlasí a používanie drviča je
upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
– zbaviť použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie,
– kŕmiť zvieratá kuchynským a reštau
račným odpadom. Zákaz skrmovania sa
vzťahuje aj na zvieratá v ZOO a zvieratá
v útulkoch.
§ 13 Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Do jedlých olejov a tukov patria oleje
a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky
masla či tuku.
Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky,
ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom
a ukladať na verejné priestranstvá, resp.
k odpadovým nádobám a kontajnerom
na komunálny odpad.

Na území obce je zabezpečený zber
použitých jedlých olejov a tukov.
Odpad je vyvážaný podľa potreby
na základe harmonogramu zberu odpadu a zároveň vyhlásenia jeho vývozu na webovom sídle obce úradnej tabuli obce.
Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje
v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na určenom mieste obcou. Oleje
a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach
s funkčným uzáverom, ktoré si zabezpečujú
občania samostatne.
Prepravu a zneškodňovanie odpadu uvedeného v odseku 1 zabezpečuje
výhradne spoločnosť, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých
olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
§ 14 Nakladanie s objemným odpadom
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad
používaných na území obce (napr. starý
nábytok, sedačka, koberce,...).
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec
zabezpečí u zmluvného partnera um-

iestnenie veľkokapacitných kontajnerov
na miestach a v intervaloch vývozu
určených obcou.
Obec zabezpečí informovanosť
občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé
spôsoby oznamovania.
§15 Nakladanie s odpadom z domác
ností s obsahom škodlivých látok
Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä:
použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické
látky, pesticídy a chemické prípravky
na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, handry a rukavice znečistené
olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami.
Zhromažďovanie a preprava odpadov
s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
Pre tento účel obec zabezpečí
„u zmluvného partnera“ umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera na mieste
určenom obcou.
Obec zabezpečí informovanosť ob
čanov v dostatočnom časovom predstihu

o zbere odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
Vytriedené odpady s obsahom škodli
vín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených
na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN.
§ 16 Nakladanie s textilom
Do textilu a šatstva patria čisté šatstvo
a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná
bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu
(klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu.
Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych
zberných kontajnerov. Nádoby sú
vyvážané podľa potreby.
Do nádob na triedený zber textilu je
zakázané ukladať iné druhy odpadov.
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zne
škodňovanie odpadu z textilu môže
vykonávať organizácia zodpovedná
za zber komunálneho odpadu, ktorá má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.
Pokračovanie – s. 10

10. strana / 7. 4. 2017

Sihelník 1

Samospráva obce / Životné prostredie

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sihelné
Dokončenie – s. 9
§ 17 Nakladanie s elektroodpadmi z do
mácností
Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – N,
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky – N,
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti – N,
20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 – O … .
Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady:
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
Počas celého roka sú občania povinní
elektroodpad od fyzických osôb ukladať
na určenom mieste obce, do nádob organizácie zodpovednej za zber tohto odpadu.
Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených
na komunálny odpad z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a sta
novištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať
jednotlivé časti.
Elektroodpady je možné odovzdať aj
v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j.
odobratie elektroodpadu z domácností
od jeho držiteľa:
– pri predaji nového elektrozariadenia
na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania poplatku alebo inej služby,
ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie,
– v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti
zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
Prostredníctvom mobilného zberu
môžu občania v stanovený deň určeným
spôsobom bezplatne odovzdať elektroodpad na určenom mieste.
Obec zabezpečí informovanosť ob
čanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby
oznamovania.

Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná
technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, predajné automaty a pod.
Do elektroodpadu nepatria: plynové
variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny
odpad, či iné odpady.
§ 18 Nakladanie s batériami a akumu
látormi
Použité batérie a akumulátory, ktoré sú
súčasťou elektroodpadu z domácností sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
Zhromažďovanie a preprava batérií
a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov
s obsahom škodlivín.
Vytriedené batérie a akumulátory je
zakázané:
a)ukladať do zberných nádob určených
na KO z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a sta
novištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektov ako ustanovuje toto VZN (tzv. pouličným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať
jednotlivé časti.
Prenosné a automobilové batérie
a akumulátory je možné odovzdať aj
v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber
použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely
vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu
na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
Prenosné batérie a akumulátory je
možné odovzdať aj na zbernom mieste
batérií a akumulátorov, ktoré sa nachádza v Coop jednota… .
Do použitých batérií a akumulátorov
patria: prenosné (gombíkové, tuškové,
...) a automobilové batérie a akumulátory.
Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory,
iné odpady s obsahom škodlivých látok
ako sú samotné batérie a akumulátory,
odpady, zmesový komunálny odpad, či
iné odpady.

§ 19 Nakladanie s nespotrebovanými
liekmi a zdravotníckymi pomôckami
… Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné
odovzdať do verejných lekární, ktoré sú
povinné ich zhromažďovať.
Lieky a zdravotnícke pomôcky
nespotrebované fyzickými osobami je
povinná zhromažďovať verejná lekáreň,
ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu pre
kontrolu liečiv.
Nespotrebované lieky je zakázané:
vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich,
vyhadzovať na verejné priestranstvá obce.
§ 20 Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou
komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom,
ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel… .
§ 21 Nezákonne umiestnený odpad
Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba
alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť
nachádza.
Vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti je povinný bezodkladne
po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol
nezákonne umiestnený odpad, oznámiť
túto skutočnosť orgánu podľa bodu 1.
O oznámeniach podaných podľa odsekov
1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní
odo dňa oznámenia.
TRETIA ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ,
PRIESTUPKY A SANKCIE
§ 24 Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním
tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
– poverení zamestnanci obce, príslušná
komisia obecného zastupiteľstva, kontrolór obce.
§ 25 Priestupky a sankcie
Priestupku sa dopustí ten, kto:
– uloží odpad na iné miesto než na miesto
určené obcou,
– uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená,
– zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad
v rozpore so zákonom o odpadoch,

– nesplní oznamovaciu povinnosť pod
ľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, t.j.
„Vlastník, správca alebo nájomca neh
nuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto
skutočnosť obci alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“,
– zmiešava elektroodpad z domácností
s inými zložkami komunálneho odpadu,
– nakladá s odpadovými pneumatikami
v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, t. j.
„Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“,
– nakladá so stavebnými odpadmi alebo
s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77
ods. 4 zákona o odpadoch, t. j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii
alebo demolácii komunikácií, je povinná
stavebné odpady vznikajúce pri tejto
činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácií“
– koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b)
zákona o odpadoch, t.j. „Zakazuje sa
ukladať oddelene vyzbierané zložky
komunálneho odpadu, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný
komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení“,
– koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona
o odpadoch, t.j. „Pôvodca komunálnych
odpadov je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne
záväzným nariadením obce, zapojiť sa
do systému zberu komunálnych odpadov
v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta
určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci“,
– koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona
o odpadoch, t. j. „Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec
sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých
prenosných batérií a akumulátorov. Ak
ide o zber odpadov z obalov a odpadov

Duchovné slovo / Samospráva obce

Sihelník 1

11. strana /7. 4. 2017

Niečo na zamyslenie
CITÁT PÁPEŽA FRANTIŠKA:
Neplačte nad tým, čo ste stratili, ale bojujte za to, čo máte.
Neplačte nad tým, čo je mŕtve, ale bojujte za to, čo sa vo Vás narodilo.
Neplačte pre toho, ktorý Vás nechal, ale bojujte pre toho, kto je s Vami.
Neplačte pre tých, ktorí Vás neznášajú, bojujte pre tých, ktorí Vás chcú.
Neplačte pre Vašu minulosť, bojujte za Vaše terajšie starosti.
Neplačte nad Vašim utrpením, bojujte za Vašu radosť.
S vecami, ktoré sa Vám dejú, sa začíname učiť poznávať, že nič nie
je nemožné zvládnuť, jednoducho ísť dopredu.“

Srdcia si roztrhnite, nie šaty.
Alebo o tom, že pokánie
je viac záležitosťou srdca, než tela.
Každoročne počas liturgických
čítaní na Popolcovú stredu počúvame prvé čítanie z knihy
proroka Joela, kde sa píše: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom;
srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.
Veď on je dobrotivý a milosrdný,
zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí“ (Joel 2,12-13).
Obrátiť sa k Tebe, Pane? Rada. Nielen tvárou, no i srdcom?
S planúcou túžbou. Ale s roztrhnutým srdcom? Si si istý?
Do logiky tohto sveta to akosi
nezapadá. Svet žiada opak. No
napriek tomu nás ty stále dookola vyzývaš ústami prorokov: Srdcia si roztrhnite, nie šaty. Ako? Ako, Pane? Pokánie bez
lásky už nie je pokáním .Sami
dobre vieme, že niekedy je oveľa
ľahšie konať hoc aj tie najťažšie
skutky pokánia, umŕtvovania
tela, hladovky (veď predsa to je
rovno dva v jednom – aj schudnem(e), ako konať pokánie, ktoré pramení z hĺbky srdca a premieňa ho. Pokánie bez lásky sa
tak stáva len trápnou fraškou.
„Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad
smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu
na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“
(Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale
má rásť v priateľstve s Pánom.

„Ježiš je verným priateľom, ktorý nás nikdy neopustí, lebo i keď
hrešíme, trpezlivo čaká na náš
návrat k nemu, a týmto čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť nám,“ píše pápež František
v Posolstve na Pôstne obdobie
2017. Pokánie. Vieš, že Božia
láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? (Rim 2, 4) Mňa i teba.
Už dnes. Zuzana Vandáková
VIAC » www.cestaplus.sk

z neobalových výrobkov, vykonávať ich
zber na území obce môže len ten, kto má
okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou
obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.“,
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t. j. „Prevádzkovateľ kuchyne,
držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ
drobného stavebného odpadu alebo ten,
kto nakladá s komunálnymi odpadmi

alebo s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce, je povinný na vyžiadanie
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“.
Priestupky podľa odseku 2 písm. a) až
k) prejednáva obec. Iné priestupky podľa
zákona o odpadoch prejednáva Okresný
úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

BEZPEČNEJŠIE NA CESTÁCH
Vážení občania, určite ste si všimli, že v obci pribudli nové dopravné značenia, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť na cestách.
Spomaľovací prah – „retardér” sa
nachádza pred budovou MŠ, preto prosíme, dodržujte predpísanú
maximálnu rýchlosť. K sprehľadneniu výjazdu z miestnej komu-

nikácie na nižnom konci má slúžiť umiestnené zrkadlo.
Zároveň prosíme všetkých
občanov, aby dopravné značenie
nepoškodzovali.

OZNAM ODBERATEĽOM VODY
Z OBECNÉHO VODOVODU
Obecný úrad Sihelné oznamuje občanom, ktorí odoberajú vodu z obecného vodovodu, že v najbližšej
dobe im budú prostredníctvom zamestnancov firmy, ktorí majú odborné vedomosti a znalosť predpisov v oblasti montáže vodomerov, namontované vodomery.
Preto žiadame občanov, aby si čo najskôr pripravili a sprístupnili vodomerné šachty k namontovaniu
vodomerov. Cena pitnej vody je stanovená podľa platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, čo predstavuje 0,7586 centov za jeden m3 bez DPH. Cena vody s DPH predstavuje 0,910 centov za jeden m3. Rozhodnutie o cene vody je zverejnené na internetovej stránke obce. Príspevková organizácia musí účtovať cenu vody s DPH, pretože je platca DPH.
Pri poškodení vodomeru odberateľom, či už roztrhnutie mrazom, rozbitie alebo neoprávnené manipulovanie s vodomerom a následné poškodenie sa účtuje poplatok odberateľovi vo výške 40 € a práca 10 €
za jednu hodinu. Ceny sú uvedené s DPH.
Obec je oprávnená požadovať od odberateľa pokutu za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu
vo výške 166 €.
Na základe namontovaných vodomerov na obecnom vodovode bude OVS, a. s. vykonávať odpočet pre
výpočet stočného. V prípade, ak občania nebudú mať namontované vodomery, budú platiť paušál za vodu
podľa tabuľky smerných čísiel spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody, ktorú predpisuje vyhláška
č. 209 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. júna 2013.
V prípade, že občania nebudú mať namontovaný vodomer, stočné im bude Oravská vodárenská spoločnosť účtovať paušálne 34 m3 na jednu osobu v domácnosti a 1 m3 stojí 1,20 €. Ročne to bude približne
40 € na osobu.
Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Sihelnom.
Za priestupok podľa odseku 2 písm. a)
až k) môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.
Obec môže uložiť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak
poruší niektoré z ustanovení VZN a toto porušenie nie je správnym deliktom
podľa zákona o odpadoch.
Na priestupky a na ich prejednávanie
sa vzťahujú všeobecné právne predpisy
a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch … .

Výnosy pokút uložených za priestupky
podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 26 Záverečné ustanovenia
… Na tomto VZN sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Sihelnom dňa 27. 5. 2016
a schválilo ho uznesením č. E/4.
VZN č. 1/2016 nadobúda účinnosť …
10. 5. 2016 … .
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce, v.r.
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Životné prostredie
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PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ ZASLAŤ
NA ORAVSKÚ VODÁRENSKÚ
SPOLOČNOSŤ
NAJNESKÔR DO 18. 5. 2017
Telefónny kontakt pre ďalšie informácie 0905 850 602
alebo 0905 850 599
Likvidáciu žumpy
je potrebné dohodnúť s pracovníkmi OVS

INFORMÁCIE K V YPLNENIU
PRIHL ÁŠK Y

Jozef Lipa
Sihelné

029 46

220

–

Názov banky
1231456789/0900
029 46 Sihelné 220
jozeflipa@orava.sk
Sihelné
220
1221
100/3

– SPLAŠKOVÉ
ODPADOVÉ VODY
a ďalšie dôležité informácie

II.

1. Ktorá alternatíva dátumu pripojenia na kanalizáciu je pre mňa
najviac vyhovujúca?
Alternatíva I. – súhlasím s likvidáciou odpadu zo žumpy prostriedkami OVS bezodplatne a s fakturáciou stočného od 18. 11. 2016. Táto alternatíva je vhodná pre domácnosti s nízkym odberom vody.
Obsah žumpy OVS zlikviduje zadarmo, avšak stočné bude účtovať
od 18. 11. 2016.
Alternatíva II. – súhlasím s likvidáciou odpadu zo žumpy prostriedkami OVS v cene 20 € bez DPH a s fakturáciou stočného od 18. 2.
2017. Táto alternatíva je vhodná pre väčšinu domácností s počtom 3
a viac členov. Obsah žumpy OVS zlikviduje za paušálnu sumu 20 € +
od 18. 2. 2017 bude účtovať stočné.
Alternatíva III. – nehnuteľnosť bez žumpy (novostavba, iný spôsob
nakladania s odpadom), likvidácia odpadu zo žumpy prostriedkami
OVS v cene skutočných nákladov – fakturácia stočného od dátumu
pripojenia dňa ............ – je potrebné doplniť dátum predpokladaného napojenia na kanalizáciu. V tomto prípade bude OVS požadovať
predloženie dokladov o spôsobe likvidácie splaškových vôd do času
skutočného napojenia na verejnú kanalizáciu. Zároveň bude likvidácia odpadu zo žumpy prostredníctvom OVS spoplatnená v plnej výške, t.j. 36 € doprava vrátane ťahania žumpy + 12,60 € za 1 m3 obsahu žumpy.
2. Aká je cena stočného?
• V prípade, ak máte dom napojený na verejný vodovod, tzn. na vodovod Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., stočné sa bude účtovať
podľa skutočného odberu vody (odpočet z vodomeru). Cena za stočné je 1,26 €/m3 odobratej vody.
• V prípade, ak máte súkromný vodovod alebo studňu bude sa stočné
účtovať paušálom. Ročná spotreba vody na jednu osobu v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z.z. je 34 m3/
osoba/rok, čo predstavuje ročnú sumu 43,13 € za stočné na osobu.
Občania prípadne môžu požiadať Oravskú vodárenskú spoločnosť
o inštaláciu vodomeru na vlastný vodovod, pričom je potrebné zabezpečiť vodomernú šachtu, ktorá bude umiestnená v blízkosti rodinného domu a prístupná pre pracovníkov OVS. Cena za inštaláciu
vodomeru je cca 60 €.
3. Akým spôsobom sa bude stočné účtovať a platiť?
Stočné podobne ako vodné sa platí ročne na základe vyúčtovacej
faktúry zaslanej Oravskou vodárenskou spoločnosťou. Zároveň je
možné požiadať o platenie preddavkov (podobne ako pri platbách
za elektrickú energiu) formou zriadenia trvalého príkazu v banke,
alebo inkasom.

Sihelnom
prihl á š k a

Jozef Lipa
» www.obecsihelne.sk

4. Čo v prípade, ak sa na kanalizáciu nemôžem pripojiť?
Domácnosti, ktoré nemajú možnosť sa napojiť na verejnú kanalizáciu, t.j. kanalizáciu nemajú vybudovanú, alebo nemajú zriadenú pripojovaciu šachtu, budú môcť požiadať Oravskú vodárenskú spoločnosť o vývoz a likvidáciu obsahu žúmp za cenu klasického stočného.
To znamená v cene 1,26 €/m3. Pracovníci OVS budú priamo na mieste overovať možnosť pripojenia domácnosti na verejnú kanalizáciu.
5. Čo keď sa na verejnú kanalizáciu nepripojím?
Ak má domácnosť možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu, no napriek tomu tak neurobí, poruší tým prijaté VZN č. 3/2016 O zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k. ú. obce Sihelné v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná a vyhlášky MŽP, čo bude riešené Okresným úradom Životného prostredia v správnom konaní ako priestupok.
6. Kedy sa môžem napojiť na verejnú kanalizáciu?
Verejná kanalizácia je v prevádzke. Domácnosti sa môžu začať napájať. Dátum napojenia a dátum, kedy požadujete uskutočniť likvidáciu žumpy je potrebné telefonicky nahlásiť na OVS. Predtým je však
potrebné zaslať vyplnenú prihlášku. Aj keď zašlete prihlášku v tomto období nemáte povinnosť ihneď sa napojiť na verejnú kanalizáciu.
V zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 máte
túto povinnosť do augusta 2017.
– OcÚ

Kultúra
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POĽOVNÍCKY PLES 2017
Za zvukov poľovníckych fanfár trubačov a pozdravom ,,LOVU a LESU ZDAR!“ privítali organizátori IX. poľovníckeho plesu v Sihelnom, všetkých zúčastnených hostí, ktorí v príjemnej veselej nálade
pretancovali poslednú sobotňajšiu fašiangovú noc 25. februára 2017.
Ako na pravom poľovníckom plese ,,hodovalo sa!” Jedla sa danielia polievka, výborný jelení guláš,
goralská kapustnica a popíjalo sa
kvalitné domáce vínko.
Tanečné kolá sa striedali s ľudovou hudbou mladých folkloristov.
Videli sme ukážku ,,pasovania
poľovníka” za lovca jeleňov. Výbornú náladu podporili aj klobúkový tanec a súťažná ukážka ,,vá-

benia zveri!” Potešila bohatá tombola, za ktorú ďakujeme všetkým
sponzorom.
Ďakujeme
organizátorom
za skvelú prípravu plesu, nádhernú poľovnícku výzdobu a tým dôstojnú prezentáciu poľovníckeho
združenia! Tešíme sa na spoločné
stretnutia pri ďalších akciách.
Dáša Chudiaková

Goralské správy z hornej Oravy. „Po nasymu.“

VYPOČUJTE SI SPRÁVY
Z HORNEJ ORAVY
PO GORALSKY
Reč Goralov len tak nezanikne. Hovoria ňou aj deti. A nemyslite
si, že čítajú goralský text. Pred sebou majú slovenské podklady.
Sme tu opäť, pri prvých tohtoročných správach !
z hornej Oravy v goralčine
...
Dedina opravuje kulturák
K veľkej sále kultúrneho domu v Sihelnom by mala pribudnúť aj menšia, tak pre 50 až 60 ľudí. Budovu treba zatepliť, vymeniť okná i strechu. Na všetko bude treba viac ako 300-tisíc eur. Toľko peňazí obec nemá. Aspoň na zateplenie by chcela získať dotáciu z eurofondov.
...
Čítajte viac: https://nasaorava.sme.sk/c/20455620/vypocujte-si-spravy-z-hornej-oravy-po-goralsky.html#ixzz4c3gKbc9f
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BLAHOŽELANIE KU
DŇU UČITEĽOV
Dňa 7. apríla si spomíname na sv. Jána de la Salle, ktorý je patrónom katolíckych učiteľov. Tento deň tak patrí našim učiteľom.
Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujeme učiteľom, a všetkým zamestnancom základnej, materskej školy, za zodpovednú a namáhavú prácu. Prajeme im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.
Obec Sihelné

20. 4. 2017 od 13 00 hod.

SIHELNIANSKY POHÁR 2016
V dňoch 28. – 29. decembra 2016 sa v športovej hale uskutočnil
7. ročník futbalového turnaja o Sihelniansky pohár.

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom pre nový školský rok 2017/2018 BUDE
20. APRÍLA 2017 OD 13 00 V PRIESTOROCH ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu
s dieťaťom. Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Nová etapa v živote
vášho dieťaťa: ŠKOLA
Ako prežíva zápis dieťa?
• Dieťa môže mať z nového prostredia, ktoré sa stane jeho novým pôsobiskom, prirodzené obavy. Na jednej strane sa teší na nové podnety, nových ľudí, na druhej
strane môže mať strach zo zlyhania, z neznámeho. Školu by sme
preto ako rodičia mali zaradiť
do rozhovoru ako prirodzenú súčasť každého človeka.
Motivujte ho
• Ak má dieťa otázky, pokúsime sa
na ne jednoducho a čo najjasnejšie
odpovedať. Je lepšie sa snažiť vytvárať v dieťati pozitívne a príjemné predstavy o škole, prezentovať
ju ako miesto, kde si nájde kamarátov a naučí sa zaujímavé veci,
ako ho strašiť negatívnymi informáciami o tom, aké náročné môže
byť učenie atď.
Vysvetlite, čo sa bude diať
• Pred zápisom vysvetlite dieťaťu,
o čo ide a ako bude daný deň prebiehať, aby vedelo, čo môže očakávať. Snažte sa mu deň zápisu opísať v pozitívnom svetle, aby sa dieťa tešilo. V deň zápisu buďte sami
pokojní, aby ste nervozitu neprenášali na dieťa.
Prejavte mu dôveru
• Buďte pripravení konať s rozvahou a pokojne, aj keď sa vyskytnú
nečakané a náročné situácie (napr.

Úroveň turnaja každým rokom
stúpa, je načo sa pozerať. Rivalita medzi družstvami je veľká,
ale každému ide hlavne o to, aby
si dobre zahral futbal. Tento rok

bolo prvé družstvo Majstrov. Organizátorom, hráčom a všetkým
ktorí povzbudzovali a vytvorili tak príjemnú atmosféru patrí
veľká vďaka.

BENEFIČNÝ HOKEJOVÝ ZÁPAS
KŇAZOV – Košice vs. Spiš

dieťa môže protestovať a nebude
chcieť na zápis ísť). V konečnom
dôsledku povzbuďte dieťa a vyjadrite mu dôveru, že daný deň určite
dobre zvládne.
Prvák by mal ovládať:
• samostatne sa obliecť a obuť,
• pozapínať si gombíky a zaviazať
šnúrky na obuvi,
• samostatne sa najesť,
• samostatne sa obslúžiť na WC,
umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
• správne vyslovovať všetky hlásky,
• vysloviť krátke slovo samostatne
po hláskach,
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
• interpretovať obsah krátkej rozprávky,
• poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
• kresliť pevné a neroztrasené línie,
• nakresliť postavu so všetkými
základnými znakmi (hlava, krk,
trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená),
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
• poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.),
• orientovať sa v priestore, vie, kde
je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.
Ľ. NOVÁKOVÁ

Katolícki kňazi dňa 21. 1. 2017 vymenili reverendy za hokejové dresy. Na ružomberskom štadióne odohrali stretnutie kňazov
Spišskej a Košickej diecézy. Na ľadovej ploche sa odohral charitatívny hokejový zápas.
Išlo o druhý vzájomný zápas
kňazov týchto diecéz. Prvá tretina patrila kňazom Spišskej diecézy, no napokon celý zápas skončil
v pomere 10:6 pre košičanov.
Zápas sa uskutočnil pod záštitou spišského diecézneho
biskupa Mons. Štefana Sečku.
Vstupné bolo dobrovoľné a výťažok z neho bol venovaný osobám s autizmom SPOSA v Ružomberku (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom).
Hokejového zápasu sa zúčastnili obyvatelia aj z našej obce,
kde sme predovšetkým povzbudzovali nášho duchovného otca
Ľuboša Šípoša.
Kňazi sa na derby zodpovedne pripravovali. Každý pondelok sa kňazi zo Spišskej diecézy

stretávali v Liptovskom Mikuláši,
alebo Ružomberku. Košickí zas vo
Vranove, alebo Bardejove. Počas
zápasu k hrubým faulom nedošlo. Prípadné nedovolené zákroky
sa riešili samostatnými nájazdmi,
nie vylúčením jednotlivcov.
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Sihelník 1

15. strana /7. 4. 2017

SIHELNIANSKY PRECHOD CHOTÁROM

PRECHOD SIHELNIANSKYM CHOTÁROM
Prechod sihelnianskym chotárom 11. 2. 2017 sa konal II. ročník Prechodu sihelnianskym chotárom.
Počasie sa vydarilo, slniečko sa
na nás usmievalo. Zišli sa bežkári
z dediny, okolia, ale mali sme športovcov aj z Českej republiky. Po registrácii sa vydali na trať, ktorá
mala 15 km. V chotári sme si zaspievali goralské piesne a nechýbala ani jazda na koni.
Po prechode všetkých čakala výborná kapustnica a sladký
punč, ktorý poskytol unaveným
občerstvenie.
Prechod sa stáva tradíciou
a každý rok priláka na bežky nových ľudí.
Už sa tešíme na III. ročník.
ŠPORTU ZDAR!
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PLENÉR IGNÁCA KOLČÁKA
II. ročník
Výstava výtvarnej tvorby občanov zo Sihelného
výstavná sieň na obecnom úrade
19. jún – 19. júl 2017

Zber prác: 15. jún 2017
Kontakt: Staníková, 0907 250 636

FUTBAL V SIHELNOM
V našom klube nastali zmeny. Tou najvýraznejšou bola zmena klubového manažéra. Touto cestou chcem poďakovať bývalému manažérovi, pánovi Emilovi Bieľakovi, za jeho dlhoročnú prácu.
Ďalšie zmeny nastali na hráčskych postoch. Z tímu dospelých
odišli hráči z Rabče, ktorí nás reprezentovali v minulej sezóne. Podarilo sa nám získať Petra Pindjaka, ktorý ukončil hosťovanie
v Hornej Kráľovej.
Mládežnícku kategóriu opustili
F. Chromčák a P. Djubašák, ktorí
sa rozhodli hrať za Rabču.

Kultúra / Informácie / Šport
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Naším cieľom je dohrať sezónu
s odchovancami a udržať sa v 7. lige.
Ďakujem všetkým, ktorí spolupracujú pri fungovaní futbalových
tímov v obci, a zároveň prosím
hráčov o reprezentovanie v majstrovských zápasoch.
Umiestnenie po jesennej časti: 4. dospelí 7. liga, 11. dorast 5. liga, 8. žiaci 4. liga.
M. Fernéza

Ž I VO T N É J U B I L E Á
NAJSTARŠÍ OBČANIA
Pavol Sučák
93 rokov
Anna Vonšáková
92 rokov
85 rokov: Jozefína Jagelková, Mikuláš Brandys, Margita Mazuráková, Mária
Vonšáková, Justína Chudjáková
80 rokov: Štefan Sochuľák,
Margita Sochuľáková, Ignác Bielák, Jana Vorčáková

POČET OBYVATEĽOV
SIHELNÉ k 31. 12. 2016
2144 obyvateľov

VITAJTE MEDZI
NAMI » deti narodené v roku 2016

(k 16. 12. 2015 žilo
2112 obyvateľov)
Narodených – 42 (21)
Prihlásených – 19 (6)
Zomrelých – 19 (14)
Odsťahovaných – 25 (25)
Celkom nás pribudlo 17

Štefan Rusnák, Nela Chovancová, Ema Grižáková, Viktor
Genšiniak, Veronika Gabrielová, Patrik Gužík, Jakub Vnenčák, Adam Mazurák, Bianka Luscoňová, Tomáš Furgulák, Tomáš Chudiak, Kvetoslava Gabrielová, Šimon Grižák,
Adela Kuráková, Franceska
Matušňáková, Andrea Kolčáková, Ľuboš Jančo, Markus Kornhauser, Ema Randiaková, Eva
Mária Tarčáková, Nikolas Vorčák, Jana Maslaňáková, Ema
Genšiniaková, Jakub Cubinek,
Jakub Luscoň, Chantall Masničáková, Martin Miklušák,
Matúš Miklušák, Patrik Remeš, Adam Vojčák, Amália Boldovjáková, Barbora Brandisová, Nikolas Slovík, Filip Kovalíček, Stela Brišáková , Zuzana Kolčáková, Sofia Tomašáková, Matias Staš, Karolína Chudiaková, Adela Brandisová, Lukáš Chudiak, Michal Kozák,
Filip Sivoň, Lenka Vronková

ČO NÁS ČAKÁ?
29. 4. Stavanie mája,
		
majáles
14. 5. Deň matiek 		
		
a otcov
24. 6. Pálenie Jána
23. 7. Folklórne slávnosti
		
pod Pilskom 		
		
a Babou horou
14. 9. Odpust
		
– Povýšenie
		
sv. kríža
26. 10. Deň dôchodcov
16. 12. Vianočné trhy

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

V Á Ž E N Í O B Č A N I A ! OPÄŤ JE TU PRE VÁS
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KVETINOVÚ VÝZDOBU
DOMU ALEBO ZÁHRADY.
Fotografie svojich domov, či záhrad posielajte na adresu:
ousihelne@orava.sk do 30. 9. 2017,
môžete nám napísať aj pár slov o tom, ako sa o záhradu staráte,
prípadne sa môžete podeliť o svoje skúsenosti.
Na víťazov čakajú pekné ceny a na všetkých zúčastnených
malé drobnosti do záhradky.

PÍŠTE
75 rokov: Karol Grobarčík,
Janka Kolčáková, Emília Sivoňová, Jozef Sivoň, Žofia
Majkútová, Jana Luscoňová
70 rokov: Ľudovít Rusnák, Janka Sivoňová, Mar-

gita Klušáková, Apolónia
Luscoňová, Emil Luscoň,
Anna Pitáková, Roman Palitefka, Ján Grižák, Jozef
Holka, Roman Gabriel

BLAHOŽELÁME

Prispievať do Sihelníka môže
každý občan.
Príspevky prosíme zasielať na:
lubkan@centrum.sk.
Ďalšie číslo budeme pripravovať
pred odpustom (14. 9.)
Tešíme sa na Vaše príspevky. – RR

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY OŠK SIHELNÉ – JAR 2017
Dátum
25. 3. N
2. 4. S
9. 4. N
16. 4. N
22 .4. N
30. 4. N
7. 5. N
14. 5. N
21. 5. N
28. 5. S
4. 6. N

VII. LIGA DOSPELÍ (II. TR.)
Kraľovany – Sihelné 4:0
Hruštín – Sihelné 3:1
Istebné – Sihelné
Sihelné – Lokca
Leštiny – Sihelné
Sihelné – Or. Lesná
Babín – Sihelné
Sihelné – Podbiel
Krivá – Sihelné
Sihelné – Vasiľov
Rabča – Sihelné

Čas
1500
1500
1530
1600
1600
1600
1630
1630
1700
1700
1700

Dátum
25. 3.
1. 4.
8. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
1. 5.
7. 5.
8. 5.
15. 5.
20. 5.

V. LIGA U19 DORAST
Vavrečka – Sihelné 1:2
Sihelné – Novoť 0:0
Or. Podzámok – Sihelné
Sihelné – Lokca
Klin – Sihelné
Sihelné – Or. Lesná
Zuberec – Sihelné
Babín – Sihelné
Sihelné – Rabčice (odstúpené)
Sihelné – Nižná
Breza – Sihelné

Čas
1230
1530
1400
1330
1330
1330
1630
1400
1630
1400
1430

Dátum
26. 3.
1. 4.
8. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
6. 5.
14. 5.
21. 5.
27. 5.
4. 6.

IV. LIGA U15 (I. TR.) STARŠÍ ŽIACI
Hruštín – Sihelné 2:0
Sihelné – Zázrivá 0:0
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Novoť
Or. Lesná – Sihelné
Sihelné – Chlebnice
Nižná – Sihelné
Sihelné – Breza
Beňaďovo – Sihelné
Zubrohlava – Sihelné
Sihelné – Or. Polhora

Čas
1030
1330
1100
1130
1200
1200
1230
1230
1500
1300
1300

Sihelník 1/2017 • Uzávierka 7. 4. 2017 • Ročník XIX. • 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
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Opäť Vás chcem s radosťou privítať pri čítaní nového čísla časopisu ÚSMEV. Nový rok 2017 sa rozbehol rýchlym tempom. Ani sme
sa nenazdali a už začal štvrtý mesiac – apríl. Máme za sebou polročné vysvedčenie, jarné prázdniny, obdobie pôstu. Konečne sme sa
po tuhej zime dočkali jari a krásnych veľkonočných sviatkov – Pánovho Zmŕtvychvstania. Práve v tomto období sa Vám chceme prihovoriť naším Úsmevom. Chceme Vám priblížiť, ako sme sa v škole mali, čo všetko sme zažili, čo nás zaujalo. Opäť sa pokúsime zosumarizovať udalosti predchádzajúcich dní. Dočítate sa o súťažiach,
ktoré v škole prebiehali a o aktivitách, ktoré spájajú na triednických hodinách žiakov, pri príležitosti Jubilejného roku sv. Martina. Nebudú chýbať ani články o koncertoch a besedách. Niečo rýchle a veľkonočné sme sa snažili vykuchtiť pre kúpačov. Samozrejme sa pochválime úspechmi žiakov a zabaviť sa môžete pri osemsmerovke a hlavolamoch. Veríme, že to všetko bude pre Vás pútavým čítaním a s úsmevným Úsmevom zaplníte veľkonočný čas.
Všetkým prajem požehnané čítanie.
Šéfredaktorka Erika Vonšáková, 9. B, usmevczs@gmail.com

Školský spravodaj

POĎME SPOLU KU FATIMSKEJ
PANNE MÁRII
Rok 2017 je pamätným rokom storočnice fatimských zjavení Panny Márie.
Pred sto rokmi neďaleko ma‑
lého portugalského mestečka Fa‑
tima v údolí Cova da Iria sa trom
ďeťom – 10‑ročnej Lucii, 9-roč‑
nému Františkovi a 7‑ročnej Hya‑
cinte – v roku 1917 šesťkrát, pravi‑
delne raz za mesiac, počnúc od 13.
mája a končiac 13. októbra, zja‑
vovala sa Panna Mária. V tých ča‑
soch vrcholila prvá svetová vojna.
V cárskom Rusku sa dostali k mo‑
ci boľševickí revolucionári a ná‑
sledne vznikol ateistický soviet‑
sky zväz. V deň prvého zjavenia
13. mája 1917 bola nedeľa. Pan‑
na Mária sa im zjavila okolo jednej
hodiny popoludní. Prišla obleče‑
ná v bielom skvejúcom sa šate. Po‑
vedala deťom, že prichádza z ne‑
ba, a chce, aby vždy trinásteho dňa
v mesiaci prichádzali sem, a to po‑
čas šiestich mesiacov po sebe. De‑
ťom spočiatku nik neveril, no pri

poslednom zjavení spoza mrakov
vykuklo slnko. Krátko nato sa stal
zázrak nazývaný „tanec slnka“,
ktorý videli všetci prítomní. Úpl‑
ne jasné slnko sa začalo točiť a me‑
niť rôzne farby. Rýchlo rotujúce sa
slnko akoby padalo na zem a ľudia
sa báli. Úkaz trval asi 10 minút.
Zjavenie sa skončilo tak, že na po‑
zadí upokojeného slnka sa zjavila
Panna Mária. Panna Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili, lebo ak neprestanú hriechmi
urážať Boha a robiť si navzájom
zle, príde iná vojna, horšia ako je
táto prebiehajúca.
A žiaľ naplnilo sa aj varovanie
Božej matky. Prvá svetová vojna
sa skončila a po nej prišla ešte hor‑
šia – druhá svetová vojna, lebo ľu‑
dia nezačali žiť lepšie.
Posolstvo Matky Božej Fatim‑
skej je plné materinskej lásky.

Ukazuje ľudstvu cestu, ako krá‑
čať k svätosti. Priblížila duchov‑
né prostriedky, ktoré napomáha‑
jú polepšeniu človeka i sveta. Sú
to najmä: svätá spoveď a sväté pri‑
jímanie počas prvých sobôt v me‑
siaci, modlitba posvätného ružen‑
ca a rozjímanie nad ružencový‑
mi tajomstvami s úmyslom odči‑
niť urážky, ktorými ľudia urážajú
Pána Boha a Nepoškvrnené srd‑
ce Panny Márie. Preto sa aj žiaci
našej školy vždy 13. dňa v mesia‑
ci modlia svätý ruženec v kapln‑
ke. Modlitbou chcú vyprosiť po‑
žehnanie nielen pre seba ale i ce‑
lý svet.
Okrem týchto stretnutí v kapln‑
ke sa deti všetkých tried môžu za‑
pojiť aj do súťaže o Panne Márii.
Prebieha od januára do júna, má
šesť kôl. Deti odpovedajú na otáz‑
ky o Márii a správne odpovede

odovzdajú vždy do 16. dňa v me‑
siaci do krabice na hlavnej chodbe.
Po každom kole sa uskutoční
žrebovanie. Tí žiaci, ktorí odpove‑
dia správne v 5. kolách, postupujú
do veľkého žrebovania o hlavnú ce‑
nu, ktorá bude výhercovi odovzda‑
ná v júni. Chceme všetkých do tej‑
to súťaže povzbudiť a nezabudnite,
13. sa stretneme v kaplnke.
Žaneta Mazuráková, 9. A
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ROK SVÄTÉHO MARTINA
V minulom čísle sme vás informovali o začiatku Roku svätého Matrina. V dnešnom vám chceme priblížiť, ako
napredujeme v spoznávaní tohto svätca a aké aktivity nám k tomu pomáhajú.
V prvom rade sú to detské sväté
omše, ktoré slúži náš duchovný otec
Ľuboš Šípoš. Ten nám v kázňach za‑
každým priblíži nejakú časť zo živo‑
ta tohto svätca. Svoje rozprávanie
doplní aj rôznymi obrázkami, ktoré
nám pomôžu ľahšie si zapamätať je‑
ho život.
Ďalšími krokmi, prostredníc‑
tvom ktorých ho spoznávame, sú
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aktivity, ktoré každý mesiac plníme
ako trieda. Venujeme sa im na tried‑
nických hodinách. Začali sme krát‑
kymi básničkami, v ktorých sa pre‑
mietol svätcov život. V januári sme
v počítačovom programe vytvára‑
li návrh jeho erbu. Február patril
modlitbe. Spoločne sme do nej vlo‑
žili svoje priania i ďakovania. Keďže
marec je mesiac knihy, túto myšlien‑

MODLITBY
Svätý Martin (1. B)
Pane Ježišu, na príhovor svätého Martina Ťa pro‑
síme, aby sme boli vzorní kresťania podľa svätého
Martina, ktorý sa ako malý chlapec nebál postaviť
za Tvoje meno a vytrvalo hájil svoju vieru. Amen
Svätý Martinovi (4. A)
Svätý Martin, ďakujeme ti zato, že si nám ukázal
svoju pevnú vieru v Boha. Daj, prosíme, aby aj
naša viera bola silná. Svätý Martin, ty si pomohol
žobrákovi a podelil si sa so svojím plášťom. Daj,
prosíme, aby sme sa aj my vedeli podeliť a všímali
si potreby blížnych. Svätý Martin, bol si dobrým
človekom a kresťanom. Daj, prosíme, aby sme aj
my boli dobrí kresťania, mali pokoj v srdci a šírili
ho do sveta.Svätý Martin, oroduj za nás.

Svätý Martin (2. B)
Svätý Martin, patrón náš, vo dne v noci si nás stráž, by sme nikdy
nezblúdili, na správnu cestu sa vždy vrátili a s tvojou pomocou svoj život
Bohu zasvätili. Daj by sme chudobným pomáhali a svojím bohatstvom
sa nechvastali. Svojimi dobrými skutkami duchovnú kyticu uvili,
s ktorou sa neskôr v nebi pred Bohom postavili. V modlitbe nám silu
daj, v pokušeniach i trápeniach nám pomáhaj. Za to všetko ďakujeme
a s pokorou sa k tebe utiekame. Daj by sme sa dobrými stali a spolu
s tebou sa v nebi radovali. Amen
Svätý Martin (6. B)
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za svätého biskupa Martina z Tours. Prosíme
Ťa, milosrdne zhliadni na nás, aby sme pocítili jeho ochranu od Zlého.
Ochraňuj utrápených, chudákov a väzňov, aby aj oni prijali Jeho lásku.
Daj, nech nás privinie pod svoj plášť a nech nás na svojom bielom koni
vovedie do neba. Na jeho príhovor milosrdne prosíme aj za našu diecézu.
Amen

Svätý Martin (8. B)
Svätý Martin z Tours červený plášť má a všetkým ľuďom vôkol veľmi rád pomáha.
Na bielom koni prichádza, a chce nás oddeliť od diabla, ktorý nás zvádza.
Každý deň sa modlieval aj keď dlhú cestu mal a na vieru nikdy nezabúdal.
Keď sa deň zatmieval, Martin sa so žobrákom zhováral.
Duchom Svätým ho požehnal a kus plášťa mu daroval.
Žobrák šťastný úsmev dal a potom sa rozplakal.
V spánku sa mu sen sníval a Ježiš v ňom prebýval.
S kusom plášťa Martina Ježiš sa vňom ukrýva.
Utiahol sa na kraj lesa do samoty, kde žil v pokoji, skromnosti a svätosti.
Biskupom sa nechcel stať, ku husiam sa šiel schovať,
husi ho však prezradili, za biskupa ho zvolili.
Všetko čo mal ľuďom z lásky obetoval.
ERBY SV. MARTINA
Svätý Martin (9. B)
Martin z Tours bol biskupom,
a vždy dobrým človekom.
Bol patrónom vojakov, aj  kováčov,či žobrákov.
Otec ho prihlásil do vojska,
no nikdy mu nechýbala k ľuďom láska.
Keď išiel na koni, stretol žobráka
a dal mu polovicu svojho plášťa.
Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš,
na druhý deň bol v meste pokrstený.
Ľudia chceli, aby bol biskupom,
skryl sa, no našli ho husaím gagotom.
Neskôr bol vysvätený za biskupa,
svoje sídlo si založil pri rieke Loira.
Bol veľmi dobrým poradcom,
a hodne pomáhlal týmto spôsobom ľuďom.
Zvyšok svojho života spal na holej zemi,
a keď zomrel, bol tam veľký chrám jemu zasvätený.

BÁSNE O SV. MARTINOVI

Svätý Martin (9. A)
Svätý Martin, patrón náš,
Ty vždy ochraňuješ nás.
Ochraňuj nás v každom čase,
bez rozdielu na to aké je počasie.
Zľúutúval si sa nad žobrákmi,
aj keď nad svetom viseli mraky.
Statočne si sa zriekol polovice plášťa,
aby chudák prežil v čase dažďa.
V tvojom sne Pán Ježiš oblečený v plášti,
zjavil sa, aby poďakoval sa ti.
Ráno si sa prekvapený prebudil,
aby si skutok viery učinil.
Oddane si sa k viere prihlásil,
ktorú si krstom spečatil.
Neskôr si túžil kňazom sa stať,
a Boh chcel zeba ešte niečo viac mať.
Ľudia z teba biskupa chceli,
a biele húsky ťa prezradili.
My 9.A za patróna ťa máme,
k tebe sa dennodenne pri písomkách utiekame.
Zostať ty stále našim ochrancom,
a maj nás aj na strednej škole pod palcom.

ku sme spojili i s Martinom. Vyrába‑
li sme originálnu záložku do knihy.
V apríli sa chystá veľké maľovanie.
Žiaci budú mať namaľovať svätca
a výjav z jeho života.
Všetky naše práce sú uverejnené
na internetovej stránke školy. Nie‑
koľko z nich vám predstavujeme
i v našom časopise.
Viktória Ďubašáková, 5. A
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Naša pôstna pomoc
Aj tohtoročný pôst sme začali veľkým pomáhaním malými centami.
Pýtate sa, ako to myslím?
V našich vreckách sa vždy náj‑
du malé centíky. Síce majú malú
hodnotu, no keď sa všetky spoja,
môžeme nimi pomôcť deťom z Af‑
riky. Tie nemajú všetko to, čo má‑
me my. Deti z tretích krajín si tak
môžu vďaka nám zakúpiť školské
potreby, oblečenie a chodiť do ško‑
ly. My sa zároveň učíme pomáhať
a myslieť na druhých. Zriekneme
sa sladkostí, učíme sa pôstu.
Tak ako aj po iné roky, aj v tom‑
to pôstnom období sa škola zapo‑
jila do projektu Pôstna krabička
a Tehlička pre Afriku. Pôstnu kra‑
bičku organizuje Slovenská kato‑
lícka charita. Tvárou šiesteho roč‑

níka kampane je 5‑ročný chlapec
Maniriho z Rwandy. O tejto kraji‑
ne nám prišli porozprávať aj mladí
dobrovoľníci zo Slovenskej kato‑
líckej charity. Maniriho tvár zdo‑
bila krabičku, ktorá bola v každej
triede. Slúžila ako pokladnička,
do nej sme vhadzovali centíky.
Druhý projekt, Tehlička pre
Afriku, organizujú Saleziáni don
Bosca od roku 2013. Spočíva‑
la v tom, že si žiaci počas veľkých
prestávok kupovali malé tehlič‑
ky v cene 0,25 centov. Tehličky
s označením triedy lepili na pla‑
gát, ktorý predstavuje školu v Juž‑
nom Sudáne.

K 31. marcu, keď sme uzatvára‑
li naše číslo časopisu, suverénne
v tomto projekte viedla 4. A trieda.
Tá mala zakúpených a nalepených
vyše 100 tehličiek.
V Pôstnej krabičke sa dovte‑

dy podarilo vyzbierať vyše 120 €.
Ako to vyzeralo na konci pôstne‑
ho obdobia vás budeme informo‑
vať v ďalšom čísle časopisu.
Všetkým Pán Boh zaplať.
Natália Pientáková 4. A

Uganda a Rwanda
Uganda a Rwanda sú dva vnútrozemské štáty východnej Afriky. Hovorí sa im aj Krajiny tisícich vrchov.
Prišli nám o nich 13. februára plné tanca a spevu. Všetko nosia
porozprávať Zuzka a Martin, dob‑ na hlavách alebo odvezú na bicyk‑
rovoľníci zo Slovenskej katolíc‑ li. Sú veľmi prítulní, majú sa všet‑
kej charity. Chceli nám tak priblí‑ ci radi. Do malého autobusu sa
žiť, ako a komu po‑
máhame v projek‑
te Pôstna krabička.
Porozpráva‑
li nám rôzne zážit‑
ky a ukázali rôzne
fotografie a videá.
Najviac nás poba‑
vilo video, na kto‑
rom deti z Ugandy
spievali slovenskú
pesničku Sedem‑
desiat sukieň ma‑
la. Títo ľudia veľmi
radi spievajú a tan‑
cujú. Dokonca aj
ich sväté omše sú Takto sa obliekajú malé Afričanky

Pôstna krabička Rwanda  Uganda
dokáže natlačiť toľko ľudí, že si to
bežný Slovák ani nevie predstaviť.
Hlavne, že sa všetci odvezú. Niko‑
mu tlačenica neprekáža. Mnoho
vecí robia presne naopak ako my.
Napríklad rátajú od malíčka, nie
od prsta, kamaráta volajú k sebe
tak, akoby mu kývali. Dobrovoľní‑
ci sa stretli aj s množstvom smut‑
ných príhod. Práve oni sú tí, kto‑

rí im dávajú jedlo a ošetrujú ich.
Väčšina chodí bez topánok, nabo‑
so. No ich nôžky zožierajú červí‑
ky. Oni im ich vyberajú a ošetrujú.
Deti sú im veľmi vďačné.
Práca dobrovoľníkov je naozaj
veľmi náročná, no na druhej stra‑
ne i krásna, lebo pomáhajú blíž‑
nemu.
Ninka Kolčáková 4. A

Trinásta komnata
Dňa 7. februára sa v našej škole
konal výchovný koncert.
Boris Letrrich, spevák skupiny
AYA, spolu so svojimi kamarátmi
– hudobníkmi prišli deti upozor‑
niť na drogy a problém separova‑
nia. Žiakov 1. stupňa svojimi pies‑
ňami upozornil na problém s od‑
padom, separovaním a recyklo‑
vaním. Deti si mohli poučné pes‑
ničky zaspievať s kapelou, pre‑
tože texty piesní boli premietané
na plátno. Zároveň ich dopĺňali
i vtipné obrázky a videá.
Druhý stupeň mal koncert s ná‑
zvom „13. komnata“. Bol zamera‑
ný na drogy. Pred trinástou kom‑

natou bolo dvanásť dobrých kom‑
nát, do ktorých smieme vstúpiť:
priateľstvo, láska, rodina, seba
úcta, šport, umenie, príroda, hu‑
mor, cestovanie, vzdelanie, hu‑
manita, česť a spravodlivosť.
No trinásta komnata je zakáza‑
ná. Do nej patrí: alkohol, cigare‑
ty, drogy, zlí ľudia, internet, ktorý
mnohí v dnešnej dobe nevedia po‑
užívať.
Svet drog, teda 13. komnatu,
nazvali hudobníci „čiernou die‑
rou“. Je v nej len chlad a tma.
Každý z nás má ale v živote
možnosť vybrať si tie správne vy‑
svietené dvere, kde nikto nevy‑
montoval žiarovky, aby sme oslep‑

Výchovný koncert
li a nevypol kúrenie, aby sme stuh‑
li a padli. Teda môže otvoriť pr‑
vých dvanásť dverí.
Kto otvorí tieto dvere a vkročí

dnu správnou nohou, nemá chuť
a ani potrebu nazerať do zakáza‑
nej, trinástej komnaty.
Denisa Špigurová, 5. A
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AKO DEVIATACI PASOVALI PRVÁKOV
Dňa 25. januára sa v našej škole
uskutočnilo Pasovanie prvákov.
Na úvod pani riaditeľka prvákov
a ich rodičov privítala.
Po príhovore mali deviataci pri‑
pravený program. Začal sa roz‑
právkou o Hlúpom Janovi, ako
hľadal princeznú. Prváci pozor‑
ne počúvali, pretože vedeli, že ich
čaká ich prvá úloha, Tá spočívala
v tom, že každý prvák dostal kar‑
tičku, na ktorej bol príklad a musel
ho vyrátať. Keď už vedel výsledok,
kartičku položil na správne číslo.
Po úspešnom vyrátaní príkladov
si dali menší oddych a zaspieva‑
li spoločne pesničku s názvom Sl‑
niečko sa zobudilo. Program po‑
kračoval ďalej a prváčikov čaka‑
la druhá úloha, tiež matematic‑
ká. V nej museli prváčikovia ská‑
kať po koberci, na ktorom boli čís‑
la v poradí od 1 do 6. V tretej úlo‑
he museli poskladať rozstrihaný
obrázok apoštola Pavla. Správne
vyriešenými úlohami sa dostali až
k princeznej Olívii a čakala ich po‑

20. 4. 2017 od 13 00 hod.

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom pre nový školský rok 2017/2018 BUDE 20. APRÍLA 2017 OD 13 00 V PRIESTOROCH ZÁKLADNEJ
ŠKOLY. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť si
so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

sledná úloha, zarecitovať jej bás‑
ničku. Nakoniec sľubom potvrdili,
že budú vzornými žiakmi a celé to
spečatili svojím odtlačkom prsta.
Na záver ich „Hlúpy Jano“ pa‑
soval za oficiálnych žiakov Cirkev‑
nej základnej školy v Sihelnom.
Erika Vonšáková, 9. B
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Odpust s Natuzzou Evolo
Deň 25. január sme opäť prežili výnimočne. Tento deň naša škola
slávi odpust. Je to sviatok Obrátenie svätého Pavla, a to pre nás znamená, že zažijeme niečo výnimočné, zaujímavé a poučné.
Inak to nebolo ani tento raz.
Učili sme sa iba tri hodiny. Potom
sme mali besedu s vdp. Martinom
Kolejákom, ktorú sme zakončili
svätou omšou. Prišiel nám poroz‑
právať o najväčšej súčasnej mys‑
tičke z Talianska, Natuzze Evolo.
Natuzza sa narodila 23. au‑
gusta 1924 v mestečku Paravati
v Kalábrii. Spolu s dvomi mladší‑
mi bratmi prežila chudobné ťažké
detstvo. Napriek tomu, že nemoh‑
la Natuzza chodiť do školy, s ra‑
dosťou vždy pomáhala tým, čo to
potrebovali. Od šiestich rokov ma‑
la výnimočný dar vidieť Pána Ježi‑
ša, Božiu Matku, anjelov a svä‑
tých. Spočiatku to tajila. Rozho‑
vory s Máriou a Ježišom pokračo‑

vali a na jej tele sa začali zjavovať
stigmy, ktoré jej spôsobovali veľkú
bolesť. Od Boha dostala dar stre‑
távať sa s mŕtvymi, kvôli čomu sa
v pätnástich rokoch musela pod‑
robiť exorcizmu. Prijala ho s poko‑
rou. Dokázalo sa, že Natuzzu ne‑
ovládajú zlí duchovia. Chvíľu na to
dostala požehnanie od sv. Tomá‑
ša Akvinského. V roku 1938 za‑
čala krvácať na miestach, kde mal
Ježiš rany. Na obväzoch a vrec‑
kovkách, ktorými jej utierali krv,
sa zobrazovali podoby Ježiša, Má‑
rie, svätých a modlitby v rôznych
jazykoch. Tieto obväzy sú dodnes
zachované v Pavarati, jej rodnom
mestečku. Natuzza dostala aj dar
bylokácie, čo jej umožňovalo byť

na viacerých miestach zároveň.
Po sviatosti birmovania oznámi‑
la Panna Mária Natuzze, že preži‑
je zdanlivú smrť. V podvečer toho
istého dňa upadla na sedem hodín
do stavu letargie, počas ktorej ma‑
la víziu nového kostola v Pavara‑
ti. Biskup poslal Natuzzu do psy‑
chiatrickej nemocnice. Krvácania
pokračovali aj na psychiatrii a sa‑
mi doktori nepoznali ich príčinu.
Mysleli si, že by si mala Natuzza
založiť rodinu. Aj napriek tomu,
že sa vydala a mala časom päť de‑
tí, mystické stavy u nej neprestali.
Nastal deň, kedy sa splnili Máriine
predpovede o novom dome a kos‑
tole Nepoškvrneného Srdca Pan‑
ny Márie, Útočiska duší. Cirkevná
vrchnosť začala na Natuzzu me‑
niť názor a pre jej pokoru a odda‑
nú vieru ju začali akceptovať. Pred
jej domom sa každý deň zhromaž‑
ďovalo množstvo ľudí, noviná‑
rov a fotografov. Zomrela 1. no‑
vembra 2009. Na jej poslednú roz‑
lúčku sa prišlo rozlúčiť približne

50-tisíc veriacich, stovky kňazov
a päť biskupov. Biskup Luigi Ren‑
zo počas homílie potvrdil, že prí‑
tomnosť toľkých biskupov a kňa‑
zov je znakom uznania svätosti
života a neobyčajných chariziem
Natuzzy.
Veľmi vrúcny vzťah mala s pát‑
rom Piom, chodila ku nemu
na spoveď. Privádzala k nemu
mládež. Raz sa mu spovedala, že
nedokáže zvládnuť výchovu svoj‑
ho syna Antónia. On jej však po‑
vedal, že práve on má z jej detí naj‑
lepšie srdce. Prichádzali za ňou
i ľudia s prosbou, aby im zisti‑
la ich diagnózu, pretože lekári si
nevedeli poradiť. Keď sa jej pýta‑
li, ako zistila, akú majú chorobu,
odpovedala im, že nie je vzdelaná
a o zdravotnom stave človeka jej
vždy povie anjel strážny, ktorého
má každý nad pravým ramenom.
Často za ňou chodili i kňazi. Tých
hneď spoznala podľa toho, že mali
anjela na ľavej strane.
Bianka Mácsodiová 5. A

POZOR na Harry Potera
Duchovný otec Pavol Hucík prišiel 7. marca žiakom našej školy porozprávať o nebezpečenstve a rizikách mágie, prekliatia a liečiteľstva na naše životy.
Svoje rozprávanie začal rôz‑
nymi trikmi. Napríklad sme mali
uhádnuť čísla, na ktoré myslí. Tý‑
mito trikmi nám chcel ukázať, ako
ľahko sa dokážeme nechať okla‑
mať. Pokračoval v názornej ukáž‑
ke nerozvážnosti ľudí. Ukázal to
na klietke a vtáčikovi – keď vtáčka
lapajú, pekne mu spievajú. Vtáčik
bude dovtedy chodiť na zrno, kým
nestratí plachosť a potom sa stáva
ľahkou korisťou. A tak je to aj s na‑
mi ľuďmi. Všetky nebezpečenstvá
sú skryté a my namiesto toho, aby
sme sa ich pokúsili nájsť, radšej sa
na svet pozeráme cez ružové oku‑
liare. Teda vidíme na celej veci len
to dobré a nevšímame si to zlé. Film
Harry Potter bol jeden z príkla‑
dov. Na začiatku tejto filmovej sé‑

rie je Harry vykreslený ako nevin‑
ný chlapec. No ako náhle postupne
sledujeme ostatné časti, zisťujeme,
že Harry vlastne patrí k tým zlým
a je jedným z tých, ktorí sú posad‑
nutí Voldemortom. Vidieť to i pri
boji Voldemorta s Harrym. Keď sa
stretnú ich čarovné paličky a po‑
vedia zaklínadlá, nikto nevyhráva,
obaja sú teda diabli. Ďalej sa tu Vol‑
demort označuje ako niekto, ko‑
ho meno sa nesmie vysloviť. V sta‑
rom zákone nemohli Židia vyslovo‑
vať meno Boha. Tým pádom sa te‑
da Voldemort stavia na úroveň Bo‑
ha, čo je zlé. Postavy, ktoré v knihe
vystupujú, majú mená podľa diab‑
lov. Čarovné zaklínadlá a formulky,
ktoré postavy v knihe vyslovujú, sú
vlastne skutočné zaklínadlá. Všet‑

Pavol Hucík: „Keď vtáčka lapajú…“
ci, čo počuli aspoň raz o Harrym
Potterovi vedia, že má na čele jazvu
v tvare blesku. Vo svätom písme sa
v Evanjeliu podľa Lukáša 10, 18 pí‑
še: „Videl som satana padať z neba
ako blesk.“ Tento verš hovorí Ježiš
učeníkom. Tým sa Harry stotožňu‑
je so satanom. V celej knihe vlastne
nenájdeme pozitívnu postavu. Po‑

stavy z knihy sú spútané bielou má‑
giou a izolované od rodín štúdiom
na internátnej škole.
Takže, milí žiaci, pozor, aby
sme čítaním takýchto kníh nepri‑
tiahli na seba kliatbu, ktorá nám
môže začať spôsobovať telesné
i duševné problémy.
Anton Kutlák 8. B
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Boulder stena
Každý piatok sa teším na poobedie. Nie preto, že budem mať voľno,
lebo končí školský týždeň, ale preto, že idem liezť na lezeckú stenu.
Teraz ešte o to viac, že po jar‑
ných prázdninách ku veľkej lezec‑
kej stene pribudla menšia, boul‑
der stena. Čo to vlastne je boulder
stena? Je to stena, ktorá sa najviac
podobá skalám. Slúži k tréningu
skalného lezenia. Meria približ‑
ne 5 metrov. Lezie sa na nej bez
istenia, niekoľko metrov nad ze‑
mou a na zemi sú položené žinen‑
ky. Slangové označenie „bouldro‑
uky“ je z anglického výrazu boul‑
dering, čo po slovensky znamená
balvan. Vynašli ho Briti a konkrét‑
ne John Gil urobil lezenie po ska‑

lách zábavným. V súčasnosti zís‑
kava veľkú popularitu hlavne u za‑
čínajúcich lezcov, najmä kvôli svo‑
jej nenáročnosti na vybavenie
a skúsenostiam, ktoré môžu ná‑
sledne využiť na skalách. Pôvodne
to bol len tréningový plán horolez‑
cov. Ako samostatnému športu sa
boulderingu začalo venovať v 50.
rokoch 20. storočia. Často pripo‑
mína gymnastiku. Umožňuje roz‑
voj špecifických svalových skupín.
Je bohaté na silové gymnastic‑
ké kroky, precvičuje chrbát, šiju,
spevňuje a tvaruje svaly. Učí pre‑

Posvätenie novej boulder steny
cízne presúvať ruky a i malá chy‑
ba a nedostatočná sústredenosť
ukončí vaše lezenie pádom. Preto

neváhajte a vyskúšajte si aj vy ad‑
renalín lezenia.
Emma Kutláková, 6. B

Biblick ý karneval

Dňa 20. februára sa žiaci našej školy opäť zišli na Biblickom karnevale.
Tohtoročná téma bola Podo‑
benstvo alebo postavy z podo‑
benstiev. V telocvični sa zišli: an‑
jeli, zvieratká, svätci, Božie milo‑
srdenstvo a Milosrdní Samaritáni.
Podobu Božieho milosrdenstva
stvárnili prostredníctvom kolek‑

tívnej masky druháčikovia. Druhú
kolektívnu masku vytvorili piata‑
ci, oni boli Milosrdní Samaritáni.
Masky tancovali, bavili sa a šan‑
tili. V tanci ich vyzvŕtali dievčatá
z 8.  A . Odmenené boli všetky deti.
Bianka Mácsodiová, 5. A

Dievčatá z 8. A pripravili pre všetkých veselé súťaže

Spoznali by ste piatakov?

Druháci ako Božie milosrdenstvo
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MAREC – MESIAC KNIHY
O tom, že marec je mesiacom kníh si určite počul. Ale vieš, prečo sa
knihy spájajú práve s týmto mesiacom?
Začiatok histórie kníh sa spá‑
ja s históriou prvých starovekých
civilizácií. Knihy menili svoju po‑
dobu od hlinených tabuliek, pa‑
pyrusových zvitkov, pergameno‑
vých kódexov až po súčasnú pa‑
pierovú formu. Čítanie v minulos‑
ti bolo privilégiom len vzdelaných
a vysoko postavených ľudí, zvyčaj‑
ne mužov.
Za najväčšieho zberateľa kníh
považujeme Mateja Hrebendu
Hačavského. Narodil sa aj zomrel
v marci. Práve preto je marec me‑
siac knihy. Hoci bol slepý, natoľko
miloval knihy, že sa mu stali osu‑
dom. Zbieral staré spisy, rukopi‑
sy a zachraňoval ich. Zaslúžil sa,
že aj nevzdelaní a chudobní ľu‑
dia spoznávali knihy. Dnes už úlo‑

hu Mateja Hrebendu o šírení kníh
plnia knižnice. Do mesiaca kni‑
hy vhodne zapadol aj týždeň slo‑
venských knižníc, ktorý sa pravi‑
delne koná posledný marcový týž‑
deň. Cieľom tejto akcie je pripo‑
menúť, že aj kniha má svoje miesto
v období techniky. Práve vtedy sa
v našej knižnici „hľadal“ najkrajší
žiacky čitateľský denník a súťažilo
sa v hlasnom čítaní.
Tento mesiac sa v našej škole
konala aj najstaršia recitačná sú‑
ťaž Hviezdoslavov Kubín. Víťazi
nás reprezentovali v okresnom ko‑
le 28. marca v Námestove.
Nezabúdajme, že kniha pre‑
chádza nevyhnutným vývojom
od rukopisu, cez tlač, až k čita‑

Víťazi školského kola, ktorí nás 28. marca reprezentovali v okresnom
kole. Zľava Kristína Kuráková – 7. B,Marta Kekeláková – 8. A, Anna
Chudjáková – 8. A, Anetka Pindjaková – 3. A, Kristína Pindjaková – 4. B,
Peter Tarčák – 6. A.
teľovi. Nie je podstatná jej podo‑
ba, ale význam, ktorí mala v his‑
tórii a má aj v súčasnosti pre či‑
tateľa. Ale dnes, keď môžeme

VŠETCI čítať bez zábran, je smut‑
né, že uprednostňujeme iné lá‑
kadlá, ako sú „knihy“.
Emma Kutláková, 6. B

Našli sme školských knihomoľov
Čítanie zvyšuje inteligenciu, robí nás empatickejšími, učíme sa novým veciam, zlepšujeme si pamäť, rozširujeme si slovnú zásobu, učíme sa pravopis...

Najkrajší čitateľský denník majú Jakub Vonšák 7. B a Tamara Vronková 4. A
Takto sme v minulom čísle začí‑
nali článok, v ktorom sme vás in‑
formovali o súťaži, ktorej cieľom
je nájsť najväčšieho školského či‑
tateľa. Po prečítaní knihy z knižni‑
ce stačilo len podľa pokynov vypí‑
sať čitateľský lístok, prípadne na‑
kresliť obrázok a odovzdať ho tam.
Najväčšie knihomoľky – Terézia Batešková,4. A a Nikola Masničáková z 8. B
Víťazi hlasného čítania v 2. kategórii. Zľava M. Kovaliček, 7. A – 3.
miesto, v strede K. Stašová, 7. A –
2. miesto, 1. miesto patrí A. Žajakovej, 8. A

Víťazi hlasného čítania. Zľava M. Jurášová, 4. A – 2. miesto, v strede Daniela Mlynarčíková, 4. B – 1. miesto,
Robko Romaňák, 2. A – 3. miesto

Súťaž prebiehala od polovice
októbra minulého roku do 1. feb‑
ruára. Do súťaže sa zapojilo 37 de‑
tí a spolu prečítali vyše sto kníh.
„Žiaci boli zo začiatku veľmi vynaliezaví, najskôr siahali po knihách, ktoré boli tenšie alebo po ko-

miksoch či básňach. No potom, ak
chceli byť najlepší, museli siahnuť aj po viacstranových publikáciách,“ povedala nám pani učiteľka
Kutláková, ktorá súťaž organizu‑
je. Najviac sa do súťaže zapájali tí
menší, z ročníkov 1. – 4. Z tých‑
to detí získala titul Knihomoľ Te‑
rezka Batešková zo 4. A. Prečíta‑
la 12 kníh. Zo starších žiakov bo‑
la za najlepšiu čitateľku vyhláse‑
ná Nikola Masničáková z 8. B. Tá
prečítala za necelé štyri mesia‑

ce šesť v priemere tristo strano‑
vých kníh.
„Možno si poviete, že tieto čísla nie sú vysoké, no i tak sme radi,
že aspoň na chvíľu sa nám podarilo
odtrhnúť deti od počítačov a mobilov a ponoriť ich do sveta fantázie,“
zhodnotila súťaž pani učiteľka.
Aj keď má školská knižnica na‑
plánované ďalšie aktivity, k tejto sa
určite plánuje vrátiť. Deti sú zveda‑
vé, či bude druhé kolo a môžu sa za‑
pojiť.
Emma Kutláková, 6. B
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ŠKOLA MÁ ĎALŠIE ÚSPECHY
V marci sa žiakom našej školy podarilo vybojovať viacero úspechov.
Odštartovala to Ninka Kolčáková
(4. A), naša žurnalistka, ktorá v celo‑
slovenskej literárnej súťaži Poetic‑
ký Púchov získala krásne 1. miesto.
Napísala báseň o ročných obdo‑
biach. Tento nápad vznikol práve
vtedy, keď sme do tohto čísla pripra‑
vovali rubriku Anketôčka otvor oč‑
ká. Ninka mala vtedy napísanú bá‑
seň o jari a pani učiteľka Kutláková
navrhla, aby dorobila ešte ďalšie roč‑
né obdobia. A podarilo sa. Báseň si
môžete prečítať v našom časopise,
samozrejme pri ankete.

sol Detský divadelný súbor Go‑
ralček pod vedením pani učiteľky
Hajdučákovej. Žiaci hrali predsta‑
venie Malý princ. Oceneniu sa veľ‑
mi tešili, keďže bolo ťažké zladiť
aktivity detí so skúškami.
Peter Perveka a Matej Piták
zo 6. B a Natália Brišáková z 8. A zas
vysúťažili 2. miesto v Biblickej
olympiáde. Pripravovala ich pani
učiteľka Marušáková.
Úspechy sme žali i v matemati‑
ke. K 4. miestu sa „prerátal“ Peter
Pilátik (5. A) v Pytagoriáde.

Svoj výtvarný talent ukázala
v súťaži Valentínka Monika Jurá‑
šová (4. A), ďalšia naša malá žur‑
nalistka. Získala 3. miesto. V tej‑
to súťaži získala Cenu poroty aj
získala Ninka Kolčáková.

Dňa 28. marca v okresnom ko‑
le recitačnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín získala Cenu poroty Anič‑
ka Chudjáková z 8. A.

Krásne 3. miesto si z Divadel‑
ných dní v Dolnom Kubíne prinie‑

Posledným veľkým marco‑
vým úspechom bolo 1. miesto

Sánkovačka

Naše pani učiteľky nám
za školou pripravili bláznivú
sánkovačku. Deti si priniesli sa‑
ne, boby, taniere a šanteniu ne‑
bolo konca-kraja. Na kopci sa
hmýrilo množstvo detí, ktoré si
užívali rýchlu jazdu i súťaže pri‑
pravené pani učiteľkami. Šan‑
tenie sme zakončili pretekmi
na klzisku.
Všetci sa parádne vybláznili
a s vyštípanými tváričkami beža‑
li domov na teplý čajík.
Monika Jurášová, 4. A

Tohtoročná zima bola super.
Prvý sneh prišiel v októbri a držal sa do polovice marca. Mohli
sme sa dosýta vyšantiť.
Možností bolo naozaj mnoho,
sánkovačka, lyžovačka, stavanie
snehuliačikov. Dňa 20. januára
sme si sneh užili aj my, deti z 1. –
4. ročníkov.

Kristiána Grobarčíka
(9. A) v medzinárod‑
nej súťaži Leonardo.
Súťaž sa konala v Ma‑
kowe Podhalanskym
v Poľsku pod záštitou
Združenia Babia hora
a združenia z Poľska.
Je to vedomostná sú‑
ťaž, v ktorej súťažiaci
musia mať široké vedo‑
mosti z viacerých ved‑
ných odborov. Zača‑
la sa písomnou časťou
a úspešní riešitelia po‑
stúpili do ústnej časti.
Spomedzi slovenských
žiakov postúpil ako 1.
do finále. V celkovom
hodnotení získal ko‑
nečné 7. miesto.
Víťazom blahoželáme!
-red-

Lyžiarsky výcvik
Keď sme prišli do školy po vianočných prázdninách, pani učiteľka Kakačková nám oznámila
radostnú správu.
Ideme na lyžiarsky výcvik
do Krušetnice na sedačkovú lanov‑
ku! Takmer všetci sme boli prekva‑
pení a plní očakávaní, lebo sme tam
ešte nikdy neboli. Takže hneď 23. 1.
2017 sme vyrazili. Najskôr sme do‑

stali pokyny, ako sa správať, čo ro‑
biť, potom nás rozdelili do skupín
a mohli sme začať. Svah bol per‑
fektne pripravený, lanovka fungo‑
vala naplno a my sme skúšali svo‑
je lyže a schopnosti. Skoro všetkým
nám to šlo pekne, dokonca aj vari‑
li celkom dobre, proste atmosféra
na jednotku. Ani sme sa nenazdali
a prišiel piatok. Boli sme radi, že sa
nikomu nič nestalo, ale neradi, že
už bol koniec. Máme pekné zážit‑
ky a všetci už vieme dobre lyžovať.
Kristína Chromčáková, 7. A

Žiackym perom

DEŇ BEZ MOBILU. DÁ SA TO EŠTE
Svetový deň bez mobilu sa každoročne pripomína 6. februára. Z ruky ho už takmer nepúšťame, nevypíname ho ani v noci. Mobily sa stali každodennou súčasťou nášho života. Nahrádzajú nám knihy, noviny, MP3 prehrávače. Výrazne zmenili komunikáciu medzi ľuďmi a ovplyvnili vzťahy ľudí. Ľudia sa menej rozprávajú, strácajú osobný kontakt a menej si všímajú okolie.
„Otec“ tohto dňa, francúz‑
sky spisovateľ Phil Marso napí‑
sal prvú knihu o mobile už v ro‑
ku 1999. O 5 rokov napísal ďalšiu,
v ktorej humornou formou pouka‑
zoval ako mobil zasahuje do všet‑
kých zákutí ľudského života. A tiež
začiatkom 21. storočia prišiel
s myšlienkou, že by sme mali as‑
poň jeden deň v roku mobilné tele‑
fóny odložiť a uvedomiť si skutoč‑
né hodnoty života.
Podľa prieskumu agentúry
TNS, trávia mladí ľudia vo veku
od 16 – 30 rokov na mobile až 22,4
hodiny týždenne. Ale ani star‑
šie ročníky nezaháľajú. V prieme‑

re strávia na mobile hodinu a pol
denne.
Toto nadmerné používanie
smartfónov má aj negatívne ná‑
sledky. Koncentrácia ich ener‑
gických vĺn ma vplyv na ovzdu‑
šie i zdravie ľudí, ale hlavne obrov‑
ské ekologické dopady. Problém
je v tom, že ľudia neustále menia
mobilné telefóny väčšinou len pre‑
to, že chcú lepší. Tým sa hroma‑
dí množstvo nevyužitých mobilov
a veľa ich namiesto v zbernom dvo‑
re končí v bežnom odpade. A to má
následky na podzemné vody, pôdu
i ovzdušie. A tip čo robiť so sta‑
rým mobilom? Ak nefunguje, tak

ho odvezte do zberného dvora a tie
funkčné môžete dať na charitu.
A ako to s dňom bez mobilu
dopadlo na našej škole?
Prostredníctvom školského rozhla‑
su nás pani učiteľka Rusinová vy‑
zvala, aby sme skúsili tomuto dňu
venovať pozornosť. Našou úlohou
bolo nastaviť si v mobile pripomien‑
ku, že nasledujúci deň strávime bez
mobilu. Následne sme v triedach
urobili malý prieskum, ako sa to
komu podarilo. Žiaci prvého stup‑
ňa sa držali celkom dobre. To preto,
že takmer polovica opýtaných mo‑
bil nemá, nepotrebuje ho. A druhý

stupeň? Tu to bolo veru horšie. Nie‑
ktorí piataci a šiestaci to, ako sa po‑
vie, dali. No starší značne zaostá‑
vali. Na otázku, či vydržali deň bez
mobilu, len záporne a zahanbene
krútili hlavou. Našli sa samozrej‑
me i takí, čo sa tvárili, že nič také
sa v rozhlase nehlásilo. Na deň bez
mobilu sme sa nezabudli opýtať ani
pani učiteliek. No ony s tým prob‑
lém vôbec nemali. Milí mladí pria‑
telia, berme si z nich príklad.
Natália Fernézová, 9. B
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21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka
Mňa kedys zvádzal svet
„…reč, ktorú z domu vieš, ó jak je lichá!“ Kto by nepoznal slová básne P. O. Hviezdoslava, v ktorej sa okrem iného vyznával aj z lásky k rodnému jazyku.
Dnes by sme zrejme ódy podob‑
ného charakteru neskladali a slo‑
venčinu považujeme už za úplnú
samozrejmosť. Cesta k takejto sa‑
mozrejmosti však nebýva vždy ru‑
žová. Pripomenúť nám to má Me‑
dzinárodný deň materinského ja‑
zyka.
Deň 21. február je totiž od roku
1999 vyhlásený UNESCOm a Or‑
ganizáciou spojených národov
(OSN) za Medzinárodný deň ma‑
terinského jazyka. Tento deň nám
má pripomenúť jednak dôležitosť
vlastnej rodnej reči, ktorá je kul‑
túrnym dedičstvom každej kraji‑

ny, ale poukázať i na „farebnosť“
svetovej „jazykovej palety.“
Ak by sme sa ale vybrali hľadať
prvotné stopy, smerujúce k vyhlá‑
seniu tohto sviatku dostali by sme
do Ázie, presnejšie do Bangladé‑
ša a roku 1952. Práve tu sa 21. feb‑
ruára 1952 odohrala demonštrá‑
cia mladých študentov žiadajú‑
cich uznanie bengálčiny ako jed‑
ného z národných jazykov v Pa‑
kistane. Verejná prezentácia tejto
myšlienky sa však skončila streľ‑
bou polície.
Ani naša materčina to veru ne‑
mala také jednoduché a na ceste

Narodil sa chlapec
Narodil sa chlapec. Jeho
prvý plač vyjadroval neistotu,
no potom však započul niečí
hlas. Ozvalo sa nežné „ahoj“.
Chlapča stíchlo. Chcelo zistiť,
čo toto „zaklínadlo“ znamená.
Práve v tomto momente začala rásť jeho láska k slovenčine a miestu, v ktorom sa ocitlo.

Chlapec rástol. Spoznával
a učil sa nové čarovné slovká:
láska, rodičia, priatelia, neha,
príroda, miluj, pomôž, neubližuj, uč sa, spoznávaj… A on sa
učil a spoznával.
Raz k nemu prišla mama.
V ruke držala knižku, otvorila ju a začala čítať. V chlapco-

svojím formovaním sa ju čakalo
niekoľko míľnikov a kto vie možno
ju ešte i niekoľko čaká.
No a práve deň, akým je Medzi‑
národný deň materinského jazyka
je tu na to, aby nám pripomenul,
že ten Cyril a Metod, Anton Ber‑
nolák, Ľudovít Štúr a ďalší, to ne‑
boli len notoricky známi páni z fo‑
tografií v literatúre či dejepise, ale
osobnosti, vďaka ktorým si aj tá
naša slovenčina našla, hoci malič‑
ké, ale predsa miesto na tej spomí‑
nanej palete jazykov.
„Ó mojej matky reč..."
„…je krásota, je milota…“ Takto

nejako sa ďalej vo svojej básni
o rodnej reči vyznával Hviezdo‑
slav. My nemusíme ani skladať
oslavné rýmy, nemusíme ani me‑
morovať všetky životopisné údaje
národovcov. Stačí ak budeme ja‑
zyk, v ktorom sme vyslovili naše
prvé slová, považovať za ten naj‑
krajší a nezanevrieme naň.
Veď aj keď sa múdro hovorí, že
koľko rečí vieš, toľkokrát si člove‑
kom, materinský jazyk je predsa
len jeden.
Takže odložiť prekladové slov‑
níky, ide sa trénovať ľúbozvučné
de, te, ne, le. :-)
-red-

vej malej hlávke začali víriť neskutočné príbehy. Zlých drakov potrestali rytieri, ježibaby
prekabátil múdry Janík, Janko Hraško našiel svojich rodičov…
Inokedy prišiel otec, a ten
držal v rukách ešte väčšiu knihu. Bol v nej celý svet a niekde
v strede malá bodka, jeho rodisko, jeho domov, jeho Slovensko.

Postupne ako chlapec rástol, začal chápať súvislosti.
Zistil, že to, čo čítala mama
sa spája s tým, čo mu ukazoval otec. Naučil sa čítať, písať
a pozorne načúvať okoliu. Začal sa rozvíjať v tom, čo mu
bolo dané v detstve, v láske
k svojmu kraju, k jazyku, kultúre i zvykom. Má rád slovenčinu i Slovensko.
Marek Fernéza, 9. B

som sa v niektorých číslach venovala aj tejto téme.
Vďaka Bohu podarilo sa a ja
som hrdá, že tu môžem po slo-

vensky snívať sen o tom, ako
raz budem písať veľké články
o Slovensku.
Natália Fernézová,9. B

Keď raz budem novinárkou
Už ako malá som snívala, že
sa stanem novinárkou. Budem
bývať v malom útulnom bytíku, z ktorého každé ráno vyrazím za svojou prácou plnou
nových dobrodružstiev. S vekom sa sny a ideály menia, no
tento sen vo mne pretrváva.
Mojou prvou rubrikou v prestížnych slovenských novinách
či časopise by bolo Slovensko.
Bola by to téma, ktorá by ma živila určite niekoľko rokov. Veď
Slovensko je také jedinečné.
Začala by som od dobrôt,
ktoré mi pripomínajú detstvo,
no milujú ich i starí. Nie je to
nič iné než naše sladkosti. Veď
rozmanitosťou a neopakovateľnosťou chutí slovenských čokoládok nás rodičia, starí rodičia či súrodenci dokázali vždy
podplatiť. Určite by jedna dve
nechýbala ani v mojej kabelke, keď sa podujmem spracovať
ďalšie zaujímavosti. Druhou témou by určite bola naša príroda
a majestátne Tatry. Toľkokrát
ospevované slovenskými básnikmi a stále majú čo povedať
a ponúknuť. Ktorýkoľvek po-

tok, rieka, kopec má svoju povesť. V nich sú zachytené i naše
hrady, zámky a starobylé mestá.
Skrývajú kus histórie a osudy
panovníka, ktorý sa svojím konaním podieľal na fungovaní
tejto krajiny. Mnohé z nich sú
zapísané v UNESCO.
Pri potulkách by som načúvala reči a zvykom Slovákov.
Každý región má totiž svoje
osobité nárečie a zvyky, ktoré si starostlivo udržiava a pripomína. Jedinečné kroje, výšivky, modrotlač, hudobné nástroje ako sú gajdy či fujara
prezentujú Slovensko v tom
najlepšom svetle. A to by boli
moje ďalšie námety na články.
Nezabudla by som ani
na významné osobnosti, ktoré
sa tu narodili a svojim umom
a schopnosťami túto malú krajinu zviditeľnili či zviditeľňujú
a prispievajú k jej rozvoju.
Všetko by som to samozrejme písala ľubozvučnou slovenčinou, ktorá to nie vždy mala
ľahké. O jej postavenie a používanie museli naši dejatelia
viesť neľahké boje. Určite by
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Školský spravodaj

POZOR!!! AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU SEPARUJEME!!!
Tetrapaky, plechovky, papier, elektrospotrebiče, baterky môžeš priniesť do školy
na vyhradené miesta, prípadne triednym učiteľom!!!
NAJLEPŠÍCH „ZBERAČOV“ ČAKÁ OPÄŤ NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA ODMENA!!!

AKO SME V LESE POMÁHALI
Tohtoročná zima sa nám ukázala ako naozaj mocná pani. Prvý sneh
napadol už začiatkom októbra a postupne ho pribúdalo a pribúdalo.

Svoju silu naplno preukáza‑
la začiatkom januára, keď po sil‑
nom snežení padli kruté mra‑
zy a prekonali teplotné rekor‑

dy za posledné roky. Teplome‑
ry vtedy klesali pod -30 0C. V ta‑
kýchto mrazoch to nemajú ťaž‑
ké len ľudia ale i zvieratká. Pre‑
to v nás skrsla myšlienka pomôcť
im. Do školy sme priniesli záso‑
by z našich pivníc a na hodinách
občianskej výchovy sme z nich
vytvorili chutné pohostenie pre
lesné zvieratká. Z cvikle, jabĺ‑
čok, mrkvy a iných dobrôt sme
povykrajovali rôzne tvary, uvia‑
zali ich na špagátiky a poveša‑
li na stromčeky v neďalekom le‑
se. Stromčeky nielen dobre vy‑
zerali, ale iste i dobre chutili, le‑
bo o týždeň už na nich nevise‑
la žiadna dobrota. Veľmi nás to
potešilo. V tejto aktivite chceme
i naďalej pokračovať, lebo to vy‑
zerá tak, že zima sa s nami ešte
nechce rozlúčiť.
Diana Kutláková, 7. A

Takto chutne sme ozdobili kríky

KRÁSA HORNEJ ORAVY
Naše ôsmacke vyučovanie 21. februára 2017 spestrila beseda s Ing. Michalom Kozoňom, pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR.
Dozvedeli sme sa podrobnejšie informácie o Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava.
vít človeka pri rešpektovaní prí‑
rodných daností a zachovaní prí‑
rodnej rôznorodosti, krajinnej
štruktúry a špecifických foriem
osídlenia.

Na záver bol priestor aj pre na‑
še zvedavé otázky, prostredníc‑
tvom ktorých sme si mohli upres‑
niť niektoré fakty.
Karol Vonšák, 8. B

VODA NÁS SPÁJA
Svetový deň vody oslavujeme každoročne 22. marca. Tento deň
sme si pripomenuli aj vysielaním v školskom rozhlase.

Ing. Michal Kozoň nám porozprával o krásach Oravy
Horná Orava je jedna zo 14
chránených krajinných oblastí
na Slovensku. Za chránenú ob‑
lasť bola vyhlásená v roku 1979
a jej rozloha je 58 738 hektárov.
Nachádza sa v najsevernejšej čas‑
ti Slovenska. Jej najvyšším bo‑
dom je Babia hora.
Je rozdelená do 4 zón, z kto‑
rých každý stupeň ma inú ochra‑
nu. V zóne A platí najprísnej‑

ší 5. stupeň ochrany. V tejto zó‑
ne je zakázané vykonávanie akej‑
koľvek hospodárskej činnosti. 4.
stupeň ochrany platí pre zónu B.
Je tam obmedzené vykonávanie
hospodárskej činnosti. V zóne
C platí 3. stupeň ochrany. V tej‑
to zóne sa vykonáva lesohospo‑
dárska a poľnohospodárska čin‑
nosť na princípoch trvalej udrža‑
teľnosti. Poslednou zónou je zó‑
na D. Tu je možný rozvoj akti‑

Vznikol na podnet Organizá‑
cie spojených národov. Jeho cie‑
ľom je upriamiť pozornosť sve‑
tovej verejnosti na vodu, ktorá
je pre život na Zemi nenahradi‑
teľná a zasahuje do všetkých sfér
života.
Voda – zlúčenina dvoch ply‑
nov – kyslíka a vodíka, kvantum
modrého elementu, ktoré spá‑
ja ľudí na celom svete. Je to ne‑
nahraditeľný základ života. Vďa‑
ka nej sme tu, vďaka nej existu‑
jeme. Je dobrým pomocníkom
všetkých ľudí. Vďaka vode oceá‑
nov, morí , riek, ktorá spája kon‑
tinenty, štáty, krajiny, môžu jed‑
notlivé národy spolupracovať,

navzájom obohacovať svoje kultú‑
ry a rozvíjať priateľstvo aj napriek
hospodárskym, politickým a so‑
ciálnym rozdielom. Nikto na ce‑
lom svete nemá takú silu ako vo‑
da, ktorá dokázala spojiť ľudí, aby
sa začali starať o jej ochranu a čis‑
totu, o jej racionálne využitie. Ak
porozumieme jazyku, ktorým sa
voda k nám prihovára, určite sa
budeme k nej správať ohľadupl‑
nejšie. Svetové zásoby pitnej vo‑
dy totiž pomaly ale isto dochádza‑
jú. Napadlo už niekomu dnes sa
uskromniť, aby zajtra mohol žiť?
Bez vody neprežijú zvieratá, rast‑
liny ani ľudia. Bez vody nikto a nič.
Pokračovanie – s. 11

Žiackym perom
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NAŠE NAJ… Včielky, včely, včeličky Včelárstvo – (1. časť)
Albert Einštain v roku 1921 povedal, že ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života. Práve
preto sme sa v našej pravidelnej rubrike rozhodli venovať tomuto malému, nenápadnému, no veľmi usilovnému stvoreniu, akým sú včely. Chceli by sme sledovať ich život a prácu včelárov počas roka.

Včelárstvo má veľmi staroby‑
lý pôvod. Prvú zmienku o včelá‑
rení na našom území zaznamenal
grécky filozof Priscus, ktorý pri‑
šiel v roku 448 s posolstvom cisá‑
ra Theodósia ku húnskemu vodco‑
vi Attilovi, napísal: „Z dedín nám
prinášali ľudia potravu, namiesto
obilia proso a namiesto vína med,
tak menujú to obyvatelia týchto
miest“. Priscus vtedy slovenské
slovo med pogréčtil na medos.
Aj keď všade počuť, že tomu‑
to koníčku sa ľudia venujú čoraz
menej a že kvalitný slovenský med
nahrádzajú kadejaké „atrapy“ zdá
sa, že v našej dedinke to tak nie je.
Pri prechádzke po nej sme nara‑
zili na viacero včelínov. Jeden je
hneď neďaleko našej školy a vlast‑
ní ho pán Milan Gura. Veľmi rád
a ochotne nám porozprával o svo‑
jom koníčku. Keď sme k nemu pri‑
šli, práve vytínal kríky okolo vče‑
lína. Vysvetlil nám, že pri vetre by
Dokončenie – s. 10
Je súčasťou prírody, je súčasťou
ekosystému a jej ochrana je veľ‑
mi dôležitá. V súčasnosti dochá‑
dza k veľkému znečisteniu vody či
už v moriach alebo riekach. Príči‑
nou je nadmerná produkcia od‑
padkov a vypúšťanie škodlivých
látok do vody. Mnohokrát pritom
dochádza k úhynu rastlín a živo‑
číchov a k znečisteniu zdrojov pit‑
nej vody.
Pitná voda je pritom veľkým
darom, ktorý u nás máme. Sta‑
čí otočiť kohútik a už tečie. Ve‑
ľa ľudí na svete však nemá také
šťastie. Voda je na prvom mies‑
te medzi najzdravšími potravina‑
mi sveta. Mala by byť súčasťou pit‑
ného režimu každého z nás. Takis‑
to pravidelná hygiena a umývanie
rúk môžu vo veľkej miere prispieť
k nášmu zdraviu.
Karol Vonšák, 8. B

konáre búchali na včelín a to by
včely vyrušovalo.
Včeláriť začal pred piatimi rok‑
mi. Inšpiroval ho k tomu veľký roj
včiel, ktorý okolo neho preletel,
keď bol v práci v Martine. Odvtedy
ho včely fascinujú a stali jeho ko‑
níčkom.
Na jar, keď je minimálne 12 stup‑
ňov, sa musí vykonať prvá prehliad‑
ka včelstiev. Keby sa vykonávala pri
menšej teplote a úľ by sa otvoril, vče‑
ly by mohli zamrznúť. Ďalej sa mu‑
sia vydezinfikovať medníky a plo‑
diská. Dezinfikujeme ich každo‑
ročne. Dezinfekcia prebieha tak, že
na drevenú kozu položíme úľ a opá‑
lime ho plameňom z plynového ho‑
ráku, pričom sa roztaví vosk a pro‑
polis, ktorý musí byť všetok zoškra‑
baný. Rovnako postupujeme aj pri
veku a dne úľa. Táto metóda je zá‑
rukou budúceho včelstva. Príprava

Včelín pána Milana Guru
rámikov je veľmi jednoduchá. Jed‑
noducho na rámik položíme me‑
dzistienku a pomocou akumulá‑
tora nahrejeme drôtik, ktorý me‑
dzistienku roztaví. Drôtik nám tú‑
to medzistienku nesmie roztrhať,

Základná výbava včelára

a preto sa musí nahriať len trošku.
Zdalo sa nám, že je hotová al‑
chýmia. No pán Milan nám pre‑
zradil, že ak to robíme s láskou
a chuťou, nie je to nič ťažké.
Všetci určite poznajú kuklu,
ktorou sa včelári chránia pred vče‑
lím bodnutím. Nás však ešte za‑
ujímalo, aké náradie je potrebné
na prácu so včelami.
Pán Gura nám ukázal dymák,
ktorým sa včely omámia, aby tak
nebodali. Keď chcete zväčšovať úľ,
tak vám treba aj sieťky na matky,
aby vám neprechádzali z jedného
úľa do druhého.
Ďalej je potrebný štetec, ktorý
treba pravidelne dezinfikovať lie‑
hom. Ten sa používa na včely, aby
sa poometali z rámika. Rámiky sa
potom dajú do medometu. To je ná‑
doba, v ktorej sa točením odoberá
med z rámika. Ale o tom už v budú‑
com čísle.
Anton Kutlák, 8. B

Bociany
Na jar veľká paráda,
bocian na zem zosadá.
Komíny si hľadajú,
na nich hniezda stavajú.
Ak sa na ne pozrieš zblízka,
hniezdo majú ako miska.
Otec, mamka a ich deti
slnko im do domčeka svieti.
Noty vôbec neznajú
i tak krásne klopkajú.
Na ten ťukot hlasný krátky,
nachytajú všetky žabky.
Kto sa schovať nestačí,
bude sedieť v pekáči.
Bocian ocko zhíkne:
„Žienka, deti, rodina
už sa nesie hostina.“
Tak sa všetci dobre majú,
na jeseň však odlietajú.
Matej Kovaliček, 7. A

Denisa Špigurová, 5. A
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Žiackym perom

Tatiana Vronková

…kolo sa nám polámalo…

Poďme sa hrať vonku
Kedysi neboli mobily, počítače a televízne vysielanie bolo obmedzené. Deti trávili svoj voľný čas vonku pri rôznych hrách.
Aj bez mobilu sa dokázali do‑
hodnúť, kedy a kde sa stretnú, čo
budú robiť. Z ulíc a lúk sa ozý‑
val detský krik. Hrali sa rôzne
hry, naháňačky schovávačky, pa‑
ličky, guľky, bicyklovali sa, hrali
sa loptové hry. Hurhaj utíchal až

A teraz sa ozdobíme venčekmi

za súmraku, keď rodičia zvolávali
deti do postelí.
Dnes je to naopak. Rodičia
musia svoje deti vyháňať od po‑
čítačov a telky, aby sa išli hrať
von na čerstvý vzduch. A to si eš‑

te aj tak unudený tínedžer vezme
zo sebou mobil a namiesto toho,
aby sa hýbal doň ťuká. Uniká mu
čaro okolia a uniká mu aj čaro
priateľstva. Mnohí sa totiž ne‑
dokážu z očí do očí s druhým po‑
rozprávať a nieto ešte dohodnúť
na nejakej hre. Akosi lepšie to
ide cez média. A to je zlé! Mož‑
no by stačila aj menšia rodičov‑
ská kontrola, pretože my, mladí,
sme často ľahko ovplyvniteľní
a nevieme rozlíšiť tú tenkú hra‑

…zlatá brána otvorená…

nicu medzi prospešným a škod‑
livým.
To, že hra a pobyt na čerstvom
jarnom vzduchu je super sme si
vyskúšali aj my, siedmaci. Jed‑
no poobedie sme odložili mobily
a na vlastnej koži sme si vyskúša‑
li, aká je to zábava hrať sa hry, aké
sa hrali naše mamy a otcovia. Za‑
spievali sme si, vyšantili sme sa
a pritom sme sa aj dobre zabavili.
Diana Kutláková, 7. A

Výtvarná tvorba
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Sára Balcerčíková

Z V Ý T VA R NE J T VOR BY NA ŠICH ŽI A KOV
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Ako vnímajú lásku naši ôsmaci
a deviataci

Ty kvietok farebný,
Tvoj pohľad dôverný.
Tvoje oči žiaria čistotou,
Tvoja duša zasa pokorou.
Tvoje ruky vedia objímať,
Tvoje srdce chce mi vernosť dať.
Nechcem modré z neba ani hviezdny prach – stačí, že mám teba na perách.
Nechcem toho veľa, nemusíš sa báť, iba kúsok tvojej lásky a srdiečka mať.

Žiackym perom
ČARO ROČNÝCH OBDOBÍ
1. miesto v celoslovenskej
súťaži Poetický Púchov
Jar
Pozrela som z okienka,
kukla na mňa snežienka.
Slniečko sa zobudilo,
i trávičku rozmrazilo.
Lúka žiari farbami,
láka včielky kvietkami.
Aj stromy sa radujú,
že im vtáčky spievajú.
Chrobáčiky behajú,
niečo pod zub hľadajú.
Malé žabky v rybníčku,
spievajú jarnú pesničku.
Leto
Keď sa slnko dvíha vyššie
a keď dni sú čoraz dlhšie,
privíta nás leto,
každý o tom vie to.
Bicykle a kolobežky,
vyťahujú deti všetky.
Bazéniky plné vody,
to detičkám neuškodí.

Si pre mňa najkrajšie stvorenie na svete.
Si tá jediná zo všetkých, ktorú som si vybral.
Si pre mňa najkrajší kvietok na šírej lúke,
Si pre mňa diamant, ktorý zvonku sa ligoce
A vnútro je bohaté…

Na prechádzke do lesa,
všetky hríby traste sa.
Košíčky si naplníme,
jahôdkami nasýtime.
Keď si nežný ako malé dieťa,
keď mi je ľúto, že objať nesmiem Ťa,
keď pri smiechu žiari Ti tvár, chápem,
že si pre mňa ten najcennejší dar.

Dám Ti modré z neba, pôjdem s Tebou na kraj sveta.
Dám Ti celé srdce svoje, Ty si vezmi zas to moje.
Chcem muža, na ktorého sa budem môcť spoľahnúť.
Chcem ruky, čo sú ako štít, ktorý chráni.

Moje srdce bije len pre Teba, láska moja.
Nikto iný ho nebude vlastniť, len Ty.
Si pre mňa jediná, láska moja,
Nech srdcia naše sa nežne spoja.

Koncom začína začiatok. Tak isto ako aj koncom zimy začína jar.

Zuzana Vonšáková, 4. A

Vtáky na juh odlietajú,
jabĺčka nám dozrievajú.
Zo stromov už lístie padá,
so sestrou sa s ním hrám rada.
U dedka a babičky,
vykopeme zemiačky.
Pozbierame kapustičku,
vytrháme i mrkvičku.

Jarná príroda
Pomaly sa všetky ľadovcové
cencúle a zrkadlá ľadu premieňajú
na tok zurčiaceho potôčika či rie‑
ky. Žblnkot riek, jazier a potokov
sa rozlieha po celej prírode. Prvé
púčiky sa prebúdzajú na stromče‑
koch, ktoré celú tuhú a tmavú zi‑
mu boli pokryté bielou prikrývkou
trblietajúceho sa snehu.
V diaľave sa už zlaté slnko pre‑
bíja cez husté mračná a hladí svo‑
jimi teplými lúčmi lístky stromov
po líčkach. Všetko toto pozoru‑
je lesná zver – srnky, jelene, líš‑
ky… ako aj vtáčiky, ktorých hlas‑

Jeseň
Radujú sa všetky deti,
pozrite sa, šarkan letí.
Oranžový, červený,
to sú farby v jeseni.

ný a lahodný štebot sa rozlie‑
ha po celej krajine. Prvé jarné
kvietky sa prebúdzajú zo zim‑
ného spánku a spestrujú svoji‑
mi lupienkami zelené lúky, le‑
sy, záhrady. Jar prináša na tváre
ľudí úsmev, spokojnosť, smiech
a radosť zo života.
Celé toto ešte dotvára jarný
vánok, ktorý prenáša vôňu kve‑
tov cez celú jarnú prírodu. Tu sa
cesta jarou končí. No nesmúťte –
o rok je tu zas!
Bianka Macsodivá, 5. A

Zima
Padá sniežik veru dosť,
všetkým deťom pre radosť.
Hurá, je tu sánkovačka
aj veselá guľovačka.
Tri gule si urobím,
snehuliaka postavím.
Dám mu šál a gombičky,
na ruky rukavičky.
Keď je vonku fujavica,
do izbičky schovám líca.
Vezmem knižku, macíka,
k tomu čaj do hrnčeka.
Nina Kolčáková, 4. A

Pečieme / Zábava
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Anketôčka otvor očká…
Sto ľudí sto chutí. Niektorí ľudia majú radi zimu, radi sa sánkujú, či lyžujú. Iní obľubujú letné slniečko, dovolenku, či more. Táto zima bola veľmi
dlhá a aj tým, ktorí majú radi zimu sa cnelo po zelenej trávičke. Tá už je tu. Krásna prebúdzajúca sa príroda poteší mnohých ľudí, no nie alergikov.
Na to, aké ročné obdobie obľubujú deti a učitelia v našej škole, sme sa opýtali a vytvorili túto anketu. Ako to dopadlo, posúďte sami.
• Najradšej mám zimu, lebo len
v zime je sneh a lyžovačka je môj
najobľúbenejší šport. Ninka, 4. A
• Najradšej mám leto, lebo môžem
plávať, korčuľovať sa a často nás
hreje slniečko.
Evička, 4. A
• Určite leto. Je pekne teplo, svieti
slnko a sú veľké prázdniny.
Denisa, 5. A

• Mám rada leto, pretože svieti slnko a je teplo.
Je väčší deň, môžeme byť dlhšie von a zabávať sa pri   rôznych  
hrách.
Simona, 7. B
• Ja obľubujem zimu.
Všetko je pekne biele a dá sa lyžovať
a snowbordovať.
Karol Vonšák, 8. B

• Určite leto a teplo. Je dlho vidno,
môžeme byť dlhšie von a netreba ísť
ráno do školy.
Mirka, 7. B
• Neviem si vybrať, preto poviem
dve – leto a zimu.
V lete rád hrám futbal a v zime
mám zas rád zimné športy.
Juraj, 9. B

• Príroda v zime je pekná biela,
všetko je také čisté.
V zime sú najkrajšie sviatky v roku
– Vianoce. Vtedy sa všetci stretneme a to mám rád.
Preto mám najradšej zimu.
Adam, 7. B
• Ja mám najradšej zimu.
Mám rád zimné športy a Vianoce.
Jakub, 7. B

Varíme s Úsmevom

Tortillové jednohubky
K Veľkej noci patrí šibačka. Každé dievča vie, že kúpačov treba aj nejako
pohostiť. Väčšinou to býva nejaká sladkosť, koláčik, čokoládové vajíčko.
Čo však s tými, ktorí nemajú radi sladké? Môžete to spraviť podľa nás.
Rozhodli sme sa šibačov pohostiť malými tortillovými jednohubkami.
Recept je veľmi jednoduchý a zdravý. Základom je, samozrejme,
pstruh. Preto nám naši spolužiaci jedného „ulovili“.
2. Uložíme na ňu salámu, syr,

Potrebujeme:
tortilly
tatárska omáčka
syr v črievku
šalát
šunková saláma
plátkový syr
kukurica
varené vajíčka
(suroviny si môžete pridať
aj podľa svojej chuti)
Postup
1. Tortillu si zohrejeme v mikro‑
vlnke a rozotrieme na ňu tatársku
omáčku a syr v črievku.

šalát, kukuricu, šalát, pokrája‑
né uvarené vajíčka (prípadne iné
vlastné suroviny)

3. Hotovú tortillu zrolujeme, ne‑
cháme v chladničke stuhnúť
(najlepšie cez noc) a nakrájame
na 1 cm kolieska. A slané pohos‑
tenie pre kúpačov je hotové.

Prajeme dobrú chuť
a veľa kúpačov.
Diana Kutláková,
Sabína Macsodiová, 7. A
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Zábava

KRESLENÉ V TIPY

Ninka Kolčáková, 4. A
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Monika Jurášová, 4. A

Zajko, vajíčko, kvietok, slnko, zelená, jar, kraslica, snežienka, korbáče,
stužky, Kaša, bahniatka, prvosienka, oblievačka, noc, košík, ryba,
strom, syr, tráva, úľ, kytica, žabka, ucho, žiak, pes, peľ, šašo, tenis,
iskra, kopec, bula, nik, slon, kúpalisko, zajo, zub, ústa, erb, Boh, kačka,
echo, obchodík, ale, oko, krb, krk, auto, sila, speváčka, lebo , lečo, čaj,
kačka, aula, júl
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