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KRÍŽ NÁS SPÁJA

Počas našich potuliek Rímom sme mali možnosť navštíviť nie len hodnotné miesta starého antického sveta, ale hlavne rímske
baziliky, ktoré svojou hodnotou pre kresťanov patria medzi najväčšie skvosty. Nie len že sú pamätníkmi starých čias a počiatkov
kresťanstva, ale tiež v sebe ukrývajú hodnotné relikvie, ktoré sa spájajú so životom prvotnej cirkvi či osobami samotných apoštolov.
V bazilike Svätého kríža sa
ukrývajú hodnotné relikvie súvisiace s Golgotou a ukrižovaním Ježiša. Je tu umiestnená
relikvia Svätého kríža, na ktorom bol Ježiš ukrižovaný ako aj
klince, ktorými bol pribitý cez
ruky a nohy. Keďže aj náš kostol je zasvätený Svätému krížu,
dostala sa nám nevšedná príležitosť sláviť v tomto chráme aj
svätú omšu.
Po svätej omši sa pri mne
pristavil jeden pútnik z Aus-

trálie a spýtal sa ma, odkiaľ sme. Po krátkom dialógu
skonštatoval, že je veľmi rád,
že mohol byť prítomný na slovenskej svätej omši! Aj pre mňa
to bol výnimočný okamih. Nie
každý deň je príležitosť slúžiť
svätú omšu na takýchto posvätných miestach a dokonca ju slúžiť aj pre cudzincov...
Vtedy som si uvedomil, ako
dokáže viera v Ježiša a úcta ku
Svätému krížu spájať ľudí z celého sveta!

Ešte raz som túto austrálsku
rodinku stretol, práve pri relikviách Svätého kríža. Spoločne kľačali na kamennej dlážke a z ich postoja bolo vidno
úprimnú bázeň a pokoru pred
touto vzácnou relikviou! O to
viac som si uvedomil, že Ježišov kríž nielenže spája ľudí celého sveta, ale hlavne je mostom
k samotnému Ježišovi. V modlitbách pred krížom vysielame
do neba svoje modlitby a prosby. Pod krížom roníme slzy

a uvedomujeme si svoju biedu
a slabosť! Pod krížom sa človek
dokáže vyžalovať, vyliať svoju
dušu tak úprimne, ako to nedokážeme ani v blízkosti najlepšieho priateľa! Pod krížom očakávame, že nám Boh bude milosrdný a pozdvihne nás z kamennej, chladnej dlažby a privinie
si nás do svojho náručia! Kríž
skutočne spája človeka s Bohom
a ľudí navzájom!
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, (OZ)
ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 3.
2016 o 1600 hodine v zasadačke
Obecného úradu Sihelné (OcÚ)
– skrátené
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie:
1. Polročnú správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od júna
do decembra 2015.
D. Ukladá
1. Upovedomiť všetkých neplatičov na nájme, aby si do konca
apríla 2016 vyrovnali všetky podlžnosti inač bude voči ním začaté exekučné konanie.
E. Schvaľuje
1. Program rokovania OZ.
2. Žiadosť pani Márie Brišákovej,
bytom Sihelné o pridelenie nájomného obecného bytu č. 6 v bytovej jednotke 215 na dva roky podľa
VZN o bytoch až po uvoľnení súčasného nájomcu.
3. Žiadosť pani Evy Brišákovej,
bytom Sihelné o prenájom bytu č. 8
v bytovej jednotke 485 na dva roky
podľa VZN o bytoch až po uvoľnení
súčasného nájomcu.

4. Žiadosť pani Zuzany Fernezovej DiS.art., o prenájom priestorov v MŠ 456 na prízemí za účelom výučby hudobného a výtvarného odboru v súkromnej umeleckej škole.
5. Odkúpenie pozemkov pod
miestne komunikácie v lokalite
Končiná a cesta pri ihrisku TJ.
UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, (OZ) ktoré
sa uskutočnilo 27. 5. 2016 o 1600
hodine v zasadačke Obecného
úradu Sihelné (OcÚ) – skrátené
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie:
1. Hospodárenie a čerpanie rozpočtu Obce Sihelné za rok 2015
2. Správu o hospodárení Príspevkovej organizácie Obce Sihelné
za rok 2015
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sihelné a Príspevkovej organizácie za rok 2015.
4. Prehľad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdobie I. štvrťroka 2016
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2016
6. Majetkové priznanie za rok 2015
starostu obce Sihelné Mgr. Pitáka
Ľubomíra

VATOVEC OBROVSKÝ

Aj keď sme zvyknutí, že hubárska sezóna sa začína na sv. Petra
a Pavla, nájdenie vatovca obrovského tento termín posunul. To
čo sa podarilo malým hubárom sa

nepodarí niekomu nájsť za celý život. Dokonca neboli ani v lese, pretože takýto úlovok našli deti medzi
domami. Jeho miery sú zaujímavé:
váha 3.77 kg, obvod 114 cm.

Deň matiek a otcov
Nedeľné poobedie v máji opäť
patrilo našim mamám a otcom.
Tentokrát pán starosta netradične pre nich pozval speváka, hu-

moristu a imitátora Stana Vitáloša a speváčku Lýdiu Volejníčkovú.
Poobedie bolo plné veselých piesní. Nakoniec si každá mamička
odniesla pekný kvietok.

D. Ukladá
1. Dať nášmu právnikovi skontrolovať nájomnú zmluvu medzi
obcou Sihelné a Združením bývalých urbariaristov obce Sihelné.
2. Napísať žiadosť Združeniu bývalých urbariaristov obce Sihelné
na odkúpenie pozemku pri gatry
v lokalite Lengy.
3. Pozvať na najbližšie zasadanie
obecného zastupiteľstva právnika
a výbor Združenia bývalých urbariaristov obce Sihelné a zistiť stanovy.
E. Schvaľuje
1. Odkúpenie pozemkov parc. C-KN č. 1052/10 ost. pl. o výmere 216 m2, parc. C-KN č. 1052/7
TTP o vým. 119 m2, parc. CKN č.
1052/12 os. pl. o vým. 387 m2, parc.
CKN č. 1052/16 ost. pl. o vým.
175 m2, parc. CKN č. 1052/18
ost. pl. o vým. 141 m2, parc. CKN
č. 1052/17 ost. pl. o vým. 18 m2,
parc. CKN č. 1052/11 ost. pl.
o vým. 355 m2 súvisiacich s predĺžením futbalového ihriska v cene 1621,19 €. Prevod majetku bol
schválený 3/5-vou väčšinou.
2. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné.
3. Schvaľuje záverečný účet Obce
Sihelné za rok 2015
4.VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sihelné.
5. Registratúrny poriadok Obecného úradu v Sihelnom.
6. Schvaľuje jednomyseľne prevod majetku postupom, ako prí-

pady hodné osobitného zreteľa
podľa zák. 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. 5108/1 zast. pl. o výmere 1 1631 m2, avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá
je zobrazená v GP č. 364233781/2016 vyhotoveným Ing. Kotúľom Jánom, z 21. 1. 2016 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 899/10 tr. tr. pl. o vým. 329 m2
za 1,8588 €/m2; výška celej kúpnej ceny je 608,65 €, kupujúcemu
Vnenčák Karol, bytom Sihelné.
Jedná sa o priľahlé pozemky k rodinnému domu. Splatnosť kúpnej
ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy. Prevod majetku bol
schválený 3/5-vou väčšinou.
7. Žiadosť pána Ľudmu Jozefa, bytom Sihelné o predĺženie nájomnej zmluvy na pol roka.
8. Žiadosť pani Kovalíčkovej Moniky, bytom Sihelné o prenájom
jednoizbového bytu v bytovej jednotke 215 na pol roka podľa VZN
o bytoch.
9. Žiadosť pani Kovalíčkovej Moniky, bytom Sihelné o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške zábezpeky.
10. Žiadosť pána Brišáka Michala, bytom Sihelné o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
11. Žiadosť pána Grobarčíka Petra, bytom Sihelné o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce

Klub dôchodcov
Ešte takmer pred rokom sme
toto slovné spojenie v Sihelnom
nepoužívali.
Klub vznikol aj u nás a veľmi sa tomu tešíme. Okrem samotných stretnutí, ktoré obohacujú ľudí na dôchodku možnosťou stretávať sa a stráviť spolu svoj voľný čas, spestrujú svojou činnosťou aj akcie v dedine. Na Fašiangy, ktoré sa niesli
v duchu tradícií, pripravili pagáče, štrúdle, šišky i varené vín-

ko. Zorganizovali májovú veselicu. Na folklórne slávnosti napiekli
viac ako 400 medovníčkov s logom slávností. Účastníci ich dostávali ako pozornosť. Určite to
nie je všetko, čo som spomenula.
Prajeme im ešte veľa spoločných
stretnutí.
Ľ. Nováková

Samospráva obce

Sihelník 2

VEČNÉ MESTO – RÍM
Posledný augustový týždeň sa z našej obce zúčastnili púte do Ríma.
Počas púte navštívili najväčšie baziliky v Ríme, v ktorých sú
otvorené jubilejné brány. Okrem
bazilík spoznali aj významné
kultúrne pamiatky ako: Koloseum, Sixtínsku kaplnku, fontána
di Trevi a iné. Vyvrcholením bo-

la audiencia svätého otca Františka, ktorá bola na námestí svätého Petra.
Veľká vďaka patrí nášmu sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi a duchovnému otcovi
Mgr. Ľubošovi Šípošovi.
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Zo života obce

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD PILSKOM
A BABOU HOROU

Tak, a máme za sebou
už 24. ročník nášho folklórneho
festivalu!
Prípravy boli veľmi náročné, lebo
predpoveď počasia bola nepriaznivá. Organizátori až do soboty večera dúfali, že nakoniec predsa len nebude pršať. Amfiteáter za dedinou
bol pripravený. Nedeľa ráno opäť
priniesla dážď a už o šiestej sa začal kolotoč príprav v kultúrnom dome. Chlapi z prevádzky behali spoza dediny do kultúrneho domu a naspäť. Ženy z obecného úradu obliekli
tepláky a chystali, čo ešte bolo treba.
Kuchárky od rána varili v školskej jedálni guľáš. Zaskočila nás aj sv. omša, ktorá nebola v plánovanom čase,
ale už o pol jedenástej. Pred kultúrnym domom si postavili stánky domáci i cudzí trhovníci. Naši poľovníci varili guľáš. Novotou na festivale
bol detský kútik, ktorým sme chceli pomôcť mamičkám. Celé zariadenie sa nieslo v duchu kultúry našich
predkov. Návštevníci tam mohli vidieť staré misky, hrnce, žehličky,
strožliak, koberce, obrusy a iné pekné kúsky. Šikovné dievčatá, ôsmačky, sa starali o deti. Kreslili si s nimi,
vyrábali kvety, zapletali vrkoče so

stužkami, skladali kocky... Deti dostali aj perníček s maľovaným motívom slávností, ktorý vyšiel z dielne
našich šikovných dôchodkýň. Aj im
patrí za to vďaka.
Keď začali prichádzať súbory,
museli sa uskromniť so stiesnenými
podmienkami na prezliekanie a prípravu na vystúpenie.
Spestrením slávností bola návšteva poľského folklórneho súboru Kozieglowy, ktorý u nás hosťoval
dva dni. My sme im však pripravovali program. Celé to mala pod palcom
pani uč. Malaňáková. A zas to po-

časie ! V sobotu navštívili Oravský
hrad s p. uč. Novákovou, večer bola
grilovačka, a na druhý deň návšteva
Hviezdoslavovej hájovne s manželmi Blažeňákovými. Potom ich ešte
čakalo vystúpenie so svojím programom na slávnostiach.
Samotné slávnosti sa začali príhovorom pána starostu a pána Žabenského z OOS v Dolnom Kubíne,
ktoré bolo spoluorganizátorom podujatia.
Prvá časť programu bola súťažná a niesla sa pod názvom Stretnutie s piesňou.

Zo života obce

V detskom programe Hore
po ubocy vystúpili skupiny i sólisti zo Sihelného, Oravskej Polhory,
Rabčíc, Zákamenného i Poľska.

Sihelník 2

Hlavnou časťou programu bolo vystúpenie profesionálnych súborov Kýčera z Čierneho Balogu a Mladosť z Banskej Bystrice.
Boli naozaj výborní, aj keď sme si
chvíľami mysleli, že nám spadne
pódium, tak dupali. Bol to naozaj
skvelý zážitok.
Záverečnou časťou bol Beskydský chlieb, v ktorom vystúpili naši domáci folklóristi Bjelákovci,
Šelec i Magura, Rovňan a Rabčičanka , Jagelkovci z Rabčíc, František Skurčák z Oravskej Polhory.
Program bol veľmi pestrý.
Všetko sme stihli a poriadne si
vydýchli. Slávnosti sa naozaj vydarili. Svedčil o tom záujem ľudí,
ktorí vydržali až do konca.
Veľké poďakovanie patrí hlavne
pánovi starostovi Mgr. Ľubomírovi Pitákovi, všetkým zamestnancom obecného úradu a prevádzky, našim šikovným kuchárkam,
ktoré pracujú pod vedením Marty Špigurovej, kultúrnej komisii
pod vedením Ľubomíry Novákovej a všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu a pomohli.
Ľ. Nováková
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Samospráva obce

Všade dobre, na Orave najspevnejšie!
V piatok 18. 3. 2016 sa v Dome
kultúry v Nižnej uskutočnilo regionálne kolo súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru
Oravské spievanky.
Cieľom podujatia je podporiť
a rozvíjať záujem o tradičnú ľudovú kultúru u deti a mládeže. Súťažiaci súťažili v štyroch kategóriách
a to detské ľudové hudby, detské
spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá a poslednú štvrtú kategóriu tvorili sólisti inštrumentalisti. Do súťažnej prehliadky sa prihlásilo viac ako 200 talentovaných detí a spoločne predviedli 60 súťažných čísel. Porote
naozaj nebolo čo závidieť, výkony
mladých hudobníkov a spevákov
Oravy, sú na veľmi vysokej úrovni. Porota bola zostavená z odborníkov na folklór a ľudovú hudbu.
Predsedom poroty bol Mgr. Rudolf Veselovský, metodik pre hudbu, osvetový pracovník a muzikant z Banskej Bystrice, ďalšími
členmi boli Mgr. Igor Littva, riadi-

chej Hory pod vedením Daniely Chovančákovej a Goral z Hladovky pod vedením Kataríny Harmatovej. Návrh na postup získala detská spevácka skupina Roháčik zo Zuberca pod vedením Daniely Žuffovej. V kategórii detské
ľudové hudby súťažilo 10 kolektívov. Za okres Námestovo, priamy
postup získali Polhorská muzika
z Oravskej Polhory pod vedením
Zuzany Machajdovej; za okres
Tvrdošín, priamy postup Goralská
muzika z Hladovky pod vedením

Ľubomíra Harmatu ml. a za okres
Dolný Kubín, priamy potup získala DĽH Trnkárik zo Žaškova. Návrh na postup porota udelila Detskej ľudovej hudbe Struna zo Zuberca pod vedením Petra Pilarčíka
a DĽH Ostrvka zo ZUŠ Nižná pod
vedením Miroslava Štefana.
V kategórii sólistov inštrumentalistov súťažilo 10 hudobníkov,
priamy postup získali za okres Námestovo Adrián Matis z Oravskej
Polhory hra na gajdách, Martin
Machajda z Oravskej Polhory hra
na gajdách a heligónke a Anton
Nevedel hra na píšťalke z Oravskej Polhory, návrh na postup zísteľ Súkromnej ZUŠ ľudového tanca a hudby, vedúci FS Liptov z Liptovských Sliačov a Leonard Vajdulák, hudobný pedagóg, huslista,
organizátor medzinárodných hudobných súťaži z Dolného Kubína.
Hlavným organizátorom podujatia je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s Obecným úradom
v Nižnej. Do vyššieho stupňa súťaže detského hudobného folklóru
za región Orava postúpili nasledujúce kolektívy a sólisti.
V kategórii detské spevácke
skupiny súťažilo 11 kolektívov.
Priamy postup získali Studnička
spod Babej Hory z Oravskej Polhory pod vedením Zuzany Machajdovej; za okres Tvrdošín, priamy postup získal Goralček zo Su-

a spevácke duá sa odprezentovalo 29 súťažiacich, priamy postup
za okres Námestovo získala Kristína Tropeková a Martin Machajda z Oravskej Polhory za okres
Tvrdošín, Magdaléna Hutlaso-

vá a Zlatica Kubicová z Hladovky a za okres Dolný Kubín Agáta
Kováčiková z Dolného Kubína návrh na postup porota udelila dvom
speváčkam z Oravskej Polhory
a to Eve Skarlet Marlengovej a Renáte Plevjakovej taktiež zástupkyniam zo Suchej hory Veronike Jančovej a Žanete Šprlákovej. Krajské
kolo súťaže sa bude konať v nedeľu 24. 4. 2016 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa predvedú všetci ocenení z regionálneho súťažného kola.
Tu sa okrem víťazov oravskej súťaže predstavia i postupujúci z regionálnych súťaží za Liptov, Turiec,
Kysuce a severné Považie.
Mgr. Alžbeta Čadecká
V Dolnom Kubíne 21. 3. 2016

PRÁZDNINOVÁ BODKA
ZA VYSTÚPENIAMI

kali zástupcovia zo Sihelného Matej Piták hra na gajdách a Eva Pindiaková hra na heligónke.
V kategórii sólistov spevákov

Leto je známe folklórnymi festivalmi, ktoré poznajú aj deti z detského folklórneho súboru Sihelček. Veselá svadba našich detí
zožala veľký úspech nielen doma, ale aj za hranicami. Prázdninovú bodku za vystúpeniami
urobili deti 20. augusta v českej
obci Lhotka.

Samospráva obce

Sihelník 2

Jana Luscoňová
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Ignác Kolčák, akad. mal.

PLENÉR IGNÁCA KOLČÁKA
Nedeľné poobedie patrilo
kultúre a zvlášť výtvarnému
umeniu.

Na obecnom úrade sa 19. júna
o 17 00 hod. otvorila výstava našich
výtvarníkov.
Vernisáž
otvorila
organizátorka
Mgr. Zlatica Staniková pod záštitou garanta Mgr. art. Petra
Kolčáka. Výstava bola sprístupnená pre
všetkých celý mesiac
a mohli ste na nej vidieť diela Zlatice Staníkovej, Kristíny Staníkovej,
Dominika
Fernézu,
Michaely

Tarčákovej, Patrície Rusnákovej,
Ľubice Novákovej, Jany Luscoňovej, Eriky Masničákovej, Evy Ma-

Mgr. Zlatica Staníková

tisovej, Jána Sivoňa st. , Jána Sivoňa ml., Petra Kolčáka a Ignáca
Kolčáka.
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Dobrovoľní hasiči

HASIČSKÉ VÍKENDY
Letné mesiace už neodmysliteľne patria hasičským súťažiam.
Bola to veľmi pestrá sezóna. Zúčastnili sme sa viacerých súťaži.
Prvá súťaž, ktorá sa nám ponúkla 19. júna 2016 bola v areá-

Ďalším reprezentačným dňom
pre nás bol 25. jún 2016 kedy sme
pre občanov pripravili jánsku vat-

li futbalového ihriska v Oravskej
Jasenici. Našu obec reprezentovali tri družstvá: muži nad 35 rokov, muži do 35 rokov a družstvo
žien. Absolvovali sme dve disciplí-

ny, štafetu a hasičský útok. Najlepšie sa
umiestnili muži nad
35 rokov, ktorý obsadili 1. miesto.

Po cenu sme si išli aj do Ťapešova, kde sme v individuálnej súťaži
vyhrali 3. miesto v disciplíne „naj-

rýchlejší naberači“. Reprezentovali nás Eva Stašová, Monika Kozáková a Kamil Grobarčík.

ru. Spolu s tímom sme pre predstavili našu hasičskú techniku
a čomu sa venujeme.

Taktické cvičenie v Poľsku
Naši hasiči sa v sobotu 30. 4.
zúčastnili taktického cvičenia
v Lipnici Wielkej v Poľsku.

Okrem našich sa cvičenia zúčastnilo 12 hasičských jednotiek
zo Slovenska a Poľska.

Dobrovoľní hasiči / Tradície
Sezónu sme zakončili na 140.
výročí DHZ v Námestove spojenou so súťažou o putovný pohár.
Všetky tri družstvá boli úspešné,
najúspešnejší boli muži, ktorí obsadili zlatú priečku.

Stavanie mája
V sobotu 30. 4. 2016 sme sa
pri obecnom úrade stretli pri
stavaní mája.
Máj sa staval tradičným spôsobom, bez pomoci techniky. V túto
sobotu to mali mládenci veľmi ťažké, pretože ich v dedine postavili
niekoľko. Sme radi, že táto tradícia má hlboké korene aj u nás a že
hodnotu zvykov si vieme aj naďalej vážiť.
-red-
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Ďakujeme našim priaznivcom,
obci Sihelné a hlavne našej najaktívnejšej mašine „Juliete“.
Autor: Monika Stašová, Eva
Stašová – členky DHZ Sihelné

9. strana /7. 9. 2016

10. strana / 7. 9. 2016

Životné prostredie

Sihelník 2

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI VRÁTANE
TRIEDENÉHO ZBERU

V TRIEDENÍ VÁM PORADÍ AJ :
WWW.TRIEDIME.SK

Obecné zastupiteľstvo obce Sihelné (OZ) schválilo 27. mája 2016 Všeobecne záväzné nariadenie (VZN alebo nariadenie) VZN č.1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sihelné. Zosúladilo tým nakladanie s komunálnym
odpadom s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.. Je to rozsiahle nariadenie týkajúce sa každého obyvateľa obce, ako aj podnikateľov
a právnických subjektov v obci. Celý text nariadenia je uverejnený na www.obecsihelné.sk /dokumenty/platne-nariadenia/. Aby uľahčila
pôvodcom komunálneho odpadu správne nakladanie s ním, zverejňujeme podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania
s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Rabča, ktorý tu zverejňujeme. Odporúčame si dobre všetko prečítať a konať
v súlade s týmto nariadením, pretože pokuta za nedovolené nakladanie je vysoká – za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) nariadenia
môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu až do výšky 6 638 eur, ak
poruší niektoré z ustanovení VZN a toto porušenie nie je správnym deliktom podľa zákona o odpadoch.

Biologický odpad kompostujeme
doma!
Triedenie je hračka, myslia
si Slováci. Mnohí ale nevedia,
aký odpad do akého kontajnera
patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria
to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 %
na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až
76 % končí na skládkach. Často aj
nelegálnych. Táto štatistika radí
Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Zbierame použitý stolový olej!

Plasty do vriec dáme stlačené!

Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol
4 základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré komodity triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od technickej infraštruktúry a zavedeného systému v tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov, kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých miestach by ste márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si
boli istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na zberných nádobách.
Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí.

Papier je možné recyklovať 5 až
7 krát za sebou. Triedime ho suchý a čistý. Do modrého kontajnera určeného na papier môžete
vhadzovať papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice
(zošliapnuté), rozložené kartóny,
katalógy, letáky, plagáty, obálky,
pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či mastný
papier, papier s hliníkovou fóliou,
voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.

Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše alebo nápojové
kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, tým
by ste boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu
zápach, hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali by však
byť hrubo znečistené od mastných
olejov či pást, nebezpečných látok,
zeminy a farieb. Do plastov patria
číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov,
vrecká z mlieka, obaly z jogurtov,
vedrá, či obaly z CD. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma
po nákupe elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste ho na najbližší zberný dvor. Určite však do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.

Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité sklo
zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera so sklom
môžete ukladať rôzne sklenené
nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky
z kozmetiky či liekov (samozrejme
bez plastových či kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné
sklo bez rámov. Do zeleného kontajnera však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených
fliaš.

Papier náš odveký, nehádzať
zmoknutý

Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať spolu
s plastami a nápojovými kartónmi. Ak teda v svojom meste alebo obci nenájdete samostatný červený kontajner, vhadzujte kovové
obaly podľa zásady: najprv prečítať štítky na nádobách a hodiť odpad do správnej zbernej nádoby.
Do červeného kontajnera môže-

te vhadzovať plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby je
vhodné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem
však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká
z kávy a instantných polievok.
V triedení nám poradí
www.triedime.sk
Umývate si zuby, minula sa
vám pasta a vy sa rozhodujete kam
s tubou? Do komunálu? Do žltého
kontajnera? Alebo ste si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal z nej je mastný? Kam
s ním? Pre takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu webovú stránku www.triedime.sk,
ktorá nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale odhaľuje
„život“ odpadu po jeho vyhodení
do správneho kontajnera na triedený zber. „Našou úlohou je plošne
vzdelávať ľudí ako správne triediť,
preto sme vytvorili webovú stránku www.triedime.sk, ktorá je určená všetkým vekovým kategóriám. Je
plná animácií a zaujímavostí z procesu triedenia a recyklácie odpadu“, dodala Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD – to
čo
zostane
po vytriedení
bez bio zložiek
a
stavebného
odpadu!

110 litrová KUKA nádoba do ktorej
sa zbiera len zmesový komunálny
odpad

Tradície / Zo života obce
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Sihelnianska gajdovačka 2016
Aj tento rok sa v našej obci spomínalo na gajdošov, rámci
medzinárodného gajdošského festivalu, ktorý sa konal v Oravskej
Polhore.
Účastníci sa predstavili už
na svätej omši. Po nej sa v kultúrnom dome predstavili ďalší účinkujúci z rôznych krajín: Francúzska, Čiech, Poľska, Bieloruska,
Litvy a nemohli chýbať ani naši
gajdoši: gajdošská hudba Ľubo-

míra Luscoňa, a folklórna skupina Magura.
V nedeľu sme si na miestnom
cintoríne spomienkou uctili významného gajdoša Jána Fernézu. Dúfame, že sa opäť stretneme
o rok.

DEŇ SVÄTÉHO HUBERTA
Prvá septembrová nedeľa patrila poľovníkom a úcte k sv. Hubertovi.
Poľovníci od skorého rána pripravovali chutný guľáš, na ktorom
si pochutili všetci návštevníci. Akcia sa začala sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Ľuboš Šípoš. Po svä-

tej omši na všetkých čakalo občerstvenie vo forme guľášu a chladeného piva. Pre deti boli pripravené
súťaže a nafukovačka. Mnohí využili možnosť povoziť sa na koči.
Za príjemné strávené chvíle
ďakujeme celému poľovníckemu
združeniu. Lovu zdar!
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POSTUP NAŠICH FUTBALISTOV
V nedeľu 5. júna 2016 sa
na futbalovom ihrisku
odohrali
posledné zápasy v tomto
ročníku.
Najskôr nastúpili mladší žiaci.
V daždivom počasí bol zápas prerušený, no nakoniec sa skončil víťazstvom našich chlapcov.
Dostali sa na čelo tabuľky a stali sa víťazmi 4 ligy.

Po nich do posledného zápasu
nastúpili aj muži. Postup do vyššej
ligy mali už istý, ale túžba postúpiť
z prvého miesta bola väčšia. To sa
im aj podarilo a súperov z Vitanovej porazili.
Za úspech ďakujeme všetkým
hráčom, ale aj trénerom a hlavne
manažérovi klubu Emilovi Bieľakovi.
„CHLAPCI ĎAKUJEME.”
– red

Futbalisti v Čechách
Od 25. júna 2016 do 26. júna
2016 sa starší žiaci zúčastnili
na medzinárodnom futbalovom
turnaji v Čechách.
Dvadsiatehodeviateho ročníka sa zúčastnilo 12 družstiev
z Čiech, Nemecka a Slovensko

reprezentovali chlapci z našej
obce. Počas 2 dní získali veľa skúseností a Peter Ďjubašák bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. Vďaka patrí všetkým futbalistom, trénerom a fy Mazurák s.r.o, ktorá finančne podporila pobyt futbalistov.

AKCIE, KTORÉ NÁS ČAKAJÚ
2. 10. 2016 OSLAVA 90. VÝROČIA ZALOŽENIA
Dobrovoľného hasičského zboru v Sihelnom – so svätou
omšou od 10 30 hod.
27. 10. 2016 DEŇ DÔCHODCOV – oslava šedín, úcta
prejavená starším občanom.
17. 12. 2016 VIANOČNÉ TRHY – predajná akcia spojená
s vyhodnotením súťaží.
7. 1. 2017 OBECNÝ PLES – zábava pre všetkých
zábavy chtivých.
VÁŽENÍ OBČANIA! OBECNÝ ÚRAD
vyhlasuje 1. ročník súťaže
O NAJKR AJŠÍ MEDOVNÍK
Medovníky je potrebné priniesť na obecný úrad
do 15. 12. 2016
Vyhodnotenie súťaže bude na vianočnom jarmoku.
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.
Vyhodnotenie súťaže bude na vianočnom jarmoku.

FOTOSÚŤAŽ
NA ČO SA V MINULOSTI POUŽÍVAL TENTO PREDMET?
VYHODNOTENIE FOTOSÚŤAŽE
Víťazom víťazom poslednej súťaže sa stal Roman Palitefka st.,
ktorý bol ocenený vecnou cenou. Milí spoluobčania, vyzývame
vás, zapojte sa v tomto čísle. Čaká na vás odmena.
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KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY
Krížová cesta
Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch ešte stále
spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch
tisíckach rokov budeme tu. Vedel aj to, že večný život nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. Každého z nás veľmi miluje, a preto sa rozhodol zomrieť za mňa i za teba.
Žiaci našej školy aj preto pod
vedením p. uč. Staníkovej postavili krížovú cestu na školskom dvore. Aj napriek zlému
počasiu ukázali svoje odhodlanie a vydržali vystrájanie bláznivého apríla. Svoju fantáziu

predviedli vytváraním farebnej
mozaiky na jednotlivých zastaveniach. Krížovej ceste dominuje veľký jednoduchý drevený
kríž – symbol našej spásy.
Dňa 14. septembra 2016,
na odpust Povýšenia sv. Kríža,

ju slávnostne vysvätil náš duchovný otec Ľuboš Šípoš.
Verím, že táto krížová cesta nebude len okrasou školského dvora, ale si uvedomíme, čo pre nás
urobil Pán. Bude pre nás všetkých povzbudením a budeme sa

ju modliť nielen počas pôstneho
obdobia. Takto ostane aj krásna
pamiatka po deviatakoch, ktorí
aj napriek svojej povesti ukázali,
že sú praví kresťania a nechali tu
kúsok svojho srdca.
Miroslava Hajdučáková 9. A
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Tak a je tu záver!
Päť rokov som pôsobila v redakcii časopisu Úsmev. Odnášam si
odtiaľ kopec zážitkov, vedomostí
i skúseností.
Ťažko sa mi však hľadajú slová do môjho posledného úvodníka.
Viem, že by som mala svojich nasledovníkov povzbudiť a poradiť
im. Slová sa mi však dávajú na papier akosi ťažšie ako inokedy. No
spomenula som si na svoj rečnícky prejav, s ktorým som vyhrala
I. miesto v súťaži Štúrov Zvolen.
Bol zameraný, ako inak, na médiá a novinársku prácu. Dúfam,
že i vás zaujme, poučí a inšpiruje. Niektorých natoľko, že sa stanú dobrými a zodpovednými novinármi, iných, že sa zamyslia nad
poslaním a prácou novinára.
Naša zemeguľa je jedna veľká
,,globálna dedina“. Všetci o všetkom vedia. Z internetu, časopisov,
novín alebo televízie sa dozvedáme dokonca aj to, čo nie je pravda.
V médiách sa píšu niekedy až zarážajúce informácie. Keď som si
minule ako fanúšik rýchlych áut
prečítala o smrti známeho Shumachera, ostala som ako obarená. Človek, ktorý stál často na víťazných schodíkoch zomrel. Až
neskôr som sa dozvedela, že to bola lož. Nemohla som tomu uveriť.
Veď kto by sa o sebe chcel z novín
dozvedieť, že je mŕtvy? No položme si otázku: Kto za tým všetkým
stojí? Sú to žurnalisti? Alebo len
ľudia, ktorí sa na nich hrajú. Veď
ktorý správny redaktor klame svojim čitateľom?
Títo ľudia majú obrovskú moc.
Ani si niekedy neuvedomujú, ako
ňou môžu niekomu ublížiť. Nielen
tým, o ktorých píšu nepravdy, ale
aj svojmu menu a svojmu remeslu.
Čo potom tí čestní novinári? Tí sa
dostávajú k ostatným do jedného
vreca. A čo ľudia? Napriek tomu,
že novinárov ohovárajú, ich bulvárne články naďalej čítajú.
Ale nie všetci novinári roznášajú klebety.
Poriadny novinár by nikdy
do svojho článku nenapísal neoverenú informáciu z neznámeho zdroja. Informácie si preverí z viacerých zdrojov, či je to naozaj pravda. Správny novinár nikdy nespí a po ruke musí mať základné veci: Mobil, nabíjačku, diár a funkčné pero. V piatok stojí v mraze na diaľnici, aby oznámil, kde viazne zápcha. V sobotu
ráno stojí pri havarovanom aute,
častokrát skôr ako záchranári. Jeho dvoma najzákladnejšími pravidlami sú rýchlosť a presnosť.
Ja sa týmito pravidlami snažím
riadiť už päť rokov. Pracujem ako
šéfredaktorka časopisu Úsmev. »
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Školský spravodaj

Dožinky
Mnohí dnešní mladí a deti slovo dožinky ani nepoznajú, preto sme
sa rozhodli objasniť ho. Nečudo, veď dnes sa už tak vo veľkom negazduje ako kedysi.
V minulosti práca na poli predstavovala život, prežitie. Ľudia
jedli práve to, čo si dopestovali,
čo sa urodilo. Nebolo samozrejmosťou zájsť do obchodu a kúpiť
si zemiaky, maslo, cibuľu, chlieb.
Vážili si preto každý kúsok zeme
a jej dary. Preto práve dožinky
boli oslavou úrody, poďakovaním
za úrodu. Slávili sa po zbere a vymlátení obilia. Z čerstvo namletej
múky dala gazdiná napiecť koláče
a chleby, prichystali sa i iné dobroty a hostina mohla začať. Často
bola spojená so spevom a tancom. Na začiatku sa však odovzdal gazdovi krásne uvitý veniec

z obilia a zeleniny, dozdobený  
kvetmi a stužkami. Vili ich žnice,
čo viazali obilie do snopov. Ten sa
následne posvätil a zavesil do komory či na priedomie. Na ďalšiu jar sa z neho vymrvili zrnká
a symbolicky siali do zeme spolu
s jarným osivom.
Samozrejme, iný kraj, iný
mrav. Preto v niektorých častiach Slovenska veniec predávali,
na poli nechávali najkrajší či po-

sledný snop obilia, posledný snop
mal byť najkrajší a najväčší.
Zvyk slávenia dožiniek sa
v niektorých obciach zachováva
dodnes. Je však spojený s inými
folklórnymi a festivalovými aktivitami. Jeho hlavnou funkciou je
ukázať mladým život v minulosti.

Ido kuoscy z puoli, guotujče stuoly.
Stuoly javuorove, vuobrusy paradne.
Gazda nas, gazda nas, dejze nom uoldumas,
Viera še před nami za džvjře neskuovos.

Miroslava
Hajdučáková 9. A

Rok Božieho milosrdenstva

Ako sme prežívali Rok
Božieho milosrdenstva
V apríli a máji sa prebiehajúcich aktivít spojených s Rokom milosrdenstva chytili siedmaci.
7. B
upozorňovaTrieda
la na piaty skutok duchovného
milosrdenstva: Krivdu trpezlivo znášať. Prostredníctvom príbehov v školskom rozhlase nám
pripomínali životy svätcov a ľudí, ktorí dokázali byť trpezliví
a ústretoví aj voči tým, ktorí im
chceli zle. Na ich rozhlasové vysielanie nadviazala aj 7. A. Tá
» Snažím sa, aby sa moji spolužiaci dozvedeli pravdivé informácie zo školských novín. Niekedy
sa stretnem s témou, ktorá sa mi
nepáči. No napriek tomu sa z nej
snažím vyťažiť maximum. Nie je
to vždy ľahké, ale táto práca si to
jednoducho vyžaduje. Snažím sa
písať články, za ktoré sa v budúcnosti nebudem musieť hanbiť.
A moja budúcnosť? V mojich
najväčších snoch sa vidím ako
majiteľka nezávislého časopisu.
Mám vlastnú redakciu a žurnalistov, o ktorých viem že táto práca ich baví, je to ich koníček a nerobia to pre peniaze. Ľudia ich
články čítajú, pretože sú pravdivé a objasňujú problémy dnešnej
doby.
PS: Časopisu Úsmev prajem
naďalej veľa úspechov.
usmevczs@gmail.com
Miroslava Hajdučáková 9.  A,

chcela upozorniť na skutok: Odpúšťať ubližujúcim. Prvé májové vysielanie teda začala slovami: „Boh je milosrdný otec, ktorý nám stále odpúšťa, ak prídeme za ním s ľútosťou. Čaká nás
s otvorenou náručou. Ide nám
oproti. Aj my máme takto v odpúšťaní napodobňovať milosrdného otca. Odpúšťať treba nie sedemdesiatsedemkrát ale stále.“
Počas štyroch týždňov sme si vypočuli rôzne svedectvá odpustenia. Ján Pavol II. odpustil Turkovi Mahmedovi Ali Agčovi, keď
naňho v roku1981 spáchal atentát. Matka poľského kňaza Popieluszkieho, ktorého tajná bez-

pečnosť brutálne zavraždila, dokázala napriek neopísateľnému
bôľu vyriecť: „Nech im sám Pán
Boh odpustí, ja som im už odpustila.“ Priblížili nám i svedectvá zo života Faustíny Kowalskej
a sestry Zdenky.
Dostali sme aj niekoľko úloh.
Medzi ne patrili: Neurážať sa
za všetko, odovzdať svoje hriechy
Bohu vo sviatosti zmierenia a samozrejme odpúšťať. Hnev je jed!
Odpustenie je protijed. Odpustenie nie je emócia ale rozhodnutie
našej vôle.
V apríli 17. 4. sme prijali aj
sviatosť birmovania, sviatosť
kresťanskej dospelosti. Väčšina
z nás sa na ňu dôsledne počas roka pripravovala. Zodpovedne navštevovala stretnutia s animátormi, duchovné cvičenia s Jožkom
Luscoňom, pravidelne pristupovala ku sviatosti zmierenia a učila sa otázky. No našli sa aj takí, ktorí to brali ľahostajne. Verme však, že im Duch Svätý otvoril srdce a rozum a budú  vnímať
Boha a jeho milosrdenstvo intenzívnejšie.
Marián Rusnák, 9. B
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3. strana / 12. 9. 2016

Sihelník 2 / školský časopis Úsmev

V roku Božieho milosrdenstva sme prijali
relikviu blahoslavenej sestry Zdenky
Do našej farnosti zavítali Milosrdné sestry Svätého kríža z Ružomberka a priniesli nám relikviu blahoslavenej sestry Zdenky. Do tohto rádu patrila aj Zdenka. Sestry konajú charitatívne, sociálne a pastoračné služby podľa
úmyslu zakladateľov, ktorí každú
činnosť prispôsobujú požiadavkám doby. Sú povolané a poslané
vždy hlbšie prenikať do tajomstva
kríža a zmŕtvychvstania a v milosrdnej láske byť s ľuďmi a pre ľudí.

Dňa 4. apríla 2016 sa naše vyučovanie začalo netradične. Prvú
hodinu sme začali svätou omšou
v kostole.

Tak to robila i Zdenka, ktorá
počas svojho krátkeho života pomáhala kňazom, ktorí boli prenasledovaní totalitným režimom.
Počas tejto svätej omše sme sa
dozvedeli čosi viac o nej a o jej ži-

Sestra Zdenka
Narodila sa 24. 12. 1916, dostala
pri krste meno Cecília. Absolvovala zdravotnú školu. Dňa 6. 7.
1931 nastúpila do kláštora Milosrdných sestier Svätého kríža
do Podunajských Biskupíc ako
kandidátka.
Do noviciátu vstúpila 28. 1.
1936 a prijala rehoľné meno sestra
Zdenka. Dňa 30. 1. 1937 zložila
prvé rehoľné sľuby. V rokoch 1937
– 1940 pracovala v Štátnej nemocnici v Bratislave na internom oddelení. Potom pracovala do roku

1942 ako ošetrovateľka v Humennom, a nakoniec do roku 1952,
znova v Bratislave ako laborantka na röntgenologickom oddelení
štátnej nemocnice (dnes fakultná
nemocnica).
Začiatkom roka 1952 pomohla k úteku kňazovi Štefanovi Koštialovi a trom bohoslovcom, ktorí
boli väznení. Podarilo sa jej to tak,
že „strážnikovi namiešala do pohára s čajom uspávací prostriedok.
Motívom jej činu boli slová dozorcu, že kňaza spolu s ostatnými odvezú do Ruska a tam ich popravia.“

vote. Po svätej omši nám ešte sestry ukázali prezentáciu a slávnostne odovzdali relikviu sestry Zdenky. Každý z nás mal možnosť pobozkať a uctiť si relikviu.
V škole sme sa presunuli

do kaplnky, kde sme privítali sestru Zdenku a pomodlili sa. Nezabúdajme na heslo sestry Zdenky:
,,Za mrakmi je moje milované slnko“.
Miroslava Hajdučáková 9. A

Dňa 29. 12. 1952 ju zatkla štátna bezpečnosť a po niekoľkomesačnom vyšetrovaní, ktoré bolo
sprevádzané mučením, bola postavená pred súd, ktorý ju 17. 6.
1952 odsúdil za velezradu na 12
rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv.
Prešla niekoľkými väzeniami,
bola vo vyšetrovacej väzbe v justičnom paláci v Bratislave, vo väzeniach v Rimavskej Sobote, Pardubiciach, v Brne a vo väzenskej
nemocnici na Pankráci v Prahe.
Väzenie a mučenie podlomilo jej
zdravie natoľko, že 16. 4.1955 musela byť podmienečne prepustená
na slobodu z pražskej väznice. Dňa

19. 4. 1955 bola prijatá ako pacientka do trnavskej nemocnice, kde aj
31. 7. 1955 zomrela na následky
mučenia. Krajský súd ju 6. 4. 1970
oslobodil od žaloby pre trestný čin
velezrady, a 18. novembra jej Najvyšší súd SR zrušil rozsudok v celom rozsahu, čím jej umožnil úplnú občianskoprávnu rehabilitáciu.
Jej pozostatky boli uložené
na cintoríne v Trnave. V roku 1979
boli premiestnené na kláštorný cintorín do Podunajských Biskupíc.
Ján Sokol 18. 9. 2000 otvoril diecézny proces blahorečenia
a 14. 9. 2003 ju pápež Ján Pavol II.
vyhlásil za blahoslavenú.
Emma Kutláková, 6. B, internet

Škola v prírode
V minulom školskom roku mala
trieda 4. A možnosť vyskúšať
niečo nové. Po dohode s rodičmi a pani riaditeľkou sme sa

rozhodli, že vyskúšame týždeň
bez rodičov.
Dňa 16. 5. 2016 prišiel pred
školu krásny autobus, my sme na-

Panda medzi nami, aktivity s animátormi

Adrenalín na lanovej dráhe

stúpili a cestovali do školy v prírode. Čakalo nás pastoračné centrum v Ústí nad Priehradou. Všetci sme mali zmiešané pocity, ja
ako to zvládnem s takými malými deťmi a deti, ako to zvládnu bez
mamičky.
V doobedňajších hodinách prebiehalo vyučovanie: slovenský ja-

zyk a literatúra, matematika, prírodoveda, telesná výchova. Využili sme aj vyučovanie v prírode – vychádzky a športovanie na ihrisku.
V poobedňajších hodinách prebiehal animačný program s animátormi centra. Vo večerných hodinách
sme so žiakmi hrali hry a mali sme
Pokračovanie na str. 4
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Škola
v prírode
Dokončenie zo str. 3
rozlúčkovú diskotéku s animátormi. Prostredie a strava boli na dobrej úrovni.
A teraz pár postrehov od detí, ktoré mali oznámkovať školu
v prírode. Škola dostala známku
1 s hviezdičkou a tu sú postrehy:
Dominika: Páčilo sa mi, že tam bola panda, bola veľmi vtipná.
Bianka: Animátori boli výborní.
Spoznali sme Ritu, Zuzku, Veroniku a Michala – pandu.
Martin: Učenie nemám rád, ale
mohli sme si zahrať futbal.
Ferko: Najviac mi chutili buchty poliate čokoládou. Program bol
pekný, lebo sme tam mali dobré hry.
Marián: Boli sme rozdelení na opice a tigre.
Ema: Páčilo sa mi, že sme volali
pandinej manželke. Zistili sme, že
má dieťa.
Matej: V utorok bolo najlepšie
jedlo. Rezeň a kaša.
Maroš: Lanová dráha bola SUPER, aj keď som skoro spadol.
Nikolka: Mne sa páčila lanová dráha.

Jurko: Všetko bolo bez chyby.
Tatiana: Som rada, že sme prežili
taký krásny týždeň.
Deti boli skvelé. Pre mňa bol zážitok pozorovať ich vo chvíľach,
keď im nikto nemohol pomôcť, nebola tu mamička – pri prezliekaní,
pri príprave do sprchy, pri chystaní sa von, lebo bolo škaredé po-

Praktické učenie sa v prírode

Spolu sme prežívali MS v hokeji

Černobyľ
V utorok 26. apríla to bolo presne 30 rokov od najhoršej jadrovej katastrofy, akej bol svet
dovtedy svedkom. Tento dátum
sme si pripomenuli aj my v školskom rozhlase.
Mnohí si možno povedia, a čo,
veď mňa sa to netýka, ja som vtedy
ani nežil. No radiácia, ktorá pri výbuchu vznikla obehla všetky časti
zemegule a na mnoho rokov ju poznačila. Naši rodičia a hlavne starí
rodičia si tieto dni dobre pamätajú.

V noci 26. 4. 1986 vybuchol jeden zo štyroch jadrových reaktorov elektrárne v Černobyle na severe Ukrajiny, čím sa do atmosféry dostalo značné množstvo rádioaktivity. Vplyvom tejto udalosti muselo zo
svojich domovov odísť viac ako stotisíc Ukrajincov či Bielorusov. Podľa očitých svedkov mal prvý výbuch
červenú žiaru a druhý modrobielu, po ktorej vystúpil hore nad elektráreň hríbovitý oblak. Z rozbitého a rozžeraveného reaktora 4. bloku elektrárne začala unikať rádioaktivita, ktorej dôsledkom bolo masívne rádioaktívne zamorenie bezprostredného, neskôr aj vzdialené-

časie, ale i večer, keď si líhali spať
a bolo im smutno. Boli MS v hokeji a mali ste vidieť tie očká, keď
sa nám podarilo pripojiť na internet a videli sme posledné minúty
zo zápasu, ktorý sme síce prehrali, ale nám to vôbec nevadilo. Niektorí sa pokúšali zveriť so svojimi
problémami aj rodičom, že ich bo-

lia brušká alebo niečo iné, nechceli ale povedať, že je im už smutno, nakoniec sa všetko vyriešilo
na mieste.
Rodičia, máte skvelé deti! Pestujte v nich to, čo je dobré, chváľte ich a podporujte, keď chcú niečo spraviť sami. Zvládnu to!
Ľ. Nováková

ho okolia. Dnes už vieme, že nie je
miesta na svete, kde by sa rádioaktivita z Černobyľu nedostala. Zamorené oblaky obehli celú zemeguľu. Černobyľský mrak preletel aj
nad územím vtedajšieho Československa celkovo trikrát: 30. 4., 3. až
4. 5. a 7. 5. 1986. A práve druhá vlna najviac zasiahla územie západného Slovenska ( Dunajská Streda,
Komárno, Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra). O obetiach havárie
sa fakty často rozchádzajú. Je samozrejmé, že priamymi obeťami boli najmä pracovníci elektrárne a zasahujúci hasiči a vojaci. Títo dostali smrteľné dávky radiácie. Mnohí

z nich sú pochovaní na cintoríne Mitino v Moskve. Každé telo je zaliate
v betóne, nakoľko bolo príliš rádioaktívne. Rádioaktívne zamorenie
zasiahlo najviac blízke mesto Pripjať, ktoré bolo vybudované práve
pre pracovníkov elektrárne iba tri
kilometre od nej. Dnes je to atraktívna turistická atrakcia. Návštevní
sa počas výletu do Černobyľu a okolia stretnú najmä s gama radiáciou,
ktorá sa po čase z tela človeka vylúči. Prechádzka po meste je ako cesta do minulosti s tým rozdielom, že
v meste nevidieť živú dušu, preto ho
nazývajú mestom duchov.
Laura Fernézová, 9.  A
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Hurá do práce
,,Bez práce nie sú koláče; aká
práca, taká pláca; kto má prácu,
tomu je čas nikdy nie dlhý; neponáhľaj sa jazykom, ponáhľaj sa
prácou…“
Tieto príslovia vytvorili naši predkovia veľmi dávno, no sú
platné i dnes.
Overili sme si to aj my na tvorivých dielňach. V škole sa nám
naskytla príležitosť, aby sme sa
priučili zručnosti i trpezlivosti.
Pani učiteľky, Pitáková, Kutláková a Staníková si skoro s kaž-

dej triedy vybrali žiakov, ktorí mali chuť pracovať a priučiť sa
remeslu. Prví boli na rade chlapci. Tí mali za úlohu urobiť nejakú hračku z dreva. Väčšinou robili zvieratká a autíčka. Ich hračky však neboli len také hocijaké. Bocian dokázal mávať krídlami, autíčko vyklápalo náklad, koník sa pohyboval na kolieskach.
Nápadom nebola konca-kraja.
Druhý deň sa predviedli dievčatá. Tie šili zo starých látok a oblečenia hračky a bábky. Tiež dominovali hračky zo zvieracej ríše,
kačičky, sovy, korytnačka, pavúky. Dievčatá si vyskúšali nielen
ručné šitie ale i šitie na šijacom
stroji. Hračky dozdobili stužkami, perličkami, výšivkami. Všetci sa snažili a ich snaha nevyšla
nazmar. Keďže všetky hračky boli veľmi pekné, pani učiteľky ich
poslali na výstavu v Poľsku. A tu
sa ukázalo zase staré príslovie,
že „dobrá práca sa sama chváli“.
Naše hračky totiž získali finančné ocenenie. Pani učiteľky sľúbili
žiakom za vyhrané peniaze pekný výlet. Už teraz sa naň tešia.
Diana Kutláková 7. A

Navštívili sme nášho rodáka
Už druhý rok sa trieda 7. A
modlí za pána farára
Jozefa Brandysa, rodáka
zo Sihelného, ktorý pôsobí
v Dobšinej.

Jozef Brandys na besede v našej škole

Minulý rok bol našu triedu
pozrieť. Porozprával nám, ako
sa mu tam žije, aké má starosti i radosti a pozval nás na návštevu. Pozvanie sme radi prijali a naplánovali si do Dobšinej
koncoročný výlet. Keďže cesta
tam je dlhá, vyrážali sme už rá-

no o šiestej. V autobuse bolo horúco, no hneď ako sme tam dorazili, šli sme sa schladiť do Dobšinskej ľadovej jaskyne.  Po chvíli nám tu však začala naskakovať
husia koža, lebo teplota v jaskyni dosahuje aj -3,9 °C. No i tak sa
niektorí otužilci po jaskyni prechádzali v krátkych rukávoch.
Po   prehliadke jaskyne nás pán
farár vzal na návštevu do miestnej školy. Väčšina žiakov boli Rómovia. Tu sme si uvedomili, ako
luxusne a dobre je v našej škole

a my si to často nevážime. Potom
sme navštívili faru a oddýchli si.
Tu nás Jozef uhostil napečeným
štrúdľami, ukázal nám faru i farskú záhradu.
Záver patril obhliadke kaštieľa Betliar. Spoznali sme jeho
históriu a kto v kaštieli žil. Bol
to skvelý výlet, za ktorý ďakujeme nielen pani učiteľkám, ale
i nášmu rodákovi Jozefovi, ktorý nás pozval a po okolí Dobšinej
sprevádzal.
Diana Kutláková 7. A
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Anketôčka otvor očká…

Každé dieťa má svoje sny
Prvý jún je spojený s oslavami
Medzinárodného dňa detí.
Tento sviatok vznikol v Ženeve
už v roku 1925.
Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952. Jeho úlohou je urobiť deťom radosť, no i poukázať na ich
ciele, plány, sny i problémy. Tento sviatok samozrejme milujú aj
naši žiaci. Veď vtedy sa neučí a sú
pre nich pripravené rôzne aktivity. V minulom školskom roku sa
o organizáciu MDD postarali deviataci. Tí si pre ostatných žiakov pripravili veselé hry a aktivity. Na futbalovom ihrisku tak
nechýbalo skákanie vo vreci, preberanie šošovice a hrachu, hod
do terča, zapínanie košele v rukaviciach, kolky, futbal, vybíjaná a mnoho ďalších disciplín, ktoré vyvolávali na detských tvárach
radosť a smiech. Veselé dopoludnie sme využili aj my z časopisu Úsmev, aby sme sa detí opýtali na ich sny a ciele, čím by sa v budúcnosti chceli stať. Vieme, že naše detské sny sa často menia a väčšina dospelých ľudí sa pousme-

je nad tým, čím chceli byť ako deti. Niektorým sa však ich detský
sen skutočne splnil. Mnohí známi
a talentovaní ľudia mali jasno vo
svojej profesii už ako deti. Veď ako
povedal klasik:
„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria kráse svojich snov.“
Viete, o čom a akom povolaní
snívajú naši žiaci najčastejšie?
Chcela by som byť prekladateľkou
(Lucia)

Deň detí

Chcela by som cestovať do Mexika,
stretnúť sa so Selenou Gomez, Petrom Saganom a Dominikou Mirgovou a chovať zvieratká a hlavne mačiatka
(Marta)
Ja veľmi túžim byť kuchárkou. Veľmi rada pomáham mame pri varení
a pečení. Chcem variť na svadbách
a pri iných veľkých príležitostiach.
(Klára)
Chcela by som byť učiteľkou slovenského jazyka, mať svojho jazdecké-

Ktorá bude rýchlejšia, preberanie hrachu a šošovice
ho koníka a stretnúť sa Katty Perry
a Dominikou Mirgovou.
(Kika)

Môj sen je vyučiť sa za automechanika, no musím sa lepšie učiť. Preto
je aj mojím snom lepšie sa učiť.
(Peťo)
Chcela by som vlastniť akvárium,
v ktorom by plávali delfíny.
(Sabína)

Ja mám rád zvieratá, preto by som
chcel byť veterinárom.
Chcem aj, aby bola moja rodina

Skákanie vo vreci

EKO

22. apríl
Deň Zeme
Deň Zeme vznikol ako reakcia
na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol
environmentálny aktivista, sená-

tor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.
Tento deň sa začal oslavovať
od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je to potreba uvedomiť si, že
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre
budúce generácie ľudí a ostatných
tvorov žijúcich na Zemi. Každý človek dokáže prispieť k tomu, aby sme
šetrili našu Zem. My, deti, nedokážeme ovplyvniť všetko, a preto sme

si z 22 tipov, ktoré sme si vypočuli v školskom rozhlase, wvybrali 12.
Sú to tie, ktorými dokážeme aj my
prispieť k tomu, aby bol deň Zeme
každý deň:
1. Uprednostňujeme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme 2/3
vody.
2. Na čistenie používajme octovú vodu, roztok kryštalickej sódy, soľ, citrónovú šťavu či prírodné
mydlo, ktoré sú zaručeným a overeným, takmer univerzálnym ekologickým čistiacim prostriedkom.
3. Kupujme kozmetické prípravky, ktoré majú overenú ekoznačku,
neboli testované na zvieratách, sú
vyrobené zväčša z prírodných pro-

zdravá a chcem ísť na futbalový
zápas do Španielska a vidieť Real
Madrid alebo FC Barcelona v akcii.
(Matej)

Ja by som sa chcel stretnúť so slovenskou hokejovou reprezentáciou
a s futbalovými klubmi FC CHelsea,
FC Liverpool a inými mužstvami.
(Marián)

Chcem byť otorynolaringologička
(Diana)
Natália Fernézová, 9. B
duktov a majú ekologicky dobre recyklovateľný obal.
4. Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne
vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu. Vyhýbajme sa
jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. ovocie, zelenina, chlieb, pečivo…) Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu  výrobkov balených v PVC obaloch, hliníkových
plechovkách, kombinovaných obaloch. Pri nákupoch odmietajme
rozdávané plastové tašky, vrecúška
a používajme radšej vlastnú trvác»
nu tašku.

Školský spravodaj
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ZBIERAŤ TETRAPAKY
sa naozaj oplatí
Na konci školského roka boli
naši najusilovnejší na výlete
za zber tetrapakov.
Na inšpiráciu Vám minuloroční víťazi posielajú niekoľko
tipov:
• Zbierajte celá rodina (bab
ka, dedko, krstní, …)
• Z každej akcie si pribaľ
do vreca prázdne plechovky
a tetrapaky (z futbalu, z oslavy,
z brigády
• Oslovte aj susedov, nech
vám prehodia raz za čas prázdne tetrapaky cez plot, samozrejme vo vreci alebo v taške

Natálka zapojila známych
z Rabč e, zo Zubrohlavy, aj babku zo Zákamenného i jej susedky, niet divu, že urobila na škole
rekord, podarilo sa jej nazbierať
až 4 000 tetrapakov.

Celoročné úsilie zberu tetrapakov potom ukončíte zberom
skvelých zážitkov z výletu.
Viktória Maslaňáková

«

Najlepší zberači na výlete na Trenčianskom hrade

«

«

• Neváhajte cestou zo školy zdvihnúť pohodenú plechovku alebo obal z džúsov na okraji cesty, lebo každý kus sa počíta

Zachráňme
planétu
ZEM 2
» 5. Kupujme len výrobky, ktoré

skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť.
6. Uprednostňujme domáce
produkty, ktoré nie sú konzervované, stabilizované, upravované mnohými chemickými látkami. Dávajme prednosť výrobkom
s označením ekologického poľnohospodárstva.
7. Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré vynikajú v našej
domácnosti a záhrade. V žiadnom
prípade ich nespaľujme.
8. Označme si schránku nápisom „Nevhadzujte reklamy“, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.

9. Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci,
škole, zamestnaní.
10. Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil, pokiaľ sa nenabíja. Nabíjačky ponechané v zásuvke spotrebujú až 10 krát viac energie ako je treba pri nabíjaní.
11. Vyhnime sa častému a dlhšiemu používaniu mikrovlniek. Už
pri dvoch porciách spotrebuje viac
energie ako sporák.
12. Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, pomôžeme nielen svojmu zdraviu.
Prajem vám veľa zdaru pri
ochrane našej Zeme.
Laura Fernézová, 9. A

Boli sme štvrtáci a od začiatku
roka sme sa aktívne snažili
bojovať proti znečisťovaniu
životného prostredia.
Najskôr sme pracovali na sebe, veľa sa učili a nakoniec sme
svoje vedomosti odovzdali mladším formou prezentácii. Vytvorili sme skupinky, v ktorých mal
každý svoju úlohu, pripravili sme medaily a cukríky. Potom
sme vyrazili sami bez učiteľky.
Bolo to vzrušujúce. Všetko bolo len na nás. Nakoniec nás pani učiteľka pochválila a dala nám
pochvaly.
Sami sme sa s pani učiteľkou
zúčastnili čistenia lesa. To ste
mali vidieť, čo všetko sme pri-

viezli do kontajnera pri škole.
Pýtali sme sa sami seba, kto to
tam vyhodil? Našli sme plasty,
fľaše, topánky, hrnce…
Vyzývame aj vás rodičia! Zachráňme planétu ZEM! Veď máme len tú jednu.
Vaši, teraz už piataci
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Od apríla do októbra s púpavou lekárskou
Určite si ešte dobre pamätáte
na jarné lúky posiate žltými púpavami, ktorých hlavičky sa neskôr premenili na biele páperie.
Táto rastlinka a jej význam
však nekončí krátko po odkvitnutí. Celá je jedlá a veľmi prospešná
nášmu organizmu, aj keď ju mnohí považujú za burinu. Celoročne
sa dá využívať i pri príprave šalátov. Je to hotová vitamínová bomba. Obsahuje vitamíny A, B, C, D
a minerály draslík, vápnik, železo
a sodík.
Začnime koreňom. Ten má
priaznivé účinky pri ochoreniach
sleziny, celkovej slabosti, pri anémiach, na zlepšenie zloženia krvi,
pri chronických kožných ochoreniach. Dajú sa z neho vyrábať rôzne tinktúry i čaj. Najlepšie je ho
zbierať krátko pred rozkvitnutím
alebo práve teraz v jeseni.
Nadzemná časť rastliny sa
využíva pri problémoch s pečeňou, žlčníkom či žalúdkom.
Stopka je dutá a obsahuje mliečnu šťavu, ktorá po zaschnutí
zhnedne. Korunkou krásy celej
rastliny je kvet. Práve ten sme
naplno využili a na hodinách
chémie sme z neho varili chutný zdravý med, ktorý nám bude
počas roka pripomínať využitie
chémie v potravinárskom priemysle. Postup je jednoduchý.
Stačí nazbierať 400 kusov hlavičiek púpavy, pokrájať 2 citróny
a zaliať 1,5l vody. Zmes potom
musí 24 hodín odstáť. Následne

Pletenie mladuchy

7. A pri práci
sa precedí a a varí s 1,5 kg kryštálového cukru.
O výbornom vplyve púpavy na naše zdravie vedeli ľudia už
v dávnej minulosti. Americkí Indiáni ho využívali i na liečbu rakoviny, bez povšimnutia neostal ani
u starovekých Grékov či Rimanov.
Netreba však chodiť tak ďaleko
do minulosti. Veď o jedlosti púpavy a blahodarnom vplyve na trávenie vedeli aj naši starí rodičia. Ako
deti trávili takmer celé dni na poliach a lúkach. Na nich nielen pracovali, ale si našli aj čas na zábavu.
Pamätajú si, ako si z púpavy plietli „mladých pánov a paničky“, ktorých následne zjedli. Postup na takéto pletenie zistila Emma Kutláková od svojho dedka Jána Guru
a na hodinách dejepisu ho naučila i iných žiakov školy. Pletenie ich
bavilo. Naučili sa nielen novú zá-

bavu, ale si pripomenuli aj život
a hry v minulosti.
A čo dodať na záver? Keď sa budete prechádzať po jesenných lúkach a zbadáte púpavu, nezašliap-

nite ju. Stačí sa skoliť, odtrhnúť
byľku či list a schrúmať ho. Podporíte tak svoje zdravie.
Viktória Maslaňáková, 9.B

Pletenie mladého pána, postup je iný ako pri pletení mladuchy

Hotové paničky, mladuchy
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Červený svetrík
Opäť je tu pondelok. Po dvojdňovom oddychu a zábave najhorší deň v týždni. Veď to poznáte. No dnešný deň som si
mohla aspoň trošku spríjemniť
novým svetríkom, ktorý som si
v sobotu kúpila. Krásny červený so žakárovým vzorom okolo rukávov, jednoducho skvelý.
Doladila som k nemu bielu košeľu, tmavomodré džínsy, obľúbené tenisky a do školy sa mi
aj napriek predstave, že ma čaká ťažký týždeň, kráčalo akosi
ľahšie.
Po príchode do triedy ma
hneď obkolesili spolužiačky
a začali obdivovať môj sobotňajší nákupný úlovok. Baby boli nadšené. Svetrík sa im strašne
páčil a chceli vedieť, kde som si
ho kúpila a či mali aj iné farby.
Najviac z neho nemohla spustiť
oči Majka. Bola odhodlaná, že
ešte dnes si ho pôjde kúpiť a budeme do školy chodiť ako dvojičky. Nevadilo mi to. Majka bola totiž moja dobrá kamarátka
a mali sme veľa vecí rovnakých.
Občas sme si len tak večer zavolali a dohodli sa, čo rovnaké si
na druhý deň oblečieme. Plietli
sme tak oči chalanom i učiteľom
a nás to veľmi bavilo.
Keď prešla štvrtá hodina,
matika, všetci sme si úľavou
vydýchli. Dnes sme dokonca
obišli bez písomky a ťažkého
skúšania. Čakala nás už len telesná a výtvarná a to boli pohodové hodiny.
Presunuli sme sa do šatní,
aby sme sa prezliekli na telesnú.
Bola sranda. Dievčatá si skúšali môj svetrík a promenádovali
sa po šatni ako modelky. Našu
zábavu prerušila telocvikárka,
ktorá nás vrátila do školskej reality. Pri nástupe hneď zjazdila
Majku, že má na ruke hodinky.
Tá si ich išla okamžite odniesť
do šatne. Po rozcvičke sme hrali basket. Celkom sa nám darilo, no na chlapcov sme nemali.
Tí nám veru ukázali, ako sa má
prihrávať, driblovať a dávať koše! Po štyridsiatich piatich minútach driny sme sa doplazili späť do šatne a začali prezliekať. Hodnotili sme pri tom našu dnešnú hru, smiali sa a klebetili o chlapcoch. Zrazu som
si všimla, že môj svetrík je preč.
Kde len môže byť? Prebehla
som očami všetky vešiaky, pozrela pod lavičku, no nikde nič.
Niektoré dievčatá tam už neboli, ani Majka. Vtedy mi napadlo, kde asi môj svetrík skončil: „Určite mi ho Majka ukrad-

la!“ Ráznym krokom som vošla do triedy a vykríkla na Majku: „Navaľ ho sem!“
„Čo tým myslíš, že navaľ
ho sem?“ nechápavo hľadela
na mňa Majka.
„Môj svetrík predsa,“ pozrela som sa na ňu škaredým
pohľadom, „ukradla si mi ho!“
„Nič som ti neukradla.“
„Ale áno. Bola si v šatni odniesť si hodinky. Mala si jedinečnú príležitosť ukryť ho
a vziať!“ kričala som na celú
triedu.
„To áno, v šatni som bola,
ale nič som ti nevzala! Ako si
to len môžeš o mne myslieť!“
zosmutnela Majka a do očí sa
jej tisli slzy.
Našu hádku prerušil zvonček a príchod učiteľky. Na výtvarke sme kreslili nejaké zátišie. No nič som nevnímala,
ani svoju prácu, ani komentujúce okolie. Moje myšlienky
boli upriamené len na svetrík
a „zlodejku Majku“. Nikto iný
predsa neprichádzal do úvahy. Jej sa môj svetrík páčil najviac, ona sa najviac zaujímala,
v ktorom obchode som ho kúpila, ona jediná bola počas hodiny v šatni…
Veď pravda vyjde najavo!
Domov som išla sama. Majka išla predo mnou a utešovali ju spolužiačky. Občas sa otočili a zagánili na mňa. Ja som
obzerala ich tašky, či z nich
neuvidím trčať kúsok z môjho červeného svetra. Bola som
strašne nahnevaná. No až teraz mi začala prvýkrát napadať myšlienka, že do šatne sa
mohol dostať aj niekto iný zo
školy. A Majka, vždy bola moja dobrá kamarátka, mohla by
také niečo urobiť? Všetko mi
prišlo veľmi ľúto a rozplakala
som sa.
Po príchode domov som nemala chuť s nikým sa stretnúť,
nič vysvetľovať a už vôbec nie
riešiť moje uplakané oči. Vošla som do kúpeľne, opláchla si
ruky a oči a vrecko s telesnou
som hodila do koša na bielizeň. Potichu som sa prešmykla
do kuchyne, vzala zopár šišiek
s babkiným jahodovým lekvárom a vybehla po schodoch
do svojej izby. Tu som zostala
sama so svojimi búrlivými myšlienkami až do utorkového rána. Keď som si nasledujúci deň
balila desiatu do tašky, pribehla
ku mne mama a skúmavo sa ma
spýtala, kde mám ten nový svetrík. Pokrčila som plecami.
Pokračovanie na str. 10

9. strana / 12. 9. 2016

Žiackym perom
NAŠE NAJ …

NAŠI školskí muzikanti
O tom, že naši žiaci sú úspešní, svedčia mnohé ocenenia, ktoré počas školského roku dosiahli. Za ich úspechmi stoja neraz mnohé odriekania, vytrvalosť, tvrdá drina, no i učitelia, ktorí ich vedú. Tentoraz vám chceme priblížiť úspechy a život našich troch žiakov, ktorí sú hudobne nadaní a v minulom školskom roku získali viacero významných ocenení. Sú to Evka Pindjaková, Matej Piták a Erika Vonšáková.

Evička Pindjaková (2. B) hrá
na heligónke od svojich piatich rokov. Prezradila nám, že ju k hre
na tento nástroj priviedla mamina. Trénovať na nej sa snaží každý deň a učiteľa Petra Grižáka navštevuje raz týždenne. Okrem
iného sa jej podarilo vyhrať prvé
miesto na okresnej súťaži Oravské
spievanky a reprezentovať nás bude na krajskom kole. Ďalším veľkým úspechom je 1. miesto v hre
na heligónke v súťaži ZUŠ. Je všestranne talentovaná. Najradšej
hráva ľudovky a pri otázke, akú
pesničku má obľúbenú, odpovedala, že všetky.

Od Mateja Pitáka (6. A) sme
sa dozvedeli, že žije v rodine muzikantov. Dedko hrá na prízemí
na husliach, na 1. poschodí sa ozývajú Matejove gajdy a tretie poschodie patrí Tadeášovej harmonike a Esteriným husliam. Hrať
na gajdy ho učí pán Matis, ku ktorému sa dostal cez krúžok Sihelček. Okrem hry na gajdy sa venuje aj hre na klavír. S muzikou začal ako druhák. Medzi jeho veľké
úspechy patrí 2. miesto na krajskom kole v súťaži Oravské krpčeky. V budúcnosti chce s hraním
pokračovať a neľutuje, že sa začal
učiť hrať na tomto očarujúcom nástroji Goralov.

« Posvietili sme si aj na Eriku Vonšákovú (9. B), ktorá hrá
na akordeóne už 7 rokov. Tento
talent zdedila po mame, s ktorou
si niekedy spolu zahrajú. Trénuje každý deň aspoň jednu hodinu
a dvakrát do týždňa chodí do ZUŠ.
Za svoj najväčší úspech považuje
Zlaté pásmo, ktoré získala 3. júna
v Rajeckých Tepliciach. Na akordeóne hrá zatiaľ iba ľudovky, ale
plánuje sa naučiť aj nejaké moderné skladby. Svoju budúcnosť už
má premyslenú. Plánuje študovať
na konzervatóriu v Žiline a i naďalej sa venovať hudbe.
M. Hajdučáková, L. Fernezová 9.A
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Žiackym perom
Šikana je hrozná vec
Nechcem, aby bola šikana v škole,
nie je to nič pohodové.
Každý deň v strachu žiť
a pri tom sa nezblázniť.
Bez desiaty každý deň –
to je hádam iba zlý sen.
Bez peňazí nechcem byť,
s modrinami nechcem žiť.

Jana Gnidiaková

Červený svetrík
Dokončenie zo str. 9
„Ja ti teda poviem, kde ho máš!
Taký drahý sveter a ty si ho len tak
napchala do vrecka ku telesnej!
Veď si ho celkom zničíš!“ rozčuľovala sa.
Cítila som, ako ma zalieva
červeň. A ja som obviňovala najlepšiu priateľku. Vynadala som
jej, že je zlodejka! Veľmi som
sa hanbila. A s tou hanbou som
musela ísť teraz do školy.

Moje prvé kroky viedli k Majkinej lavici. Bála som sa, ako bude reagovať. Či sa vôbec na mňa
pozrie, či mi odpustí. Natiahla
som ku nej ruku, všetko jej rozpovedala a prosila o odpustenie.
Majka bola geniálna. Bez váhania a výčitiek sa usmiala a potriasla mojou rukou: „Takže kamošky?“
„Kamošky,“ odpovedala som
a srdce mi zaliala neopísateľná
radosť.

Gojka

si, že to pole musí stoj čo stoj mať.
Prišla za mládencami a chcela ho
kúpiť. No tí ju len pekne vypoklonkovali s tým, že pole nepredajú. Susede vysvetlili, ako tvrdo s otcom robili, aby si ho mohli
kúpiť a otec by sa isto v hrobe obracal, keby niečo také spravili.
Na druhý rok bratia na pole zasadili zemiaky. Tie tak zakvitli,
že až z druhého chotára sa na ne
chodili ľudia pozerať. Pole obchádzala i Mara. Jej závisť a jed sa
každým dňom zväčšovali. V jeseni, keď videla, koľké vrecia z poľa odvážajú, prišla za mládencami zas s výhodnou ponukou. Núkala bratom raz takú sumu peňazí ako vlani. Tí odmietli a vľúdne
jej núkali vrecko zemiakov zo svojej úrody. Baba však so šomraním
a hnevom odišla.
Na tretiu jar od otcovej smrti
zasadili bratia na pole ovos. Bol
taký utešený, že zas bodal do očí
všetkých naokolo a najviac Maru.
Tá začala hútať, ako sa poľa zmocniť. Vedela, že s peniazmi u bratov nepochodí. V hlave sa jej preto začala rodiť zákerná myšlienka. Musí ich nejako rozhnevať.
Zašla raz podvečer za najstarším a začala pred ním osočovať tých mladších. Vraj ho chcú
okradnúť a gazdovstvo predať.
Na druhý deň si pri plote chytila najmladšieho a nahovorila mu,
že ho tí „dvaja podarení brat-

Kedysi dávno žil na nižnom
konci našej dediny jednoduchý
skromný roľník Matej. Spolu so
svojimi troma synmi sa staral
o malý kúštik poľa vedľa domu.
Pôdu si veľmi vážil. Bola jeho
obživou, zárobkom i radosťou.
Starostlivo ju obrábal a i z toho mála úrody, čo sa mu každý
rok urodila, sa snažil čosi predať.
Z takto nasporených koruniek si
ku svojmu malému políčku dokúpil kus úrodnej role za neďalekým potokom.
Roky utekali a otcovi ubúdali sily. Na sklonku života rozdelil
úrodné pole medzi synov. Umieral spokojne, lebo videl, že synov
naučil poctivej roľníckej robote
a zodpovednosti. Bratia sa po otcovej smrti dohodli, že na roli budú gazdovať spolu. Zasiali na ňu
pšenicu. Pšenica svojím hrubým
klasom lákala pohľady všetkých
ľudí naokolo. Niektorí začali aj závidieť, bo rok nebol úrodný. Najviac však klala oči susede Mare. Tá dennodenne obchádzala pšenicu a hútala, ako sa chlapcom podarilo také zlato dopestovať. Jej závisť sa ešte zväčšila, keď
videla susedovu stodolu plnú namlátených vriec, zatiaľ čo jej sýpka bola poloprázdna. Zaumienila

Po obede som vybrala svoje
tajné zásoby z prasiatka a bežala Majke kúpiť ten istý červený sveter. Cestou do obchodu som rozmýšľala nad
tým, aké má Majka veľké srdce. Mám sa od nej ešte čo učiť.
Neviem, neviem, či by som ja
dokázala tak veľkoryso odpusť druhému, ktorý mi ublížil tak ako ja Majke.
Žaneta Mazuráková, 9. B,
II. miesto
v literárnej súťaži Villa Zerna
kovia“ chcú okradnúť a z gazdovstva odísť do sveta. To isté sa opakovalo aj s prostredným bratom. No súrodenci neboli hlúpi a ich bratská láska bola silnejšia než babine výmysly. Pri večeri si všetko vysvetli a nad babinými rečami mávli
rukou. No ked to videla a počula Mara, zákerne v hneve na bratov zahromžila: „Bodaj by
vám tam len plané háje rástli!“
A tak sa aj stalo. Prekliala bratom otcovské pole. Tí sa už potom darmo snažili dopestovať
to či ono. Všetko len také biedne
a bez života rástlo na ich kedysi
úrodnej roli. No burine a kríkom, tým sa darilo znamenito.
Kliatba však nezasiahla len
pole. Bez života ostala i Mara. Od tej chvíle, čo v hroznom
hneve prekliala pole, chorľavela
až nakoniec v hrozných mukách
umrela.
No chlapcov kliatba nezasiahla. Akoby aj mohla, veď boli statoční a dobrí. Rozdelili si majetok a vybrali sa do sveta. Tam
si založili rodiny, kúpili polia
a dobre sa im vodilo. Občas sa
vrátili pozrieť na otcovskú roľu
a zaspomínať. Tá zarástla zelenými hájmi, ktorým nikto v dedine
nepovie inak ako Gojka. V goralčine totiž „goj“ znamená háj.
Blažej Staš, 7. B, III. miesto
v lit. súťaži Detský lit. Majáčik

Šikana je hrozná vec,
povie ti to aj mravec.
Preto všetko poviem mame,
pristúpi k tomu odvážne.
Šikanu ja nechcem zažiť,
slabších si tiež budem vážiť
Dominika Kekeláková,
II. miesto v literárnej súťaži
Villa Zerna
Kyberšikana – len neškodný žart?
Kyberšikana
je taká šikana,
čo cez internet sa šíri,
sú o nej mnohé dôkazy i chýry.
„Len neškodný žartík to je,“
vraví chlapík, čo ju rozširuje.
No mnohé deti, chúdence malé,
trpia tým stále i neustále.
Rodičia sú „na nervy“.
Polícia to určite vyšetrí.
No aj tak na vlastnú päsť pátrajú,
ale nič z toho nemajú.
Zrazu príde dieťa, Samo:
„To bol iba žartík, mamo!“
Mama celá nahnevaná
Samovi „ZARACHA“ dáva.
Bez mobilu, bez notebooku!
Budeš chodiť na chlieb a na múku!
Knihy budeš čítavať
a s bračekom sa hrávať! Tak!
Anton Kutlák 7.A, II. miesto
literárnej súťaži Villa Zerna

Adam Kovaliček

Žiackym perom
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Poľovačka na jeleňa
V čase, ked v Oravskom panstve
vládol gróf Gašpar Illesházy, bolo tradíciou, že si kniežatá i páni krátili čas poľovačkami. Neraz sa stávalo, že sa z panstva
v Oravskom Podzámku dostali
za zverou aj do iných častí hlbokých lesov Oravských Beskýd.
Raz v týchto končinách zazreli páni výnimočne statného jeleňa. Keď sa o ňom gróf Illesházy
dopočul, pozval všetko panstvo
z okolia a vystrojila sa veľká poľovačka. Dlhé dni a noci sa šľachta túlala po oravských lesoch, no
jeleňa nemohla nijako dolapiť.
Kde tu zazreli jeho stopu, kde
tu sa mihli jeho parohy a zvieraťa zas nikde. Akoby sa každý raz
zázračne vyparil. Gróf hromžil
a neustále opakoval: „Jelenisko,
jelenisko, si ihla v kope sene!“
Na siedmy deň ich putovania ich kroky zaviedli do malebnej časti panstva, medzi Pilsko
a Hrádok. Dovtedy ani poriadne nechyrovali o takých hustých
lesoch a malebnom kraji. Nedobytná hora poskytovala skrýše
všakovakej zveri. A lúky? Tie boli akési iné ako na dolnej Orave.
Rástli na nej mocné veľké bodliaky.
Zahľadel sa gróf do diaľky.
Tam, na jednej z takých lúk, zočil jeleňa, na ktorého už týždeň
poľujú. A nielen toho. Z húštiny
za ním vyšlo celé stádo a spásalo

veľké bodliaky. Nevedelo sa panstvo vynadívať na to divadlo. Nik
nemal srdce na tú krásu vystreliť.
Keďže si chceli túto krásu
uchovať a zapamätať pre budúcnosť, zaznačili si ho do mapy.
Grof vydal príkaz, aby pisár zakreslil kopec a na ňom bodliak.
Kopec nazval Hrádok, lebo sa
skaliskami a tvarom veľmi ponášal na skalu, na ktorom stojí Oravský hrad. Len veľkosťou bol menší. A bodliaku zas dal meno Sihla,
podľa svojho ustavičného hromženia na jeleňa „...si ihla v kope
sena...“.
Keď potom v roku 1659 prišli za grófom bratia Nováčikovci z Rabče, že chcú v týchto oblastiach založiť dedinu, vládca súhlasil so slovami: „Povolím osadu
založiť. Chalupy postavte však
ďalej od Hrádku a bodliaky i lesy musíte chrániť, aby mali jelene, čo spásať a ostatná zver, kde
žiť. Jednako vám s týmto povolením dávam tento erb, na ktorom
je Hrádok aj s bodliakmi.“
Často sa potom Illesházy vracal na tieto miesta. Pozoroval prírodu i život osadníkov. A bodliaky? Tie tu rastú dodnes. Nie je ich
síce tak veľa ani nie sú také veľké
ako v minulosti, no ešte stále sa
nájdu lúky, ktorými sú posypané.
Adam Vronka, 7.B, II. miesto
v literárnej súťaži Detský literárny Majáčik

Patrícia Sitáriková

Štefan Sunega – víťaz v celoslovenskej súťaži Gorazdovo Námestovo
2016. Ocenený za drevenú plastiku Sedmopočetníci.

ÚSPECH Y ŽI A KOV
v školskom roku
2015/2016
LITERÁRNE SÚŤAŽE
Olympiáda zo slovenského jazyka: 3. miesto Miroslava
Hajdučáková.
Európa v škole: 1. miesto Simona Repáňová, 1. miesto Laura
Fernezová, 2. miesto Patrícia Rusnáková.
Rozprávkové vretienko: 2. miesto Miroslava Hajdučáková.
Od zvonilo slovenským slovám: 3. miesto Viktória
Maslaňáková.
Villa Zerna:
2.miesto Žaneta Mazuráková, – próza,
2. miesto Anton Kutlák – poézia,
2. miesto Dominika Kekeláková – próza.
Štúrov Zvolen: 1. miesto Miroslava Hajdučáková, 3. miesto
Kristína Kuráková.
Školský časopis: 1. miesto.
Detský literárny majáčik – próza: 1. miesto Anton Kutlák,
3. miesto Emma Kutláková.
– povesť: 2. miesto Adam Vronka, 3. miesto Blažej Staš.
INÉ SÚŤAŽE
Tak spievala moja babka: 1. miesto Viktória Maslaňáková,
2. miesto Erika Vonšáková.
Pytagoriáda P8: 4. miesto Kristián Grobarčík.
Pytagoriáda P6: 10. miesto Kristína Kuráková.
Pytagoriáda P4: 6. miesto Peter Pilátik.
Oravské spievanky: 1. miesto Matej Piták, 1. miesto Eva
Pindiaková.
Kubínske spievanky – regionálna súťaž: 1. miesto Matej Piták,
Eva Ďubašáková.
Heligónka: 1. miesto Eva Pindjáková.
Gorazdovo Námestovo: hlavná cena Štefan Sunega.
Stopami zveri: 1. miesto Michal Ferneza, Adam Vronka,
Marián Rusnák.
Bienále fantázie Martin: čestné uznanie Sabína Macsodiová.
Detská hračka: kolektívna cena žiakov školy.
Betlehemy Babej hory: Adrián Grobarčík, Martin
Záhumenský, rodina Mariána Staša.

12. strana / 12. 9. 2016

Sihelník 2 / školský časopis Úsmev

Školský spravodaj

Rozlúčili
sme sa ...
... s deviatakmi
1. B, triedna učiteľka Masničáková

Privítali
sme ...
Prváčikov.

Patrícia Sitáriková

Pečieme / Výtvarná tvorba
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Nepečená torta
Tak a je to tu! Nadišiel čas rozlúčiť sa. Počas dvoch rokov sme vám
prinášali rubriku Pečieme s Úsmevom, no naše kroky do CZŠ v Sihelnom vystriedajú kroky do našich stredných škôl. Veríme, že ste si
rubriku obľúbili a ďalšia redakčná rada Úsmevu v nej bude pokračovať. Na záver sme si pripravili niečo veľkolepé, no zároveň jednoduché – nepečenú ovocnú tortu.
Potrebujeme: 2 kyslé smotany, 2 balíčky piškót, práškový cukor, vanilínový cukor, stužovač Smeta-fix, ovocie (čerstvé zo záhradky alebo zavárané, v našom prípade zavárané čučoriedky), granko, mäta,
tortovú formu.
2. Do tortovej formy uložíme
prvú vrstvu piškót, na ňu nanesieme zmes zo smotany a navrstvíme odšťavené čučoriedky.

Postup:
1. Zmiešame smotanu, stužovač, vanilkový a práškový  cukor
podľa chuti.

3. Postup vrstvenia zopakujeme
ešte raz a na vrch poukladáme
piškóty.

4. Takto torta vyzerala, keď sme
ju dali na 24 hodín stuhnúť.

5. Po vybratí sme ju ozdobili šťavou z čučoriedok, grankom a mätou.

TORTA ŠŤASTIA
Potrebujeme: 50 dkg lásky,
20 kg radosti, 20 dkg múdrosti.
Postup: Lásku a radosť spolu
zmiešame a postupne pridávame múdrosť. Potom už len dobrú

chuť. Konzumácia torty spôsobuje miznutie zla na Zemi a rozsievanie šťastia. Preto neváhajte ponúknuť čo najviac priateľov.
Jakub Vonšák, 7. B

TORTA RADOSTI
Táto torta je pre ľudstvo veľmi
dôležitá, pretože bez radosti, by
bol svet veľmi smutný.
Potrebujeme: 80 dkg smiechu, 20 dkg lásky, 30 dkg šťastia
a 70 dkg viery.

Suroviny pekne spolu zmiešame. Pri miešaní sa nám z misky
bude šíriť prenikavá vôňa, ktorá
spôsobuje radosť širokému okoliu.
Kristína Kuráková, 7. B

TORTA PRIATEĽSTVA
Keby nebolo priateľstvo, ľudia by
chodili bez nálady, plný nenávisti
a zloby. Preto ak chceme, aby priateľstvo bolo všade okolo nás potrebujeme: 50 dkg tolerancie, 40 dkg

empatie, 60 dkg lásky, a 70 dkg rozumu. Suroviny pomaly zmiešavame a následne podávame ľuďom
vo svojom okolí.
Michaela Ďjubeková, 7. B

Prajeme dobrú chuť!

M. Hajdučáková, L. Fernezová, M. Rusnák 9. A

Torty na rôzne spôsoby
Ak sa vám nechce „kuchtiť“ s vareškou v ruke, no i tak ste veľkí papkoši, čo by ste povedali na špeciálne torty od siedmakov. Netreba
na ne žiadne suroviny z obchodu a dajú sa robiť aj niekoľkokrát počas dňa.

Sára Balcerčíková
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ŠARKAN, LISTY, FARBA, PSÍK, OVOCIE, DŽEM, DÁŽDNIK,
STROM, RYBA, RAK, SOVA, MED, HAD.
Diana Kutláková 7. A, Emma Kutláková 6. B

Vymaľuj si svojich doodles

Diana Kutláková, 7. A
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