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Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Veľká noc – Smrť nemá posledné Amen
Alfréd Nobel mal zo smrti panickú hrôzu. Keď ako
60-tnik začal chorľavieť a upadať do depresie stále intenzívnejšie ho umárala predstava,
že sa po svojom pohrebe v zakopanej truhle preberie. Preto rozmýšľal nad špeciálnou
rakvou, ktorá by bola tepelne
izolovaná, napojená na čerstvý
vzduch, zásobená pitnou vodou, potravinami a lekárničkou. Áno, iste sa preberieme.
Ale nie v rakve! Preberieme
sa v novej definitívnej dimenzií nového života. Na druhom
brehu nás čaká Ten, ktorý už
na zemi povedal všetkým: NEBOJTE SA! Lebo krstom ste sa
stali synmi a dcérami Boha,
ktorý nie je Bohom mŕtvych,
ale živých. Nebojte sa, lebo
hoci Adam zomrel z neposlušnosti a stratil raj, druhý Adam
– Ježiš zomrel poslúchajúc Bo-

ha, aby nám brány raja znovu
otvoril. Nebojme sa, lebo náš
život má cenu nekonečnej Ježišovej obetnej smrti. Mozart písal svojmu smrteľne chorému
otcovi tieto slová: „Nikdy nejdem spať bez myšlienky na to,
že hoci som mladý nemusím
sa dožiť nasledujúceho dňa.
A predsa nikto z mojich známych nemôže povedať, že som
smutný. Ďakujem Bohu za tú
myšlienku a zo srdca ju prajem
všetkým blížnym.“ Preto pamätajme na deň aj našej smrti
lebo nemáme sa čoho báť, veď
krstom sme sa stali Božími
synmi a dcérami. Krstom sme
sa stali účastní na Ježišovom
živote. Bol vtlačený znak do
našej duše, že patríme Bohu.
Naša duša bola oslobodená
od dedičného hriechu, bolo
očistené naše srdce a stali sme
sa chrámom Ducha Svätého.

Do nášho života prišlo svetlo,
ktoré si musíme chrániť a práve krstom sme poznali našu
veľkosť tým, že sa podobáme
Bohu čistou dušou a čistým
srdcom. Za vykúpenie ďakujme Bohu a naša vrúcna vďaka
nech je náš dobrý život.
Jeden východný mudrc rozpráva: „Za mlada som bol revolucionár a moja modlitba
vyzerala takto: Pane, daj mi silu,
aby som zmenil svet. Postupne
ako som sa stával dospelým
a uvedomil som si, že uplynula
polovica môjho života a nebol
som schopný zmeniť ani jedného človeka, zmenil som svoju
modlitbu: Pane, pomáhaj mi,
aby som premenil tých, ktorí sa so
mnou stretajú. Hoc len moju rodinu, priateľov, s tým sa uspokojím. A teraz, keď som už starý
a moje dni sú už spočítané pochopil som, aký som bol hlúpy

a moja modlitba sa úplne zmenila: Pane, daj mi milosť, aby som
zmenil seba samého. Keby som
sa takto modlil od počiatku,
nepremárnil by som si život.“
Kvalita nášho života znamená
začať od seba. To je aj posolstvo krstu a Veľkej noci.
Prajem všetkým veriacim
farnosti Sihelné požehnanú
Veľkú noc, a nech nás radosť
z Kristovho vzkriesenia pobáda žiť radostným životom
naplneným Kristovou láskou
a veľkou dôverou v Neho, aby
sme ho vždy vo viere nasledovali a slúžili mu v našich
bratoch a sestrách. Radosť
zo zmŕtvychvstalého Krista
nech Vás všetkých sprevádza
a privedie stále bližšie ku
Kristovi a k ľuďom.
P. Pavol Vandžura,
CM misionár
sv. Vincenta de Paul
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Uznesenia zo z asadania
obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 11. marca
2013 o 16 30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sihelnom
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce
Sihelné za rok 2012.
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie obce Sihelné za rok 2012.
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sihelné
a príspevkovej organizácie za
rok 2012.
4. Záznam kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie
IV. štvrťroka 2012.
5. Správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za obdobie od 30. júna do 31. decembra
2012.
6. Stanovisko kontrolóra Obce
Sihelné k úprave programového
rozpočtu na rok 2013.
D. Ukladá:
1. Cirkevnej základnej škole
sv. Apoštola Pavla v Sihelnom
predložiť vyúčtovanie poplatkov zinkasovaných od osôb za
využívanie priestorov telocvične od schválenia poplatku.
2. Cirkevnej základnej škole v Sihelnom, aby poplatok za
využívanie priestorov telocvične vyberala dospelá a poverená
osoba.
3. Cirkevnej základnej škole,
aby sa viedol zoznam zodpovedných osôb, ktoré vstupujú do telocvične.
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje záverečný účet
obce Sihelné za rok 2012.
2. Úpravu programového rozpočtu Obce Sihelné na rok
2013.
3. Schvaľuje doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Obce Sihelné drobná
prevádzka.
4. Schvaľuje návrh na riešenie
IBV nižný koniec druha alternatíva.
5. Žiadosť pani Ritkovej Františky, bytom Sihelné 215/8
o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
6. Žiadosť Mgr. Vojtašákovej Aleny, bytom Sihelné 215/9

o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
7. Žiadosť pani Skutkovej Michaely, bytom Sihelné 215/5
o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky.
8. Žiadosť pani Iskierkovej
Ľudmily, bytom Rabča 1007
o prenájom nebytových priestorov v budove Kultúrneho domu
na zriadenie kaderníctva na dva
roky.
9. Žiadosť pána Rajniaka Ivana, bytom Sihelné 62 o schválenie otváracích hodín v predajni
potravín.
10. Žiadosť Cirkevnej základnej školy v Sihelnom o prevod
inventáru telocvične za 1 €.
11. Žiadosť Rímsko katolíckej
Cirkvi o zvýšenie dotácie na pokrytie 5 % zvýšenia platov zamestnancov školských zariadení.
12. Návrh nájomnej zmluvy
o nájme pozemku medzi Urbarialistami Obce Námestovo
a Obcou Sihelné
13. Žiadosť o súhlasné stanovisko s realizáciou stavby „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov za podmienky: – predloženia zámeru na vyjadrenie –
predloženia projektu k stavebnému povoleniu na vyjadrenie.
14. Schvaľuje jednomyseľne zaradenie podľa úpravy zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí (ďalej len zákon)
prevod pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
5096/2 ostatné plochy o výmere 1 539 m 2 , avšak len tej časti
označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 101/2008 vyhotoveným Ing. Revajom Jozefom, zo dňa 9. 6. 2008 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 118/3 zastavané plochy o výmere 13 m 2 ako prípady hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona. Schvaľuje jednomyseľne postupom
ako prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm.
e)zák. č. 131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí odpredaj pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
5096/2 ostatné plochy o výmere 1 539 m 2 , avšak len tej časti
označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 101/2008 vyhotoveným Ing. Revajom Jozefom, zo dňa 9. 6. 2008 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.

č. 118/3 zastavané plochy o výmere 13 m 2 za sumu 1,85 Eur
za 1 m 2 kupujúcemu Čuľová Katarína, bytom Oravská Polhora 234. Splatnosť kúpnej ceny
je najneskôr pri podpise kúpnej
zmluvy.
15. Schvaľuje
jednomyseľne
zaradenie podľa úpravy zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí (ďalej len zákon)
prevod pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
264/2 ostatné plochy o výmere 2
m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená
v GP č. 78/2012 vyhotoveným
Ing. Nečasom Petrom, zo dňa
3. 5. 2012 ako novovytvorený
pozemok C-KN parc. č. 358/15
orná pôda vo výmere 2 m 2 , E-KN parc. č. 5092/3 zastavané
plochy o výmere 1853 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP
č.78/2012 vyhotoveným Ing.
Nečasom Petrom, zo dňa 3. 5.
2012 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 358/9 zastavané plochy vo výmere 17 m 2
ďalej E-KN parc. č. 5092/3 zastavané plochy o výmere 1853
m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 20/2013 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom,
zo dňa 29. 1. 2013 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č.
358/16 zastavané plochy vo výmere 85 m 2 ako prípady hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona. Schvaľuje jednomyseľne postupom
ako prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm.
e) zák. č. 131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí odpredaj pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
264/2 ostatné plochy o výmere 2 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 78/2012 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom,
zo dňa 3. 5. 2012 ako novovytvorený pozemok C-KN parc.
č. 358/15 orná pôda o výmere
2m 2 v sume 1,85 Eur za 1 m 2 , E-KN parc. č. 5092/3 zastavané
plochy o výmere 1853 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP
č.78/2012 vyhotoveným Ing.
Nečasom Petrom, zo dňa 3. 5.
2012 ako novovytvorený poze-

mok C-KN parc. č. 358/9 zastavané plochy vo výmere 17 m 2
v sume 1,85 Eur za 1 m 2 ďalej E-KN parc. č. 5092/3 zastavané plochy o výmere 1853 m 2 ,
avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 20/2013 vyhotoveným Ing. Nečasom Petrom, zo
dňa 29. 1. 2013 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č.
358/16 zastavané plochy vo výmere 85 m 2 v sume 1,85 Eur za
1 m 2 , kupujúcim Ratica Milan,
nar. 19. 8. 1967, bytom Sihelné
400 a Raticová Anna, bytom Sihelné 400. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
16. Schvaľuje
jednomyseľne
zaradenie podľa úpravy zák. č.
138/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí (ďalej len zákon)
prevod pozemkov vo vlastníctve
Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č.
5108/4 ostatné plochy o výmere 2 611 m 2 , avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá
je zobrazená v GP č. 3704820143/2011 vyhotoveným Ing. Genšorom Jaroslavom, zo dňa 23.
3. 2011 ako novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 803/5 zastavané plochy o výmere 82 m 2 ,
ako prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm.
e) zákona. Schvaľuje jednomyseľne postupom ako prípady
hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Z. z. v platnom znení
o majetku obcí odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné,
zapísaných na LV 852 k. ú. Sihelné, E-KN parc. č. 5108/4 ostatné plochy o výmere 2 611 m 2 ,
avšak len tej časti označeného
pozemku, ktorá je zobrazená
v GP č. 37048201-43/2011 vyhotoveným Ing. Genšorom Jaroslavom, zo dňa 23. 3. 2011
ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č. 803/5 zastavané plochy o výmere 82 m 2 v sume 1,85 Eur za 1 m 2 , kupujúcim
Vronka Stanislav, bytom Sihelné 62 a Vronková Marcela, bytom Sihelné 62. Splatnosť kúpnej ceny je najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
17. Schvaľuje
jednomyseľne
zaradenie podľa úpravy zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí (ďalej len zákon) prevod pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné, zapísa-
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ných na LV 852 k. ú. Sihelné,
E-KN parc. č. 5104/5 zastavané plochy o výmere 1 097 m 2 ,
avšak len tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP č. 41962249-27/2009
vyhotoveným Ing. Revajom
Jozefom, zo dňa 5. 2. 2009
ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č. 957/8 zastavané plochy o výmere 16 m 2 a E-KN parc. č. 5108/1 zastavané plochy o výmere 14 278 m 2 ,
avšak len tej časti označeného
pozemku, ktorá je zobrazená
v GP č. 41962249-27/2009 vyhotoveným Ing. Revajom Jozefom, zo dňa 5. 2. 2009 ako novovytvorený pozemok C-KN
parc. č. 957/7 zastavané plochy o výmere 157 m 2 ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona.
Schvaľuje jednomyseľne postupom ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č.
131/1991 Z. z. v platnom znení o majetku obcí odpredaj
pozemkov vo vlastníctve Obce Sihelné, zapísaných na LV
852 k. ú. Sihelné, E-KN parc.
č. 5104/5 zastavané plochy
o výmere 1 097 m 2 , avšak len
tej časti označeného pozemku, ktorá je zobrazená v GP
č. 41962249-27/2009, zo dňa
5. 2. 2009 ako novovytvorený
pozemok C-KN parc. č. 957/8
zastavané plochy o výmere 16 m 2 za sumu 1,85 Eur za
1 m 2 a E-KN parc. č. 5108/1
zastavané plochy o výmere
14 278 m 2 , avšak len tej časti
označeného pozemku, ktorá je
zobrazená v GP č. 4196224927/2009, zo dňa 5. 2. 2009
ako novovytvorený pozemok
C-KN parc. č. 957/7 zastavané plochy o výmere 157 m 2 za
sumu 1,85 Eur za 1 m 2 kupujúcim Jašák Jozef, nar. 29. 3.
1959, bytom Sihelné 44 a Jašáková Marta, bytom Sihelné
44. Splatnosť kúpnej ceny je
najneskôr pri podpise kúpnej
zmluvy.
18. Odpustenie poplatku za
prenájom sály za rodinný batôžkový ples.
19. Odpredaj starého JCB
3CX.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť o pridelenie dotácie Súkromnému stredisku záujmovej činnosti v Nižnej
2. Žiadosť klubu aerobik
o udelenie výnimky na spoplatnenie telocvične.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné
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ľudové misie
V dňoch 16. – 24. 3. 2013 sme mohli zažiť duchovnú obnovu prostredníctvom ľudových misií. Do našej
farnosti prišiel Boh v sprievode misionárov, nasledovníkov sv. Vincenta de Paul z rehole Vincentínov – P.
Ondrej Skočík, CM, P. Pavol Vandžura, CM, P. František Honíšek, CMa rehoľná sestra zo Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky Mária Gostíková.

Keďže zakladateľa týchto reholí
počas jeho života vo všetkom viedla
Kristova láska, tak aj misijný tím
sa v našej obci zameral na Lásku:
Trpezlivú, ktorá sa nás pýta:
„kde si?“ Klope na dvere nášho
srdca a čaká, kedy mu otvoríme,
na lásku odpúšťajúcu, ktorá nám
preukazuje svoje milosrdenstvo,
na lásku otcovskú, ktorá prijíma
svojho márnotratného syna, na
lásku ktorá nám zabezpečí večnú
blaženosť, na láskuk cirkvi, ktorá
je našou matkou, na lásku k pravde, ktorá je kompasom nášho života, na lásku zázračnú, ktorá je pod
Eucharistickým spôsobom, na lásku trpiacu, ktorá vykupuje človeka,
na lásku, ktorá prišla na svet ako
zmierna obeta za naše hriechy, na
lásku k modlitbe a Panne Márii, ktorej život bol neustálou modlitbou,
na lásku k povolaniu, aby sme vedeli
plniť Božiu vôľu, na lásku manželskú, do ktorej prostredníctvom sviatosti manželstva vstupuje sám Boh,
na lásku ku krížu, ktorý je kľúčom
od nebeskej brány.
Počas celého týždňa sme mali možnosť nahliadnuť do nášho
vnútra, zamýšľali sme sa nad svojim
životom, hľadali odpovede na svoje
otázky. Keďže prežívame pôstne
obdobie, nosnou myšlienkou misií
bola hlavne príprava na úprimnú
svätú spoveď. Mnohí veriaci našej
farnosti si počas týchto dní dokonca
vykonali generálnu svätú spoveď.
Tieto dni nám pomohli pripraviť sa
na sviatky Veľkej noci. Misionári
ponúkli množstvo prednášok pre
jednotlivé skupiny veriacich: pre
starých, chorých, pre manželov,
mužov, ženy, deti… Chorým sa udeľovali sviatosti: pomazanie chorých,
sviatosť zmierenia i sviatosť oltárna.

Rehoľná sestra s deťmi pripravila
krátke divadelné predstavenie o živote svätej Kataríny Labouré. Veľmi
príjemným obohatením a spestrením programu bola aj obnova
manželských sľubov s následným
požehnaním manželských párov.
V nedeľu sa misie zakončili krížovou
cestou i požehnaním nášho misijného kríža. Počas nasledujúcich týždňov a mesiacov nám ľudové misie
bude pripomínať socha Panny Márie, ktorá bude putovať po rodinách
našej farnosti.
Ľudové misie sa síce skončili,
ale pevne veríme, že všetko to, čo

do našich sŕdc zasiali rehoľní bratia Vincentíni, vyklíči a prinesie
bohatú úrodu.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti
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Hospodárenie obce
Sihelné v roku 2012

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31. 12. 2012 % plnenia
607 104
599 924
98,82
1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31. 12. 2012 % plnenia
469 159
456 848
97,60
2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31. 12. 2012 % plnenia
54 183
66 157
122,10
3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
50 270
43 431

% plnenia
86,40

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.Poskytovateľ
Suma v € Účel
1. ÚPSVaR
4 553 Chránená dielňa
2. Krajský úrad pre CD Žilina 108 Na pozemné komunikácie
3. ÚPSVaR Námestovo
8 941 Transfer na mzdy 50 j – dopl.
				 za predch. rok
4. Krajský školský úrad
5 094 Školstvo – materská škola
5. Obvodný úrad Námestovo 681 Register obyv.
6. ÚPSVaR Námestovo
1 535 Stravné pre deti v HN
7. Krajský úrad ŽP Žilina
223 Životné prostredie
8. ÚPSVaR Námestovo
232 Škol. potreby pre deti v HN
9. ÚPSVaR Námestovo
855 Prídavky na deti
10. Obvodný úrad Námestovo 839 Voľby do NR
11. Obvodný úrad Námestovo10 612 Na zimnú kalamitu
12. Minist. kultúry Bratislava 500 Transfer na folklór
13. VÚC Žilina
498 Transfer na folklór
14. ÚPSVaR Námestovo
8 760 Transfer na mzdy 50 j
1. Krajský stavebný úrad
1 445 Spoločný stavebný úrad – išlo
				 na ich účet/zostatok na účte
				 2 604
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
6 290
6 287
99,95
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v €	Investičná akcia
1. Ministerstvo vnútra SR
6 100 Motorové čerpadlo
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
27 202
27 201

% plnenia
100

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
607 104
580 931
95,69
1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
429 344
433 467
100,96
v tom:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy
122 220
126 506
103,51
Ekonomická oblasť
7 082
7 267
102,62
Všeobecné verejné služby
500
467
93,38
Všeobecné verej. služby inde neklasif.
0
839
0
Transakcie verej. dlhu – splátka úroku 9 576
9 540
99,62
Ochrana pred požiarmi – požiarnici 3 000
3 462
115,38
Veterinárna oblasť – nákup známok
310
245
79,10
Vodné hospodárstvo – povodne
13 222
11 843
89,57
Cestná doprava
20 250
27 967
138,11
Nakladanie s odpadmi
24 404
23 133
94,79
Ochrana životného prostredia
600
15 973 2662,21
Rozvoj obci – VPP
53 119
35 110
66,10
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nespaľujme
odpady
v domácnosti!
Ak spaľujete v peci odpad, uniká z vášho komína čpavok,
fenoly, kyanidy, dechty… Tieto látky nepríjemne zapáchajú,
dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam
hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed.
Polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú dokonca prvými látkami, u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky. Veľmi nebezpečnými produktami spaľovania sú tzv. dioxiny. Emisné limity odporúčané EÚ na dioxíny pre spaľovne sú práve pri domácom spaľovaní často prekračované. Pritom napríklad tetrachlórodibenzodioxín (TCDD)
patrí medzi najsilnejšie syntetické jedy. Vecí, ktoré do vášho
kotla nepatria, je veľa. Zamerajme sa na tie, ktoré sa tam ocitajú najčastejšie. Pokiaľ doma priložíte do pece kúsok plastu, drevotriesky, preglejku, gumu, alebo umelé textilné vlákna, buďte si vedomý, že to, čo potom vychádza z vášho komína, nie je
len taký obyčajný dym.
Plasty sú obohatené rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá,
farbivá a stabilizátory. Tie často
obsahujú ťažké kovy – hlavne kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa ťažké kovy jednak uvoľňujú do ovzdušia, jednak zostávajú v popole. Pri nedokonalom
horení plastov vzniká taktiež veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento
plyn je jedovatý, lebo je schopný
viazať sa na krvné farbivo – hemoglobín. Tým znemožňuje prenos kyslíka krvou, čo môže viesť
k vnútornému uduseniu.
Spaľovaním plastov sa prispieva ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalatov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Svetová zdravotnícka
organizácia ich označila za ešte škodlivejšie ako obávané polychlórované bifenyly.
Ich spaľovaním môžu vzniknúť aj monoméry príslušného
plastu (základné stavebné kamene jeho uhľovodíkového reťazca). Sú to hlavne etylén (vzniká pri spaľovaní PE, HDPE, LDPE), propylén (PP) a styrén
(PS). Vo vysokých koncentráciách sú jedovaté alebo majú na

ľudské zdravie dlhodobé účinky
(majú narkotické účinky a pôsobia negatívne na krvný obeh).
Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC – polyvinylchloridu!
Za veľmi škodlivé sa považuje i dokonalé spaľovanie tohto plastu, teda pri vysokých teplotách kyselina chlorovodíková
(HCL), ktorá silne dráždi horné
cesty dýchacie. Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky z PVC
o dĺžke 0,5 m sa môže vyprodukovať dostatok plynného chlorovodíková (HCL), ktorá silne dráždi horné cesty dýchacie.
Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky z PVC o dĺžke 0,5 m
sa môže vyprodukovať dostatok
plynného chlorovodíku na to,
aby usmrtil dospelého človeka.
Pri spaľovaní uniká do komína
aj monomér PVC – vinylchlorid.
Je to veľmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkom. Váš dym
obsahuje aj už zmienené karcinogénne dioxíny. Spálením 1 kg
PVC sa môže vyprodukovať také množstvo dioxinov, ktoré by
postačilo na vyvolanie rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat. Uvoľňuje sa i plynný chlór,
či ešte agresívnejší fosgén. Ide
o nebezpečné látky, ktoré sa používali v prvej svetovej vojne ako
bojové plyny. Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie
vedú k ochoreniam dýchacích
ciest. Z PVC sa vyrábajú novodurové trubky, podlahové krytiny, plášte do dažďa, hadice, detské hračky…Používajú sa aj na
výrobu niektorých obalov (hlavne fľaše na čistiace prostriedky
a kozmetiku).
Teda odpady z plastov ako
sú napr. vrecká, igelitové tašky,
tégliky (kelímky), fľaštičky,
hračky, nádoby, elektroizolačný
materiál, textilné vlákna, penový polystyrén a iné nepatria do
pecí a kotlov.
Spaľovaním gumy vznikajú
oxidy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty a sadze. Tie obsahujú
v úvode zmienené polychlóro-
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Ako triediť odpad
Plasty: • patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží,
šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie,
plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy;
• nepatria tu: znečistené plasty (farbami, potravinami …), obaly od sladkostí a slaností,
guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad!
Papier: • patria tu: noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky
papier;  • nepatrí tu: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...
Sklo: • patria tu: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre; • nepatrí sem: znečistené
sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery
z fliaš...
vané uhľovodíky. Medzi nimi sa
nachádzajú silné jedy a rakovinotvorné látky.
Drevotrieska a starý nábytok
Pri výrobe drevotriesky sa
ako tmeliaca látka používajú
formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa
formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Pri
pálení starého nábytku môžu
z použitých náterových hmôt
vznikať ďalšie škodlivé látky.
Polyamidy
Vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri
ich nedokonalom horení vzniká
hlavne čpavok. Ten už pri nižších koncentráciách dráždi oči,
sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom
množstve uniká aj kyanovodík,
ktorý i v malých koncentráciách
vyvoláva škrabanie v krku, zčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.
Organický odpad (bioodpad)
Spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym
stúpajúci zo záhrad. Tento dym
obsahuje hlavne oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu doslova vypúšťame
do vzduchu vynikajúce hnojivo
a meníme ho na škodlivé plyny.
Na kompostovanie môžeme využiť nielen lístie, ale aj kuchynský bioodpad. Lístie napadnuté
chorobami, ktoré sa nedá použiť
do kompostu, nechajte odviesť
spolu s iným odpadom, alebo ho
po vysušení na slnku spáľte spolu s drevom, ktoré zaistí prístup
kyslíka a vyššiu teplotu horenia.
Doma do pecí, kotla, teda
nepatria žiadne plasty, guma,
drevotrieska, ani umelé vlákna.
Nepatrí sem dokonca ani žiaden
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iný odpad. Pri nedokonalom horení z neho vždy vznikne nebezpečne veľa škodlivých plynov
a taktiež nie je veľmi výhrevný.
Teraz už viete, čo do vašich
pecí a kotlov nepatrí. Zostáva
len dodať, čo tam vlastne patrí.
Pre prírodu, pre zdravie vaše, vašich detí a vašich susedov,
dokonca i pre vašu peňaženku
je najvhodnejšie spaľovať doma drevo, či ešte lepšie (v špeciálnych peciach) drevený odpad. V oblastiach kde je nedostatok dreva, je možné kúriť plynom. Ak máte nedostatok dreva,
je možné kúriť plynom. Ak máte ústredné kúrenie, je výhodné
a užitočné prikurovať slnečnými kolektormi. Pri kúrení drevom sa urobí menej špiny vo vašom dome a menej jej vyletí z vášho komína. Drevo lepšie horí
i pri nižších teplotách a pri jeho
pálení, na rozdiel od uhlia či dokonca kalov, vzniká menej oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov síry (SO2 , SO3).
To však vôbec neplatí, ak kúrite vlhkým drevom. Také spaľovanie je neefektívne a vznikne
pri ňom niekoľkonásobné viac
dechtových látok než pri spaľovaní dreva suchého. Ak chcete
mať sálavožiarnu pec, zaobstarajte si kotol na drevoplyn. Funguje tak, že v jeho prvej komore je drevo zahrievané takmer
bez prístupu vzduchu, rozkladá
sa a mení na drevené uhlie. Zároveň sa uvoľňuje plyn podobný svietiplynu, ktorý je možné aj
odčerpávať a skladovať. Drevené uhlie sa potom spaľuje pridávaním malého množstva vzduchu. Príjemné teplo máme dlho,
bez toho, aby sme pohli prstom.
Žiaden spôsob likvidácie (spaľovanie, skládkovanie a pod.) problém
odpadov nevyrieši.
Vždy sa totiž znovu objavia
v nejakej inej forme (plynnej –
dym stúpajúci z komínov, alebo
tuhej – škvára, popol, smetisko,
atď.).

Vývoz separovaného odpadu obce Sihelné
Mesiace
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Plasty
24. 1
22. 2
21. 3
22. 4
28. 5
26.6
22. 7
26. 8
20. 9
24. 10
28. 11
13. 12

Papier
25. 1
25. 2
22. 3
17. 4
30. 5
21. 6
31. 7
28. 8
25. 9
18. 10
29. 11
30. 12

Sklo
9. 1.
6. 2.
6. 3.
4. 4., 26. 4.
16. 5.
11. 6.
3. 7., 24.7.
20. 8.
13. 9.
3. 10., 28. 10.
20. 11.
18. 12.

Hospodárenie obce
Sihelné v roku 2012
Dokončenie
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Zásobovanie vodou
166
128
77,21
Verejné osvetlenie
4 819
4 801
99,64
Bývanie a občianska vybavenosť
4 651
6 938
149,17
Rekreačné a športové služby – TJ
15 509
13 807
89,02
Kultúra – transfery
4 630
200
4,32
Knižnice
100
0
0
Ostatné kult. služby
11 140
13 643
122,46
Vysielacie a vyd. služby – MR
1 250
109
8,68
Nábož. a iné spol. služby – cintorín,
866
281
32,43
Vzdelávanie – predškolská výchova 72 128
69 394
96,21
Vzdelávanie – základné vzdelanie
6 487
8 266
127,43
Vzdelávanie – školské stravovanie 42 086
44 261
105,17
Ďalšie soc. sl. – staroba, rodina a deti 8 797
6 808
77,39
Rodina a deti – príd. na deti osob. príj. 800
712
89,01
Príspevky – pomoc občanom v HN
1 200
1 535
127,95
Príspevky občanom pri živel. pohromy 432
232
53,80
Spolu
429 344 433 467
100,96
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
% plnenia
137 095
107 446
78,37
v tom:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy
0
0
0
Požiarna ochrana
9 200
9 238
100,41
Ochrana pred povodňami
15 000
15 177
101,18
Miestne komunikácie
0
0
0
Vodovod (záchyt prameňov)
7 211
9 130
126,61
Bytové hospodárstvo
4 176
0
0
Šport – TJ – ihrisko
54 708
38 812
70,94
Vzdelávanie – predškolská výchova 11 000
5 103
46,39
Vzdelávanie – školská jedáleň
35 800
29 986
83,76
Spolu
137 095 107 446
78,37
3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31. 12. 2012
40 665
40 018
Preto je potrebné,
aby sme sa riadili trvalo udržateľnou hierarchiou nadkladania s odpadmi:
1. Minimalizujme, v prvom rade predchádzajme
vzniku odpadov a minimalizujme ich množstvo
a škodlivosť.

% plnenia
98,41

2. Opätovne používajme, snažme sa čo najviac opätovne používať výrobky.
3. Recyklujme, nakoniec
nepoužiteľné veci vytrieďte a odovzdajte na recykláciu.
Nepripravíte tak svojich blížnych, či seba, o zdravie a naviac
uľavíte.
Zdroj:
Spoločnosť priateľov zeme
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Púť

Poz vánk a do medžugoria
Počas púte v Medžugorii nám
bolo často zdôrazňované:
„Nemyslite si, že ste tu len tak
sami od seba, vy ste dostali
osobitné pozvanie, pozvánku od
Panny Márie!“
Počas návštevy miesta, kde sa
nebo spája so zemou sme mohli zažiť duchovnú obnovu, ktorá je pre
nás žriedlom nádeje a posilou do
všedných dní.
Program púte začínal piatkovým
odpoludním. V sprievode slnečných lúčov sme kráčali do chrámu
na modlitbu svätého ruženca. Panna Mária nás vo svojom posolstve
pozýva k modlitbe svätého ruženca a hovorí: „Ruženec nie je len počítanie, modlite sa ho srdcom a ešte
pred tým, než sa ho začnete modliť,
musíte odpustiť svojim blížnym.“ Po
ruženci nasledovala medzinárodná
svätá omša za účasti veľkého množstva kňazov a veriacich. Po svätej
omši sme sa modlili medžugorský
ruženec a krížovú cestu.
Sobotné ráno sa začínalo výstupom na Križevac, počas ktorého
sme rozjímali o Kristovom utrpení.
Popoludnie bolo obohatené stretnutím s vizionárkou Mirjanou, ktorá
nás vo svojom svedectve pozývala
k obnoveniu modlitby v našich rodinách, k modlitbe za neveriacich,

k prosbe o milosť Ducha Svätého,
k úcte voči kňazom a k plneniu Božej vôle. Poukázala na to, že Panna Mária nám ponúka zbraň proti Goliášovi – päť kameňov a to sú
modlitba ruženca, eucharistia, sväté písmo, pôst, mesačná svätá spoveď a vyzdvihla hodnotu svätej omše. Okrem absolvovania tradičného programu sme ešte vo večerných
hodinách adorovali Eucharistického Spasiteľa.
Na miesto zjavenia Podbrdo za
spevu Mariánskych piesní a modlitby ruženca sme vystúpili v nedeľné dopoludnie. Nasledovala slovenská svätá omša, pri ktorej sme uvažovali o premenení pána a popoludnie patrilo stretnutiu s drogovo závislými mladými ľuďmi, ktorí povstali z temnoty do Svetla vďaka komunite Cenacolo.
Medzi posledné body programu
patrili prednáška, počas ktorej nás
rehoľník nabádal k osobnej premene a k vďačnosti voči Bohu a ďakovná svätá omša.
Voľné chvíle počas púte sme venovali modlitbe pri bronzovej soche
Ježiša, ktorá slzí kvapky vody.
Aj keď pobyt v Medžugorii trval
len necelé štyri dni, mohli sme na
tomto svätom mieste cez modlitbu, pôst a sviatosti zažiť kúsok raja
na zemi.
Marta Bielaková

Materská škola
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Kedy je správny čas dať moje dieťa
do škôlky?
Nejeden z rodičov sa zamyslí
nad otázkou, či má alebo
nemá zapísať svoje dieťa do
materskej školy a kedy nastáva
vhodný čas odpútať sa od
domova a rodičov?
Hoci nie je predškolská výchova povinná, väčšina odborníkov odporúča deťom navštevovať
kolektívne zariadenie. Uvádzajú
pritom mnoho pozitívnych dôvodov absolvovania predprimárneho vzdelávania.
Sú deti, ktoré sa do materskej
školy tešia, vnímajú potrebu naučiť sa niečo nové, neznáme. Majú záujem rozšíriť si svoj obzor
poznania, vedomostí a nových
kontaktov s rovesníkmi. Nájdu
sa však aj deti, ktoré sa stretnutia s inými deťmi a pani učiteľkami obávajú. Pociťujú strach z neznámeho a nepoznaného. Veď
položme si ruku na srdce, nebojíme sa aj my niečoho nového?
Je však dôležité a potrebné
u detí tento strach odbúrať a povzbudiť ich k otváraniu dverí nového poznania. Materská škola

Deň veselých zúbkov
je v súčasnosti dostatočne ústretová potrebám rodičov a detí.
Pre ľahšie a príjemnejšie adaptovanie sa na nové prostredie sú
pani učiteľky ochotné pomáhať
čo najefektívnejšie. Ak má dieťa

Ako si správne čistíme zúbky

problém zvyknúť si, môže stráviť
prvé dni v materskej škole spolu
s rodičmi. Predíde sa tak zbytočným negatívnym zážitkom. Postupne je však vhodné prítomnosť rodičov v zariadení skracovať na minimum, až si dieťa
uvedomí, že to v materskej škole zvládne samo a nehrozí mu nič
zlé.
Na pobyt v predškolskom zariadení sa dá postupne pripravovať. Snažme sa dať dieťaťu trochu voľnosti a umožniť mu stretávať sa s ľuďmi. Netráviť s ním
všetok jeho čas, aby nemalo pocit, že bez nás nič nedokáže a nezvládne. Nechajme mu priestor
pohrať sa s kamarátmi, babkou,
byť chvíľu u susedov alebo v spoločnosti iných. Treba si však uvedomiť, že dieťa si v tomto období
buduje vzťah dôvery ak mu sľúbime, že na poludnie preňho prídeme mali by sme to aj dodržať.

Tešíme sa z hier

Beseda s poľovíkom

Nesľubujme mu to, čo nemôžeme alebo nechceme splniť.
Naše ratolesti potrebujú istoty a pravidlá, nechcú žiť v chaotickom svete, kde nič neplatí. Istoty im zabezpečujú, že nemusia
mať zbytočný strach. A pravidlá
ich utvrdzujú v tom, že všade
platí poriadok. Na pravidlá si deti dokážu zvyknúť a naučia sa ich
akceptovať. Niekto si to uvedomí skôr a niekomu to trvá trochu
dlhšie. Záleží len na nás, aby sme
boli dôslední a trvali na ich dodržiavaní. Veď aj my dospelí musíme celý život dodržiavať pravidlá
a plniť si svoje povinnosti. A preto, čím skôr si to deti uvedomia,
tým je to pre ne v živote ľahšie.
Niekoľkoročné
skúsenosti
nám ukazujú, že deti, ktoré chodia do materskej školy dlhší čas
napríklad dva – tri roky si toho
odnesú do života viac. Ukladajú
Pokračovanie na s. 8
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Kedy je správny čas dať moje dieťa
do škôlky?
Dokončenie zo s. 7
si do svojho ,,batôžka“ vedomosti, poznatky, zážitky, priateľstvá
a nové skúsenosti, ktoré tam môžu nájsť, keď ich budú potrebovať.
Občas sa nám zdá, že im chceme
predĺžiť detstvo, že majú na škôlku ešte čas. No keď sa naraz ocitnú v predškolskom veku často zistíme, že je na nich toho akosi priveľa. (rozprávajú menej zrozumiteľne, majú málo poznatkov, nevedia rozlíšiť farby, spočítať predmety…) A vtedy si možno povieme, mohli sme naše dieťa prihlásiť do predškolského zariadenia
o niečo skôr.
Počas tohto školského roka
našu materskú školu navštevuje
32 detí vo veku 4 – 5 rokov a mys-

Náš rozprávkový svet

lím si, že je pre nich tento pobyt
prínosom. Nielen deti sa učia niečo od nás, ale aj my sa veľakrát učíme od nich. Postupne sa snažíme
zabezpečovať edukačné podmienky tak, aby vyhovovali aktuálnym
požiadavkám. Nedávno nám boli prostredníctvom nášho zriaďovateľa Obecného úradu zakúpené dve interaktívne tabule, na ktorých si deti prostredníctvom vzdelávacích hier osvojujú vedomosti novým zaujímavým spôsobom.
Za čo samozrejme ďakujeme.
Ak máte záujem o prihlásenie
svojho dieťaťa do materskej školy, hoci nie je v predškolskom veku, môžete sa prísť informovať do
nášho zariadenia.
S pozdravom riaditeľka MŠ

výsledky spoza zelených stolov
V ročníku 2012/13 stolnotenisový oddiel v zložení: Bc. Jozef Chudják, Adam Chudják, Karol Ferneza, Martin Ferneza, Ľubomír Mazurák, Peter Stáš, Miroslav Stáš, Dušan Stáš, reprezentoval obec v ôsmej Oravskej stolnotenisovej lige kde sme obsadili konečné piate miesto. Začiatok sezóny nás zastihol v slabšej forme,
no druhá časť už bola podľa na-

šich predstav. Treba popracovať
na psychike veď všetko sa to odohráva v hlave hráčov, plus pravidelný tréning a môžeme v budúcom ročníku pomýšľať na postup
do siedmej ligy. Podmienky nám
závidia mnohé družstvá, pekná telocvičňa, vybavenie, ale chýba mi
tu väčší záujem mladších a pritom
dvere sú otvorené pre každého,
treba len prísť a skúsiť to. Trénin-

gy stolnotenisového oddielu sú:
streda 1900 hod. – 2100 hod., piatok od 1700 hod. do 2100 hod., alebo
zavolať na číslo tel. 0903059070.
Na záver sa chcem všetkým
hráčom poďakovať za dobrú reprezentáciu obce a taktiež Obecnému úradu za vytvorenie vhodných podmienok pre stolný tenis.
Športu zdar! praje vedúci stolnotenisového oddielu.

Tabuľka súťaže po 14. kole skup. A
1. Or. Lesná D 14 12 1 1 195:57 39
2. Novoť B
14 11 2 1 182:70 38
3. Mútne C
14 8 3 3 158:94 33
4. Babín A
14 8 1 5 147:105 31
5.	Sihelné A	 14 7 1 6 130:12229
6. Novoť C
14 4 0 10 87:165 22
7. Klin A
14 2 012 71:181 18
8. Zákamenné A14 0 0 14 38:214 14

Muži – I. trieda
Zubrohlava 13 8 4 1 18:10 28
Novoť
13 7 3 3 43:23 24
Žaškov
13 7 3 3 32:15 24
O. Podzámok 13 6 2 5 29:19 20
Nižná
13 5 5 3 24:15 20
O. Polhora 13 6 1 6 18:20 19
Medzibrodie 13 6 1 6 21:24 19
Zuberec
13 6 0 7 21:23 18
Breza
13 6 0 7 20:27 18
Rabča
13 5 2 6 23:30 17

11. Klin
13 4 4 5 20:25 16
12. Dlhá
13 4 4 5 14:22 16
13.	Sihelné
13 4 1 8 16:20 13
14. Lokca
13 2 0 11 11:37 6
Body: 7, 3, 6, -1, -1, -2, -2, 0, -3, -1, -2,
-2, -5, -12

4. Hruštín
5 31
5.	Sihelné
5 21
6. Rabčice
5 11
7. Medzibrodie 5 1 0
8. Podbiel
5 00
Body: 3, 5, 4, 1, 1, -5, -3, -9.

4. Mútne
5. Krivá
6. Novoť
7. Babín
8. Zuberec
9. Krušetnica
10. Hruštín
11.	Sihelné
12. Lokca

Bc. Jozef Chudják.

futbalové výsledky na začiatku jari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dorast – II. trieda
1. Mútne
5 4 0 1 21:7 12
2. Beňadovo
5 3 2 0 16:9 11
3. O. Podzámok 5 3 1 1 26:11 10

1
2
3
4
5

16:10
6:16
9:20
8:16
6:19

10
7
4
3
0

Žiaci – I. trieda
1. Nižná
11 9 2 0 45:8 29
2. Zubrohlava 11 8 2 1 37:12 26
3. Zázrivá
11 7 2 2 32:22 23

11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
7
4
4
3
3
2
0

1 3
1 3
0 4
1 6
0 7
1 7
0 8
0 9
0 11

46:10 22
23:12 22
33:15 21
17:28 13
22:45 10
22:45 10
14:30 9
13:47 6
5:34 0

Body: 11, 8, 8, 4, 4, 6, -5, -3, -5, -9, -9, -15

termíny futbalových zápasov
Žiaci I. trieda
7. 4. – 1200 Sihelné – Zuberec
14. 4. – 1200 Sihelné – Lokca
21. 4. – 1230 Novoť – Sihelné
28. 4. – 1230 Sihelné – Krušetnica
5. 5. – 1300 Zázrivá – Sihelné
8. 5. 		
Sihelné – Hruštín
12. 5. – 1300 Sihelné – Krivá
19. 5. – 1330 Zubrohlava – Sihelné
26. 5. – 1330 Sihelné – Mútne

2. 6. – 1400 Babín – Sihelné
9. 6. 		
Nižná – Sihelné
Dorast II. trieda
7. 4. – 1330 Sihelné – Podbiel
14. 4. – 1330 Sihelné
			
– Medzibrodie
21. 4. – 1400 Oravský Podzámok
			
– Sihelné
28. 4. – 1400 Sihelné – Beňadovo

5. 5. – 1430 Rabčice – Sihelné
12. 5. – 1400 Hruštín – Sihelné
19. 5. – 1430 Sihelné – Mútne
Muži I. trieda
7. 4. – 1600 Sihelné – Zuberec
14. 4. – 1600 Sihelné – Oravský
			
Podzámok
21. 4. – 1630 Žaškov – Sihelné
28. 4. – 1630 Sihelné – Klin

5. 5. – 1700
10. 5. 		
12. 5. – 1700
19. 5. – 1700
26. 5. – 1700
2. 6. – 1700
9. 6. – 1700
			
16. 6. – 1700
			

Rabča – Sihelné
Lokca – Sihelné
Sihelné – Dlhá
Breza – Sihelné
Sihelné – Zubrohlava
Novoť – Sihelné
Sihelné
– Medzibrodie
Oravská Polhora
– Sihelné
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