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Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Otázka „zmyslu“
Srdečne vás pozdravujem
drahí rodáci.
Úvodník začnem príbehom:
Učiteľ už dlhý čas nevedel,
čo s nedisciplinovaným študentom. I spýtal sa ho: „Človeče, čo ty chceš v živote dosiahnuť?“ „Skončiť školu,“ odpovedal suverénne študent.
„A potom?“ „Zarábať peniaze.“
„A potom?“ „Oženiť sa!“ „A potom?“ „Užívať si!“ „A potom?“
„Poberať dôchodok.“ „A potom?“ Nastalo ticho, lebo študent už nevedel čo ďalej. Katechéta si povzdychol a povedal mu: „Drahý môj, ži tak,
aby ešte bolo niečo aj potom...“
Priatelia, po prázdninách,

dovolenkách, voľných dňoch
náš život opäť naberá pravidelný rytmus... Pre deti je tu
škola, chlapi idú za robotou,
mnohé žienky tiež, iné zostávajú doma pri deťoch, dôchodkári sa krútia okolo domu... Ale nájdu sa aj takí, ktorí sa divoko ženú za peniazmi, kupujú nepotrebné veci, motorky, štvorkolky, autá... Ďalší vymetajú diskotéky
a užívajú si. Ba daktorí sa usalašili na internete a tam si hodiny a hodiny spokojne odfukujú... Iste, iní žijú ešte aj
inak, statočne. Ale zdá sa, že
pre mnohých ide o akýsi životný kolotoč ľahkého života.
A môže sa stať, že v tomto

sladkom prebývaní sa nám
stane všetko akýmsi stereotypom, plytkým, unudeným stavom... Človeka chytí depresia, melanchólia,
clivota, smútok, beznádej.
Múdri ľudia hovoria, že svet
zachvátila epidémia straty zmyslu života. Ale otázka „zmyslu“ je pre dobrý život nesmierne dôležitá. O čo
ide? Otázka sa dá obmieňať:
„Čo tu má v tomto živote zmysel? Čo sa oplatí žiť vzhľadom na
večnosť? Čo má večnú hodnotu?
Ide len o to, ako si dobre užiť alebo sa dá žiť večne? Čo by sa so
mnou stalo, keby som dnes umrel? O čo vlastne v tomto živote ide? Prečo robím to, čo robím?

A čo vlastne je dobré robiť?“
Myslím si, že otázka „zmyslu“ je jedna z najdôležitejších v živote. A šťastný je ten,
kto si na ňu odpovie vierou
v Ježiša Krista, kto prijal jeho evanjelium – posolstvo
radostnej zvesti, ktoré znie:
„Boh je Otec a čaká nás v nebi, aby sme tam večne žili.“
Opakujem: večne!
Zo srdca vám prajem, aby
ste na vyššie uvedené otázky
našli správne odpovede.
Váš rodák
don Jozef Luscoň
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K 390. VÝROČIU ZALOŽENIA
OBCE SIHELNÉ …
Hornooravská obec s veľkými prírodnými hodnotami a bohatým folklórom. Jej históriu tvoria storočia poznačené
biedou a tvrdou prácou. Drsné podmienky oravskej krajiny urobili z našich predkov pracovitých a skromných ľudí.
Svoje city vkladali do ľudového umenia, cez ktoré boli mocne vkorenení do domova.

Obec Sihelné sa nachádza na severozápadnom Slovensku v okrese Námestovo.
Je treťou najsevernejšie položenou obcou na Slovensku.
Má rozlohu 1440 ha a približne obdĺžnikovitý tvar s orientáciou juhovýchod-severozápad. Najvyšším bodom je
vrchol Sihelnianskeho hrádku s nadmorskou výškou
993,4m n. m., najnižším je
miesto na začiatku obce smerom od Rabče, kde Sihelniansky potok opúšťa katastrálne
územie v nadmorskej výške
približne 669m n. m.
Názov obce je odvodený od slova sihla, sichla, ktoré má dva významy: kosodrevina alebo mladý smrekový
či jedľový porast. Dňa 13. augusta 1629 v kostole sv. Žofie
na Oravskom hrade gróf Gašpar Illésházy vydal zakladaciu listinu Sihelného bratom
Matejovi a Jurajovi Nováčikovcom z Rabče. Novú dedinu Sihelné mali založiť v „surových lesoch medzi Rabčou
a Polhorou“ a od roku 1629
nasledujúcich 16 rokov mali byť oslobodení od platenia
všetkých dávok, okrem desiatku od oviec. Mohli si postaviť mlyn a pílu.
Obyvatelia sa živili prevažne dobytkárstvom, roľníctvom, ľanárstvom a tkáč-

stvom. Pôdu získavali prevažne klčovaním lesov. Domy boli všetko drevené, jednopriestorové alebo dvojpriestorové pozostávajúce
z izby a komory bez pitvora.
Chlieb piekli z ovsenej múky
alebo „miešanky“ – polovica
jačmennej a polovica ovsenej múky, prípadne miešanina raži a pšenice. Medzi najstaršie jedlá varené na otvorenom ohnisku patrili obilninové kaše, ktoré tvorili
každodennú stravu. Chlieb
bol vo veľkej úcte a piekol sa
len na výročné sviatky. Obľúbenou potravou boli zemiakové halušky a polievky
pripravované z kapusty.
Prvú školu navštevovali
deti spolu s deťmi z Rabče
a Polhory v roku 1842 v Rabči. Drevo na budovu darovalo Oravské panstvo, ostatné výdavky platili obce.
Snahy o výstavbu vlastnej
školskej budovy v Sihelnom
začínajú v roku 1920 ale kolaudácia prebehla až v roku
1929.

Kostol a fara v Sihelnom – samostatná farnosť od 1. 7. 1997

vol II. základný kameň ich
vlastného kostola. S jeho
výstavbou sa začalo 3. júla 1991 a v uvedenom roku boli dokončené základy. Kostol Povýšenia svätého kríža bol posvätený 10.
9. 1994. V júni 1995 sa zača-

lo s výstavbou farskej budovy. Dokončená a vysvätená
bola v roku 1997.
Spracovala Mgr. O. Hajdučáková, podľa: Huba, P.:
SIHELNÉ, vlastivedná monografia, 1998, ISBN 8088803-19-5

Po celé stáročia svojej
existencie bola obec Sihelné
cirkevne začlenená do niektorej z farností, nachádzajúcej sa v bližšom či vzdialenejšom okolí. Obyvatelia
obce sa finančne či prácou
podieľali na zveľaďovaní majetku, ktorý sa nachádzal na
území inej obce a podstupovali ťažkosti spojené s dochádzaním na cirkevné obrady
mimo vlastnej obce za akéhokoľvek počasia. Myšlienka
postaviť si vlastný kostol dozrievala veľa rokov a musel
prísť rok, kedy sa myšlienky
začali stávať skutočnosťou.
Rok 1990 priniesol našim veriacim obrovskú radosť a očakávanie: 22. 4.
posvätil Svätý otec Ján Pa-

V. Briš

14. 6. 2004 Letecký pohľad na obec Sihelné
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390. Výročie založenia
obce Sihelné
Vážení hostia, rodáci
a spoluobčania!
Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na
zastavenie sa a zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti.
Výročie obce je sviatkom
a dôvodom uvedomiť si
spolupatričnosť k miestu,
kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili, a ktoré odkážeme budúcim generáciám.
Každý máme k tomuto kraju, prostrediu, k tejto obci, nejaký konkrétny
vzťah, niečo veľmi osobné, čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili a bývajú
možno stovky kilometrov
ďaleko, ale v srdciach sú
Sihelňanmi. Iní sa tu narodili, prežili tu celý svoj
život a Sihelné je pre nich
celým svetom. A sú tu aj
takí, ktorí nie sú rodákmi,
ale prišli sem, niečo im tu
učarovalo a Sihelňanmi sa
stali s radosťou.

Chcel by som vyjadriť
vďaku všetkým, ktorí sa počas 390. rokov trvania obce
Sihelné pričinili o to, aby bola obec krajšia, aby fungovala , ale aby o nej vedeli aj mimo jej územia. Vďaka patrí
spoluobčanom, ktorí sa podieľali v oblasti kultúry, folklóru, náboženstva , športu, dobrovoľníctva, riadenia
obce, výstavby...
Bez histórie by sme boli
nikým.
Aj naša generácia zdedila
tento krásny kus zeme, nielen preto aby tu žila, ale aj
preto, aby ho chránila a zveľaďovala. Obec sa však nemôže rozvíjať len tak, sama od seba. Jej rozvoj je vecou občanov, cestou spolupráce, spoločného záujmu,
vzájomnej pomoci a solidarity. Naše problémy a starosti musíme riešiť len my.
Sme odkázaní na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Učí

nás to história a sme povinní učiť to aj naše deti.
Vážení spoluobčania,
milí rodáci,
dovoľte, aby som obci Sihelné k jej jubileu zaželal
do ďalšej budúcnosti všetko najlepšie. Želám jej, nech
ju obchádzajú vojny, choro-

by, prírodné katastrofy
a iné nešťastia. Želám jej,
nech sa stále rozvíja a napreduje. Želám jej pozitívnou energiou nabitých
a usmiatych občanov. Želám jej, nech je tým najlepším miestom pre život,
ktoré s radosťou považujeme za svoj domov.
starosta obce
Mgr. Ľubomír Piták
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sa aj náboženstvo, ale učitelia nás od neho odhovárali
a rodičom tvrdili, že nás nezoberú na strednú školu. Ja
som objavil čarovnú vetu, čo
zaberala počas celých mojich
štúdií: „Pochádzam z robotníckej triedy, môj otec je drevorubač…“ Písal som ju do životopisu a je zaujímavé, že toto: „môj otec je drevorubač“ zaberalo…

Don Jozef Luscoň
Pri príležitosti okrúhleho výročia nášho rodáka don Jozefa Luscoňa som mu položila pár otázok. Zároveň sa pripájame ku gratulantom a prajeme veľa Božieho požehnania
a zdravia.

1960

išli pozerať hokej, tak jedna
zo základných otázok znela: „A vidno puk?“ Tak totiž
obraz zrnil a hokejista za sebou ťahal pár „duchov“ – teda mal veľa siluet. Hokej sme
u strýka „dopozerali“, lebo
keď sme raz prehrali s Rusmi, strýko od zlosti hodil televízor do snehu. Veru bolo to vtedy zaujímavé… Nuž
a takýchto príhod z detstva
mám veľmi veľa a zdá sa mi,
že by ich bolo dobre aj spísať, aby sa na našich predkov
a ich lopotenie nezabudlo.

1. Aké bolo vaše detstvo?
» Moje detstvo bolo nádherné. Dýchali na mňa ešte „staré“ časy, goralské zvyky, zaujímaví ľudia, nádherná príroda, svet plný tajomstiev…
Otec bol drevorubač, takže
ma často ťahal do lesa. Mama bola domáca, starala sa
o nás a statočne pracovala
okolo domu i na poli. Život
mal rytmus podľa toho, čo
bolo treba robiť vonku: sadiť zemiaky, prekopávať ich,
rušať, okopávať… Nuž a táto robota bola popretkávaná náboženskými sviatkami, oddychom, chodením
do prírody… To nám vtedy
k šťastiu postačilo.
Potom sa objavil televízor
– strýko Jozef ho mal medzi
prvými v dedine. Keď sme

2. Spomínate si na základnú školu? Aký bol z Vás žiak?
Do školy som išiel o rok skôr.
Jeden z dôvodov bol ten,
že: „Skôr pôjdeš do života, skôr
budeš zarábať…“ :-). A môžem skonštatovať, že sme
boli aj mimoriadny ročník.
To som si uvedomil až neskôr, a to z toho dôvodu, že
z deviatky sme išli na stredné školy myslím, že až trinásti. Predtým sa na to odhodlal len jeden – dvaja z triedy… Nuž a učenie? To mi išlo. Pán mi dal dar rýchlo sa
učiť… V tom čase sme stavali dom, takže bolo treba pomáhať. Pamätám, že básničky som nemal rád a často
som ich držal v kapse a tlačil
fúrik, aby som sa opäť pozrel
na text a tak sa učil… Učilo

3. Ako si spomínate na Vaše
ďalšie štúdia?
Donedávna som tvrdil, že
som večný študent. :-). Nastúpil som na gymnázium
do Námestova. Prijímacie
skúšky z matematiky som robil u profesora Jozefa Sobotu. Bolo mi zvláštne, že sa
ma spýtal, či chodím do kostola. Priznal som sa, že áno
a po čase ma Ferdo Kubík
priviedol na jeho byt. Tu sa
schádzali aj iní študenti. Boli
to také náboženské schôdzky. Mal veľa kníh a ja som hltal jednu za druhou. Ale to,
že je tajný kňaz, salezián, to
mi nepovedal. Pozýval ma
aj na duchovné obnovy a to
mi veľmi pomohlo. Vykonával som si tam dobré spovede, čo ma v tom čase podržalo, nakoľko sa môj život v dedine uberal medzi klasickým
trojčlenom: futbal, kostol,
krčma. Našťastie, naši ma
držali nakrátko a prišiel čas
rozhodnutia,
čo ďalej.
Z gymnázia som mal
ponuku študovať vojenskú medicínu do Hradca Králové,
no
odmietol som. Rozhodol som sa
ísť do Košíc
na
Elektrotechnickú fakultu Vysokej
školy technickej. So školou
som opäť nemal problém,
i keď som jej
venoval veľa
času. Hnacím
motorom bola aj myšlien-

Príbeh zo života rodáka
ka: „Predsa sa nevrátim do dediny s hanbou... Čo by na to ľudia povedali.“ V posledných
ročníkoch som rozmýšľal
už aj na ženbu, ale akosi stále neprichádzala tá „pravá“
dievčina.
4. Ako sa zrodilo vaše kňazské povolanie?
Aj v Košiciach som chodil
na tajné stretká. Ale povolanie ku kňazstvu som stále necítil. Učenia bolo veľa, Orava ďaleko, a tak som
si kládol hlbšie otázky okolo svojho života. Až prišlo na otázku zmyslu: „Čo tu
má v živote zmysel?“ A pamätám sa, ako sa mi v mysli vyjavila jasná myšlienka: „Keby
sa dalo, išiel by som za kňaza...“
Ale vtedy sa z vysokej školy na teologickú fakultu prestúpiť nedalo. No Pán si ma
našiel a na jedných duchovných cvičeniach, pri škrabaní zemiakov povedal istý
salezián: „Z teba by bol dobrý kňaz.“ Ja som prekvapene skríkol: „Zo mňa? A to sa
dá?“ A on na to: „A ty o tom
nevieš?“ „Nie!“ A položil mi
ešte jednu otázku: „Rád sa
modlíš?“ Cítil som, že od tejto odpovede závisí moja budúcnosť. Nesmel som klamať. Vyšlo zo mňa: „Ako kedy.“ A on ma chytil za šticu
vlasov a povedal: „Bude s teba

Príbeh zo života rodáka
dobrý kňaz.“ Zrazu sa naplnilo Písmo, v ktorom sa hovorí, ako istý človek našiel poklad na poli. Ja som bol ten
človek, ktorý ho práve našiel.
Vysokú školu som dokončil, začal som tajnú formáciu za kňaza, v roku 1988
zložil prvé rehoľné sľuby
a v júni 1991 som bol vysvätený za kňaza. Vo „výrobe“
som pracoval ako energetik
podniku osem rokov. Nuž
a keď padol komunizmus,
dal som sa na štúdia katechetiky v Krakove. Presunuli ma
do Bratislavy a tu som začal
spolupracovať s médiami.
A saleziáni ma poslali študovať túto problematiku do Ríma. Po troch rokoch som sa
vrátil. Teraz som pri Bratislave, pracujem s mladými,
rodinami i médiami a to je
všetko. :-).
5. Aký bol Váš vstup do tzv.
veľkého sveta?
To je taká zvláštna otázka.
Čo je veľký svet? :-). Ja žijem, čo
príde… Teda treba to správne
pochopiť. Pán Ježiš má s každým plán, on dáva človekovi inteligentné ponuky a človek by ich mal svojim svedomím rozlúsknuť… Aj v mojom prípade je to tak. Dal ma
do kontaktu s mnohými ľuďmi, točím sa stále okolo mladých, dávam si otázky, čo
potrebujú, ako sa im dá pomôcť… A podľa toho sa snažím konať. Poslal mi do cesty
médiá, tak som to s nimi skúsil. Videl som, že mladí potrebujú poriešiť mnohé veci, tak som začal písať knihy… Vediem tak trochu dobrodružný život s Ježišom.
A to je asi ten veľký svet. :-).
6. Máte plány do budúcnosti?
Mám a veľa. :-). Čoraz viac
si uvedomujem, že mnohé krásne veci sa nenávratne strácajú pod nánosom
nových myšlienkových prúdov. Mnohé hodnoty, ktoré
nás po stáročia držali „nad
vodou“, odhadzujeme a nekriticky preberáme nové štýly života. Chcel by som ešte
napísať zopár kníh, či natočiť nejaké dokumenty, ktoré
by upozornili na to, čo sa tu

Sihelník 2
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23. 7. 1991 Novokňaz vdp. Jozef Luscoň, rodák zo Sihelného – slávnostná
primičná sv. omša

deje. Čo nesmieme odhodiť,
opustiť, zanechať… Lebo sú
to životodarné pramene pre
život. Chcel by som upozorniť na „múdrosť“ života i ako
si udržať „zdravý“ rozum.
Nuž a napokon by som ešte rád zosumarizoval svoj život, „upratal“ za sebou a potom sa už len tešil na stretnutie s Pánom Ježišom a jeho
Matkou Máriou.
7. Čo pre Vás znamená
Sihelné?
Keď sa ma niekto pýta, odkiaľ som, hovorím: „Z Oravy, zo Sihelného…“ Väčšina nevie, kde to je, a tak im to povysvetľujem… Rád zviditeľňujem náš kraj, našu dedinu. Sihelné je pre mňa najmilší kút na svete. Prináša
mi pohladenie duše. Vo dvore máme drevenicu, v ktorej som sa narodil a na ktorú sa mi viažu tisíce spomienok. Vedel som asi o dvadsiatich miestach, na ktorých
rástli májovky, o päťdesiatich, kde som chodil zbierať hríby, viem o miestach,
kde sú aj teraz hady, spomínam na hniezdo, v ktorom hniezdila sova… A rád
si tieto miesta sám, v tichu,
prípadne s dobrou hudbou
prejdem. Lebo vtedy sa čosi
neopísateľné uvoľňuje v mojej duši, cítim blízkosť Boha,
zmysel toho, čo robím a môžem spomínať na ľudí, ktorí
tu u nás žili… Sihelné je pre
mňa balzam na dušu.

8. Čo by ste odkázali dne
šným mladým ľuďom?
Ponajprv chcem poznamenať, že máme nádherných mladých ľudí. Chodím
po Slovensku a vidím rôzne
typy mladých… A náš, oravský génofond je veľmi zdravý. Som však aj znepokojený,
lebo neskôr sa to kdesi trochu zbabre. Príčin je viacej…
Mladí nemusia pracovať, sú
akísi pohodlní, menej odolní voči ťažkostiam… Spomínam si, ako na hornom konci našej dediny dvaja chlapi celý život spali v maštali,
na bydle nad kravami. Príde mi to na um najmä vtedy,
keď vidím, ako sa dieťa rozplače, že nechce spať v modrom pyžame ale v zelenom…
Neuveriteľné, kam sme dospeli. Aby sme si rozumeli, ja nie som proti pokroku,
vďaka Bohu, že to máme…
Avšak veci treba vidieť širšie a v súvislostiach. Okrem
prírodných zákonov máme
aj duchovné. A ak tie nepoznáme, ak ich nabúrame, zákonite musíme trpieť. Jeden
z nich je, že „živočíšny“ človek – teda taký, ktorý len túži po slasti, pôžitku nerozvinie v sebe zmysel pre duchovno. Neuvidí duchovné
veci, ktoré prinášajú omnoho väčšiu slasť i radosť zo života. A preto sa mi zdá, že
u nás rastie blahobyt, avšak
nie radosť zo života a radosť
z viery. Viera ubúda. Takže
prvý odkaz pre všetkých je:

Nezabudnite mať v sebe zmysel pre „duchovno“ a rozmýšľajte, ako ho prebudiť u mladých!
Po druhé: Zdá sa mi, že
vôbec nepočítame s tým, že
večnosť a realita tvorí jednotu. Že neviditeľné veci,
o ktorých hovorí Ježiš sú reálne. A preto by som všetkým prial, nech sa rozvinú
tým smerom a nech s večnosťou počítajú ako realitou,
ktorá je tu a ktorá nás aj čaká. Z toho vyplývajú otázky zmyslu: „O čo tu vlastne
na tejto zemi ide? Treba mi to
k spáse?“
Samozrejme, prajem vám
veľa opravdivej radosti zo života a ďakujem vám za všetko, čo ste pre mňa urobili.
S pozdravom ostáva váš
rodák, don Jozef Luscoň.
Rozhovor
pripravila Ľ. Nováková
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XX VII. Folklórne slávnosti
pod Pilskom a Babou Horou
Už 27. krát sa 21. júla 2019 stretli Gorali z Oravy a z Poľska. Program sa začal o 10.
hod. vozovým sprievodom obcou, pokračoval slávnostnou svätou omšou za nositeľov
tradícií.

VIAC foto
» www.obecsihelne.sk

Samotný program otvoril starosta obce Sihelné
Mgr. Ľubomír Piták o 13. hodine.
V programe V Sihelnom
veselo sa predstavili detské folklórne súbory Sihelček zo Sihelného, Kašunka z Rabčíc, Veľká Magurka z Oravskej Lesnej, Kozjeglowy z Poľska, heligonkári spod Babej hory a detské ľudové hudby. Prišli hos-

tia zďaleka i zblízka bol názov programu hostí, ktorí sa
predstavili o 14.00. Vystúpili v ňom folklórne súbory z poľskej Milowky, Valaš-

ský vojvoda s ľudovou hudbou z Kozlovíc na Morave,
Stavbár zo Žiliny. Od 15 30
v programe Obrázky života predstavili svoj repertoár
Rabčičanka z Rabčíc, Mútňanka z Mútneho, speváčky
zo Sihelného, Ľudová hudba
Jozefa Jagelku z Rabčíc a ľudové hudby zo Sihelného.
Vystúpenie narušil silný dážď.
Súčasťou folklórneho festivalu bol bohatý sprievodný program. V amfiteátri boli
pripravené tvorivé dielne pre
deti a pre všetkých návštevníkov jarmok ľudových remeselníkov.
Sviatok ľudovej kultúry
beskydských Goralov pripravila obec Sihelné a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Festival, ktorý
je súčasťou Oravského folklórneho leta 2019 podpo-

ril Fond na podporu umenia
z verejných zdrojov.
Vďaka za prípravu patrí
aj všetkým zamestnancom
obecného úradu a kultúrnej
komisii, ktorá dohliadala na
plynulý priebeh slávností.
Ľ. Nováková
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Erko opekačka
Po upršanom máji sa naši erkári rozhodli zorganizovať
opekačku.
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Slniečko sa síce trošku
skrývalo za mrakmi, ale na
dobrej nálade nám tým neubralo.
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A tak sa viac ako 40 detí 10. júna vybralo k „Titusovi“, kde už animátori pripravili ohnisko a naše obľúbené hry.

Už teraz sa tešíme na ďalšie
stretko a ďakujeme za pekne
strávený čas.

Našu CZŠ a obec Sihelné
zastupoval Blažej Stašš spolu
s pani učiteľkou. Spomedzi
všetkých účastníkov sa Bla-

žej umiestnil ako najlepší riešiteľ a dostal prvú cenu. ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu.

LEONARDO 2019
Už 23. ročník vedomostnej súťaže žiakov základných škôl zo Slovenska
a Poľska sa 10. mája 2019

konal v Rabčiciach. Zúčastnilo sa približne 50 žiakov
z obcí a gmín spod Babej
Hory.
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Uznesenia zo zasadania
Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (OZ), ktoré sa
uskutočnilo 24. 5. 2019 o 16 00
hodine v zasadačke obecného
úradu Sihelné (OcÚ) – skrátené.
A. Berie na vedomie:
1. Hospodárenie a čerpanie
rozpočtu Obce Sihelné za rok
2018.
2. Správa o hospodárení Príspevkovej organizácie Obce
Sihelné – drobná prevádzka
za rok 2018.
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sihelné a príspevkovej organizácie
za rok 2018.
4. Prehľad a správy kontrolóra o vykonaných kontrolách
za obdobie I. štvrťroka 2019.
5. Majetkové priznanie za rok
2018 starostu obce Mgr. Ľubomíra Pitáka.
6. Žiadosť Moniky Zboroňovej a Miroslava Zboroňa, Sihelné …, o odkúpenie obecného pozemku.
7. Žiadosť Tomáša Staša
a Mgr. Anny Stašovej, Sihelné
…, o odkúpenie obecného pozemku.
8. Žiadosť Anny Pitákovej
a Mariána Pitáka, Sihelné …,
o odkúpenie obecného pozemku.
9. Žiadosť Marcely Vronkovej
a Stanislava Vronku, Sihelné
…, o odkúpenie obecného pozemku.
10. Odkúpenie pozemkov pod
novú cestu na nižnom konci.
D. Ukladá:
1. Na najbližšie zastupiteľstvo
pripraviť všetky zmluvy ohľadom vody.
2. Zvolať stavebnú komisiu,
aby išli osobne pozrieť pozemky uvedené v žiadostiach o odkúpenie a ich možné využitie
pre obec.
E. Schvaľuje:
1. Doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Sihelné.
2. Záverečný účet Obce Sihelné za rok 2018.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

Sihelník 2

4. Návrh VZN 1/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Sihelné.
5. Vytvorenie rezervného fondu vo výške 79 443,29 €.
6. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na rekonštrukciu KD, na chodníky, rekonštrukciu MŠ v sume
60 000 €.
7. Žiadosť Lýdie Bujnovej, Sihelné …, o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
8. Žiadosť Viery Habinovej,
Sihelné …, o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
9. Žiadosť Kataríny Luscoňovej, Sihelné …, o prenájom bytu v bytovom dome 485 na dva
roky.
10. Žiadosť Lukáša Ptačina,
Klin, …, o prenájom bytu v bytovom dome 215 na jeden rok.
11. Žiadosť Marty Kozákovej,
Sihelné …, o osvetlenie prístupovej cesty k rodinnému domu.
12. Žiadosť o výmenu poškodených panelov na panelovej
ceste pri tabuli Oravský dvor.
13. Zakúpenie
inventáru
do školskej jedálne.
14. Zakúpenie a kalibrácia
teplomerov v ŠJ.
15. Schvaľuje odmenu 100 €
v hrubom ročne pre Mgr. Ľubomíru Novákovú za úpravu
Sihelníka.
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť správcov lesných
pozemkov – Urbár Námestovo, Klin, Rabča, Or. Veselé.
a miestnych spracovateľov dreva o zníženie poplatku za prejazd po účelovej komunikácii
Hlavná cesta – Kaplnka, t. j.
Veselovská cesta.
2. Žiadosť pána Jaroslava
Rusnáka, Sihelné, o odpustenie platby faktúry za vodu z roku 2017.
3. Neschvaľuje sa návrh
na zníženie limitu z 20 000 €
na 10 000 €, s ktorými môže
starosta disponovať.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
Uznesenia zo zasadania OZ,
ktoré sa uskutočnilo 21. 6.

2019 o 1530 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné.
A. Berie na vedomie:
1. Námietku Albína a Marty
Kekelákovej, Sihelné …, voči
odpredaju obecného pozemku
Mgr. Anne Stašovej a Tomášovi Stašovi, Sihelné ….
2. Námietku Juraja Rusnáka,
Oravská Polhora …, voči odpredaju obecného pozemku
Marcele a Stanislavovi Vronkovi, Sihelné… .
3. Žiadosť Moniky Zboroňovej a Miroslava Zboroňa, Sihelné …, o odkúpenie obecného pozemku.
D. Ukladá:
1. Zvolať v septembri vlastníkov pozemkov, kde by mala byť
trasa vodovodu.
E. Schvaľuje:
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné.
2. Program odpadového hospodárstva Obce Sihelné na roky 2016 – 2020.
3. Žiadosť Miroslava Ľudmu,
Sihelné …, o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky.
4 Žiadosť Alexandra Rudolfa
Vnenčáka a Viktórie Kozákovej, …, Rabča, o prenájom 1 izbového bytu.
5. Žiadosť Martina Kovalíčka,
Sihelné, o vykonávanie funkcie poslanca bez nároku na odmenu.
F. Neschvaľuje:
l. Žiadosť Tomáša Staša
a Mgr. Anny Stašovej, Sihelné
…, o odkúpenie obecného pozemku.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
Uznesenia zo zasadania OZ,
ktoré sa uskutočnilo 9. 8.
2019 o 1500 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné – skrátené.
A. Berie na vedomie:
l. Správu z kontroly dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z.
o obmedzení platieb v hotovosti za polrok 2019
2. Stanovisko kontrolóra k prevereniu podmienok na prijatie
úveru
3. Žiadosť Albína Skurčáka,

Samospráva obce

Sihelné 51, o odkúpenie obecného pozemku
4. Upravenú faktúru OVS, a. s.
v sume 6 933,96 € bez DPH
5. Pripomienky ku prevádzke príspevkovej organizácii
D. Ukladá:
1. Upraviť plochu pri pánovi
Kohutiarovi do konca augusta
2. Doložiť doklady ohľadom
obstarávania v bytovej jednotke 485
E. Schvaľuje:
1. Doplnenie programu rokovania OZ
2. Schvaľuje dofinancovanie
projektu teplovodu do bytovej
jednotky 485 a navýšenie finančných prostriedkov na nadstavbu Materskej škôlky
3. OZ podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie
Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len „úver)
vo výške 100 000 € na 1 rok,
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžová 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK202037254
4. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálového výdavky, na rekonštrukciu
KD v sume 35 171,44 €
5. Schvaľuje prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska
6. Žiadosť Brišákovej Agnesy,
Sihelné 485/5, o predĺženie nájomnej zmluvy na dva roky
7. Žiadosť Mazuráka, s. r. o.,
Sihelné…, o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky v budove PZ
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť Moniky Zboroňovej a Miroslava Zboroňa, Sihelné…, o odkúpenie obecného pozemku.
2. Žiadosť Jozefa Bubliaka,
Kožušníkova…, Rabča, o odkúpenie obecného pozemku
3. Žiadosť Františka Pjonteka, …, Tvrdošín, o odkúpenie
obecného pozemku
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
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Sv. Hubert, oroduj za nás!
Tohtoročná, slnkom zaliata, prvá septembrová nedeľa – 1. 9. 2019, sa stala tradičným
dátumom organizovania akcie Obecným poľovníckym združením, venovanej úcte
svojmu patrónovi Sv. Hubertovi.

Všetci sympatizanti poľovníctva a prírody, ktorí prijali ich pozvanie a prišli na príjemné miesto k tabuli Sv. Huberta „za dedinou“ obklopení našou prekrásnou sihelnianskou prírodou, kde sme mohli vnímať samých seba, ako jej súčasť, sme dôstojne svätou
omšou oslávili nášho Stvoriteľa a poďakovali za všetky
jeho dary, ktoré nám so štedrosťou cez prírodu ponúka. Za zvukov poľovníckych
fanfár, s pokorou a úctou,
ktorá všetkým darom prináleží, sprievod poľovníkov
odovzdal dary – uloveného srnca, lesné plody, ryby,
byliny, chlieb a víno. Po povzbudivých slovách duchovného otca sme všetci ďakovali za dar života, zdravia a za
všetky možnosti úžitku a oddychu, ktoré nám príroda
ponúka. Osobná účasť závisí
od vzťahu jednotlivcov k tradíciám a od toho, ako si poľovníctvo a samotnú prírodu
vážime.
Podľa tradície „jagerských regúl“ sv. Huberta

sme mohli všetci prijať pozvanie na výborný poľovnícky guláš, chladné občerstvenie, ako aj chutné sladké
dobroty, o ktoré sa postarali manželky, „nežnejšie polovičky“ , poľovníkov. Atmosféru akcie využili organizátori na poďakovanie a zablahoželanie dlhoročnému členovi, poľovníkovi a jednému
zo zakladateľov PZ Sihelné,
p. Jozefovi Bjelákovi, k jeho významnému životnému
jubileu – 80 rokov. Poľovníci zdôraznili, že táto krásna
záľuba si vyžaduje úprimnú
lásku k prírode, veľa času,
odriekania z pohodlia domova, fyzickú kondíciu a sa-

mozrejme nemalé finančné investície, ale na druhej
strane odmenou im je pobyt
v prírode, relax, stretávanie
s priateľmi na brigádach aj
na poľovačkách, rozprávanie zážitkov.
NIEČO O POĽOVNÍCKEJ
ETIKE
Poľovnícka etika zahŕňa písané i nepísané pravidlá,

zvyky a obyčaje, ktoré síce nemusíme, ale chceme
dodržiavať. Podľa etického
kódexu – Poľovník je predovšetkým ochranca zveri, ktorý dodržiava predpisy
a čas lovu, puškou zasahuje
vždy uvážene, loví čo najhumánnejším spôsobom, aby
zver netrpela. Strieľa len na
vzdialenosť primeranú oku,
situácií. Dbá na bezpečnosť
iných i vlastnú. Neloví zajaca na ležisku, pernatú zver
na zemi ani vo vode. Poranenú zver sa snaží čo najskôr
bezpečne dohľadať. Vzdá
Pokračovanie na s. 10
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Sv. Hubert, oroduj za nás!
Dokončenie zo s. 9
potrebnú úctu ulovenej zveri. Poľovník sa má vyznačovať sebadisciplínou, skromnosťou a pokorou. Patríme
k tým, ktorí pre ďalšie generácie chránia a zveľaďujú,
čo nám predkovia zanechali. Prostredie, v ktorom žijeme my a naša zver sa prudko mení, ale žiaľ k horšiemu.
Poľovnícke tradície sú ne-

odmysliteľnou súčasťou našej národnej kultúry. Naše
PZ sa snaží dodržiavať chovateľské zásady a tradície, ku
ktorým patrí, že zver sa loví výberovo, čo treba chrániť, to chránime. Dáme si záležať na výradoch zveri, preukázaní poslednej úcty, pasovaní za lovcov, na poľovníckych signáloch a podobne. K tomu je potrebná spo-

lupráca všetkých členov a čakateľov PZ.
Podľa zákona č. 225 je „Poľovníctvo hospodárska a kultúrna hodnota. Je odvetvím
poľnohospodárskej a lesnej
prvovýroby, ktoré zámernou hospodárskou činnosťou
sleduje riadny chov, ochranu a lov zveri, ako aj hospodárske zhodnotenie ulovenej
zveri.“ Zjednodušene poľov-

níctvo vieme nahradiť slovami – chov, ochrana, selekcia,
tradícia, ale aj priateľstvo, zážitok, jednota a úcta.
Oceňme prácu organizátorov z radov poľovníkov
a pokračujme v tomto trende.
LOVU A LESU ZDAR!
Anton Chudiak
(osvetár PZ Sihelné)

Ženy zo Sihelného
získali 1. miesto

Jednota dôchodcov
informuje
Opäť sme sa zapájali do rôznych akcií.
Naši športovci reprezentovali náš klub na stolnotenisovom turnaji v Rabči a na letných športových hrách v Námestove.
Stretávame sa s našimi priateľmi pri rôznych príležitostiach. Deň matiek sme oslávili
vo Vavrečke.
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme sa stretli na chotári
pri kaplnke na ceste do Oravského Veselého so seniormi
z Oravského Veselého a Rabče.
Pán farár slúžil pobožnosť a po
nej sme mali pripravený chutný guláš.

Putovali sme k svätej Filoméne a na horu Butkov. V kúpeľoch Dudince sme si poliečili
naše boľavé kĺby.
Relaxovali sme aj v termálnom kúpalisku v Oraviciach
a Chocholove.
Na sviatok sv. Petra a Pavla
naši kuchári uvarili chutný guláš za dedinou. Tam sme si zaspievali a pospomínali na našu
mladosť.
Dňa 8. septembra sme sa
zúčastnili na VI. ročníku Spievajúcich seniorov V Rabči (viď
fotografia)
J. Fernezová

V sobotu od 21 30 hodiny
24. 8. 2019 – 25. 8. 2019 sa po
prvýkrát v Rabči prebehla v
športovom areáli Gaceľ náročná nočná hasičská súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár
predsedu DHZ Rabča.“
Súťaže sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z Rabče a obcí hornej Oravy. Táto súťaž sa
uskutočnila v noci v čase od
22 45 do 1 30ihneď po skončení
nočného VII. kola Hornooravskej ligy (viď video: https://youtu.be/CWty1PSe55o).

VIAC » video:
https://youtu.be/-V57xKY2d2Q

Nočnej súťaže v požiarnom útoku na čas sa zúčastnili aj dobrovoľní hasiči zo Sihelného a súťažili v kategórii muži aj ženy.
V  kategórii ženy vyhrali
ženy zo Sihelného 1. miesto.
Gratulujeme.
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Sviatok hasičov
Dňa 18. 7. 2019 bol dôležitým sviatočným dňom pre našich
dobrovoľných hasičov. Dostali sa im do rúk kľúče od repasovanej Tatry.
Kľúče odovzdal predsedovi DHZ v Sihelnom Jozefovi Majkútovi plk.Ing.Jaroslav Ksapusniak, riaditeľ
HZZ v Žiline, spolu s okresným riaditeľom Ing. Petrom
Bakaľom.

Priniesli aj mimoriadne
povýšenie pre člena DHZ
Petra Chudiaka, navrhnuté starostom obce Mgr. Ľubomírom Pitákom, za angažovanosť a pomoc pri repasácii.

Po hlavnej časti bolo pre
všetkých pripravené pohos-

Svätá omša za členov hasičského zboru
Hasičská zbrojnica je znakom toho,že v obci nechýbajú
odvážni a obetaví ľudia.
Po zaznení sirény okamžite
prerušia svoju činnosť či odpočinok a bežia pomáhať iným pri
požiari alebo živelnej pohrome.

Často nasadzujú vlastné životy,
ale nie sú vtom sami. Ochrannú
ruku pri zásahoch drží nad nimi svätý Florián, ktorý je patrónom hasičov a záchranárov.
Rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou
a v pravej s nádobou na vodu,

ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Raz v roku, v máji,
sa jeho socha vyníma na čele zástupu hasičov našej obce od požiarnej zbrojnice až do kostola.
Tento rok to bolo v nedeľu 5. mája, keď sa konala slávnostná svätá omša pri príleži-

tenie v zasadačke obecného
úradu.

tosti sviatku svätého Floriána.
Zúčastnili sa na nej nielen dobrovoľní hasiči, ale aj hasičky
zo Sihelného.
Vdp. farár Patrik Ondáš
na konci svätej omše všetkých
hasičov požehnal a poprial im
čo najmenej zásahov.
VIAC foto
» www.obecsihelne.sk
PaedDr. Mária Kornhauserová
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Z malého zrnka strom
Prvý augustový týždeň sa 60 detí rozhodlo stráviť spoločné chvíle na letnom tábore, ktorý pre nich zorganizovali
naši erko animátori.

Témou tábora bolo:
Z malého zrnka strom.
Každý deň sa niesol v duchu vlastností, ktoré zrnko pri svojom raste potrebuje: spolupráca, otvorenosť, tvorivosť, komunikácia
a dôvera. Spoločnou modlitbou v skupinkách sme sa
zverili pod Božiu ochranu
a s chuťou sa pustili do plnenia úloh, ktoré rozvíjali naše talenty (zrnká). Niektoré sme plnili samostatne
– chôdza na choduliach, jedenie cukríkov v šľahačke…,
niekedy sme potrebovali pomoc kamaráta – jedenie jogurtu a kozmetické úpravy, no a samozrejme, našli
sa aj úlohy, ktoré sme mohli
splniť len ako celá skupina
– plachtobus, Popoluška, vybíjaná či divadielko. Ku každému táboru patrí nočná hra
a stráženie pokladu, ktoré
nám nedalo celú noc oka zažmúriť, no aj napriek obrovskej snahe, sme ráno zistili, že

ten náš poklad zmizol,
a tak prišlo na rad pátranie. Najdetektívmi boli Suché psy, ale zahanbiť sa nedali ani ostatné
skupinky: Nerieš, Francúzske zemiaky a Korunní. Pekné počasie
nás vytiahlo aj na turistiku, ktorú sme spojili
s kúpaním sa v Oravskej
priehrade. Tento deň sme
zavŕšili svätou omšou pod
hviezdnatou oblohou pri vatre, za čo patrí vďaka nášmu

pánu farárovi, ktorý nás sprevádzal počas celého týždňa.
Bol to čas plný smiechu, zá-

bavy a radosti… A už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.
J. Jarošová

Samospráva obce

Sihelník 2

13. strana /10. 9. 2019

Vernisáž
Dňa 5. 7. 2019 sa vo veľkej zasadačke na Obecnom úrade v Sihelnom konala vernisáž dvoch rodáčok zo Sihelného Evy
Matisovej a Jany Luscoňovej. VIAC ukážok rozmanitých výtvárnych diel je na » www.obecsihelne.sk

Myšlienka spoločnej výstavy skrsla už dávno a za to,
že sa nám podarila realizovať, ďakujeme starostovi obce a všetkým ochotným ľudom, ktorí nám pri tom pomohli.
Jana Luscoňová vyštudovala Strednú umeleckú školu v Nižnej a vysokú školu
v Ružomberku, aprobáciu
História – Výtvarná výcho-

va. Sama autorka diel hovorí, že každý z nás dostal do
vienka od Pána Boha talent,
a preto by sme ho mali využívať a ukázať, čo je v nás
skryté. Ďakuje za podporu rodine, priateľovi a kamarátom. Bez nich by nebola tam, kde je dnes. Inšpiráciu berie najmä z prírody. Zbožňuje kvety, a preto
ich nájdete takmer na každom jej obraze. Pri motí-

voch kvetinových venčekov
a partách sa inšpirovala predovšetkým ľudovými zvykmi a tradíciami.
Ja, rodáčka zo Sihelného
žijúca v Nitre, som vyštudovala strednú školu v Ružomberku, vysokú školu v Ružomberku a v Nitre, odbor
Textilný dizajn a Predškolskú a elementárnu pedagogiku. Maľujem hlavne pre ra-

dosť a umenie je pre ňu určitou formou relaxu. Každý môj obraz je jedinečný
v tom, že súvisí s mojou momentálnou náladou a spája kontrast farieb v rôznych
prírodných motívoch.
Veríme, že toto nebola naša posledná spoločná výstava Ak ste výstavu navštívili a páčila sa Vám , sme radi
a už vopred Vás pozývame
na ďalšiu.
E. Matisová
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Už bolo po sviatku, to však
neubralo nič na dôležitosti tejto peknej akcie.

Jánska vatra
Dňa 29. 6. 2019 sa o 21. hod.
opäť zapálila vatra.

Posvätenie multifunkčného
ihriska
Zapáleniu predchádzalo posvätenie multifunkčného ihriska, rôzne športové aktivity
pre deti, pivko a guľáš pre dospelých.
Vďaka za prípravu akcie
patrí našim dobrovoľným hasičom.
Pokúsime sa zabojovať
o postup do 7. ligy, čo sa nám
v minulej sezóne nepodarilo.
Čo sa týka mládeže, dúfame, že
dorastu sa bude dariť lepšie ako
v minulej sezóne. Od žiakov im
pribudlo 5 hráčov. U žiakov to
bude náročné po odchode ťahúňov. Snáď ich nahradia noví hráči a podarí sa im hrať tak,
ako v minulom ročníku.

Futbal
V letnej prestávke sa v našom
klube neudiali žiadne výrazné zmeny.
Podarilo sa nám získať
dvoch hráčov na hosťovanie.
Dúfam, že naša hra a výsledky pritiahnu divákov na zápasy.

VIII. liga DOUBLE STAR BET
1. Lokca
4 3 1 0 12:3 10
2. Krušetnica 4 2 1 1 9:7 7
3. Ťapešovo 4 1 2 1 10:7 5
4. Sihelné
4 1 2 1 8:6 5
5. Lomná
4 1 2 1 7:5 5
6. Sed. Dubová 4 1 2 1 7:7 5
7. ŠK Bziny
4 1 0 3 1:12 3
8. ŠK Sedem 4 0 2 2 3:10 2
VI. liga U19 sk. A
1. Vitanová
2 2 0 0 14:0
2. Trstená
3 2 0 1 16:8

6
6

Akí sú dnešní mladí ľudia?
Mladí ľudia boli v západnom svete nositeľmi generačnej
zmeny. V štyridsiatych rokoch bojovali v druhej svetovej
vojne, od šesťdesiatych rokov bojovali za ľudské práva a rodovú rovnosť. V socialistickom bloku boli možnosti režimom výrazne obmedzené. V Nežnej revolúcii však študenti zohrali podstatnú úlohu.
Čo zmení dnešná generácia
mladých?
Majú prehľad, majú prístup
k nekonečnému množstvu
informácií. Majú však aj vytrvalosť, aby svoje ciele dosiahli?
Žiadna iná povojnová generácia nevyrastala v takom

bezpečí a s takým arzenálom možností ako dnes. Až
fanaticky dbajú na seba, pri
životných rozhodnutiach sa
správajú veľmi opatrne. Vyznačujú sa menšou rebéliou,
sú viac tolerantní k menšinám.
Na druhej strane, žiadna
iná skúmaná generácia ne-

3. Tvrdošín
4. Sihelné
5. Novoť
6. Nižná

3
3
3
2

20
20
00
00

1 12:7
1 7:9
3 1:12
2 2:16

6
6
0
0

IV. liga U15 sk. A
1. Podbiel
3 3 0 0 18:2
2. Vitanová
2 1 0 1 5:2
3. Novoť
2 1 0 1 7:5
4. Sihelné
3 1 0 2 4:11
5. Habovka
2 0 0 2 0:14

9
3
3
3
0

M. Ferneza
prežívala takú vysokú mieru pocitov osamelosti, izolácie a nenaplneného šťastia...
Prečo sú tínedžeri narodení po roku 2000, úplne iní,
než boli ich rodičia?
Skúsme sa viac doma rozprávať, hrať sa s deťmi, vynechať
mobily, televízor aspoň z nejakej časti dňa. A nechajme
deti pracovať, učme ich zodpovednosti, dajme im pocítiť
,že sú dôležité.
Dôverujme im.
Ono to prinesie časom svoje ovocie. Určite sa to oplatí.
Ľ.Nováková

Krúžky v šk. roku
2019/20
1. Lezecký krúžok
		 – p. uč. Bolibruchová
2. Žurnalista
		 – p. uč. Kutláková
3. Tvorivé písanie
		 – p. uč. Kutláková
4. Cvičenia zo SJL 9
		 – p. uč. Hajdučáková
5. Sihelček
		 – p. uč. Maslaňáková,
Masničáková
6. Divadelný krúžok
		 – p. uč. Nováková
7. Chemický krúžok
		 – p. uč. Chudjaková
8. Dejepisný krúžok
		 – p. uč. Pitáková
9. Zdravotnícky krúžok
		 – p. uč. Kutliaková
10. Spevácky krúžok
		 – p. uč. Fider
11. Halový futbal
		 – p. uč. Fider
12. Gymnastický krúžok
		 – p. uč. Kakačková
13. Anglická konverzácia
		 – p.uč. Strišková

Záujmy » BEZPEČNOSŤ
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Prevádzkový poriadok multifunkčného
ihriska v Sihelnom
Obec Sihelné na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR
SR č.138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva tento prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
1. Každý užívateľ je povinný
oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

ných na vstupnej tabuli na ihrisko zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca.

2. Na multifunkčnom ihrisku
je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je viacúčelové ihrisko prispôsobené.

9. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný vstupovať na ihrisko výhradne cez
vstupnú bráničku.

3. Multifunkčné
ihrisko
s umelým trávnatým povrchom je športová plocha určená výhradne na vykonávanie
rekreačných športov, ako sú:
mini futbal, nohejbal, volejbal,
tenis, hádzaná.

10. Vodenie zvierat na multifunkčné ihrisko je prísne zakázané!

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na multifunkčnom ihrisku je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie
viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti
– (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, príp. zamestnancov v rámci „firemných športových dní“).
5. Využívať multifunkčné ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania
interných pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.
6. Pre pohyb na ploche sa
musí používať len športová
obuv typu turf-, halová obuv,
botasky, tenisky. Je zakázané
používať tretry, kopačky, alebo inak upravené podrážky
s ostrými hrotmi.
7. Majiteľ multifunkčného ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie
užívateľa počas vykonávania
športovej činnosti na ihrisku.
Vstup na ihrisko a všetka športová činnosť je na vlastnú zodpovednosť.
8. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového
poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvede-

V  priestore športovej plochy
je zakázané:
• manipulovať na trávniku
a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami,
• manipulovať alebo používať
na ihrisku predmety s ostrými
hranami,
• vstup bicyklov, odrážadiel,
motoriek, štvorkoliek, automobilov a vstup na kolieskových korčuliach,
• vykonávať údržbu trávnika,
ak je vonkajšia teplota vyššia
ako 30° Celzia,
• šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok,
stĺpov alebo basketbalových
konštrukcií,
• hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená,
• poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo vybavenie ihriska športovým príslušenstvom.
Používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým.
• v areáli multifunkčného ihriska je prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických
nápojov vrátane toxických
omamných látok,
• na multifunkčné ihrisko je
zakázaný vstup so zmrzlinou,
nápojmi či potravinami.
Deti do 12 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska
len v sprievode svojich rodičov,
prípadne osoby – vedúceho,
ktorá je staršia ako 18 rokov.

Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný udržiavať
na viacúčelovom ihrisku a jeho
okolí čistotu, poriadok a nočný
pokoj od 22:00 hodiny.
V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne
nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovanie
areálu) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov ihriska.
Prevádzkové hodiny
multifunkčného ihriska
Pondelok – piatok:
8:00 hod. – 16:30 hod.
ZŠ s MŠ, individuálne rezervovanie záujemcami
16:30 hod. – 18:00 hod.
verejnosť, individuálne rezervovanie záujemcami
18:00 hod. – 22:00 hod.
rezervovanie záujemcami nad
18 rokov
Sobota – nedeľa, sviatky:
8:00 hod. – 12:00 hod. rezervovanie záujemcami nad 18 rokov
12:00 hod. – 16:00 hod. deti
a mládež do 18 rokov
16:00 hod. – 22:00 hod. rezervovanie záujemcami nad 18 rokov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny
operatívne upraviť.
Užívanie multifunkčného ihriska pre užívateľov s trvalým
pobytom v Obci Sihelné je bezplatné.
Cenník pre užívateľov bez trvalého pobytu v Obci Sihelné
je nasledovný:
8,00 €/za hodinu pri kolektívnych športoch
4,00 €/za hodinu pri tenise
Poplatok za používanie verejného osvetlenia: 2,00 €/za hodinu pre všetkých užívateľov
multifunkčného ihriska

Od poplatku za užívanie multifunkčného ihriska je oslobodená ZŠ s MŠ Sihelné.
Užívateľ si môže dopredu nahlásiť rezerváciu multifunkčného ihriska u správcu ihriska na telefónnom čísle, ktoré je
vyvesené vo vývesnej tabuli pri
vstupe na ihrisko.
Úhradu za prenájom multifunkčného ihriska je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie
nájomnú zmluvu a platba sa
uskutoční vopred.
BEZ VEDOMIA SPRÁVCU
JE VSTUP A POHYB
PO AREÁLI ZAKÁZANÝ!
Vstupom do areálu multifunkčného ihriska vyjadruje
každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom
a zaväzuje sa ním riadiť.
Za vlastníka a prevádzkovateľa:
Mgr. Ľubomír Piták, starosta
obce, číslo: 0911 527 434
Údržba areálu a prevádzka
multifunkčného ihriska:
Martin Fernéza, Sihelné 423,
číslo: 0907 304 633
Právnickej osobe, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok
môže starosta uložiť pokutu
do výšky 100 €.
Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov od dňa, kedy sa starosta
dozvedel o tom, kto sa porušenia dopusti, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie
pokuty.
Fyzická osoba, ktorá poruší
tento prevádzkový poriadok,
sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe
a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom
štátnej správy, resp. v prípade
blokového konania obcou.
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V ý r o k y
slávnych
„Životom vládne šťastie,
nie múdrosť.“ – Cicero
„Zásada strednej cesty
je najlepšia.“ – Cicero
„Mysli na to, aký je život
krátky.“ – Plautus
„Je sladké byť bláznom
v pravý čas.“ – Horatius
„Nemôžeme všetci všetko.“
– Vergilius
„Ľudská prirodzenosť túži
po nových veciach.“
– Plinius st.
„Zlá myseľ, zlý charakter.“
– Terentius
„Spôsob reči je obrazom
ducha. “– Seneca
„Aký je muž, taká je jeho
reč.“ – Seneca

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

Pozor!
Do 30. 10. 2019 posielajte fotografie kvetinových výzdob svojich domov.
Vyhodnotenie súťaže bude na vianočnom jarmoku.

Dátum
7. 9. 2019
8. 9. 2019
14. 9. 2019
14. 9. 2019
15. 9. 2019
21. 9. 2019
21. 9. 2019
22. 9. 2019
28. 9. 2019
28. 9. 2019
28. 9. 2019
5. 10. 2019
5. 10. 2019
6. 10. 2019
12. 10. 2019
13. 10. 2019
19. 10. 2019
19. 10. 2019
29. 3. 2020
5. 4. 2020
12. 4. 2020
19. 4. 2020

F u t balové z á pas y O Š K sihelné
Časť súťaže
Čas Domáci
VI. liga U19 sk. A – Základná časť (Liga)
1530
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1530 OŠK Lokca (A)
IV. liga U15 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1400 TJ Blatná Habovka
VI.liga U19 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1530 FK Nižná
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1530 OŠK SIHELNÉ
IV. liga U15 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1330 TJ Družstevník Vitanová
VI.liga U19 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1500 TJ Družstevník Vitanová
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1200 OŠK SIHELNÉ
IV. liga U15 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1330 OŠK SIHELNÉ
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1500 Športový klub Sedem (A)
VI. liga U19 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1500 OŠK SIHELNÉ
IV. liga U15 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1300 TJ ŠK Podbiel (A)
VI. liga U19 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1430 ŠK Tvrdošín
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1130 TJ Tatran Krušetnica (A)
VI. liga U19 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1430 FK Slovan Trstená (A)
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť(Liga)
1430 OŠK SIHELNÉ
IV. liga U15 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1230 OŠK SIHELNÉ
VI. liga U19 sk. A – Zákl. časť (Liga)
1400 OŠK SIHELNÉ
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1200 TJ Družstevník Sedl. Dubová
VIII. liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1530 OŠK SIHELNÉ
VIII.liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1530 TJ Diamond Lomná
VIII.liga Double star bet – Zákl. časť (Liga)
1600 OŠK SIHELNÉ

Hostia
FK Slovan Trstená (A)
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
TJ Diamond Lomná
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
TJ NOVOŤ
OŠK SIHELNÉ
TJ NOVOŤ
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
Športový klub Bziny (A)
TJ Blatná Habovka
FK Nižná
OŠK SIHELNÉ
OŠK Lokca (A)
OŠK SIHELNÉ
TJ Družstevník Ťapešovo (A)

Veková kat.
Dorastenci
Dospelí
Žiaci
Dorastenci
Dospelí
Žiaci
Žiaci
Dospelí
Žiaci
Dospelí
Dorastenci
Žiaci
Dorastenci
Dospelí
Dorastenci
Dospelí
Žiaci
Dorastenci
Dospelí
Dospelí
Dospelí
Dospelí
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Časopis žia

Opäť sme
zvíťazili
Preberanie ceny za 1. miesto časopisu. Sprava pani M. Kazimírová, J.
Lukáč, J. Kaščák, L. Vojtaššáková
a naša šéfredaktorka Emma.
ÚVODNÍK
Prázdniny preleteli ako voda
a opäť sme v škole. Písomky, skúšanie, učenie sa, koho to baví?
Viem, nenájde sa takých veľa,
ale predsa všetko má svoje plusy
a mínusy. Väčšina si povie: ,,Aké
plusy môže mať škola?!“ No ja
predsa nejaké poznám a myslím
si, že ich všetci máme veľmi radi. Čo tak napríklad prestávky.
Kadečo nové sa dozvieme, povystrájame bláznovstvá, zasmejeme sa. A ďalším plusom sú kamoši. S mnohými sme sa totiž počas
prázdnin ani nestretli. No a čo
náš časopis, nechýbal vám? Vôňu
novinového papiera, listovanie,
čítanie, osemsmerovka či vtipy?
To všetko vám teraz na začiatku
školského roka prinášame. Nebudú chýbať tradičné rubriky, ktoré
sme sa vám snažili čo najpútavejšie priblížiť. Veľmi sa teším z malého goralského slovníka, ktorý
pripravili žiaci z 9. B do rubriky Naše naj…, ktorá je venovaná našej obci a jej 390. výročiu.
Dúfam, že vás náš časopis pobaví a poteší. Všetkým prajem veľa dobrých známok a chuť učiť.
A usmejte sa, veď s Ú (ú)smevom ide všetko ľahšie.
S pozdravom vaša šéfredaktorka
Emma Kutláková teraz už 9. B.
usmevczs@gmail.com

Naša celoročná práca, za ktorou stálo veľa úsilia a námahy,
bola opäť odmenená.
Už po ôsmykrát sme získali
1. miesto v súťaži
Najlepší školský
časopis.
Dňa 19. júna 2019 sa v Dolnom Kubíne konalo slávnostné
vyhodnotenie súťaže Najlepší školský časopis. Dostali sme
pozvanie, ktoré sme radi prijali. Na jeho začiatku sa porotcovia vyjadrili k súťažným časopisom, vyzdvihli ich kvalitu a napredovanie. Porozprávali o svojej práci, zážitkoch, skúsenostiach. Nasledovalo vyhodnotenie, pri ktorom sme boli milo
potešení.

390. výročie obce Sihelné
Opäť prví, to sme veru
nečakali!
O našom umiestnení rozhodli
odborníci Lýdia Vojtaššáková,
šéfredaktorka MY OR AVSKÉ
NOVINY, redaktor, novinár,

publicista Jozef Kaščák a grafik
a polygraf Juraj Lukáč.
Všetci traja nás povzbudili v ďalšej práci a pogratulovali
k víťazstvu.
-red-

Radi sa hráme
Nielen malí sa radi hrajú, ale aj
my, veľkí. Preto, aby sme sa pohrali, sme vymysleli hry pre deti
z našej školy.
Posledné júnové dni sme sa spolu
zabávali pri rôznych hrách. V prvý
deň sa hrali hry ako napríklad hula
hup, kruhy či sme hľadali najlepšie‑

ho jedáka čokolády. Na druhý deň
sme sa zabávali vytváraním si ná‑
ramkov a ozdôb, pri ktorých využi‑
li svoju kreativitu. Tretie popoludnie
sme menších naučili pár tančekov
a spolu tancovali.
Drobci, tešíme sa na vás aj
v tomto školskom roku.
Baby z 9. B

Terajší deviataci radi vymýšľajú aktivity pre mladších.
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Školský spravodaj

Choď za svojím vzorom » poznáme víťazov
Po besedách sme mohli dob‑
rovoľne vypracovať otázky, kto‑
ré sa spájali s osobnosťou, s ich
životom. Pomôcť sme si mohli
aj ich životopisnými knihami
z knižnice.

Besedy s donom Jožkom Luscoňom o blahoslavených Slovákoch.
Počas celého šk. roku 2018/19 sme mali možnosť zúčastniť sa besied
s donom Jozefom Luscoňom, na ktorých nám priblížil život svätých
či blahorečených Slovákov, ktorí svojimi životmi hovoria o ozajstných hodnotách a odhodlaní obetovať pre dobro Krista svoj život.

My, žiaci 6. B a 7. A, sme súťaž‑
né otázky vypracovali s triedny‑
mi učiteľkami na triednických ho‑
dinách. Pracovali sme naozaj usi‑
lovne a vyplatilo sa. Stali sme sa
triedami, ktoré boli najaktívnej‑
šie a za odmenu sme získali zdar‑
ma koncoročný výlet. Ten sa konal
25. júna do Turzovky a Funny par‑
ku v Oravskej Lesnej.
Pútnické miesto v Turzovke
bolo naozaj nádherné a veľ ko‑
lepé. Cestou do Kostola Panny

Márie sme prešli Krížovú ces‑
tu, ktorá je inštalovaná lesnou
cestičkou. O 11:00 sme mali
svätú omšu, po ktorej sme na‑
vštívili studničky s blahodár‑
nou vodou, ktorá už „urobi‑
la“ nejeden zázrak. Potom na‑
sledovala zastávka v nákup‑
nom centre v Čadci a lezenie vo
Fanny parku v Oravskej Lesnej.
Napriek tomu, že bol veľmi ho‑
rúci deň, neubralo to na našej
lezeckej chuti a výborne sme sa
vyšantili.
Aj keď školský rok len začína
a väčšina z nás sa do školy neteší,
také aktivity vždy spríjemnia „še‑
dé“ školské dni.
Karin Stašová, 7. B

O projekte „Choď za svojím vzorom“
s pani riaditeľkou
Prečo ste navrhli túto súťaž?
Deti celkovo rady súťažia. Súťaž
má viacej významov. Aby sa žiaci
zabavili, aby hravou formou získa‑
li vedomosti a prekonali seba, spo‑
znali zaujímavé osobnosti.
Ktoré triedy sa súťaže zúčastnili?
Zúčastnili sa jednotlivci a kolek‑
tívy tried. Pravidelne to boli trie‑
dy 6. B a 7. A. Tie boli za aktivi‑
tu odmenené výletom do Turzov‑
ky. Mali aj najviac správnych od‑
povedí.

Ale keď to človek robí z lásky, ne‑
má čas uvažovať nad tým, či je to
ťažké.
Pomáhal vám niekto so súťažou?
Zo začiatku sama a potom pani
učiteľky Bolibruchová a Rusino‑
vá.

Ste spokojná s účasťou žiakov?
Zapojili sa tí, ktorí chceli, tak som
spokojná.

Prečo ste ako odmenu zvolili výlet do Turzovky, čo vás na nej zaujalo?
V prvom rade som chcela, aby žia‑
ci išli navštíviť miesto, o ktorom
čítali. Turzovka je miesto poko‑
ja a zároveň je miesto, kde sa žia‑
ci len tak nevyberú.

Bolo ťažké zorganizovať túto súťaž?
Každá činnosť potrebuje čas
na prípravu, všetko niečo stojí.

Boli ste tam niekedy?
Pravdaže. Veľakrát. Nikdy ne‑
organizujem výlety, ktoré nepo‑
znám. Vždy si ich najskôr prejdem

sama a potom organizujem pre
druhých.

ťaže. Pravdaže plánujem aj ďalšie.
Človek musí tvoriť stále niečo nové.

Často organizujete súťaže, plánujete ďalšie aj do budúcna?
Áno, často a rada pripravujem sú‑

Za rozhovor s pani riaditeľkou
Margitou Borovou ďakujú Karin
Stašová, Marika Rusnáková, 7. B

Don Jožko Luscoň na besedách
o blahorečených
Ján Havlík
Slovenský rehoľník, Ján Havlík,
o ktorom nám prišiel porozprávať don Jozef Luscoň, bol členom rádu lazaristov.
Narodil sa ako najstarší zo šty‑
roch detí. Rodina bola veľmi chu‑
dobná. Jeho rodičia boli veriaci

ľudia, ovplyvnila ho aj jeho teta
Angela, ktorá bola rehoľníčkou.
V roku 1943 sa v Banskej Bystri‑
ci stal žiakom apoštolskej školy
Misijnej spoločnosti sv. Vincen‑
ta z Pauly. Pri povstaní v auguste
1944 boli žiaci najprv premiest‑
není do Trnavy, potom odišli do‑
mov. Po skončení vojny sa Janko
vrátil do Banskej Bystrice, aby
dokončil štúdium. V máji 1949

zložil maturitu. V máji 1950, bol
Havlík spolu s ostatnými novic‑
mi násilne odvezený z apoštolskej
školy do „preškoľovacieho ústa‑
vu“ v obci Kostolná. Nasledova‑
li nútené práce pri stavbe Priehra‑
dy mládeže v Nosiciach, kde mu‑
sel zostať do augusta 1950. Našiel
si potom podnájom v Nitre a po‑
pri zamestnaní pokračoval v štú‑
diu teológie.
»»»

Školský spravodaj
» » » Dňa 29. októbra 1951 vtrh‑
li do podnájmu ozbrojené sily
ŠtB. Havlík a jeho spolubývajú‑
ci boli zatknutí.
Vo vyšetrovacej väzbe, kde
bol podrobený mučeniu, zostal
15 mesiacov.
Vo februári 1953 bol v Nitre
odsúdený za vlastizradu na 10
rokov väzenia. Bol prevezený
do pracovného tábora Rovnosť
pri Jáchymove, kde pracoval
v uránových baniach.
V závere leta 1958 bol obža‑
lovaný druhýkrát pre misijnú
službu spoluväzňom. Čakala
ho vyšetrovacia väzba v Ruzy‑
ni. Pri súdnom procese mu
trest bol navýšený o ďalší rok.
Jeho zdravotný stav bol však
už v roku 1960 natoľko zlý, že
musel byť prevezený do väzen‑
skej nemocnice vo Valdiciach.
Potom do väzenskej nemocni‑
ce v Ilave.
V októbri 1962 bol síce pre‑
pustený na slobodu, ale s podlo‑
meným zdravím, na ktorom sa
vážne podpísalo fyzické trápenie
i psychické stresy.
Zomrel na Vianoce v roku
1965 vo veku 37 rokov.
Eva Perveková 7. A
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Tomáš
a František
Munkovci

Tomáš Munk sa narodil v Budapešti 29. januára 1924 ako prvorodený syn židovských manželov – inžiniera Františka Munka a jeho manželky.
Nebol teda od malička katolík.
Sviatosť krstu prijal spolu s rodič‑
mi a pravdepodobne aj s mladším
bratom Jurajom 24. novembra
1939. Tí, ktorí rodinu Munkov‑
cov poznali, jednoznačne dosved‑
čujú, že krst u nich nebol vypočí‑
tavosťou, ale vecou hlbokého pre‑
svedčenia. Vieru prijala celá rodi‑
na po dlhých bojoch a príprave.
Najväčším svedectvom viery však
bola Tomášova smrť a smrť jeho
otca. Tomáš absolvoval gymna‑
ziálne štúdia v Bratislave a v Ru‑
žomberku. Tomáš požiadal o pri‑
jatie do Spoločnosti Ježišovej.
Po udelení dišpenzu (potrebné‑
ho pre konvertitov) začal 30. júla
1943 noviciát. Ružomberok na je‑
seň 1944 obsadili nemeckí vojaci.

Ďakovný list Ježiškovi
Dňa 19. mája prijali naši tretiaci do svojich srdiečok prvýkrát Ježiška.
Takto mu poďakovali…

Spolu s nimi prišlo gestapo a za‑
čal pohon na Židov. Až do decem‑
bra bol okolo Munkovcov pokoj.
Otec František, ktorý bol v Nitre
v úrade, sa vrátil k rodine. Rodi‑
nu zatkli na základe udania is‑
tej Nemky, ktorá spolupracova‑
la s gestapom. Tomáš sa dozvedel
o zaistení matky, a tak sa chystal
na to, čo malo prísť.
Podľa svedectva spolubra‑
tov noc pre zatknutím strávil
v kaplnke noviciátu. Ráno pove‑
dal svojmu priateľovi, spolužia‑
kovi a spolunovicovi: „Svoj život
som obetoval za svoj národ, za jeho obrátenie a za Cirkev.“
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V hovorni kláštora jezuitov
15. decembra 1944 traja gestapá‑
ci požiadali vydať Tomáša. Po no‑
vom roku celú rodinu odvliekli
do koncentračného tábora do Se‑
rede. Medzi Židmi tam bola po‑
četná skupina praktických kato‑
líkov. Munkovu matku s 12‑roč‑
ným bratom Jurajom transporto‑
vali do tábora Bergen Belser. To‑
máš a jeho otec František nastú‑
pili do vlaku, ktorého konečnou
stanicou bol Oranierburg – kon‑
centračný tábor Sachsenhausen.
Mnohí z väzňov, ktorí preži‑
li koncentračný tábor spomína‑
li, že najhroznejší v koncentrá‑
ku bol večný hlad. Možno prá‑
ve on sa stal pre Tomáša osud‑
ným. Deň pred pochodom smrti
hnaný hladom našiel na smetisku
kuchyne zhnitú mrkvu. Smetis‑
ko bolo postriekané chemikália‑
mi. Na druhý deň, keď likvidova‑
li tábor, stál sotva na nohách. Fa‑
šisti zbadali, že nevládze a zdržu‑
je pochod kolóny. Vytrhli ho z ra‑
du a vsotili do priekopy. Otec zo‑
stal s ním. Oboch – otca aj syna
zastrelili. V čase smrti mal Tomáš
21 rokov. Je jediným slovenským
jezuitom, ktorý bol zavraždený
nacistami.
Eva Perveková,7. A
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Škola v prírode

Tretiaci v škole v prírode.

Školský spravodaj

Školský spravodaj
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Deň detí s hasičmi
Aj v minulom školskom roku
sa o našu zábavu počas Dňa
detí postarali dobrovoľní hasiči.
Vlani sme si aktivity užívali na Hrbíku medzi Rabčou
a Polhorou, tentoraz však kvôli počasiu dorazili hasiči aj so
svojou technikou na ihrisko
za školou. Predstavili nám svo-

ju prácu a autá, pohostili párkami. Nechýbali ani príslušníci policajného zboru.
Tí najviac zaujali cvičeným psíkom, ktorý vystopuje
a zneškodní páchateľa či nájde
drogy. Doobedie sme zavŕšili hrami a maškrtením dobrôt,
ktoré nám pripravili pani učiteľky.
Monika Jurášová, 7.A

Cvičený policajný pes dokáže vystopovať.

Požiarnici zaujali predstavením techniky.
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Jesus Christ Suprestar
ce a Andrew Lloyd Webber sa
v roku 1969 rozhodli netradičným spôsobom prerozprávať
príbeh posledného týždňa života Ježiša Krista od jeho príchodu do Jeruzalema až do jeho ukrižovania. Príbeh je rozprávaný z pohľadu Judáša Iškariotského.
Producenti mali strach z reakcie veriacich a cirkvi, preto
najskôr vydali pesničky z muzikálu na gramofónové platne. Až potom bol muzikál uvedený naživo v londýnskom divadle West End a neskôr na Broadway.

Píše sa rok 2019 a roková opera
JESUS CHRIST SUPERSTAR

oslavuje 50 rokov od svojej premiéry. Autori Tim Ri-

V roku 1984, v čase totality
na Slovensku, mladý kňaz z Ružomberka Marcel Šiškovič, napísal prvý preklad tohto muzikálu. Ako podklad slúžila pašovaná páska originálu. Kňaz rocker a kolega pesničkár a textár

Ondrej Štyrák vytvorili tajné
nahrávacie štúdio v jednej sídliskovej garáži. Skupina Gaudium potom nahrala slovenské
verzie piesní k muzikálu Jesus
Christ Superstar. Dielo však nebolo úplne dokončené, zostávalo nahrať ešte polovicu piesní.
Dokončenia sa dočkalo až
v roku 2015. Andrej Štyrák
a Martin Toman muzikál Jesus
Christ Superstar obnovili.
Odvtedy sa odohralo množstvo predstavení a 13. júna sa
na ňom zúčastnili aj žiaci z našej školy. Predstavenie sa konalo v Kultúrnom dome v Trstenej a pozreli si ho žiaci 5. – 8.
ročníka. Mladí Dolnokubínčania ho prestavili naozaj excelentne. Na konci nechýbal veľký potlesk. Diváci z neho odchádzali s nadšením a zimomriavkami. Príjemne prežité dopoludnie zakončili svätou
omšou vo Františkánskom kostole sv. Juraja v Trstenej.
Monika Jurášová, 7. A

Kto je mojou superstar?
Dnešná doba, a hlavne média, nám prinášajú mnohé pochybné vzory. Určite nikomu neunikol ani televízny program Slovensko
hľadá superstar, Československo má talent.... „Hviezdičky“, z ktorých mnohé si už ani nepamätáme, sa na pár týždňov stali predmetom záujmu hlavne nás mladých.
Ich účesy, kostýmy sa stali predmetom napodobňovania a senzácie. Podobné je to
aj v iných reláciách, ktoré nám
podsúvajú média. No také
hviezdičky, ktoré sa často považujú (či my ich považujeme)
za celebritky, ako rýchlo zasvietia, tak rýchlo aj zhasnú. Zhasnú predovšetkým v našich srdciach a mysliach, pretože nám
nič hodnotné do života nevniesli. Nič, čo by nás ovplyvnili, hlbšie zasiahlo.
My, deviataci, sme sa muzikálu Jezus Chris Superstar 13.
júna nezúčastnili, no mali sme
možnosť pozrieť si ho vo viacerých podobách a spracovaniach
na hodinách literatúry. Rozoberali sme texty piesní, spracovanie deja rôznych režisérov. Následne sme sa zamýšľali nad jeho jedinečnosťou a posolstvom,
posolstvom Ježiša Krista. Áno
bol frajer, skutočná superstar,
ktorá na rozdiel od dnešných
superstar oplývala pokorou,
láskou, obetavosťou, aká sa
v dnešnej dobe hľadá ťažko.
Obetoval život za mňa, za teba a jeho obeta je tu už viac ako
dvetisíc rokov. A stále ľudí baví,
stále je a bude aktuálna.

Aj v našom okolí sme skúšali nájsť takú superstar. Človeka z mäsa a kostí, ktorý by svojím životom šíril Ježišovo posolstvo. Predstavte si, našli sme.
A nikto neuviedol „celebritku“
zo sveta médií. Boli to obyčajní ľudia z mäsa a kostí, ktorí majú vo svojom srdci lásku a obetavosť.
Myslím, že sme posolstvo
rockovej opery Jezus Christ Superstar pochopili.

Moja superstar:
• Kamoška Dominika je
iná, ako všetci mladí okolo
mňa. Nie je drzá, namyslená,
závislá od mobilu ako väčšina. Nedá sa zatiahnuť do zlých
skutkov, vždy mi pomôže, vypočuje, poradí. Mám ju veľmi
rada.
• Superstar by mal byť človek, ktorý pre nás veľa znamená, ktorý nám v živote pomohol, podporil, správne nasmeroval. Mal by to byť človek,

ktorý si všíma okolie, pomáha
mu, snaží sa byť užitočný. Takým je môj otec.
• Mojou superstar nie je
žiadna celebrita z telky. Je to
človek, ktorý celý život bojoval s chudobou, žiaľom, chorobou. Je ňou moja prababka Anna. Aj napriek nezdarom dokázala všade rozširovať lásku a pokoj a porozumenie.
• Človek, ktorý berie veci objektívne, snaží sa byť fér,
pomáha nielen známym, ale aj
náhodným ľuďom. Taký je môj
brat.
• Superstar by mal byť niečím výnimočná, mala by zaujať, prekvapiť, získať si ľudí
na svoju stranu a udržať si ich
tam. Pre mňa je takou osobou
mama.
• Je to môj ocino. Vždy mi
pomôže, neklame, chce mi len
dobre a má dobré srdce.
• Superstar je človek, ktorý pomáha, motivuje a usmerňuje ľudí alebo určitú osobu
na dobré veci. Aj my sami by
sme sa mali snažiť byť takými superstaristami. To ma učí
môj otec, ktorý je mojou superstar.
Žiaci z 9. B
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Deň kvetov
Keď si na internete otvoríte
sviatky, či pamätné dni, ani jeden deň v kalendári neostane
voľný.
Každý dátum je venovaný
tomu či onému – medzinárodný deň tulipánov, korytnačiek,
komplimentov, osamelých, zaľúbených.... Niektoré si pripomíname viac, iné menej a o niektorých ani nevieme. No tie,
ktoré stoja za to je pekné osláviť. Takým dňom je určite Deň
kvetín. Pripomíname si ho 21.
júna.

V. I. A. C.
Dňa 4. júna 2019 sme sa
ako skupina ôsmich žiakov
z 8. B zúčastnili projektu
V. I. A. C.
Projekt sa konal v Cirkevnej
základnej škole v Námestove.
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„Kvet je orgán v podobe
skrátenej stonky, na ktorej je
prisadnutý súbor premenených listov slúžiacich na pohlavné rozmnožovanie“, takú
definíciu poznáme z biológie.
No keď sa naň nepozeráme cez
poučku z biológie, tak ho väčšina vníma ako symbol, ktorý poteší malého i veľkého, skrášľuje záhradu, dom, lúku. Aj žiaci
a učitelia našej školy sa 21. júna
tešili z kvetov, ktorými sa vzájomne obdarovali, ktoré si darovali len tak, že na seba myslia, že
sa majú navzájom radi, že spolu
môžu vytvárať spoločenstvo.
Barbora Brezoňáková, 7. B

Na začiatku sme sa pomo‑
cou aktivít zoznámili a zistili, že
na tomto projekte boli spolu s na‑
mi žiaci až zo šiestich škôl. Po zo‑
znamovačke nasledoval kvíz
o dezinformáciách v médiách.
Neskôr sme rozoberali problémy
školských sociálnych médií. Spo‑
ločne sme pracovali na plagáte
„Ako správne uverejniť fotky.“

Ďalšou aktivitou bol kvíz.
Rozdelili sme sa do dvoch
skupín. Prvá skupina bola
„pravda“, druhá „lož“. Animátor
prečítal otázku, my sme si mali
vybrať skupinu, nasledovalo vy‑
hodnotenie.
Otázky sa týkali internetu, fo‑
tografovania a konšpiračných te‑
órií, problémov vo svete, politi‑

ky,…Rozoberali sme vylepšenie
našej školskej stránky. Ako na‑
príklad responzívny web, dizajn
stránky a všetko čo by sme mali
zmeniť/vylepšiť.
Animátor bol veľmi milý a zá‑
bavný. Všetci sme si to užili a ur‑
čite sa radi zúčastníme ďalšieho
podobného projektu.
Filip a Mirka z 9. B
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Poučení o financiách
Deviatakom sa už tradične posledné júnové dni nechce veľmi
učiť. No predsa sa našlo niečo, čo
všetkých zaujalo a nadchlo.
Pani riaditeľka nám sprostred‑
kovala projekt o finančnej gra‑
motnosti. Finanční poradcovia zo
spoločnosti Allfinanz z Ružom‑
berka nám prišli predstaviť, ako
s rozumom narábať s financiami.
Formou hry, v ktorej hlavnú úlo‑
hu zohrávala rodina Peniažkov‑
cov s jedným dieťaťom, sme plnili
rôzne finančné úlohy. Nakupova‑

li sme a predávali akcie a dlhopisy,
splácali úvery, šetrili im do budúc‑
nosti, riešili sme rôzne nepredví‑
dané udalosti, ktoré život priná‑
ša.... Cieľom hry bolo naučiť nás,
ako rozumne narábať s financia‑
mi. Pracovali sme v skupinách. Ví‑
ťazom sa stala tá skupina, ktorá
rodine našetrila najviac financií.
Keď vyjde tento časopis, už bu‑
deme študentmi stredných škôl.
Mnohí na internátoch so svojím
prvým vreckovým, ktoré verím, že
efektívne využijeme.
Diana Kutláková, 9. A

Lodičková zábava

Prostredníctvom hry sa deviataci učili narábať s financiami.

Rozlúčili sme
sa …

Spomínate si ešte, že sme vám
vo vianočnom čísle písali o tom,
ako sme, my šiestaci, v októbri
navštívili Galériu v Dolnom Kubíne? Prezreli sme si tam originálne dielka od slovenských majstrov a jedno, veľmi jednoduché,
nás zaujalo. Bolo to dielo Vladimíra Popoviča Zabudnuté biele
lode (akcia pre 4oči).
Naše papierové lodičky inšpirované  V. Popovičom

Popovičovo dielo v galérii v Dolnom
Kubíne.
Výtvarník, narodený v 1939
na východnom Slovensku vo Vy‑
sokej nad Uhom, veľmi rád vo svo‑
jich prácach stvárňuje loďky. Keď

… použili sme na ne aj staré písomky…

končil štúdiá na VŠVU v Brati‑
slave (1959 – 1965), vystavoval
prvé papierové krkváže, asam‑
bláže a robil akcie s papierom.
Papier bol pre neho rovnocen‑
ný tvorivý materiál. Často do ob‑
razov a diel vkladal skladané pa‑
pierové lodičky. Takéto dielo za‑
ujalo aj nás v galérii. Aj my v trie‑
de (6.B) sme preto začali skladať
papierové lodičky. Počas prestá‑
vok (niekedy aj počas hodín pod
lavicou) sme skladali a sklada‑
li. Použili sme písomkové papie‑
re, papiere, ktoré len tak vypad‑
li zo zošitov, papiere, ktoré sme
len tak našli. Loďky sme si „in‑
štalovali“ na parapetné dosky
a poličku. Niektoré aj „odpláva‑
li“ do koša, lebo ich pani uprato‑
vačky považovali za neporiadok.
Na konci školského roka sme
ich mali necelých sto. Rozhod‑
ne nie toľko, ako náš výtvar‑
ník, no tešili sme sa, že sme voľ‑
ný čas trávili takto „umelecky“.
Naše dielko sme si nafotili a na‑
koniec skončilo v zbere papiera,
čiže na správnom mieste. Už te‑
raz veríme, že nám pani učiteľ‑
ky pripravia zaujímavé exkurzie
aj v tomto školskom roku, ktoré
budú pre nás zaujímavé a inšpi‑
ratívne pre náš ďalší „umelecký
rozvoj“.
Katarína Bieľaková, ml. 7. B

9. A, 9. B trieda

Privítali sme …

1. A – triedna pani učiteľka Mazuráková

1. B – triedna pani učiteľka Fernézová

Školský spravodaj / Z našej tvorby Sihelník 2 / školský časopis Úsmev

9. strana / 10. 9. 2019

Naše naj …

390. výročie založenia
obce Sihelné

1963 – Sihelné, časť obce.
Písal sa rok 13. august 1629, keď v kostole sv. Žofie na Oravskom hrade gróf Gašpar Illesházy vydal zakladaciu listinu Sihelného.
Dal ju bratom Matejovi a Jurajovi Nováčikovcom z Rabče. Novú dedinu mali založiť v „surových lesoch medzi Polhorou a Rabčou“.
Názov obce odvodili od slova SIHLA / SICHLA, ktoré má dva významy: kosodrevina alebo mladý smrekový či jedľový les.
Roku 1659 osada Sylne mala 384 ľudí, 41 rodín. Žilo sa im
tu ťažko, neúrodná pôda, vpády kuruckých vojsk sa podpísalo pod to, že v roku 1715 bol počet obyvateľov asi 335. Postupne sa však osada začala vzmáhať a rozširovať. V roku 1828 žilo v Sihelnom 965 obyvateľov,
domov bolo 178, všetko drevených.

V tridsiatych rokoch sa v Sihelnom striedalo jedno nešťastie za druhým. V auguste 1831 tu vypukol mor. V roku
1835 obec vyhorela. V roku 1847
vypukol v Sihelnom hladomor.
Dňa 9. apríla 1838 uzavreli obce rabčianskej farnosti (Sihelné, Rabča a Polhora) prvú

14. 6. 2004 Letecký pohľad na hornú časť Sihelné

dohodu s učiteľom o vyučovaní detí.
Prvú školu postavili spomenuté obce v Rabči v roku 1842.
Počet žiakov dosiahol 188, z toho 55 detí zo Sihelného.
Podľa sčítania roku 1870
malo Sihelné 697 obyvateľov
a 161 domov. Tento rok sa uvá-

dza aj ako rok, kedy sa tu postavila prvá škola. No pravdepodobnejší je rok 1877. Vtedy
obec uzavrela urbárnu dohodu s Oravským panstvom, kde
stojí, že si školu ľudia postavia
z vlastných lesov. Urbárna dohoda priniesla
obyvateľom koPokračovanie na
s. 10

10. strana 10. 9. 2019

Sihelník 2 / školský časopis Úsmev

Domy pri škôlke.

Zo školy

Na nižnom konci.

390. výročie založenia
obce Sihelné

2019 » Na nižnom konci dnes
úrad, budova ZDŠ, bytovka pre
učiteľov, obecný rozhlas, otvorila sa pošta.
V roku 1973 bol obyvateľom
odovzdaný do užívania cintorín. V nasledujúcich rokoch sa
postavil kultúrny dom, svojpo-

1963 » sv. Trojica pri obchode.
Dokončenie zo s. 9
niec poddanstva a hospodárske
vyrovnanie.
V rokoch 1900 – 1921 prežívali Sihelňania neprajné časy.
Klesol počet obyvateľov vplyvom vysťahovalectva a vysokej
úmrtnosti ako následku biednych pomerov. V roku 1929 sa
konala kolaudácia novej školy.
Po vojne sa charakter obce začal meniť. V rokoch1956 –
1958 sa zaviedla elektrina a budovali sa cesty. V šesťdesiatych
rokoch sa vybudoval obecný

2019 » Sv. Trojica dnes

mocne vybudoval obecný vodovod. Rok 1976 bol zas zaujímavý
v tom, že sa 18. júla konala ustanovujúca schôdza JRD-Pokrok,
postavila sa 6-bytová jednotka
pre učiteľov a bola zahájená výstavba miestnej zvonice na cintoríne, ktorá bola ukončená v júli

Zo školy
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Posviacka cintorína v Sihelnom v r. 1969, posvätil ThDr. Jozef Ligoš, za
farára Františka Zibrina.

Starý dom smútku.

Sihelné cintorín –  dnes
1976. Taktiež v tomto roku začala pracovať Telovýchovná jednota Sihelné. V roku 1979 sa začala
stavba novej materskej škôlky a 9.
mája 1980 bola začatá stavba Domu smútku, ukončená bola v roku 1982 a dala sa do užívania.
Deväťdesiate roky sa niesli
v znamení prípravy na výstavbu kostola. Sv. otec Ján Pavol II.
vo Vajnoroch 22. 4. 1990 posvätil jeho základný kameň. Dňa 23.
júna 1991 mal primičnú sv. omšu rodák Jozef Luscoň. Dňa 19.

Nový dom smútku

Stará drevená zvonica
Leto 2006 XIV. Folklórne slávnosti pod Babou horou
júna 1993 mal primičnú sv. omšu rodák Jozef Brandys. V tomto
roku v júli sa uskutočnil 1. ročník
folklórnych slávností pod Babou

27.  júna 1937  – Štefan Luscoň, na
pamiatku prvej sv. Omše

V. Briš

horou. Pri odpustovej slávnosti 14. 9. bol vysvätený rozšírený cintorín. Vysviacka nového
Pokračovanie na s. 12

27. júna 1937 – Štefan Luscoň, na pamiatku prvej sv. Omše
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390. výročie založenia
obce Sihelné
Dokončenie zo s. 11
chrámu sa uskutočnila 10. septembra 1994. Počas odpustových dní 14. septembra posvätil vdp. Blažej Dibdiak kríž s pamätnou tabuľou padlým v prvej
svetovej vojne.
V roku 1997 bola 1. júla vyhlásená farnosť Sihelné. 2. júla
pri slávnostnej svätej omši, kto-

Z našej tvorby

V pozadí výstavba kostola

rú celebroval otec biskup Mons.
František Tondra bola vysvätená farská budova. Správcom
farnosti sa stal vdp. Martin Koleják. V auguste roku 1999 sa začali tvoriť obecné noviny „Sihelník“. V tomto roku sa začína výstavba nového vodovodu
a záchyty prameňov v Pilsku.
V roku 2002 bola v obci zria-

Nový kostol s farou
dená naša cirkevná škola. Dňa
15. júna 2002 bol vysvätený
za kňaza Jozef Ferneza. V roku 2004 bol vysvätený za kňaza
Marián Sivoň.
V súčasnosti má obec 2180
obyvateľov. Vládne v nej čulý
rozvoj. Renovujú a rozširujú sa
budovy škôlky, školy, bytovky,
pribúdajú nové ihriská. Pribud‑
14. 9. 2006 Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla v Sihelnom

Bývalý vodojem, dnešná oddychová zóna

2013 Záchyt prameňov v Pilsku

V. Briš
li nové cesty, fungujú tu viaceré
dobrovoľnícke organizácie a vlád‑
ne bohatý kultúrny život. Veríme,
že to tak bude pokračovať a ob‑
ci a jej občanom sa bude dariť len
a len napredovať. Aj my, malí re‑
daktori Úsmevu, jej prajeme všet‑
ko najlepšie.
Zuzana Vonšáková, 7. A, internet, monografia obce Sihelné

Školský spravodaj
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Goralčina
nev ymri nám!

Malý slovník originálnych
goralských slov podľa 9. B

V súčasnosti sa odhaduje, že vo svete sa používa okolo 3 000 rôznych jazykov a viac ako 7 000 dialektov.

beskurdjo – potvora
bobok, bobocek – chrobáčik
(titulovanie človeka, ktorého
máme radi)
bôchr – brucho
calôvač – bozkávať
čapač – natierať, mľaskať (exp.)
čong – ťahaj, zmizni
dže – kde
džer kark – buď ticho
džiky – divoký
džurka – dierka
gluptok – hlupák
gorcek – hrniec
gnš – hus
haf – tu
ho – čo (Prosím vás, môžete
mi to zopakovať?)
jadž – choď (na aute, voze)
jajca – vajcia
jo jek – ja som
kapeľus – klobúk
kuři – sneží
lochtusa – plachta
leje – prší

Na území Slovenska je spisovným jazykom slovenčina.
Tou rozprávame na verejných
miestach, v škole, v úrade. Slovenčina má však svoje dialekty-nárečia. Tie sa delia na stredoslovenské, západoslovenské a východoslovenské. Aj keď naša dedina patrí do stredného Slovenska, nehovorí sa tu žiadnym stredoslovenským nárečím ale goralským. To patrí medzi poľské nárečia. Goralské nárečia majú vo
„svojej truhlici pokladov“ aj iné
pohraničné obce Oravy a Spiša, no navzájom sa od seba líšia
a to ich robí osobitými. Zatiaľ
čo v mnohých dedinách toto nárečie prekvitá a hovoria ním nielen starí, ale aj malé deti, u nás je
to inak. Mnohí mladí nielenže
ho nevedia, dokonca sa tvária že

mu nerozumejú, ba sa zaň i hanbia. Lenže to je naše dedičstvo,
náš materinský jazyk, naša identita, dar od našich predkov, ktorý
nemôžeme len tak zahodiť. Preto sme sa rozhodli sprostredkovať vám slovníček originálnych
goralských slov. Mnohé z nich
smiešne znejú, sú ľubozvučné či
sa vôbec nezhodujú so slovenskou výslovnosťou.
Veríme, že vás zaujmú natoľko, že si budete goralské sihelnianske nárečie všímať viac
a možno sa ho aj naučíte. Nezabúdajte na to, kým sme a aké bohatstvo ukrývame v našej reči.
Nedopusťte, aby sa z neho stal
archaizmus. Veď: ,,Jazyk nemá
kosti, ale je dosť silný na to, aby
zlomil srdce.“
Kristína Kuráková, 9. B

Pozri okolo
Dnešní mladí a deti často hovoria, že v našej obci nič nie je a je
tu len nuda.
Namiesto toho, aby pohli svoje
telá od elektroniky – mobilu, telky
a dali priestor rozvoju svojej fan‑
tázie a tvorivosti, nechávajú svoje
zmysly krpatieť. Pravda, kritizo‑
vanie ide vždy ľahšie ako zmyslu‑
plná činnosť. No zmysluplná čin‑
nosť prináša ovocie v podobe po‑
tešenia, naplnenia, radosti. A kto
by predsa nechcel byť šťastný?
Poďme sa teba spolu pozrieť, ako
zahnať nudu v našej obci, tvorivo
využiť voľný čas a vychutnať si Si‑
helné počas celého roka. Jeseň ne‑
prináša len prvé školské dni a sko‑
ré vstávanie. Prináša aj čarokrás‑
ne sfarbenie prírody, ktoré mô‑
žem cestou do školy a späť sledo‑
vať. Z nazbieraných listov si každý
podľa svojej fantázie môže vyrobiť
zaujímavú dekoráciu či milý dar‑
ček pre priateľa. Keď napíšeš úlo‑
hy, určite ti dobre padne vybehnúť
do lesa a priniesť nejaký hríb. Ces‑
tou späť si môžeš púšťať šarkana,
ktorý bude o to viac pre teba pote‑
šením, keď ho vytvoríš sám.
Prvé snehové vločky nezname‑
najú len príchod zimy, ale aj ďal‑
šie jedinečné možnosti, ako trá‑
viť voľný čas v našej obci. Lyžovač‑
ka a sánkovačka patria medzi tie
najčastejšie. Môžeš využiť lyžiar‑

ktoré nám poskytuje okolitá príro‑
da, sa v tu pravidelne konajú rôzne
kultúrne podujatia, ktoré radi pri‑
vítajú aj nás mladých – Stavanie
mája, folklórne podujatia, futba‑

moskoľ – múčna placka
panteľony – nohavice
pôludžnek – obed
pšokref – nezbedník(doslovne psia krv)
puska – krabica
skřipky – husle
smatka, smatecka – šatka,
vreckovka
smjntř – cintorín
sprka – slanina
svapcoky – zemiakové placky
šňodane – raňajky
špangľa – sponka
taňorek – tanier
tocky – fúrik
třešňa – čerešňa
vôgrud – záhrada
vôrek – vrece
vyrek – posteľ
žajač – zívať
žobro – rebro
zoľoty – keď ide frajer za frajerkou
žradlô – zrkadlo, jedlo expr.
lové zápasy, letné kino... . V Sihel‑
nom skrátka číha zábava na kaž‑
dom kroku.
Tamara Vronková,
Monika Jurášová, 7. A

História obecného futbalu
Futbalový klub vznikol v roku
1977.
Nové multifunkčné ihrisko na nižnom konci pod futbalovým ihriskom. Dajú sa na ňom hrať športy ako futbal, volejbal, tenis a v zime hokej.
ske strediská v okolí, no dobrá zá‑
bava ťa určite neminie, keď s pria‑
teľmi vybehneš na niektorý ko‑
pec, ktorých má naša dedinka do‑
statok. Tam sa dá postaviť aj sne‑
huliak, či iný snežný tvor. Cestou
späť môžeš ozdobiť stromy dobro‑
tami, ktoré budú lahôdkou pre les‑
né zvieratká.
Ak vás nič z toho nechytilo a ne‑
zaujalo, jar a leto vás určite zobu‑
dí. Slnko, zeleň, prechádzky, bi‑
cykel, zmrzlina… Na chvíľu sa
môžete stať hľadačmi prírodných
pokladov a objavovať silu liečivých
byliniek. Vybehnúť na čučoriedky,
maliny, černice má tiež svoje oso‑
bité čaro. Prechádzky na Pilsko,
Maguru, Hrádok, Veľkú skalu, ku
Kaplnke Titusa Zemana vás zas is‑
te naplnia pokojom. Okrem krás,

Keďže Sihelné nebolo prihlá‑
sené do súťaže, niektorí hráči
hrali za Oravskú Polhoru. Boli
to hráči Anton Fernéza, Roman
Sivoň, Vendelín Kohuťár, Jozef
Ferneza. Na podnet predsedu
vtedajšieho Národného úradu
Jána Sivoňa im bola zabezpeče‑
ná finančná podpora na založe‑
nie telovýchovnej jednoty. Me‑

novaní chlapci dostali od vedúce‑
ho futbalového zväzu staré dresy
a kopačky. Na dovoz a odvoz hrá‑
čov slúžila stará skriňová vetries‑
ka. Niektorí hráči si museli dresy
kúpiť za vlastné peniaze. Prvý tré‑
ner bol z Oravskej Polhory, volal
sa Cyril Manolov.
Odvtedy prešlo mnoho rokov
a futbal nás baví viac a viac. Sved‑
čia o tom úspechy našich hráčov.
Tadeáš Piták, 7. B
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Sihelnianske povesti

Prameň v Pilsku
Kedysi dávno sa to v našich
oravských lesoch len tak hemžilo všakovakými lesnými
škriatkami a vílami. Domčeky mali v koreňoch stromov,
na konároch či na prekrásnych
pestrofarebných lúkach. Tak
tomu bolo aj v lese pod horou
Pilsko.
V koreňoch mohutnej jedle
si urobili domček pán a pani
škriatkovci. Dobre sa im tam bývalo, dobre spolu nažívali a navzájom si vo všetkom pomáhali.
Nikdy sa nebáli pomôcť okoloidúcim či zvieratkám v lese. Obetavo ošetrovali veveričkinu labku, ktorú si prepichla na bodľačí, myšku zas vyliečili z horúčky a sojke napravili poranené
krídlo. Keď bolo treba, pohostili
i prenocovali pocestných.
Raz cestičkou okolo nich prechádzala lesná víla. A keďže víly
len v noci po lúkach tancujú, začudovali sa škriatkovci, čo tu to
stvorenie robí. Hneď ako k nej
pribehli, zistili, že nie je všetko

v poriadku. Víla bola veľmi unavená, nevládna. Pani škriatkova
neváhala a vílu uložila do svojej postieľky a svedomito sa o ňu
starala. Nosila jej vodičku z neďalekého prameňa, robila bylinkové odvary. Onedlho sa víla zotavila a nabrala sily. Škriatkovcom vyrozprávala, prečo sa
zatúlala až k ním. Neposlúchla totiž svoju kráľovnú, ktorá
jej vždy pripomínala, že po východe prvých slnečných lúčov,
má lúku opustiť. Skamarátili
sa škriatkovia s vílou a ťažko sa
im s ňou lúčilo, keď za východu prvej hviezdy od nich odchádzala. „Ako sa vám len odvďačím,“ pýtala sa ich pri odchode, „boli ste ku mne takí
dobrí.“. „Ojoj, my nič nepotrebujeme, nerob si starosti,“ kývali jej na rozlúčku lesní manželia. „Keby ste niečo potrebovali, príďte na čistinku pod vrcholec Pilska!“ zakričala a veselo odtancovala do tmy.
Život pri mohutnej jedli bežal ďalej. Škriatkovia zas usi-

Lož má krátke nohy
,,Cŕŕŕn,“ zazvonil mi raňajší
budík. Prebudená som ležala
v posteli a rozmýšľala nad matikou. V  tom momente som sa
rozpamätala a spomenula si,
že dnes píšeme písomku. „Nemôžem ísť do školy, veď by mi
v žiackej pribudla ďalšia zlá
známka!“ prebehlo mi mysľou
a oblial ma studený pot.
Rýchlo som začala vymýšľať plán, ako si nepokaziť vysvedčenie. Prvé, čo mi napadlo,
keď som prišla do kuchyne bolo: ,,Mami, mňa strašne rozbolel zub, asi by som mala ostať
doma.“ Mama sa preľakla a začala sa čudovať, ako je to možné, veď len nedávno sme boli na preventívke a doktor mi
žiadny kaz nenašiel. „No nič,
obliekaj sa,“ zavelila, „ideme
k zubárovi.“ Keď som počula túto vetu, zbledla som. „Ale
veď...,“ chcela som mamu prehovoriť, no nestihla som. „Nevymýšľaj, dnes môžem ostať doma, tak problém so zubom vyriešime,“ nedala sa odbiť.
Onedlho som už videla veľkú
modrú budovu s nápisom Zubná ambulancia Radent. Srdce sa
mi rozbúchalo omnoho rýchlej-

šie ako ráno, keď som si predstavila písomku z matiky. O farbe mojej tváre ani nehovorím.
Kolená sa mi začali triasť a bála som sa, že odpadnem. Mama
videla, že sa niečo deje. Začala
ma utešovať, že dostanem anestézu a nebudem cítiť žiadnu bolesť. Keby tá vedela, že mňa bolí akurát tak svedomie!
„Ďalší!“ ozval sa hlas z ambulancie. Vošla som dnu, ľahla
som si do kresla s myšlienkou,
že to možno nejako zahrám.
Zubár sledoval môj chrup sprava i zľava, no nič boľavé nevidel.
Pokrútil hlavou a zavelil sestričke. „Trháme!“ To ste ma mali vidieť! Na mojej tvári sa objavili všetky farby a s hrôzou v hlase som vykríkla: „Ja som sa len
chcela uliať z matiky, mňa nič
nebolí!“ Doktor zmeravel, sestrička tiež a moja mama…, ani
nehovorím. Tá hanba, tú si neviete ani predstaviť! Hanbím sa
vlastne dodnes, keď si na to spomeniem.
Zubár ma potľapkal po chrbte, pousmial sa a povedal, že
mám ísť. Celá červená som utekala čo najrýchlejšie do auta. Myslela som, že tu budem
v bezpečí, no mýlila som sa. Ce-

Z našej tvorby

lovne pracovali, pomáhali svojmu okoliu a tešili sa z maličkostí.
Jedného dňa sa však pani škriatkova začala akosi zle cítiť, ochorela. Nevládala pracovať a začalo ju bolieť celé telo. Preležala v postieľke deň i noc a ťažoba nepovoľovala. Škriatok si veru začal robiť starosti. Bylinkové obklady ani čajíky nepomáhali. Čo len robiť? Vtedy si spomenul na vílu a jej slová. Lenže
kde hľadať na Pilsku lúku, keď
je tu samý strom? No tak, ako to
v živote býva, že ten kto pomôže, tomu sa pomoc vráti, platilo
aj tu. Zvieratká, ktorým škriatkovci pomohli, sa vydali na cestu spolu so škriatkom. Sojka letela povetrím a z výšky hľadala
čistinku. Veverička doprevádzala škriatka po konároch a myška
mu robila spoločnosť na zemi.
Po dlhom putovaní sojka s radosťou zaspievala, že našla lúku.
Len čo sa slnko schovalo, začali na nej tancovať víly. Ako sa
len škriatok potešil, keď medzi
nimi našiel vílu, ktorej nedávno pomohol! Vyrozprával jej, čo
sa mu prihodilo a prečo prišiel.
Víla neváhala a začala pomáhať.
Svojimi bosými nôžkami začala
v strede lúky tancovať a spod jej
nôh vytryskovali kvapôčky vo-

dy. Odrážali sa všade navôkol,
poletovali vzduchom. Vytvorili
veľký ligotavý vodopád. Mužíček nemo s otvorenými ústami
sledoval každú kvapku. Jedna
sa mu zatúlala do úst. Mala takú chuť, akoby sa v nej vykúpali
všetky lesné plody i bylinky. Pochopil, čo má robiť. Z alchemilky urobil krčiažok, nabral vodičky a hybaj za svojou žienkou.
Voda z trblietavého vodopádu
pani škriatkovej veľmi chutila
a čoskoro jej pomohla k vyzdraveniu.
A vodopád? Ten si hustým lesom našiel cestu až do dediny Sihelné, čo leží pod Pilskom. Ľudia z nej veľmi rýchlo zistili, akú
skvelú chuť má táto voda a ako
vie človeka postaviť na nohy. Silu prameňa preto skrotili a voda z neho zásobuje celú dedinu. O jej jedinečnej chuti a blahodárnom osviežení sa tak ktokoľvek a kedykoľvek môže presvedčiť len otočením vodovodného kohútika. No kto by však
chcel, môže si urobiť turistickú
prechádzku na Pilsko až ku prameňu. Tam je voda ešte sviežejšia. A ak bude mať šťastie, možno stretne i malých škriatkov.
Nina Kolčáková, 7. A
1. miestov liter. súťaži Majáčik

lou cestou som počúvala mamine výčitky a zdalo sa mi, že ma
začali bolieť všetky zuby naraz.
Ako ale teraz pôjdem ku zubárovi, ako zareaguje moja mama, keď jej poviem, že ma niečo bolí?
Písomku z matiky som si musela napísať aj tak. Dopadla celkom dobre. Ale pomyslenie, čo

bolo s ňou spojené bolo smutné. No zároveň som sa však poučila, aké ťažké je získať si späť
stratenú dôveru druhých a čo
dokáže narobiť klamstvo. Odvtedy vravím len pravdu, hoci
býva často krutá.

Balada o dvoch
Našli sa raz dvaja pre seba stvorení,
od začiatku boli do seba zaľúbení.
Srdcia mali pre seba stvorené
dvere pre všetko príliš otvorené.
Zodpovednosť nepoznali
a dobrodružstvo milovali.
Išli raz hľadať zábavu,
no zamotali si hlavu.
Drogy tam vyskúšali,
svoj život pokúšali.
Zrazu drogy a pád v prach,
počuť sanitku, cítiť strach.
Do nemocnice sa dostali,
no s drogami neprestali.
Stále ich to pokúšalo,
neprestajne presviedčalo.

Natália Pientáková,
1. miesto v liter. súťaži Majáčik
Dievčina to neprežila,
so svetom sa rozlúčila.
Mladík zostal sám,
slz y a žiaľ v sebe mal.
Drogy viac už nevyskúšal,
svoj život viac nepokúšal.
V nebi anjela mal
a denne naňho spomínal.
Karin Stašová, 7. B,
3. miesto v liter. súťaži Majáčik
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Ocenenia zo súťaží
v školskom roku 2019/20

Róbert Romaňák, 10. rokov
Smrtiaca krása

Sudoku
• 1. miesto Kristínka Pindjako‑
vá – 1. kat.
• 1. miesto Maroš Miklušák
– 2. kat.
• 1. miesto Diana Kutláková
– 3. kat.
• 2. miesto Miroslava Bolibru‑
chová – 3. kat.
expert sudoku (celkový víťaz)
Diana Kutláková
Scénické čítanie – 2. miesto
Malý futbal – starší žiaci 3.
miesto
• 3. miesto gymnastický štvor‑
boj – Martin Bieľak
Svätomartinskej výtvarnej súťaže – Viktória Skurčáková
– 3. miesto
Betlehemy Babej hory
– 3. miesto Júlia Romaňáková
• 2. miesto – Viktória Špiguro‑
vá, Viktória Skurčáková, Nina
Ďubašáková
• 3. miesto – Matej Piták
• 2. miesto Ester Pitáková
Dejepisná olympiáda Blažej Staš
• 4. miesto – úspešní riešitelia –
Filip Grobarčík – Dejepisná olym‑
piáda – 6. miesto – úspešný rieši‑
teľ – Matej Piták – 3. miesto OK
dejepisnej olympiády
Celoštátna výtvarná súťaž
– Tadeáš Piták
– Cena za netradičnú techniku –
Štúrov Zvolen
• 3. miesto Miroslava Stašová

OK Atletika
• 2. miesto Beh na 300 m – Peter
Mazurák
• 3. miesto vrh guľou – Richard
Hopjak
• 3. miesto v gymnastike kategó‑
ria A – Rebeka Hrubjaková, Ale‑
xandra Chudjáková, Viktória
Skurčáková, Klára Skurčáková,
Petra Macsodiová

Krásna deva tu raz žila,
sebe sa však nepáčila.
Pred zrkadlom čas trávila,
až jej ho mama zvesila.

Rodina začala konať,
všetkých doktorov volať.
No ona jesť nemôže,
ktože jej len pomôže?

„Coolová chcela byť,
do kolektívu sa zapojiť.
Bledá bola, jesť prestala,
boj so sebou nezvládala.

Všetko je však neskoro,
pomoci jej nebolo.
Smrť si ju k sebe vzala,
už jej krása skoncovala.

Po dňoch hladu a chradnutia
do jedla ju všetci nútia.
Ako modelka chce vyzerať,
do úst nechce ani sústo dať.

Kristína Pindjáková, 7.B ,
3. miesto
v literárnej súťaži
Majáčik

Detský literárny majáčik
– Povesť:
• 1. miesto: Nina Kolčáková
–PRAMEŇ V PILSKU
• 2. miesto: Eva Perveková
– POCHYBNÁ KNIŽKA
Poézia:
• 3. miesto: Kristína Pindjáková
– SMRTIACA KRÁSA, Karin
Stašová – BALADA O DVOCH
Próza:
• 1. miesto: Natália Pientáková
– LOŽ MÁ KRÁTKE NOHY
• 2. miesto: Emma Kutláková
– OBRAZY ZIMY
3. miesto: Monika Jurášová
– JA A MOJA SESTRA
Najlepší školský časopis
Oravy 2019
– 1. miesto – regionálna súťaž
V krajine remesiel
• 1. miesto – Michal Ferneza,
Matej Gabriel
• 3. miesto Oliver Gužiňák, K.
Kolčák
• 1. miesto Tadeáš Piták
LEONARDO 1. miesto Blažej
Staš – medzinárodná súťaž.

Matúš Gura, 13 ročný
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ABECEDA, KNIHY, POHÁR, DREVO, KREATÍVNY, FUTBAL, ŽI‑
VOT, OBRAZY, POZDRAV, SLOVO, NOVÝ, TAŠKA, NOViNY, ŽI‑
RAFA, LOV, ŠABĽA, KOSA, VAR, FAJKA, HROZNO, HLINA,
LOPTA, ŠÁL, OPADÁ, OSLAVA, DAV, DIVA, BAČA, OBLEK, DO‑
BA, CÁR, SKÁČ, SOB, POSTEĽ, PERIE, AUTOBUS, VAŇA, KO‑
ŠEĽA, LISTOVANIE, LEV, VODÁR, LINA, PARA, HRA, RAK,
KAR, KÁVA, BAR, FAJKA, ĽAD, VÝR, SIVÁ, PES, HÁK, HRÍB
Nina Kolčáková, 7. A

Karin Stašová, 7. B
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