Číslo 1/2016

Ročník XVI.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

„Každý východ slniečka je nám pripomenutím hrejivej lásky Ježiša,
ktorý nás prišiel vykúpiť a dať nám vždy novú nádej života.“

ČAS BOŽIEHO NAVŠTÍVENIA
V poslednom čase akosi viac cestujem vlakmi a autobusmi. Aj mi to vyhovuje, lebo spoznávam nových ľudí, všímam si ich správanie, postoje k životu... Filozofujem, o čo im ide... Nuž a ten čas, ktorý mám na čakanie prípoja? Môžem ho užitočne využiť. Trebárs aj na modlitbu a meditáciu.
Minule som na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave zažil zaujímavú situáciu. Ľudia sa hrnuli z vlaku, ktorý práve prišiel. Dav
sa ponáhľal do podchodu. A práve vtedy pristavili iný vlak, takže
sa z toho istého podchodu začali hrnúť davy ľudí na perón. Stretli
sa dve „rieky“ ľudí. Jedna sa tratila v podchode, druhá sa dostávala
na scénu. Podobne je tomu v bežnom živote.
Jedni ľudia umierajú, druhí
na svet prichádzajú. Nastúpia

do toho svojho „životného“ vlaku,
s niekým posedia v „kupé“, prehodia reč, niečo vykonajú... A je
po živote. Po čase, na „konečnej“
zase oni odchádzajú do „podsvetia“. A iní na svet prichádzajú. Taký je kolobeh života. Aký zmysel
má to krátke pobudnutie v živote?
Čo je tu najcennejšie? A vôbec, aký
zmysel má život? Veru, veľa otázok sa v súvislosti so životom vynára.
Kristus
nám
zodpovedal
na všetko podstatné: odkiaľ sme,

kam ideme, čo tu máme robiť,
aký zmysel má náš život... V Jeho
posolstve nájdeme, že je tu Boh,
Láska, ktorý nás chce mať pri sebe, v nebi. A dal nám k tomu čas
na premenu. Hej, pobehujeme tu
po tomto svete, aby sme sa premenili a boli schopní žiť pri ňom
po celú večnosť. Šťastný to človek,
ktorý mu uveril.
Máme pred sebou Veľkú noc,
kedy si pripomíname, ako Ježiš
zaplatil za náš pobyt v rýchliku,
v ktorom sme sa ocitli. Hej, On

vyrovnal všetky naše pozdĺžnosti... Zariadil, aby náš život skončil v nebi. Samozrejme, ak prijmeme jeho pravidlá. V polovici apríla
bude u nás birmovka. Duch Svätý
príde na mimoriadnu návštevu našej farnosti. Čakajú nás aj iné náboženské udalosti... Vo všetkých
môžeme zacítiť dobrotivosť nášho Pána. Jeho milosrdenstvo a láskavé objatie. A v tom objatí šepká:
„Záleží mi na tebe. Mám ťa rád!“
Skúste to zažiť a... A bude dobre.
Zo srdca vám to želá
váš rodák, Jožko Luscoň.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ROZHODOVALO
UZNESENIA zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (ďalej len skratka OZ), ktoré sa uskutočnilo 18. 12. 2015 o 1600 hod.
v zasadačke OcÚ Sihelné
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie:
1. Rozpočet obce Sihelné na roky
2017 – 2018.
2. Rozpočet Príspevkovej organizácie obce Sihelné na roky 2017
– 2018.
3. Stanovisko k návrhu viacročného programového rozpočtu Obce
Sihelné na roky 2016 – 2018.
4. Stanovisko k návrhu rozpočtu
príspevkovej organizácie Obce Sihelné na roky 2016 – 2018.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na obdobie
od januára do júna 2016.
6. Záznam a správy kontrolóra

Obce Sihelné z vykonanej následnej finančnej kontroly.
D. Ukladá:
1. Vyzvať občanov, ktorí odoberajú vodu z obecného vodovodu, aby
si prišli na obecný úrad podpísať
zmluvu o odbere vody.
E. Schvaľuje:
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné.
2. Programový rozpočet Obce Sihelné na rok 2016.
3. Rozpočet príspevkovej organizácie Obce Sihelné na rok 2016.
4. Návrh VZN č. 3/2015 Obce Sihelné o vylepovaní volebných pla-

gátov na verejných priestranstvách.
5. Návrh doplnku č. 1/2015 k VZN
č. 1/2014 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sihelné.
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov z podielových daní pre
CZŠ sv. Apoštola Pavla v Sihelnom
na záujmovú činnosť na rok 2016.
7. Žiadosť Materskej školy v Sihelnom o zahrnutie do rozpočtu náklady vo výške 5281 €.
8. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Sihelnom o poskytnutie priestorov na občasné
schôdze v Kultúrnom dome.

F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Maslaňákovej Jany, bytom Sihelné 294 o zhotovenie osvetlenia na prístupovej ceste k jej rodinnému domu.
2. Žiadosť Ing. Gálika Tomáša,
bytom Hlavná 138, Štefanov nad
Oravou o výmenu časti parcely 1503/3 o výmere 248 m2 za podiel obce v parcele 5104/3 o výmere 101 m2, zastupiteľstvo rozhodne až po spoločnej dohode vlastníkov.
3. Úver vo výške 190 000 € na modernizáciu verejného osvetlenia.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce

UZNESENIA zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (ďalej len skratka OZ), ktoré sa uskutočnilo 29. 1. 2016 o 1600 hod.
v zasadačke OcÚ Sihelné (skrátené)
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie
1. Správu o preskúmaní územného plánu sídelného útvaru
(ÚPN – SÚ) Sihelné schváleného uznesením OZ Sihelné č. E/4
zo dňa 24. 2. 1995 a preskúmaného v zmysle § 30 ods. (4) zák.
č. 50/76 Zb. v platnom znení a § 2
ods. (5) vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
v nadväznosti na znenie § 141
ods. (10) zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení s potvrdením jeho
platnosti a záväznosti v zmysle Uznesenia OZ Sihelné č. E/4
zo dňa 10. 4. 2006.
D. Ukladá
1. Pánovi Gluchovi Stanislavovi
a pánovi Grižákovi Jozefovi doložiť geometrický plán a potrebné
dokumenty k odpredaju pozemku.
Až po splnení požiadaviek obecné
zastupiteľstvo rozhodne.
2. Predložiť približný rozpočet
na organizovanie oslavy 90. výročia DZH Sihelné.
M. Konštatuje
1. a) Opätovné preskúmanie ÚPN
– SÚ Sihelné ku dňu 28. 1. 2016
bolo vykonané v zmysle § 30 ods.
(4) zák. č. 50/76 Zb. v platnom
znení ako i v zmysle § 2 ods. (5)
vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
b) ÚPN – SÚ Sihelné je stále jediným relatívne primeraným komplexným územnoplánovacím nástrojom pre riadenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce Sihelné.
E. Schvaľuje
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné.

2. 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 €. Kód Výzvy: OPKZP-P04-SC431- 2015-6
3. Žiadosť p. Brišáka Antona, bytom Sihelné 53 o prenájom jednoizbového bytu 485/5 na dva roky
podľa VZN o bytoch.
4. Žiadosť pani Habinovej Vierky,
bytom Sihelné 485 o predlženie
nájomnej zmluvy na dva roky.
5. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zapísaného na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN
parc. č. 1064/2 orná pôda o výmere 105 m2, avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 37048201-88/2015
vyhotoveným Ing. Genšorom Jaroslavom, zo dňa 21. 7. 2015 ako
novovytvorený pozemok C-KN
parc. č. 1203/4 zastavané plochy o výmere 105 m2a za sumu
1,8588 €/m2 výška celej kúpnej
ceny je 194,25 €, (jednostodeväťdesiatštyri eur + 0,25 centov) kupujúcemu Gura Anton, bytom Sihelné 223. Jedná sa o priľahlé pozemky k rodinnému domu. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy. Z celkového počtu prítomných poslancov
hlasovali za: Vonšák Ľuboš, Jozef

Ferníza, Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. Ľubomír Luscoň, Marián
Staš, Peter Staš, Bc. Bielak Vladimír, Grobarčík Dušan, Chudiaková Dáša. Zdržali sa: 0
Proti: 0
Prevod majetku bol schválený
3/5-vou väčšinou.
6. Schvaľuje pána Chudjaka Petra
za preventivára.

7. Poplatky za služby poskytované
obcou Sihelné od 1. 1. 2016.
O. Potvrdzuje
1. Územný plán sídelného útvaru (ÚPN – SÚ) Sihelné je platnou
a záväznou územnoplánovacou
dokumentáciou obce Sihelné.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce

POĎME SPOLOČNE
HLASOVAŤ
Prosíme všetkých spoluobčanov, o podporu nášho projektu ktorým chceme zachrániť starý vodojem pod Hrádkom.
Tento vodojem chceme opraviť a spraviť z neho pekné miesto
na oddych. Vodojem sa nachádza na Jesennej ceste, ktorá spája nižný a vyšný koniec našej obce. Túto cestu radi využívajú na prechádzku mnohí z nás, či v lete alebo zime na bežkách. Zničený vodojem nerobí dobrý dojem a preto ho chceme opraviť a urobiť z neho miesto
pre oddych.
Tento projekt môžete podporiť v najbližšej Raiffeisen banke v Námestove (bývalá Marína) Hlasovanie prebieha od 1. 3.
do 30. 3. 2016. Podmienkou je vek 18 rokov. Oslovte aj svojich
známych z iných obcí. Náš projekt má číslo 2.
PROSÍM POMÔŽTE. Ďakujeme!

Samospráva obce
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OBECNÝ PLES 2016
Ešte sme sa nestihli poriadne spamätať z Vianoc a Nový rok bol ešte
naozaj nový a nás už čakala skvelá zábava – Obecný ples.
O skvelú zábavu sa staral DJ Miro a Jano. Celú atmosféru vylepšili
domáci hudobníci. „Plesajúci“ si

mohli so sebou odniesť spomienkovú fotografiu a niektorí šťastlivci aj peknú tombolu.

Niečo na zamyslenie

Marián Kuffa: Kedy budeme mať dobrých otcov
aj kňazov? – Keď budeš dobrou matkou!

Privítanie detí
Dňa 20. 1. 2016 sa uskutočnilo
privítanie detí, ktoré sa narodili ešte v roku 2015.

Tento rok sa v našej obci narodilo 46 detí. Všetkým prajeme veľa
zdravia a Božieho požehnania.

Boh nestvoril dokonalejšiu nádobu, ako je žena. Ženské
srdce je najkrajšia a najlepšia nádoba pre lásku. Ženy, Boh vás
stvoril pre lásku. Som si istý. Všetky.
Čo je v tvojej nádobe? Hnojovka a močovka? Prosím, očisti
to! Prečo? Lebo muž to všetko vypije. Vieš, čo sa stane potom
? Prepáčte za výraz, všetko vydávi, vygrcia von aj s tebou. Iba
ak nájde v tvojej nádobe čistú vodu, budeš pre neho príťažlivá do konca života.
Buď je to duchovné materstvo – zasvätené osoby, alebo telesné materstvo- materstvo matky, ktoré rodia deti. Alebo sa
ani nevydám, ani za rehoľnú sestru, ale zastupujem matku
všade tam, kde chýba. Pri starých, chorých a opustených. Určite ťa Boh stvoril pre materstvo.
Aké je to tvoje? To ja neviem, ale som si istý, že ťa Boh stvoril pre materstvo. Existuje aj štvrté materstvo, ale to ťa neuspokojí: štrikovanie rukami, jazykom, papučky, televízor,
cigaretka.
Materstvo je ako svieca. Svieca pomaličky svieti, stravuje
sa, umenšuje, ale svieti. Elektrina zhasne, no vďaka horiacej
svieci sa nikto nepotkne na schodoch. Svieca nevykrikuje: Ja
sa spaľujem, zmenšujem. Svieca svieti. Spaľuje sa a to jej dáva význam a zmysel.
Ty si žena a matka z teba musí pomaly ubúdať a musíš svietiť životom. Ak nebudeš dobrou matkou, nebudeme mať dobrých kňazov ani dobrých otcov.
Čo znamená byť dobrým otcom? Dobrý otec je to isté ako
dobrý kňaz, nie je to menej. Byť dobrým otcom sa rovná byť
dobrým kňazom v rodine.

Fašiangy, Turíce…
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude…
nielen túto, ale iné fašiango-

vé pesničky sme si zaspievali dňa 4. februára 2016 na páračkách.

viac

» http://www.obecsihelne.sk/2016/page/2/

Program prichystal klub Jednota
dôchodcov v spolupráci OcÚ, a mladými nadšencami. Program sa začal tradičným fašiangovým sprievodom po dedine, ktorý spevom pozýval obyvateľov do kultúrneho domu.

Tu na návštevníkov čakali makové
záviny, oškvarkové pagáčiky, šišky,
čaj vínko… . Atmosféru dotvárala ľudová hudba a dôchodcovia zo Zubrohlavy. Celý program bol ukončený
veselicou a pochovaním basy.
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Kultúra / Vzdelanie

SIHELNIANSKE VIANOČNE TRHY

Starosta obce Ľubomír Piták privítal superstaristu Pavla Kovalíčeka
Dňa 20. 12. 2015 sa v našej obci
konali vianočné trhy.
Predávajúci nám ponúkli tradičné špeciality: vianočnú klobásu, zemiakové placky, hranolky,
lokše, škvarkové pagáče, guľáš,
kapustnicu, cukrovú vatu, medovníky, oblátky a syrové výrobky.
Okrem jedla ste si mohli zakúpiť
sviečky z pravého včelieho vosku,
prútené košíky, výrobky z papiera, ozdoby z drôtu, ikebany, bre-

zové metly, bižutériu. Túto atmosféru upevňovala vôňa vianočného punču. Pre deti boli veľkou
atrakciou zvieratká a konský záprah, ktorý ich previezol po dedine. Po zotmení nám skupina mla-

dých nadšencov predviedla ohňovú show, po ktorej vystúpil superstarista Pavol Kovalíček. Svoj koncert začal populárnymi pesničkami a skončil ho spevom a hrou tradičných vianočných kolied. Doprevádzal ho brat Jakub a otec Pavol.
Po koncerte nasledovala autogramiáda, počas ktorej Pavol podpisoval svoje fotografie s venovaním.
Z podujatia ste mnohí odchádzali
s peknou tombolou. Počas programu boli vyhodnotené súťaže o najkrajšiu záhradku a medovníček.
Najkrajší medovník upiekla pani
Vlasta Jagnešáková – medovník
žehlička. Mnohí sa zhodli v tom,
že tento vianočný trh sa skutočne
vydaril. Touto cestou chceme poďakovať všetkým predávajúcim,
účinkujúcim i organizátorom.
Veríme, že sa stretneme aj o rok.

EXKURZIA
NA OBECNOM ÚRADE
Vo štvrtok 25. 2. sme mali netradičnú hodinu vlastivedy.
Vybrali sme sa s pani učiteľkou na obecný úrad (viď foto
na strane 1).
Pán starosta nás pekne privítal vo svojej pracovni a porozprával nám, čo robí a akú úlohu
majú aj zamestnanci obecného
úradu. Videli sme pracovňu,
z ktorej sa hlási v obecnom rozhlase. S inou tetou sme si prezerali pozemky našej obce, kde
sa nachádza kostol, škola i naše domy. Pri pani účtovníčke
sme videli veľa všelijakých papierov a tlačív.
V zasadacej miestnosti sme
sa podpísali do kroniky ako
hostia a pozreli sme si kolísku,
v ktorej fotia malé bábätka pri
uvítaní. Nakoniec nám dal pán
starosta malý darček. Ďakujeme pánu starostovi za darčeky
i nové informácie o našej obci.
Žiaci 2. A

Goralské správy z hornej
Oravy. Po našemu.

viac

» http://www.obecsihelne.sk/sihelnianske-vianocne-trhy/

http://orava.sme.sk/c/8108568/
goralske-spravy-z-hornej-oravy-po-nasemu.html

Materská škola

Sihelník 1
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POHĽAD DO OKNA MATERSKEJ ŠKOLY

Divadelné predstavenie ,,O zlatej rybke“

Spolu si zaspievame
„Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži
– a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil –
a ja to budem cítiť a chápať celý život.“

  J. A. Komenský

Materská škola, nie je zariadenie v ktorom sa deti celý deň len
bezcieľne hrajú, hoci to pre niekoho na prvý pohľad tak vyzerá. Je
to prostredie v ktorom sa vytvárajú podmienky na všestranný rozvoj detí po stránke výchovnej a vzdelávacej. Podporuje sa osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú sa schopnosti a zručnosti, utvárajú sa predpoklady pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa.
Priebeh celého dňa v predškolskom zariadení je organizovaný
formou edukačných aktivít a hier
zameraných na určité témy, počas
ktorých sa striedajú ciele zo všetkých oblastí rozvoja. Každá hra
a aktivita má svoj zámer, ktorým
sa niečo rozvíja. Aj zdanlivo obyčajná námetová hra na kuchárky
alebo mamičky môže u detí rozvíjať mnoho oblastí. Ak je správne
vedená a zorganizovaná deti sa pri
nej učia kladným medziľudským
vzťahom, slušnému správaniu,
schopnosti požičať si hračku, poriadkumilovnosti, rozvoju slovnej
zásoby, (pri pomenovaní surovín
z ktorých varia), učia sa počítať ...
Na podporu každej činnosti
a aktivity detí je potrebné vytvoriť
vhodné podmienky. Niekedy stačí
málo a inokedy je potrebné dostatočne podnetné a vyhovujúce prostredie. Adekvátne podmienky pre
rozvoj pohybových schopností detí nastali po obnove a prestavbe
bývalej triedy CZŠ zo strany zriaďovateľa Obce, v ktorej bola upravená a nanovo vytvorená podlaha
na cvičenie.
Deti predškolského veku sú prirodzene zvedavé a potrebujú všetko okolo seba vyskúšať, ohmatať
a prežiť na vlastnej koži. Až vtedy
to má pre ne význam a zanechá to

v nich pamäťové ale aj emocionálne stopy.
V predškolskom obdobím je
často skloňovaný pojem školskej
zrelosti. Školská zrelosť je v hovorovej reči pripravenosť dieťaťa
na bezproblémový vstup do školy. Pripravenosť dieťaťa zahŕňa telesnú, psychickú, sociálnu a pracovnú zrelosť. Dieťa by malo byť
pred vstupom do školy pripravené
po telesnej stránke, rozumovej, citovej aj pracovnej. Každá z oblastí má svoje špecifiká a vývinové
osobitosti, ktoré by šesťročné dieťa malo zvládnuť. Ak si rodič nie
je istý či je jeho dieťa dostatočne
pripravené na školské povinnosti,
môže požiadať špeciálneho pedagóga o testovanie školskej zrelosti.
U nás v materskej škole sa niektoré deti zúčastnili takéhoto testovania. Po realizácii testovania odborníčky zhodnotili výsledky detí
a odporučili rodičom, ďalší postup
dieťaťa. Keďže v súčasnej dobe zaznamenávame u detí často rozptýlenú pozornosť, slabú koncentráciu, nesprávnu výslovnosť predpokladáme aj my nárast takých
detí, ktorým sa bude na školské
povinnosti zvykať ťažšie. Venujme
preto svojim deťom dostatok času,
a trpezlivosti, aby sa im povinnosti, ktoré ich čakajú zvládali ľahšie.
Riaditeľka MŠ

Mikuláš v materskej škole

Karneval 2016

6. strana / 21. 3. 2016

Sihelník 1

Divadielko ,,O jabĺčku“

Pohľad do okna MŠ

MŠ / Životné prostredie / Kultúra

Na Oravských krpčekoch
naše deti hviezdili
Dňa 18. 3. 2016 sa konala v Nižnej súťaž folkloristov Oravské
spievanky. Zišlo sa tu vyše 200 súťažiacich, kde nechýbali ani naše deti: Evka Pindjáková (heligónka), Mirka Stašová, Janka Stašová, Mirka Bolibruchová (husle), Erika Vonšáková (harmonika), Matej Piták (gajdy), Klára Stašová a Viktória Maslaňáková
(spev).
Zlaté pásmo a postup na krajskú súťaž získala prváčka Evka Pindjáková v hre na heligónke a piatak Matej Piták v hre na gajdy.
Ostatné dievčatá získali krásne strieborné pásmo.
Srdečne blahoželáme!

Naše divadielko ,,O repe“

DOBA PLASTOVÁ – ako ich triediť
Má triedenie plastov
význam?
1. Väčšina plastových obalov
je použitých jednorazovo, 95 % pôvodnej hodnoty plastového obalového materiálu v hodnote 80 – 120
miliárd dolárov ročne sa stráca
a nerecykluje.
2. Aj napriek rastúcemu dopytu po recyklácii plastov sa iba 5 %
účinne recykluje, kým 40 % končí na skládkach a tretina priamo
v ekosystémoch, tie oceánske nevynímajúc.
3. Časť plastových odpadov
sa síce v spaľovniach premení
na energiu, avšak nie dosť na to,
aby na výrobu nových plastových
tašiek, pohárov, téglikov a spotrebnej elektroniky nebolo potrebné minúť ďalšie fosílne palivá.
Význam triediť plasty určite má. Ale ešte lepšie je plasty vôbec nekupovať – čo tak vrátiť sa ku
sklu? Veď aj jogurt v skle chutí úplne inak, ako z plastového obalu.
A čo tak zavedenie vratných
sklenených obalov?
Využime týchto 6 rád a spoločne prispejeme k čistejšiemu, krajšiemu a zdravšiemu prostrediu,
v ktorom žijeme.

1. Premýšľajme už pri nákupe
– vyberajme si vratné obaly.
2. Nenakupujme
výrobky
z PVC, pretože patrí medzi najproblematickejší typ plastu, ktorý obsahuje látky vážne ohrozujúce životné prostredie a zdravie človeka.
3. Keď je možnosť, kupujeme
potraviny v skle, nie v plaste.
4. Nezohrievame jedlo v plaste – pri zohrievaní dochádza k vylučovaniu škodlivých látok priamo
do jedla.
5. Keď už plastový obal, tak
preferujeme tieto druhy: polyetylén (PE) a polypropylén (PP) – sú
najjednoduchšie a najmenej škodlivé pre prírodu a na naše zdravie.
6. Plasty NESPAĽUJEME –
pretože pri ich horení vznikajú
zdraviu škodlivé sadze, oxid uholnatý a dioxíny. Pozrite si aj nižšie
uvedenú stránku RUVZ o dioxínoch – aké je ich pôsobenie na celé životné prostredie a na zdravie
našich detí a nás všetkých (http://
w w w.uvzsr.sk /index.php?option=com_content&view =article&id=1501:dioxiny-a-ich-uinky&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62).
Ing. Ďurišová

TRIEDIŤ PAPIER?
ÁNO ALEBO NIE???
Triediť papier sa určite vypláca. Je dôležité odovzdávať papier do modrej nádoby v obci, alebo sa zapojiť do školského zberu papiera vo Vašej škole a pomôcť tak nielen škole, ale
hlavne našej krajine a aj našej
zemi.
Pozrime sa na pár faktov o papieri:
• Papier tvorí okolo 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
• Celková ročná produkcia papiera je 800 kg/obyv. v SR. Jeden
Slovák spotrebuje za svoj život
okolo 100 stromov.
• Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5 – 8-krát) a následne
kompostovať.
• Pri recyklácii sa papier roz-

vlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.
• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
• Recykláciou papiera šetríme
energiu – až 75 %
Recykláciou papiera sa znižuje z • nečistenie ovzdušia o 75%
a vody o 35%.
• Viac ako 70 ľudí príde o kyslík
vyrúbaním jedného dospelého
stromu.
• A ešte jedna zaujímavosť na záver pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom celosvetovo ročne viac ako
1 mld. stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne toľko
odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba, tak by sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na mesiac a späť.
Ing. Ďurišová

Výstavba v obci

Sihelník 1
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KANALIZÁCIA V SIHELNOM
Aj v roku 2016 pokračujú práce na veľkom projekte odkanalizovania obcí regíonu Oravy. Aj keď sú už niektoré obce prakticky dokončené
a čakajú len na asfaltovanie, obec Sihelné spolu s obcou Rabča sú s prácami v meškaní. Celé dielo je k termínu 11. 12. 2015 prebraté a pokračujú práce na odstraňovaní vád a nedorobkov. Celková dĺžka vybudovanej kanalizácie predstavuje k tomuto termínu 132 400 m na celom diele. V obci Sihelné však neboli dokončené práce na vetvách B-7, B-8, B-3, B-9, resp. niekde s týmito prácami nebolo v roku 2016 ani
začaté. K termínu 9. 3. 2016 však práce postupujú mesačným tempom cca 200 – 300 m a mali by byť v lehote dokončené. K 3/2016 boli dokončené práce na vetvách B-7, B-8. V obcí chýba dokončiť ešte skoro 1200 m. Okrem toho je v obci značné množstvo prác na odstraňovaní
vád a nedorobkov, t. j. úprava ciest, úprava pozemkov, úpravy zhlavia šácht, opravy oplotení. Tieto práce na odstraňovaní vád by mali byť
dokončené do konca roka 2016.
Projektový manažér OVS, a.s.
Ing. Marcel Bakoš žiada občanov, aby nahlásili akékoľvek vady
na diele, buď osobne, cez obecný úrad, listom alebo prostredníctvom emailu, môžu zaslať aj
fotografie. Tieto budú zdokumentované a zaslané zhotoviteľovi v rámci lehoty na odstránenie vád.
Upozorňuje, že je potrebné vz
niesť podnety na investora stavby OVS, a.s. a nie na zhotoviteľa
resp. na firmy a pracovníkov ktorí v obci pracujú. Taktiež žiada
občanov aby si skontrolovali, či
každá nehnuteľnosť má vybudovanú kanalizačnú prípojku a či je
možné túto nehnuteľnosť na kanalizáciu pripojiť.
Čo sa týka následných prác, investor stavby spoločne so zhotoviteľom a starostom obce v mesiaci
04/2016 začnú obchôdzky miestnych ciest ktorých predmetom bude meranie potrebných úprav asfaltového povrchu. To znamená,
že sa budú posudzovať cesty a určovať ich rozsah asfaltovania, teda
či bude cesta zasfaltovaná na šírku
ryhy, zväčšenú šírku alebo na celú
šírky cesty.
Obec spoločne s investorom
stavby OVS, a.s. plánujú združiť
prostriedky tak, aby bola v prípade potreby v čo najväčšej miere zaasfaltovaná celá šírka cesty.

Taktiež ohľadom asfaltovania
štátnej cesty III/52015 bolo dňa
15. marca 2016 konané rokovanie
s Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., správcom a vlastníkom cesty Žilinského samosprávného kraja Žilina a obcou Sihelné o možnostiach asfaltovania celej šírky cesty.
Táto otázka je stále otvorená
a závisí hlavne od množstva finančných prostriedkov. Možnosť
tohto riešenia je však po týchto rokovaniach stále reálna, k dnešnému dňu neuzavretá.

„INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI“
Práce sa dokončujú a veríme
že dielo bude vyhotovené k plnej
spokojnosti obce , občanov a prinesie do obce hlavný cieľ ktorým
je odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd a teda ochrana
a zlepšenie životného prostredia
obce, vodných tokov, podzemných vôd a teda aj zdravia občanov obce Sihelné.
Toto dielo je spolufinancované z prostriedkov Európskej
únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov prijímateľa projektu OVS, a.s. .
Ing. Marcel Bakoš
Projektový manažér
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Keby na svete neboli peniaze, boli by sme šťastnejší
História teda svetové dejiny a predovšetkým dejiny numizmatiky nám rozprávajú kto, kedy a kde vymyslel peniaze ako platilo za ponúkaný
tovar alebo služby v obchodnom jednaní. Odpoveď všetci poznáme boli to Sumeri. Pred touto civilizáciou pred touto epochou bol takzvaný
výmenný tovar. V ľudskej spoločnosti bol ponúkaný tovar za iný tovar.
Ale nie o tomto chcem rozprávať v tejto úvahe ale chcem predovšetkým rozprávať o tom akého veľkého bôžika sme si s peňazí spravili v dnešných časoch, akú
veľkú cenu až prehnanú dávame
moc peniazom. Často ich dávame
na prvé miesto v našej spoločnosti. Dávame ich na miesto na ktorom má byť predovšetkým trojjediný Boh, v našich srdciach. Ako
by náš Pán nemal prioritu, prvenstvo nad tým čo stvoril. Hlavným
pánom je pre nás mamona. A tu
nastáva v našom svete chyba, keď
pozeráme na svet cez bankovky.
Náš Pán Ježiš v evanjeliu jasne zdôraznil, povedal: „Zbierajte
si poklady v nebi, kde im moľ a hr-

dza neublíži.“ Zbierame dnes poklady na zemi ktoré sa lesknú a zajtra vyblednú, a vyjde na vnivoč.
Netvrdím že peniaze nepotrebujeme k životu ale musí tu byť určitý poriadok, finančná oblasť musí byť spravodlivo vyvážená. Pán
Boh stvoril nebo i zem a ich poklady pre každého človeka, aby
každý žil v dôstojnosti. Je nemožné aby mnohí ľudia žili z jedného
dolára na jeden deň alebo na týždeň, a mnohí nevedia čo z roztopašnosti kvôli toľkým financiám
robiť. Veľký, priam enormný problém dnešnej doby nie je taký, že my
nedokážeme nasýtiť chladných ľudí, ale my nedokážeme nasýtiť bohatých miliardárov. Existujú veľké

rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Zrealizovali sa viaceré výskumy na svete v ktorých sa skúmalo v ktorých častiach sveta sú
ľudia najšťastnejší. Výskumy potvrdili, že najšťastnejší ľudia našej planéty žijú v najchudobnejších krajinách v mnohých chudobných, zabudnutých končinách našej planéty, našej Matky Zeme. Sú
to ľudia pokorní, a vedia sa podeliť s tým málom čo majú! A tí super
milionári? Znudení a vyprahli, lebo už zažili mnohé pozemské,
plytké dúšky neskrotných radovánok!
Mojím cieľom je povedať to, čo
povedal Pán Ježiš: „Čo je cisárove dajte cisárovi, a čo je Božie daj-

te Pánu Bohu.“ Je to pravda k tomu
nám netreba veľký peniaz pretože
za peniaze si nebo nekúpime.
Veru keď s láskou milujeme
nášho trojjediného Boha a blížneho ako seba samého tak uskutočňujeme hlavný zákon lásky. Ku
uskutočňovaniu prikázania lásky
nám stačí veľmi málo, peniaze vôbec netreba a v zapätí si povieme,
že sme takí šťastní s Pánom Bohom i z ľuďmi vôkol nás. Že tu človeku nepríde na um žiadna myšlienka na peniaze. Naozaj keby
sme žili takúto úplnú a dokonalú
lásku voči Pánu Bohu a blízkym,
boli by sme na tomto svete prešťastní – nebolo by treba peňazí.
Peter Chudiak

VÝSLEDKY HLASOVANIA
v obci SIHELNÉ vo voľbách
do Národnej rady Slovenskej
republiky z 5. 3. 2016

KOMPOSTOVANIE V ZÁHRADE
Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky
tzv. bioodpad (napr. trávu, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia
a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku.
Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dážďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov,
ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost.
Domáce kompostovanie má tú
výhodu, že vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný kompost
ostáva priamo využiteľný pre naše
potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré sme z nej formou úrody odobrali.
Význam kompostu
• Používaním kompostu pôdu
obohacujeme o organické látky
a humus.
• Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.
• Zlepšujeme fyzikálno- chemické

vlastnosti pôdy – kompost dokáže
na seba viazať ťažké kovy a dusičnany.
• Humus, ktorý je v komposte,
zvyšuje odolnosť pôdy proti okysleniu.
• Zlepšujeme biologické vlastnosti
pôdy – zvyšujeme množstvo pôdnych mikroorganizmov.
• Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého
vegetačného obdobia.
• Zvyšujeme výnosy pestovaných
plodín a zlepšujeme ich kvalitu.
• Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.
• Použitím kompostu pri výsadbe
zabezpečíme úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám ale aj stromom a krom.
Ing. Ďurišová

Volebná účasť: 52,95%
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1473
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 780 (52,95%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 241): 779
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0
Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 745 (50,57%)
Poradie:
1. SMER – sociálna demokracia č. 16: 168 (22,55%);
2. Kresťanskodemokratické hnutie č. 17: 154 (20,67%);
3. – 4. Slovenská národná strana č. 12: 98 (13,15%);
3. – 4. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko č. 19: 98 (13,15%);
5. #SIEŤ č. 20: 77 (10,34%);
6. OBYČAJNI LUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) č.
3: 70 (9,4%);
7. Sloboda a Solidarita č. 23: 29 (3,89%);
8. SME RODINA – Boris Kollár č. 6: 28 (3,76%);
9. Strana TIP č. 1: 7 (0,94%);
10. Strana zelených Slovenska č. 7: 5 (0,67%)
11. Komunistická Strana Slovenska č. 14: 3 (0,40%);
12. – 13. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) č. 2: 8
(0,23%);
12. – 13. PRIAMA DEMOKRACIA č. 22: 2 (0,27%);
14. – 16. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník č. 4: 1 (0,13%)
14. – 16. MOST – HÍD č. 11: 11 (0,32%);
14. – 16. Slovenská občianska koalícia č. 18: 1 (0,13%).
Ostatné strany a koalície nezískali ani hlas.
Zdroj: Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 05. 03.
2016, Volebný okrsok č. 1, Čas začiatku hlasovania: 7.00 hod., Čas
ukončenia hlasovania 22.00 hod., Obec Sihelné.

Kultúra / Záujmy
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VIII. ROČNÍK POĽOVNÍCKEHO PLESU
POĽOVNÍCKE OKIENKO
Až 186 hostí prijalo pozvanie poľovníckeho združenia, prežiť poslednú fašiangovú noc 6. februára 2016 veselo v spoločnosti príjemných ľudí, milujúci prírodu a les a tým podporiť naše združenie svojou účasťou na 8. ročníku poľovníckeho presu, ktorý svojou úrovňou
určite ani toho roku nikoho nesklamal. Veď záujem o vstupenky bol
veľmi veľký, ale ich počet je obmedzený, tak sa chceme všetkým, ktorým sa už vstupenky neušli ospravedlniť a dúfame, že sa do budúcna
stretneme aj pri iných poľovníckych akciách.
Pre hostí sme pripravili chutné
poľovnícke menu, kvalitné domáce víno a výbornú tanečnú zábavu
pod taktovkou hudobnej skupiny
DUO a poľovnícku veselicu spestrila aj ľudová hudba ,,Bjelákovci“,
ktorí rozspievali celú sálu. Zažili
sme pravú ,,pasovačku za lovca jeleňa“, ukážky vábenia, ako aj čis-

to dámsku súťaž vo vábení. Bohaté
tombolové ceny sa losovali strieľaním zo vzduchovky. a pobavila nás
aj klobúková ruleta.
Ďakujeme všetkým štedrým
sponzorom, ktorí sa postarali
o bohaté tombolové ceny! Ďakujeme organizátorom, pani kuchár-

Bože, Ty nám vo svojich svätých
dávaš vzory a ochrancov.
Ty jediný si darca všetkého stvorenia a jeho krásy.
Podriadil si prírodné sily človekovi,
aby ich užíval k práci a odpočinku.
Nauč nás na príhovor
sv. Huberta patróna poľovníkov,
vážiť si dar prírody.
Ochraňovať jej krásu a bohatstvo
a tak sa v pokore podieľať na
tvojej stvoriteľskej činnosti.
Amen.
NAŠA OBEC V RÁDIU
REGINA
V spolupráci s rádiom Regina
sa v našej obci pripravili relácie, ktoré budú postupne odvysielané v tomto rozhlase.
V tomto programe sa poslucháči dozvedeli o význame pôstu v našej obci. Ostatné časti sa týkali nášho nárečia, detského súboru Sihelček,
niekoľkokrát najvyššie ocenenému školskému časopisu
Úsmev, lezeckej stene a iné.
Reláciu si môžte vypočuť
z webu: http://bb.regina.rtvs.
sk/clanky/regina-si-vas-vsima/82986/sihelne

kam, všetkým zúčastneným a ostatným sympatizantom poľovníckeho koníčka! Tešíme sa na ďalšie

spoločné stretnutia, ale aj na prechádzky v prebúdzajúcej sa prírode! Lesu zdar! Dáša Chudiaková

HASIČI HODNOTILI
Dobrovoľní hasiči 13. 2. 2016
na výročnej schôdzi bilancovali rok 2015 a predstavili svoje
plány v novom roku. Schôdze
sa zúčastnila väčšina hasičov.

Kniha
o hasičoch

Spolupráca s Wielkou
Lipnicou

V sobotu 13. 2. 2016 sa na výročnej schôdzi dobrovoľných hasičov vo Wielkej Lipnici podpísala nová zmluva medzi našimi dobrovoľnými hasičmi a ich kolegami z Poľska. Zmluva by mala zlepšiť spoluprácu na obidvoch stranách.

Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) pripravil a vydal publikáciu, v ktorej chce predstaviť históriu všetkých dobrovoľných hasičských zborov
na území Žilinského kraja.
V publikácií sa píše aj o hasičoch z našej obce. Knihu slávnostne odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár v Dolnom Kubíne
veliteľovi DHZ v Sihelnom Jozefovi Majkútovi.
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Na zamyslenie

SIHELSKÝ POHÁR 2015
Do 6. ročníka tohto tradičného medzisviatkového turnaja sa prihlásilo 10 tímov, ktoré si v prvý hrací deň zmerali sily v skupinách. V hracom
čase 2 x 10 minút sme videli pekné a vyrovnané futbalové zápasy.
Konečné tabuľky
V play-off sa rozšíril hrací čas
na 2x15 minút, čo dávalo predzvesť napínavých súbojov. Štvrťfinálové stretnutia priniesli pekné okamihy, perfektnú divácku
kulisu i konečné futbalové drámy.
Prehrané tímy odchádzali so cťou
a víťazi chceli okúsiť chuť absolútneho víťazstva.
Semifinálové stretnutia priniesli
to čo všetci očakávali, napätie, zvraty i krásne gólové momenty. Zápas
POCTA LESU
Som teplo tvojho príbytku
za studených nocí,
som priateľský tieň,
keď páli letné slnko.
Som krov tvojho domu,
doska tvojho stola,
som lôžko, na ktorom spíš,
a drevo, z ktorého staviaš
svoje lode.
Som násada tvojej motyky,
som drevo tvojej kolísky
i tvojej rakvy.
Som tôňa a skrýša divej zveri,
som ukojenie tvojej
poľovníckej
vášne.
Som kvet dobroty a krásy!
Toľko podôb mi nadelil
dobrotivý Boh!
Som tvoj les, vypočuj moju
prosbu:
,,Staraj sa o mňa
a nenič ma!“

o bronzové medaily skončil v prospech Majstrov, ktorí porazili Jupik team 5:2. Tradičný finálový duel medzi Hooligans a Chudjak team zobrali do rúk obhajcovia, ktorí
s prevahou zvíťazili 8:2.
Najlepším strelcom turnaja sa
stal hráč Jakub Chudjak. Za najlepšieho hráča vyhlásili Martina
Pindjáka. Trofej najlepšieho brankára skončila v rukách Ľubomíra
Luscoňa.

IV. ROČNÍK SIHELSKÉHO TUR
NAJA – TÍMY: 1. CHUDJAK TEAM, 2. HOOLIGANS, 3. MAJSTRI,
4. JUPIK TEAM, 5. TAKATIKY,
6. BOMBARDÉRI, 7. KIKIRIKÍ,
8. EXPANDABLES, 9. VETERÁNI, 10. GUMKÁČI
Na záver by som sa chcel poďakovať pánu Jozefovi Bielákovi a Emilovi
Bielákovi, ktorí venovali svoj čas rozhodovaním tohto turnaja. Poďakovanie taktiež patrí organizátorom,

klubu OŠK Sihelné, obecnému úradu a CZŠ za vytvorenie priaznivých
podmienok. Taktiež veľká vďaka patrí
hráčom, ktorí sa snažia hrať čestne
a svojou hrou si vychutnávajú futbal.
V neposlednom rade nesmieme zabúdať na všetkých zúčastnených divákov, bez ktorých by turnaj nemal skvelé okamihy gólov, burcujúce povzbudzovanie či nakopnutie hrajúcich tímov. Všetkým patrí jedno veľké ĎAKUJEME.
Peter Pindják

Miništranti na hokejbalovom turnaji v Námestove
V sobotu 20. 2. 2016 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil
hokejbalový turnaj v Námestove, ktorého sa zúčastnili dva tímy zo Sihelného, dva tímy z Námestova a tím z Trstenej.
Hralo sa vo formáte 3+1 dvakrát po 6 minút. Obidve naše
družstvá boli zložené z chlapcov – miništrantov. Naši „reprezentanti“ si nepočínali zle. Prvé
dva zápasy odohral výber našich
chlapcov v oranžových farbách
proti obom družstvám z Námestova, ktoré prekvapivo vyhrali

naši chlapci. Týmto porazili najväčších favoritov turnaja. Po týchto skvelých výkonoch prišiel útlm,
Trstená ich porazila. Medzitým
náš druhý káder v zelených farbách odohral taktiež dve zápasy
s Námestovom, ktoré skončili prehrou 1:4 a 1:2. Potom nasledoval
opäť zápas Sihelné Zelení – Trstená a v ňom sa chlapci revanšovali
za minulé prehry a prestrieľali súpera 5:2. Nasledovalo derby Sihelné Zelení – Sihelné Oranžoví. Tento zápas mohol rozhodnúť o víťazovi turnaja, ktorým sa mohli
stať Oranžoví, ten však nezvládli

a prehrali 0:5. Zelení sa takto razom vyšvihli na tretie miesto v tabuľke. Turnaj bol zamotaný tým,
že na konci mal každý tím po 4 body (2výhry ). O víťazovi tak rozhodovalo skóre. Konečné poradie tímov bolo nasledovné: 1. Námestovo Červení, 2. Námestovo Modrí,
3. Sihelné Zelení, 4. Trstená, 5. Sihelné Oranžoví.
Celý turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére a nepokazili ju ani
výbuchy emócií na ihrisku. Ale
to k športu neodmysliteľne patrí.
Športu zdar a hokejbalu zvlášť!
Martin Hajdučák

Na zamyslenie

11. strana /21. 3. 2016

Sihelník 1

SIHELNIANSKY PRECHOD CHOTÁROM

Dňa 13. 2. 2916 sa uskutočnil
prvý ročník prechodu chotárom
na bežkách. Vlani sme mali ideálne počasie. Snehu bolo dosť,
mrázik ho skvalitnil, okrášlil
krajinu a mohli sme ísť.
Tento rok sme prechod naplánovali v tom istom termíne, len
počasie nám akosi neprialo. Ešte
v stredu pred prechodom nebolo
po snehu ani stopy. S bežkami sme
sa rozlúčili a pripravovali prechod
bez nich. Už vo štvrtok to však začalo vyzerať nádejne a sobota bola priam ideálna. Nasnežené , stopa dobre viditeľná, krajina krás-

na. Zišlo sa
nás skoro
40 – domácich, z blízkeho okolia i iných
o k r e s o v.
Trasa merala 15 km a prechádzala krajinou poza dedinu. Pri kaplnke medzi Sihelným a Oravským Veselým sme sa občerstvili a pokračovali ďalej. Všetkých účastníkov čakala výborná kapustnica a horúci punč. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý je naplánovaný
na 11. 2. 2017.
Ľ. Nováková

V tomto zložení sme celú trasu prekonali

Výborná kapustnica
STOLNÝ TENIS – 8. LIGA, MUŽI 2015/2016
Rozpis súťaže – Základná časť: Sihelné A – Rabča C 11 : 7, Novoť B – Sihelné A 6 : 12, S. Hora-Hladovka B – Sihelné A 11 : 7, Sihelné A – SPST D.
Kubín B 4 : 14, ŠK Párnica B – Sihelné A 14 : 4, Sihelné A – Zákamenné A 15
: 3, Breza B – Sihelné A 10 : 8, Sihelné A – S. Hora-Hladovka C 9 : 9, Sihelné A – Babín A 13 : 5, Istebné A – Sihelné A 2 : 16, Sihelné A – Nižná D 8 : 10,
Rabča C – Sihelné A 10 : 8, pia 18. 3. 2016, 1800, Sihelné A – Novoť B.

Zástavka pri kaplnke

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY OŠK SIHELNÉ – JAR 2016
Dátum
27. 3.
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.

VIII. LIGA DOSPELÍ
Brezovica – Sihelné
Sihelné – Krušetnica
Kraľovany – Sihelné
Sihelné – Rabčice
Beňaďovo – Sihelné
Sihelné – Ťapešovo
Oravský Biely Potok – Sihelné
Mútne – Sihelné
Sihelné – Vasiľov
Habovka – Sihelné
Sihelné – Vitanová

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

Dátum
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.

V. LIGA U19 SK. „A“ DORAST
Sihelné – Zubrohlava
Sihelné – Mútne
Klin – Sihelné
Sihelné – Breza
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Oravská Lesná
voľný los – Sihelné
Sihelné – Bobrov
Novoť – Sihelné

Čas
1230
1300
1300
1330
1330
1330
1400
1400
1430

Družstvá mládeže ( U19 a U15 ) majú svoj hrací deň sobotu

Dátum
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.

IV. LIGA U15 STARŠÍ ŽIACI
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Mútne
Klin – Sihelné
Sihelné – Breza
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Oravská Lesná
voľný lós – Sihelné
Sihelné – Bobrov
Novoť – Sihelné
Babín – Sihelné
Sihelné – Zázrivá

Čas
1100
1130
1130
1200
1200
1200
1230
1230
1300
1300
1300
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Obecný úrad a Jednota dôchodcov
pozýva všetkých
na

Veľkonočnú zábavu

Kedy? 28. 3. 2016 so začiatkom o 19:00

II.ročník
Plenér Ignáca Kolčáka
výstava výtvarnej tvorby občanov zo Sihelného
výstavná sieň na obecnom úrade
19. jún – 19. júl 2016
Zber prác: 15. jún 2015
Kontakt: Staníková, 0907 250 636

Kde? Kultúrny dom v Sihelnom
Vstupenky: 7 € na jednu osobu (kapustnica, pol litra vína,
zákusok, káva) a zakúpite si ich na tradičných miestach
(predajne Jednota, p. Pitáková, potraviny p. Rajniak)
Elegantné oblečenie nie je potrebné. Prineste si so sebou
hudobné nástroje, ktorými nás zabavíte počas prestávok.
Na zábavu pozývame všetkých od mladších ročníkov až
po storočných …
Kontakt: 0903 317 519 p. Jagelková

ČO NÁS ČAKÁ?

OBČANIA,
POZOR!

30. 4.
		
15. 5 .
25. 6.
19. 6.
17. 7.
		
		

Stavanie mája, 		
majáles
Oslava Dňa matiek
Pálenie Jána
Plenér Ignáca Kolčáka
Folklórne slávnosti
pod Pilskom 		
a Babou horou

OZNAM

Vážení občania, rodičia,
deti a dôchodcovia!
Upozorňujeme Vás, aby
ste boli opatrní pri oslovení nejakej cudzej osoby,
ktorá Vám ponúkne odvoz
domov.
V prípade, že vás takáto osoba osloví, za žiadnych okolností do motorového vozidla nenastupujte. Zvlášť si zapamätajte typ, farbu a značku vozidla a túto skutočnosť nahláste na políciu
na č. 158 alebo priamo
na Obecnom úrade v Sihelnom.
www.obecsihelne.sk

FOTOSÚŤAŽ
NA ČO SA V MINULOSTI POUŽÍVAL TENTO PREDMET?
VYHODNOTENIE FOTOSÚŤAŽE
V poslednom čísle Sihelníka bola uverejnená fotografia, na ktorej bola „mndlica“. Víťaza nemáme, názov nástroja nebol uvedený
správne. Milí spoluobčania, vyzývame vás, zapojte sa v tomto čísle. Čaká na vás odmena.

PONÚKAM

rôzne stavebné práce,
služby – obklady
a dlažby, prevedenie
v najvyššej kvalite.
Peter Skurčák
Tel. č. 0904 927 914

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.

VÁŽENÍ OBČANIA! 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. 2016,
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.

Sihelník 1/2016 • Uzávierka 20. 3. 2016 • Ročník XVI. • Bezplatné • Vychádza podľa potreby obce Sihelné • Vydáva Obecný úrad v Sihelnom v spolupráci s Farským
úradom a Cirkevnou ZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom za prispievania občanov obce • Grafický návrh, sadzba: Justína Brišová • Tlač – TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo

j základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 1/2016
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Časopis
Úvodník

Pretáčame ďalšiu stránku v kalendári a vtedy si uvedomujeme, ako
rýchlo vlastne ten čas letí. Polročné vysvedčenie už leží niekde na poličke, a napriek tomu do nás učitelia stále hustia nové a nové informácie. Nás deviatakov čaká Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Aspoň, že máme rôzne prednášky, mimoškolské aktivity a iné
príjemné školské chvíle, o ktorých by sme vám aj v tomto čísle chceli porozprávať. Dočítate sa o lyžiarskom výcviku siedmakov v Tatrách, o našom stretnutí s redaktorkou rádia Regina, o duchovnej obnove na Ústí,
ale aj o iných zaujímavých udalostiach, ktoré sa za poslednú dobu v škole udiali. Pokračovať budeme aj v starých rubrikách. Dozviete sa, ako
pokračujú aktivity v Roku Božieho milosrdenstva, nebude chýbať Naše naj... s požiarnikmi a tiež sme Vám niečo dobré na veľkonočné sviatky upiekli.
Všetko čo potrebujete k príjemnej pohodičke, je vypnúť televízor, rádio a v kľude sa zahĺbiť do jarného vydania časopisu Úsmev.
Príjemné čítanie
Vám praje šéfredaktorka Mirka Hajdučáková, 9. A
usmevczs@gmail.com

Školský spravodaj
Pár zmysluplne strávených dní
Na sklonku kalendárneho roka
sme my, žiaci deviateho ročníka,
strávili pár skvelých dní v Centre katolíckej mládeže v Ústí nad
Priehradou. Bola to pre nás nová
skúsenosť. Nielen že sme si utužili
kolektív a priateľstva a spoznali
nových ľudí, ale sme sa aj viac priblížili Bohu.
Hneď po príchode (v utorok popoludní) sme sa ubytovali. Naše
prvé otázky boli typu: Akú máte
WiFi, aké je heslo na WiFi? Animátori nás odbili slovami, že nám
ho dajú v piatok poobede (my sme

odchádzali už vo štvrtok poobede). Od tohto dňa sme si však
na ňu nespomenuli. Začal sa pre
nás bohatý program. Animátori nám pripravili tance, hry, pracovné listy, súťaže, nechýbali sväté omše a adorácia. Najviac nás
zaujala nádherná adorácia, spojená s modlitbou, po ktorej sme sa
neubránili slzám. Po dlhom večeri s Bohom a krátkej noci sme sa
skoro ráno presunuli do kaplnky,
kde sme mali rorátnu svätú omšu.
Pripravili sme sa na ,,tretiu svetovú vojnu“ hrou, kde sme boli bombardovaní a zranení, zažívali sme

„nálety“. Najviac voľného času
sme strávili v spoločenskej miestnosti hraním stolného hokeja, futbalu a žonglovaním. Príjemné boli aj zábavné rozhovory s animátormi.
Zaujal nás aj ,,dôveryhodný“ bufet bez
predavača zložený
z obyčajnej poličky
a šálky na peniaze.
Bolo úžasné zistiť,
že ľudia, ktorí nás
skoro vôbec nepoznajú, nám takto
veria.
Lúčenie bolo pre
nás ťažké, aj keď
sme tam prežili iba
tri dni. To preto, že
to boli NÁDHERNÉ tri dni. Odniesli
sme si odtiaľ veľa
krásnych spomienok a zlepšili sme
si vzťahy so spolužiakmi a rovesníkmi. (A to heslo

na WiFi nám vôbec nebolo treba
k nezabudnuteľným chvíľam.)
Mirka Hajdučáková, 9. A

F. Vonšáková
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ROK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Vo vianočnom čísle sme rozbehli
rubriku o Roku Božieho milosrdenstva. V nej sme vás informovali
o jeho začiatku, o pripravovaných
aktivitách a ponúkli vám modlitbu
zasvätenia sa Božiemu milosrdenstvu. Tento raz by sme sa chceli venovať a priblížiť vám jeho logo.
Čo znamená logo Božieho
Milosrdenstva?
Logo je dielom pána Marka Ivana
Rupnika a prezentuje sa ako malá teologická suma na tému milosrdenstva.
Slová motta „Milosrdní ako
Otec“ sú pozvaním nasledovať príklad milosrdného Otca, ktorý nás
žiada nesúdiť ani neodsudzovať,

ale odpúšťať a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov.
Lk 6, 37 – 38).
Syn, ktorý nesie na chrbte strateného človeka, pripomína obraz veľmi cenný ranej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia. Obraz je
navrhnutý tak, aby ukázal Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až
do hĺbky človeka a robí tak s láskou, ktorá premieňa život.
Je tu ešte jeden detail, ktorý nám nesmie uniknúť: Dobrý pastier s extrémnym milosrdenstvom berie na svoje plecia človečenstvo, ale jeho oči prenikajú s očami
človeka. Kristus vidí okom Adama

a Adam okom Krista. Každý človek
objavuje v Kristovi nového Adama,
vlastné človečenstvo a budúcnosť,
ktorá ju čaká, nachádzajúc v jeho
pohľade Otcovu lásku.
Celá scéna je umiestnená
vo forme „manderle“ = mandle. Táto forma je tiež veľmi dôležitá pre staroveké a stredoveké ikonografie, pretože odkazuje na prítomnosť dvoch prirodzeností: božskej a ľudskej v Kristovi.
Tri koncentrické oválne tvary postupne zosvetlených farieb dovonka naznačujú pohyb Krista, ktorý nesie človeka von z noci hriechu a smrti. Na druhej strane, hĺbka najtmavšej farby tiež naznačuje nepochopiteľnosť Otcovej lásky,
ktorý všetko odpúšťa.
Žaneta
Mazuráková,8. B (internet)

Ako prežívame Rok Božieho milosrdenstva
tiež im pomáhali s domácimi úlohami, ktoré sa drobcom zdali ťažké.
Vo februári žiaci z 8. B začali
robiť plagáty svätých. Zdobili nimi miestnosti v škole. Život svätcov mal žiakom dobre radiť a vyslobodiť ich z pochybností.

Aktivity k roku Božieho milosrdenstva začala 9. B prvým skutkom duchovného milosrdenstva ,,Hriešnikov napomínať‘‘.
Počas veľkých prestávok chodili pomedzi žiakov a napomínali
ich nevhodné správanie v duchu:
„Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne,
získal si svojho brata.‘‘ Bolo ich vidieť z diaľky. Mali oblečené červené tričká s nápisom: „Hriešnikov napomíname“. Žiakom i uči-

9. A doučuje mladších

teľom tiež ponúkali citáty zo Svätého písma.
,,Nevedomých vyučovať‘‘– tak
znie druhý skutok Božieho milosrdenstva. V jeho duchu si v januári pripravila aktivity 9. A. Ich nápad
potešil hlavne mladších žiakov. Deviataci totiž v priebehu jedného týždňa doučovali mladších žiakov. Učili ich angličtinu, matematiku a tak-

Žiaci 8. A v marci tešili zarmútených. Počas veľkých prestávok si všímali smutných a osamelých žiakov v triedach. Volali ich
na hlavnú chodbu a tu sa hrali s nimi rôzne hry.
Lucia Pientáková, 8. B

Pavol Strauss na školskej
chodbe
V deň Obrátenia svätého Pavla (25. januára) slávi naša škola odpustovú slávnosť. V tento významný deň k nám opäť prijal pozvanie vdp.
Martin Koleják. Okrem slúženia svätej omše, otvoril výstavu o Pavlovi
Straussovi.
Výstavné panely znázorňujúce jeho život a dielo škola zapožičala z Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Výstava sa
niesla v znamení myšlienky: Človek pre nikoho – človek pre všetkých.
Len nedávno uplynulo 100
rokov od jeho narodenia. Narodil sa 30. augusta 1912 v Liptovskom Mikuláši. Bol lekár, filozof,
prozaik, esejista a prekladateľ.
Patrí medzi významné osobnosti slovenských dejín. Jeho život nebol ľahký, keďže pochádzal zo židovskej rodiny. Vyštudoval medicínu spolu s bratom
Jurajom. Začal písať svoje prvé
diela, ktoré v období komuniz-

mu musel skrývať. Neustále hľadal pravdu, krásu a pôvod ľudskej existencie. Tú našiel vo svojej
opatrovateľke, ktorá bola na rozdiel od Pavla katolíckej viery. Táto viera ho oslovila natoľko, že
v tridsiatke konvertoval na kresťanstvo. Žil svoju vieru hlboko
a úprimne.Za krstných rodičov si
vzal Gizelu a Františka Munkovcov, ktorí tiež konvertovali zo židovstva. Spoznal ich v Bratislave,
no viac sa s nimi zblížil v Ružomberku, kde bol František riaditeľom celulózky.
Viackrát
bol
pripravený
na transport do koncentračných
táborov, no vždy sa mu odtiaľ akoby zázrakom podarilo dostať.

Školský spravodaj
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Šéfredaktorka Mirka ukazuje náš časopis

Goralské správy zaujali
aj rádio Regina

Ako lekár pôsobil v Bratislave,
v Skalici a Nitre, ktorú považoval
za svoj druhý domov. Tu s manželkou Máriou, mikulášskou rodáčkou, vychoval dvoch synov a tu
v nedožitom 82. roku života v roku
1994 umiera.
Myšlienky Pavla Straussa:
• „Ak niekto zbadá, že poznáš jeho defekty, stane sa ti verejným
alebo skrytým nepriateľom.“
• „Človek je to, čo v ňom žije v minulosti.“
• „Doba je večne mladá. Len človek starne.“
• „Chcieť nasilu rozumieť mladým a vyrovnať sa im je znakom
starnutia – takisto ako dištanco-

vať sa od nich. Problémy dneška
treba riešiť spolu s nimi.
V živote tak ako v orchestri sú
potrebné rozličné nástroje, rozličné ladenia a rozličné akcenty.
• „Mať pravdu znamená chcieť
byť lepším.“
• „Kto nevie zahodiť svoje včerajšie zlo, nedostane sa nikdy
k možnému zajtrajšiemu dobru.“
• „Najväčšia životná múdrosť je
láska. Ľudia však väčšinou potrebujú celý život, aby na to prišli.“
• „V živote neraz umývame
iných, aby sme sa zdali čistejšími.“
Dávid Gura, 9. B

Marián pri čítaní goralských správ
Dňa 5. februára navštívila našu školu redaktorka z rádia Regina pani Janka Grajciarová.
Redaktorku na internete zaujali
naše goralské správy.
Všetci sme sa na jej príchod tešili, no zároveň sme sa obávali otázok, ktoré nám položí. Nevedeli
sme ako a či budeme vedieť na ne
odpovedať.
Naše obavy sa však nenaplnili.
Pani redaktorka bola k nám veľmi
milá a ústretová. Vopred nás oboznámila s celým priebehom nahrávania. Nikto sa teda nemusel obávať brbtov, lebo sľúbila, že tie určite vymaže. Potom už celé nahrávane sprevádzala len dobrá atmosféra, uvoľnenosť a zábava.

Redaktorke sme predstavili naše nárečie a porovnali ho so spisovnou slovenčinou. Porozprávali sme jej o natáčaní goralských
správ a o požívaní nárečia v našej i okolitých dedinách. Redaktori Marián Rusnák a Barborka
Bjeláková jej prečítali niektoré zo
správ, ktoré predstavili v Správag
puo nasmu. Nesmel chýbať ani ich
preklad, aby poslucháči rádia vedeli, o čom je reč.
S goralským nárečím sa predstavil aj detský folklórny súbor Sihelček. Zaspievali pesničku Puod
Piľskym se byvom a pani učiteľka
Masničáková predstavila jeho históriu a úspechy.
Pani Grajciarová sa zaujímala aj o úspechy nášho časopisu
a o úspechy žiakov v literárnych
súťažiach. O tom jej porozprávala pani učiteľka Kutláková a šéfredaktorka Mirka Hajdučáková.
Ďalšie kroky našej návštevy
viedli do telocvične. Tu jej žiaci
pod vedením pani učiteľky Bolibruchovej predstavili lezeckú stenu. Redaktorku zaujímalo naozaj
všetko, lezecká výstroj, technika
lezenia, pocity žiakov.
Pokračovanie na str. 4

Pani učiteľka Masničáková predsavuje Sihelček
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Goralské správy zaujali
aj rádio Regina
Dokončenie zo str. 3
Na záver sme jej ukázali naše
nové priestory v nadstavbe školy
a pani redaktorka rozhovor s nami
zakončila anketovou otázkou: Aký
názor máme na pôst a čo pre nás
znamená? Touto otázkou sme sa
nechali inšpirovať a podobnú sme
zrealizovali aj medzi žiakmi našej
školy (viď časopis).

Všetkých nás pochválila, poďakovala za rozhovory a názory a popriala žurnalistom veľa tvorivých
nápadov.
Pochvalu sme dostali aj pani učiteľky Kutlákovej. Bola hrdá
na to, ako sa vieme pekne a kultivovane vyjadrovať.
Laura Fernézová, 9. A

Naši malí gorali Matúš a Janka

Téma posledných mesiacov:
IMIGRANTI A BOMBOVÉ ÚTOKY
Všetci o nich rozprávajú, mnohí ich odcudzujú a pritom ani nevedia, čo sú to za ľudia a čím všetkých si prešli. Je to tak. Kamery sa tak točia okolo nich, že im môžu závidieť aj populárni herci
z Hollywoodu. Mnohí z nich sem prišli s rodinami, iní svoje rodiny stratili vo vojne alebo počas
cesty do Európy. Áno, myslíte si správne, reč je o imigrantoch.
Či chceme, či nie, slovo imigranti a bombové atentáty sú v poslednom období najčastejšie skloňovanými slovami v médiách,
v politike i medzi obyvateľstvom.
Bez povšimnutia sme nezostali ani my mladí. Poviete si: „Ešte
aj tu v školskom časopise?“ Prečo
nie. Veď aj my tvoríme súčasť sveta, Slovenska. O pár rokov budeme
dospelí ľudia, ktorí sú plne zodpovední za svoje činy.
Kto vlastne sú imigranti? Sú
to predovšetkým ľudia ako my.
Od nás Európanov sa predovšetkým líšia vierovyznaním, názormi
či farbou pleti. Tvoria skupinu ľudí
v spoločnosti konkrétnej krajiny,
kam prišli z vlasti vo vidine lepších
podmienok na život, lepšieho zárobku, aj keď sa im ich sen nemu-

sí splniť. Každý človek chce predsa
pre seba a svoju rodinu to najlepšie a oni nie sú výnimkou.
Je pochopiteľné, že Európania
ich nie vždy prijímajú s láskou.
Mnohí z nich sú radikálni moslimovia, ku ktorým sa nepriznáva
ani hlava ich náboženstva a odsudzuje ich. Z každej strany počúvame o teroristických útokoch
a za mnohými stoja práve títo radikáli. Francúzsko, Nemecko, Turecko, ktorú krajinu si vyberú tentokrát? Sme nahnevaní na ich
spôsoby a mnohí by ich najradšej
za ne trestali smrťou. Ale ak chceme toto, nie sme o nič lepší ako
členovia teroristickej skupiny ISIS, ktorí sa takto naozaj správajú.
Držme sa preto múdreho pravidla:
Robme ľuďom to, čo chceme, aby
oni robili nám – teda pomáhajme.

Naša pôstna pomoc
Občianska vojna v Sýrií, ktorá
trvá viac ako štyri roky a stále
pokračuje, priviedla milióny ľudí do neudržateľnej situácie.

Pomáhame kupovaním tehličiek

U nás sa s vojnou v Sýrií stretávame prostredníctvom témy
utečencov. Najviac v našej spoločnosti zarezonovala počas leta, keď v dodávke odstavenej v Rakúsku neďaleko našich hraníc našlo smrť 71 ľudí vrátane žien a detí. Pred pár mesiacmi neváhali
slovenskí dobrovoľníci podať pomocnú ruku na rakúsko-maďarských hraniciach zomrelým utečencom smerujúcim do bezpečia. Sýrski utečenci prichádza-

No myslím, že treba zvážiť, kedy je pomoc pomocou a kedy je škodou. Pýtate sa, ako to myslím? No určite nebude pomocou pre
môjho spolužiaka, že mu
dám odpísať písomku alebo za neho spravím úlohu.
Pomocou mu bude to, že
mu vysvetlím, ako rátať príklad. A tak je to aj s našimi
imigrantmi. Iste by pomohla zvýšená humanitárna
pomoc v ich domovine, rozumné rozhodnutia európskych politikov, naše modlitby a samozrejme, poučenie sa z minulosti a ukončenie nezmyselných sporov
a vojen, ktoré okrem biedy
a hrôzy k ničomu neviedli.
Marián Rusnák, 9. A
jú do Európy v preplnených
vlakoch alebo ešte horšie –
v člnoch. Celý svet šokoval
prípad trojročného Alyana
Kurdiho v červenom tričku a modrých nohaviciach,
ktorého more vyplavilo pri
tureckom pobreží.
Mnohé krajiny, a medzi nimi aj tá naša, volajú
po riešení situácie v mieste
jej vzniku. Sme presvedčení, že treba pomáhať aj priamo tam, kde problémy vznikajú. Saleziáni zostávajú
práve na mieste, kde by nikto z nás nechcel byť. V Damasku, Aleppe, Kafroune.
Pomáhajú viac ako 400 rodinám, deťom, mladým ľuďom, ktorých domov sa

Mierové sonety
Vo svete pokoj a mier treba.
Boh nedal ti na to ruky,
by si nimi robil muky,
ba na pohladenie, dorobenie chleba.
Mnohým sa hrnú slzy do očí,
strácajú blízkych a priateľov
bez zmysluplných dôvodov.
To márnosť a chamtivosť svet otročí.
Vojna – ťažko to čo i len vysloviť,
koľkí už zacítili jej chuť.
Ja mám to šťastie bez nej žiť,
no vo svete vládne stud.
Pušky a delá počuť biť,
treba tým zlom pohnúť.
Kto zapríčinil tento úpadok,
že vo svete sa dejú hrozné zverstvá?
A navôkol je toľko ukrutenstva!
Aký barbar, aký podlý mlok!
Medzi všetkými krajinami mier,
tak by mal vyzerať každý deň.
Ľudia majú v srdciach miesto preň,
len človeka, Bože, s človekom zmier!
Nech viac nik nepadne do tých močarín,
každý nech pozná vôňu domova.
Nech nikdy nemusím tvoriť smutný rým
a ľudia nemusia začínať odznova.
Nemusia odnášať kvety na cintorín,
nech neplače nad hrobom vdova.
Ó, Bože, vráť nám mier!
Života radosť potom naplní naše srdcia
a uvidíš človeka, ako sa domov vracia,
bo vo svete vládne zmier.
Jeden druhému nebojí sa pozrieť do očí.
Chaos, pokrytectvo, zloba a obava
nebudú mať v ľudských srdciach domova.
Národ národa sa nebojí, že ho zotročí.
Nebuďme zbabelci!
Nerobme svetu hrozné činy!
Buďme umelci,
čo tešia sa z domoviny!
Nebuďme vlci,
každý má právo byť iný.
Patríca Rusnáková, 9. A,
II. miesto v okresnom kole
literárnej súťaže Európa v škole
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Lyžovanie v Tatrách
Ministerstvo školstva SR v tomto školskom roku prispieva žiakom 150 eur na lyžiarsky výcvik
a školu v prírode. Bol by hriech
nevyužiť to. Preto aj naši siedmaci prežili lyžiarsky výcvik veľkolepo.
Zatiaľ čo väčšina detí v deň polročných prázdnin 1. februára rá-

no sladko spala, my sme už čakali nastúpení v rade na autobus,
ktorý nás odviezol až do Dolného
Smokovca. Tu nás čakalo ubytovanie v Charitnom dome, bohatý
program, a to nielen lyžiarsky. Aj
keď sme na zjazdovke strávili väčšinu dňa, celý pobyt sme si spríjemnili výletmi. Boli sme na Hrebienku, kde sme mali možnosť vi-

Naša pôstna pomoc
zmenil na väzenie. Najviac potrebujú základné veci, ktoré sú pre
nás samozrejmosť – jedlo, pitnú
vodu, lieky, elektrinu, palivo, školské potreby. Spoločne sme im ukázali, že svet na nich nezabudol.
Každú veľkú prestávku počas celého pôstu sme mali možnosť kúpiť
si tehličku, a tak prispieť na zlepšenie životných podmienok ľuďom

v Sýrií. Cena tehličky bola 25 centov. Trieda, ktorá nazbierala najviac tehličiek, získala 10 bodov,
druhá trieda 7 bodov a tretia trieda
5 bodov. Tieto body boli započítané do školskej aktivity týkajúcej sa
bodovania poriadku tried. O výsledkoch sa viac dozvieme po veľkonočných sviatkoch.
Viktória Maslaňáková, 9.B

Anketôčka otvor očká…
Sväté Písmo nás učí, že Boh sám
ustanovil pôst. V Starom zákone
príprava na mnohé veľké udalosti obsahovala modlitbu a pôst. Aj
Nový zákon často spomína pôst.
Mnohí mladí sa pýtajú, prečo
im chce Cirkev v piatky a vôbec
v pôste kaziť radosť, keď nemôžu ísť na diskotéky a na oslavy. No
problém s tým nemajú len mladí,
ale aj ich rodičia.
No kresťan by nemal pôst vidieť ako nejaký vrtoch Cirkvi, ktorý má človeka oberať o radosť. Keď
niekomu umrie mama, otec, manžel či manželka, alebo dieťa, kto
by vtedy mal chuť tancovať, výskať, skákať, radovať sa, hodovať?
Isto nikto normálny, čo má srdce
a cit. Preto by mal byť pôst pre veriaceho kresťana uvedomením si,
že za mňa niekto umiera na kríži. Boží Syn kvôli mne umiera, a ja
budem hodovať, tancovať alebo sa
zabávať?
Počas pôstu by sme sa teda mali
zriecť vecí, ktoré sú každodennou
súčasťou nášho života. Možno obmedziť sladkosti, počítač, mobil,
televízor alebo niečo, čo je pre nás
pokušením a máme to radi. Namiesto toho by sme mohli robiť
niečo užitočné pre rodinu, priateľov a okolie a sústrediť na svoj duchovný život a svoje vnútro.
Na túto tému naši žurnalisti
diskutovali aj s redaktorkou banskobystrického rádia Regina Jankou Grajciarovou. Tá nám vnikla
myšlienku, aby sme túto tém rozvili aj v našej ankete. Preto sme sa

opýtali našich žiakov, ako vnímajú pôst oni a ako ho prežívajú.
Snažím sa viac modliť a obmedzovať internet.
Lucka 8. B

V piatky a utorky chodím vždy
na Krížovú cestu. Menej počúvam
hudbu a nevyspevujem, lebo to ma
naozaj baví. Potom po pôste si to
vychutnám a budem na seba hrdá, že som niečo pre Ježiša obetovala.
Diana, 6. A
V stredu a v piatok sa stravujem
veľmi striedmo a jednoducho. Namiesto džúsov a malinoviek pijem
čistú vodu a hlad zaháňam len jednoduchým pečivom. Pôst pre mňa
neznamená len očistu tela, ale hlavne môjho vnútra.
Žanetka 8. B

Snažím sa viac modliť, stíšiť
sa. Nepočúvam hudbu. Veď Pán
Ježiš sa obetoval za nás, ja sa pokúsim obetovať hudbu, lebo ju
mám rada.
Viktória 8. A
Dal som si predsavzatie, že
budem doma viac pomáhať a tešiť rodičov.
Blažej 8. A
Snažím sa obmedzovať sladkosti, tie mám totiž zo všetkého najradšej. Viac cvičím hru na akordeón
a keďže musím mať posledné slovo,
zaumienila som si, že nebudem odvrávať rodičom.
Erika 8. B
Snažím sa viac čítať sväté písmo a viac chodiť do kostola.
Marián 9.A, Natália Fernézová, 8.B

dieť ľadové sochy umelcov z celého
sveta a ľadový dom. Nechýbala ani
zastávka a kĺzanie na Štrbskom
plese. Večery sme trávili pozeraním rozprávok a zabávali sa pri
všelijakých spoločenských hrách.
Dozor nám robil pán učiteľ Fider,
pani učiteľka Kakačková a náš duchovný otec, ktorého koncom týž-

dňa vystriedala pani riaditeľka.
Za to im veľmi ďakujeme.
Domov sme sa vrátili šťastní
a zdraví v piatok podvečer. Všetci sme sa naučili výborne lyžovať
a mnohí si svoje zručnosti išli vylepšiť hneď na druhý deň aj na sihelniansky vlek.
Anton Kutlák, 7. B
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Od Troch kráľov k Veľkej noci
Obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou
sa nazýva fašiangy.

Druháci pri páraní peria
Potom nasleduje 40 dňový pôst
(zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou).Trvá až
do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.
Kedysi sa toto obdobie veľmi intenzívne prežívalo. Robili sa zabíjačky, hostiny, karnevaly a ľudia
sa po večeroch stretávali na párač-

prvýkrát v živote. Druháci sa nevedeli vynačudovať, koľko peria
treba do jednej periny. Iných zas
zaujalo, ako sa perie pára. Žiaci si
takto uvedomili, že napárať perie
do veľkej periny nebolo jednoduchou a rýchlou záležitosťou. Gazdiná po celé leto pracovito zbierala a usilovne šklbala každé pierko husi, aby mala na páračky dostatok peria. Keď skončili práce
na poliach a nastali dlhšie večery,
znášala sa vždy časť uchovaného
peria z komory či povaly do izby,
kde sa zišli ženy a dievky, či už príbuzenského vzťahu alebo susedky. Do izby na stôl rozprestreli len
toľko peria, koľko ho mohli za večer zvládnuť. Pokiaľ by nejaké perie zostalo do druhého dňa nenapárané, znamenalo by to, že by sa
gazdinej nevydarili malé húsatá.
To perie, ktoré zostalo, sa nesme-

Školský spravodaj
lo hádzať do kachlí, pretože by boli husi chudé. Nesmelo sa ani hádzať za dvere, pretože by sa husi
nedržali doma. Páperie sa dávalo
na jednu hromadu. To preto, aby
sa húsatá držali pohromade. Ženu, ktorá by prekročila páperie, by
začali bolieť zuby a hlava. Páračky boli v dedine veľmi vyhľadávané, ženy i dievčatá z okolia sa rady
schádzali, za pomoc sa zadarmo
najedli a poveselili. Babky im rozprávali tieto i všelijaké iné smiešne historky z páračiek. Rôzne historky sa striedali so spevom a občas aj tancom.
Spev a tanec utíchol večer pred
Popolcovou stredou. Vtedy sa
žartovne pochovávala basa. Aj
túto vtipnú aktivitu nám priblížili naše staré mamy spolu s deťmi z folklórneho súboru Sihelček.
Viktória Maslaňáková, 9. B

kách. Celá zábava sa ukončila pochovávaním basy. Túto starodávnu atmosféru nám počas tohto fašiangového obdobia priblížili naši
starí rodičia. 4. februára naznášali do kultúrneho domu perie a konali sa veľké páračky, na ktorých
nechýbali ani naši žiaci. Niektoré
deti videli takú páperovú parádu

Tento kalendárny rok bude
o deň dlhší
Prečo vlastne potrebujeme 29. február?
Nastal nám nový kalendárny rok, ktorý má 366 dní namiesto 365 dní.
Hovorí sa mu tiež priestupný. Naše babky hovorievali: „Přestompny
ruok, naplace še i ptok. Ale keďže v dnešnej dobe sa pranostiky akosi poslabšie plnia, nemáme sa čoho obávať. V niektorých krajinách
tento dátum dáva dievčatám právo požiadať chlapca o ruku.
Priestupný rok sa spája s dátumom 29. februára a opakuje sa každé 4 roky. Bol zavedený na vyrovnanie nepresností ľudského merania času. Zem obehne okolo Slnka
za približne 365 1/4 roka. Pre jednoduchosť sa stanovilo, že rok bude mať 365 dní s tým, že každý štvrtý rok bude mať 366 dní, čím sa nepresnosť dorovná. Rok má v skutočnosti 365 dní 5 hodín 48 minút
a 45 sekúnd, čiže 365,2422 dní.
Už v starom Egypte v roku 238
pred Kristom používali systém
priestupného roku. Tiež bol odvodený od pohybu Zeme okolo Slnka.
Priestupný rok sa preto používa pre
zladenie obežnej dráhy Zeme okolo
Slnka. Základnou požiadavkou je,
aby striedanie ročných období nastávalo vždy počas rovnakého dňa
v roku. V našom kalendári, sa začal
používať od roku 1582. Vtedy pápež
Gregor XIII. nariadil pápežskou bullou z 24. februára úpravu juliánskeho kalendára. V bulle s názvom In-

ter Gravissimas pápež nariadil, že
10 dní sa má vynechať z októbra
1582 tak, aby 15. október nasledoval hneď za 4. októbrom. Odvtedy
sa začal používať nový kalendár.
Máme teda deň navyše (v prenesenom zmysle slova). Treba
ho využiť tak, aby sme boli svetu
na osoh a ľuďom na radosť. Mnohí
ho využijú na to, aby oslávili svoje
štyri roky očakávané meniny alebo narodeniny. V tento deň je totiž v kalendári Radomíra. A narodeninovým oslávencom môžeme tak trochu ticho závidieť, veď
sú podľa dátumu podstatne mladší ako tí, čo sa narodili v iný deň.
(Po žiakoch z našej školy narodených 29. februára sme pátrali aj
my z Úsmevu a prišli sme na to, že
žiadneho takého v našej škole nemáme. Nenachádza sa tu ani žiadny žiak či žiačka s menom Radomír-Radomíra. Takže žiadna senzácia ani oslavy nebudú.)
Anton Kutlák, 7. B

Poďme spolu do praveku
Siedmaci sa minulý školský rok
zúčastnili dejepisnej súťaže Pravek, ktorú organizuje Praveké
múzeum v Bojniciach.
Mali čo najlepšie namaľovať život pravekých ľudí. Úlohy sa zhostili tak výborne, že celú súťaž vyhrali a užívali si jednodňový výlet
v Bojniciach. Tento rok sa do súťaže zapojili šiestaci. Témou bolo oblečenie pravekého človeka a prave-

ký hudobný nástroj. Na zadaní pracovali naozaj svedomito a do výroby oblečenia a nástrojov zapojili celé rodiny. Výsledok stál zato. Dokonale nahodených do pravekých outfitov by sme niektorých ani nespoznali. Takto vymódení sa pofotili a fotky poslali do súťaže. Ostáva
už len držať palce, aby vyhrali a zadarmo si užili výlet v Bojniciach
a v bojnickom Pravekom múzeu.
Diana Kutláková, 6. A

Školský spravodaj
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Žiaci ôsmych ročníkov pozývali všetkých na karneval

Na plese v nebi lietali samí anjelici
Biblický karneval sa tento školský rok konal v pondelok 8. februára, tesne pred Popolcovou
stredou. Zúčastnili sa ho žiaci
1.– 9. ročníka.
V priebehu dňa sa fašiangovú
náladu podarilo vytvoriť ôsmakom, ktorí naň všetkých tancom,
spevom a hudbou pozývali. Karneval začal o14:00 v školskej telocvični. Nechýbali tu masky jednotlivcov ani skupinové masky
triednych kolektívov či kamarátov. Zaujímavá bola Betlehemská
rodina, 12 panien, prví kresťania,
no po telocvični lietalo najviac anjelikov. Všetci sa príjemne bavili.
O veľkú zábavu sa postarali deviatačky, ktoré v prezlečení za múdre panny volali všetkých do tanca.
Masky hodnotili hostia, väčšinou
mamičky a pani učiteľky. V prvej
kategórii-masiek
jednotlivcovzvíťazila maska Strom poznania

a v druhej kategórii skupinových
masiek zvíťazila maska s názvom
Betlehem. Odmenené boli však
všetky masky.
Diana Kutláková, 6. A

Čo dokážu slová

Po trojtýždňových vianočných prázdninách bolo v škole
rušno. Všetci sa vítali, rozprávali samé novinky a hlavne sa
bavili o darčekoch, ktoré našli
pod vianočným stromčekom.
„Ja som dostala super lyže,
rifle a aj značkovú mikinu,“
povedala Renáta, módna policajtka triedy. Chlapci sa zabávali s niečím iným. Jožo mal
úplne nový model smartfonu so všakovakým príslušenstvom. Ďalšia skupinka chlapcov vravela o nejakej novej
akčnej hre so stovkami levelov. Ale našli sa aj takí, čo len
počúvali a prizerali sa tej drahej kráse.
V mysli som porovnávala

ich darčeky s tými mojimi. Odrazu som začula, ako si hlúčik
dievčat za mojou lavicou niečo
šušká a chichoce sa. Rozhovor
bol namierený na spolužiačku, ktorá býva často objektom
posmechu a urážok.
„...viete, mne sa zdá, že Lucia to nemá nové, ale zo sekáča,“ povedala Renáta. „... a tie
farby nie sú vôbec moderné,“
odznelo zo skupinky dievčat
postávajúcej pri poslednej lavici.
Ja som len nemo sedela, nič
nevravela, aby som sa, nedajbože, nestala aj ja terčom posmechu. Je pravda, Renáta má
krásne blonďavé vlasy, super
postavu a nosí len oblečenie

so značkou. No to ju neoprávňuje súdiť druhých. Jej názory, aj keď sú často hlúpe, uznáva väčšina a nik sa jej neodváži protirečiť.
„… aj minule mala nemožné rifle a tie vlasy...,“ podlizovala sa Beta Renáte. Vrcholom
bolo, keď Renáta uštipačným
smiechom dodala: „Volajme ju
Socka alebo Cigánka, veď sa
na ňu aj podobá!“
Doteraz som vždy všade sedela tichučko a bála sa niečo
riešiť, no vtom vošiel do mňa
taký jed ako nikdy predtým.
Hlavou mi prebehlo, že treba
niečo robiť. Postavila som sa
a ráznym krokom som odpochodovala k poslednej lavici.
„Snáď chcete povedať, že jej
nové tričko je škaredé? Hlavné je, že sa páči Lucii a cíti sa

v ňom dobre. Keď sa naň pozrieš, slúži na ten istý účel ako
to tvoje „značkové“-chráni telo pred chladom. Žiadna značka na tričku ešte rozum nikomu nedala,“ dodala som uštipačne.
Ani si neviete predstaviť,
ako mi odľahlo. Taká spokojná som už veru dávno nebola. Odvaha je super. Nielenže sa uľavilo môjmu vnútru,
aj vzťahy v triede sa zmenili.
Renáta už nie ja tak obletovaná ako kedysi a aj ohováranie
je na ústupe. My s Luciou sme
najlepšími priateľmi.
Niekedy treba ľuďom otvoriť oči a povedať im do nich
pravdu.
Simona Repáňová, 6. B,
I. miesto v okresnom kole
literárnej súťaže Európa v škole
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Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

MAREC – MESIAC KNIHY
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ČO SA MÔŽE, ČO NEMÔŽE
Dňa 10. februára k nám prišiel
policajt, pán doktor Augustín
Piták, ktorý pôsobí ako kapitán
policajného zboru v Tvrdošíne.
Mal v našej škole prednášku
o trestných zákonoch. Táto prednáška všetkých veľmi zaujala,
pretože sme mohli zistiť, čo nesmieme robiť a aké sú za porušovanie zákonov následky.
Zákony by sme mali dodržiavať. Ak ukradneme nejakú vec
do 266 eur ide o priestupok. No ak
sa tieto malé krádeže opakujú, už
to nie je priestupok ale trestný čin.
Za prvý malý priestupok zaplatíme pokutu okolo 30 eur.
Za druhý musíme predstúpiť
pred súd a zaplatíme viac ako

200 eur. Za ďalšiu drobnú krádež
sa dostaneme do väzenia až na 3
roky. Ak nie sme plnoletí, doplatia na to naši rodičia.
Sprejerstvo-grafity alebo iným
spôsobom poškodený verejný majetok je tiež pokutovaný. Tu patrí
aj poškodzovanie školských lavíc, neprezúvanie sa v škole a iné.
Aj škaredé a urážlivé prezývky či
urážky voči iným nie sú bez potrestania.
Nevedomosť zákonov nás
od trestov neospravedlňuje. Preto robme druhým to, čo chceme,
aby robili oni nám. Riaďme sa
podľa Desatora božích prikázaní a do problémov so zákonom sa
určite nedostaneme.
Barbora Bjeľáková, 8. B
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21. február – Medzinárodný deň
materinského jazyka

„(Od)zvonilo slovenským slovám ?“ Vážme si posolstvá svojich predkov
Babka ma raz poprosila, aby som jej podala črpák. Ostala som ako obarená a potichu som sa jej spýtala,
čo to je a ako to vyzerá.
Hanbila som sa pred celou rodinou, a preto som začala rozmýšľať, prečo sa s babkou neviem rozprávať.

stagram. Ona sa na mňa smutne
pozrie a ja jej neviem vysvetliť, čo
to ten instagram je a čo je „duck
face“.

Dospela som k názoru, že nejde
o to, že sa nemáme o čom rozprávať, ide o to, že sa spolu nemáme
ako rozprávať. Jej slovná zásoba
je v porovnaní s tou mojou „slovník cudzích slov.“ Spýta sa ma, čo
sme robili v škole a ja jej na to odpoviem, že sme sa fotili, robili sme
„duck face“ a pridali sme to na in-

Prečo si navzájom nerozumieme? Spôsobuje to doba? Alebo technika? Spôsobujeme si to
sami! Chceme byť „cool“. Hlceme
všetko, čo na nás vyskakuje z televízorov a počítačov. Nevieme si
vážiť to, za čo bojoval Štúr a iní slovenskí vlastenci. Pohŕdame nárečím kraja, v ktorom sme sa narodi-

li. Namiesto toho poslovenčujeme
anglické slová, vytvárame slang,
hovoríme nespisovne. Neskôr,
keď máme niečo povedať na verejnosti, nehovoríme čisto našou ľubozvučnou slovenčinou. Nerozumieme reči starých rodičov.
Možno by sme sa mali nad sebou zamyslieť. Vážme si tradície.
Vyjadrujme sa po slovensky. Nezabúdajme, za čo kedysi bojovali
naši predkovia.
Miroslava Hajdučáková, 9. A

Školský spravodaj
„Výpredaj“ slovenčiny
Babka moja v srdci nosí
ľubozvučné pekné čosi.
Čo má v srdci babka naša?
Slovenčina je to predsa.
„Ja si ľúbim slovenčinu
ľubozvučnú a nie inú.“
Mladí ľudia moderní
chcú nám jazyk premeniť.
Miesto áno – „okej, okej“,
mnohí majú z toho hokej.
Babka blúdi, východ hľadá,
dedko jej okuliare podá,
nevedia si poradiť,
na nástenkách je len EXIT.
Po Vianociach výpredaje
babka blúdi, hľadá stále.
Výpredaj už márne hľadá,
Babka, SALE hľadať treba!
Kde sme to my dospeli,
Mladí ľudia „vyspelí“!
Nosme v srdci slovenčinu
ľubozvučnú a nie inú!
Maslaňáková,
Viktória
9. B, III. miesto v literárnej
súťaži „(Od)zvonilo slovenským slovám ?“

Najlepší lezci v Dolnom Kubíne
Posledný januárový piatok sa
uskutočnila lezecká súťaž starších žiakov.
Žiaci boli rozdelení do dvoch
kategórií. Mali v čo najkratšom čase zdolať lezeckú stenu. Nenašiel
sa ani jeden, čo by túto výzvu nepokoril. Žiaci dali do lezenia všet-

ko, aj keď to nebolo ľahké po dlhom a vyčerpávajúcom dni v škole
s polročným vysvedčením v ruke.
Motivácia však bola veľká. Traja
najlepší z každej kategórie totiž
postúpili do Dolného Kubína.
Na treťom mieste v prvej kategórii, ktorú tvorili mladší žiaci 5. – 7. ročníka, sa umiest-

nil Anton Pindjak zo 6. A, druhé
miesto patrilo Petrovi Luscoňovi zo 7. B a na najvyšší stupeň víťazstva vystúpil Karol Vonšák
zo 7. B. Po mladších žiakoch nastúpila kategória starších. Hodnotenie tu nebolo jednoduché. Časové rozdiely neboli veľké a absolútne víťazstvo si s veľkou dávkou šťastia odniesol Marián Rusnák z 9. A a druhý skončil Zdenko
Miklušák tiež z 9. A.

Víťazi oboch kategórií navštívili lezeckú stenu v Dolnom Kubíne. Lezenie tam bolo dosť náročné, keďže naši žiaci nepoznali terén a prostredie. Všetko však
dobre dopadlo. Každá ťažká úloha má predsa svoje riešenie. Cesta
domov ubehla veľmi rýchlo, pretože bolo o čom rozprávať. Žiaci boli
spokojní so svojimi výkonmi a novými skúsenosťami.
M.R. 9. A

Žiackym perom
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Žiackym perom
Naše naj…

90 rokov od
založenia
Dobrovoľného
hasičského zboru
v Sihelnom
V každej obci tvoria neodmysliteľnú súčasť dobrovoľní hasiči.
Inak to nie je ani v našej obci.
Ich poslanie je veľkolepé.
Neraz nasadzujú svoje životy, aby pri živelných pohromách zachránili životy či majetok druhých. Pomáhajú pri rôznych spoločenských akciách obce. Svoju prácu a techniku často
predstavujú žiakom počas účelových cvičení. Pripomínajú im, že
oheň je dobrý pomocník ale zlý
pán a treba s ním narábať zodpovedne. Počas veľkonočných sviatkov ich môžeme vidieť v kostole strážiť Boží hrob. V tomto roku oslávia krásne deväťdesiate jubileum.
História vzniku družstva sa
spája s rokom 1926. Vzniklo vďaka veliteľovi Ondrejovi Brandy

sovi a predsedovi Pavlovi Gabrielovi. Medzi zakladajúcich členov
spolku patrili taktiež Jozef Grobarčík, Anton Grobarčík, Anton
Brezoňák, Pavol Kolčák, Jozef
Mačinec a Anton Vnenčák. Prvá
striekačka bola zakúpená v roku
1943 a ťahali ju kone. O sedem
rokov neskôr bola našej obci pridelená výkonnejšia striekačka zo
Slanice. V roku 1955 sme dostali
prvú motorovú hasičku PPS8. Už
v roku 1957 si hasiči začali vycho-

vávať vlastných nástupcov vo svojom zbore. V tom istom roku sa
postavila aj malá požiarna zbrojnica. V súčasnosti majú dobrovoľníci novo zrenovovanú požiarnu zbrojnicu a k staršej technike
– Avii DVS 12, cisterne a čerpadlu – pribudlo nové požiarne auto IVECO, ktoré na sklonku minulého roka našej obci odovzdal
minister vnútra Róbert Kaliňák.
Družstvo tvorí 40 členov. Vlani
sa rozrástlo aj o členky spomedzi

dievčat. Súčasným predsedom je
Dušan Grobarčík a veliteľom Jozef Majkút.
Zbor má aj veľmi veľa úspechov. Spájajú sa s rýchlymi zásahmi pri požiaroch i s výbornými
výsledkami na súťažiach.
K jubileu im chceme popriať
veľa úspechov a čo najmenej
ostrých zásahov. Zároveň zboru
želáme veľa ďalších mladých odvážnych členov.
Marán Rusnák, 9. A

OCHRANA PRED POŽIARMI KEDYSI
V minulosti, keď požiarnici
v našej obci nemali takú vyspelú
techniku a väčšina domov bola
drevená, chodili muži po nociach
vartovať.
Požiar jednej drevenice mohol
spôsobiť vypálene celej či časti dediny. „Vartovanie“ bolo teda stráženie pred prípadným nočným požiarom. Vždy sa striedali dvaja muži. V noci prešli celú dedinu a v prípade požiaru ohlasovali nebezpečenstvo hlasnými píšťalkami.
Raz v zime sa stalo, že jedna babka na vyšnom konci dediny vysypala popol k svojmu humnu. Vietor ho rozdúchal a oheň zachvátil dreveničku, v ktorej bývala.
Vartovníci hneď zalarmovali susedov a okolie . Babku a jej dreveničku sa podarilo ľuďom zachrániť.
Nechceme ani len pomyslieť,
ako by to bolo dopadlo bez duchaprítomných vartovníkov.
Patríca Sitaríková, 7. B

Historická fotografia z roku 1954
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Vytrhnuté z denníka
29. 1. 2016
„Milý denníček,“ nikdy som si nemyslela, že aj ja budem niekedy písať svoj život a pocity na kus papiera. Nechápala som ľudí, ktorí si
viedli denník. Teraz to začínam chápať. Samota, smútok a bezmocnosť ma donútili založiť si Ťa.

la. Cítila som sa hrozne ponížene, ale zároveň som mala nádej, že
bude všetkému koniec. Ani neviem, ako rýchlo sa to zbehlo. V našej
triede bola riaditeľka, triedna, učiteľka sloviny, potom prišli do školy rodičia. Na jednej strane mi spadol kameň zo srdca, no na druhej
ma stále všetko trápi.

Prednedávnom som si založila profil a pár fotiek na tak mnoho
vo svete skloňovanom facebooku. Nikdy som nebola star z amerických filmoch, kráľovná plesu ani nič podobné. No i napriek tomu som
si nemyslela, že nenávisť spolužiakov a všetkých ľudí naokolo, môže
zájsť až do takých rozmerov. Neverila som, že internet môže tak veľmi ublížiť a všetky tie školské besedy s odborníkmi som považovala
za nafúknuté. Ale môže. Len pár minút potom, ako som si založila
účet mi napísal spolužiak Adam, ktorý mi ubližuje zo všetkých najviac. Správy od ostatných spolužiakov ma zavalili ako tlaková vlna.
Asi si teraz myslíš, že som populárna a mala by som sa tešiť. Ale oni
sa mi smejú, nadávajú mi a posielajú mi odporné videá a fotky. Hneď
som si chcela účet vymazať, ale vtom sa mi začal Adam vyhrážať, že
ak si zruším účet alebo o tomto niekomu poviem, dopadnem veľmi
zle. Neviem, čo mám robiť. Som zúfalá. Bojím sa. Potrebovala by som
sa s niekým porozprávať. Ale s kým? Rodičia ma pred internetom varovali, určite budú mudrovať. Ostal si mi len ty, denníček môj.

Prišla za mnou Kaja. Ospravedlňovala sa mi za všetko. Vraj jej
Adam natrepal, že som ju ohovárala, preto sa so mnou nebavila
a pridala sa ku skupine zlorečníkov. Aj tak, ako to mohla urobiť, boli sme predsa najlepšie kamošky.

2. 2. 2016
Milý denníček!
Víkend aj polročné prázdniny ubehli ako voda a urážky, vyhrážky
a nadávky na facebooku od spolužiakov neutíchali. Ráno som sa bála
ísť do školy a byť s nimi v jednej miestnosti, no musela som. Všetci sa
mi smiali, no najhorší bol samozrejme Adam. Ten jeho pohŕdavý pohľad a vulgárne slová. Bolo mi z toho zle.

Som rada, že je víkend. Aspoň nad tým všetkým nemusím rozmýšľať, ale bojím sa, že to nedokážem. Myslím, že to nebude také jednoduché a zanechá to vo mne nezmazateľnú stopu.

Ich správy stále neprestávajú prichádzať. Dokonca si vytvorili
skupinu, v ktorej ma ohovárajú a osočujú. Nezvládam to. Neviem,
čo od nich ešte môžem čakať.

Nevnímala som priebeh rozhovorov rodičov s učiteľmi, ale viem,
že mi ponúkali návštevu psychológa. Rázne som odmietla. Aj keď ma
to trápi, nepotrebujem to vešať na nos cudziemu človeku, mám predsa Teba. Tých pár mesiacov, ktoré ma oddeľujú od vysnívanej strednej, vari nejako zvládnem. Tam mi hádam minulosť nebude šliapať
na päty. Dúfam, že aj ostaní zabudnú na to tak, ako sa na to snažím
zabudnúť ja a nebudú ma prenasledovať trápne reči a vysmievačné
pohľady ľudí. No dúfam, že nezabudnú, že facebook môže narobiť ľuďom poriadne problémy.

4. 2. 2016
Milý denníček!
Nemám nič, s čím by som sa ti mohla pochváliť. Spolužiaci mi už
píšu odporné správy aj cez vyučovanie v škole. Teraz je WiFi úplne
všade a mobil má predsa každý. Už aj najlepšia kamarátka Kaja ma
považuje za to, čo Adam a ostatní. O pár dní mám narodky, na ktoré sa vôbec neteším. Nemám ich s kým osláviť. Aj keď je už skoro polnoc, ja nespím. Konečne som sama vo svojom kráľovstve, so slúchadlami v ušiach venujem svoj čas skladbám známych slovenských rapperov a tebe, môj jediný priateľ.
5. 2. 2016
Milý denníček!
Dnes to celé ,,prasklo“. Cez prestávku si učiteľka slovenčiny všimla, že Adam má mobil. Nenápadne mu ho vzala a keďže mal akurát otvorený messenger na správach so mnou, všetky si ich prečíta-

Zachráňme planétu ZEM
Sme štvrtáci a od začiatku roka sa aktívne snažíme bojovať proti
znečisťovaniu životného prostredia.
V novembri sme mali možnosť
vypočuť si zaujímavú prednášku
o tom, čo sa stane s odpadom, ktorý vyprodukujeme. Najviac nás
zarazil fakt, že v Nemecku nemajú žiadne skládky odpadu, všetko
zrecyklujú. My sme ďaleko, ďaleko za nimi.
A čo s tým?
Teraz v marci sme si prečítali

text, ktorý nás opäť prebudil naozaj. Rozhodli sme sa. Začína sa
jar, všetko bude krásne, tak tomu
trošku pomôžeme. S prednáškou
o odpadoch obehneme ostatné
triedy na prvom stupni a vyzveme žiakov, aby sa pripojili k nám.
Chceme vyčistiť les, studničky,
okolie v ktorom žijeme. …
Preto vyzývame aj vás vážení rodičia, berte svoje deti vážne,

Prvé, čo som urobila po príchode domov, bolo vymazanie toho nešťastného účtu na facebooku. Dúfam, že už bude všetko OK.
10. 2. 2016
Milý denníček!
Dnes je ten deň D. Mám 15.
Dostala som tortu a kopu darčekov od rodičov a blízkych. Zablahoželať mi prišla aj Kaja. Volala som ju dnu, ale vraj nemohla. Dala mi čokoládu a odišla. Chcela som sa s ňou o všetkom porozprávať,
ale zároveň som medzi nami cítila veľkú bariéru.

15. 2. 2016
Milý denníček!
V škole sa to ešte všetko ťahá. Až sa bojím, že sa na to nezabudne.

Vzťah s Kajou a všetkými naokolo už nikdy nebude ako predtým.
No s rodičmi a s učiteľkou sloviny ma to všetko veľmi zblížilo.(Aspoň
nejaké pozitívum)
No ale ja chcem zanechať minulosť presne v tomto momente a začať odznova, takže… Ahoj, denníček môj, ja som Laura. Môžem ťa
volať Kitty? Odkukala som to z denníka Anny Frankovej…
Laura Fernézová, 9. A,
I. miesto v okresnom kole literárnej súťaže Európa v škole
vedia toho o prírode a životnom
prostredí veľa. Ale to ste vedeli aj
vy! Kde sa to potom stratí? Prax je
iná. Keď čistíme vlastný dvor sme
dôslední, vyčistíme všetko, ale
kde ten odpad dáme? Do potoka?
Do lesa? Spálime to? Aj plasty?
Máme pre vás pár nápadov:
• trieďte odpad (máme separované odvozy, v škole sa zbierajú tetrapaky a plechovky, doma máte VRECIA NA PLASTY,
V DEDINE Sú KONTAJNERY
NA SKLO…),
• saďte stromy (sú pľúcami prírody),
• šetrite vodou (pri umývaní na-

EKO
pr. zubov,
nenechajte
tečúcu vodu),
• šetrite elektrickou energiou (nesvieťte tam, kde nie ste, vypínajte počítač),
• nevyhadzujte odpad do prírody
alebo len tak na zem,
• choďte viac pešo (nevyvážajte nás do školy, do kostola, keď to
máme blízko). Ď A K U J E M E !!!
Triedny kolektív 4. A

Výtvarná tvorba

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

13. strana / 12. 3. 2016

Z V Ý T VA RNE J T VOR BY NA ŠICH ŽI A KOV

Autorkou oboch prác – kombinovaná technika je Emma Kutláková, 5.B
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Soňa, 7. B

Dominik Brezoňák, 4. A

Výtvarná tvorba

Anastázia, 7.B

Z V Ý T VA RNE J T VOR BY NA ŠICH ŽI A KOV

Sofia Teleláková, 5. B

Matúš L.

Matúš Gura, 4. A

Simonka Grižáková, 5. B

Ema Kutláková, 5. B

Tatiana Vronková, 4. A

Pečieme / Zábava
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MUFFINY
Veľká noc sa blíži a naše maminy
už rozmýšľajú, aké koláče dajú
na veľkonočný stôl. Preto máme
pre vás jednoduchý recept, ako im
môžete pomôcť. Pripravili sme si
pre vás veľkonočné muffiny.

Potrebujeme: 0,5 kg hladkej múky, 200 g práškového cukru, 200 g
roztopeného masla, 4 vajíčka, 1
kypriaci prášok, 1 kávová lyžička sódy bikarbóny, 2 biele jogurty,
kakao, čokoláda, hrozienka prípadne iné sušené ovocie, potravinárske farbivo ak chceme mať
muffiny farebné a niečo na ozdobu
(farebné cukríky, posýpku).

2. Roztopíme si maslo.

3. Keď sú vajíčka dobre vymiešané, pridáme roztopené maslo a ostatné suroviny.

Postup
1. Najprv vymiešame celé vajíčka
s cukrom.

KRESLENÉ VTIPY

6. Dobre vymiešaným cestom začneme plniť košíčky košíčky.

4. Do vymiešaného cesta pridáme
hrozienka alebo kúsky čokolády,
prípadne sušené ovocie.
5. Cesto sme si rozdelili na tri
časti. Do každej sme dali niečo
iné. Prvú časť sme nechali bielu,
do druhej sme pridali zelené potravinárske farbivo a do posledného kakao.

7. Následne dáme muffiny na 20
minút piecť do rúry.
8. Nakoniec ich polejeme roztopenou čokoládou a dozdobíme podľa
vlastnej fantázie.

9. Prajeme dobrú chuť.
(Laura, Mirka, Marián z 9. A)

Recept spracovala
Miroslava Hajdučáková, 9. A
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Zábava
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KRÍŽ, VEDRO, ZAJAČIK, VŔBA, BABKA, ŽABKA, JAR, BARÁNOK, STUŽKA, VODA, KROJ, KVETY, KORBÁČ, ORAVKA, AUTO,
UJO, KÁVA
Emma Kutláková, 5. B
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