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Knižnica je už v „novom“ priestore
Už na konci minulého roka
obecnej knižnici pribudol nový
priestor. V dreveničke, kde fungujeme, sme zrekonštruovali
prednú izbu. Pracovalo sa od
novej podlahy cez maľovanie
a upravovanie stien, čistenie
stropu, brúsenie dverí a následné zariadenie. Umiestnili
sme tu knihy pre deti a mládež,
máme aj veľký okrúhly stôl
(využívame ho pri rôznych kreatívnych činnostiach), na stenu
sme zavesili LCD obrazovku. V
zadnej izbe je beletria a odborná literatúra.
Aktivity v knižnici sa pomaly
rozbiehajú. Okrem čitárne sa z
knižnice raz do mesiaca stane
minikino, kde s deťmi pozeráme rozprávku (aj pukance sú
povolené). Tento rok sme začali
s tvorivými dielničkami, prvá
sa venovala háčkovaniu. Lektorovala ju knihovníčka Anna
Karolčeková. Plánujeme v tejto

aktivite pokračovať, chceme zapojiť aj deti. Okrem iného rozmýšľame nad výrobou šperkov
alebo prácou s drôtom. Informácie o našej činnosti nájdete na tabuli, ktorá je vyvesená
vedľa knižnice, alebo na našej
sociálnej sieti facebook.
Ešte minulý rok sme vypracovali projekt Čítame! Aktualizácia a doplnenie knižničného
fondu krásnou a odbornou literatúrou. Projekt bol úspešný,
schválili nám 1200 eur.
Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.
Nakupujeme knihy hlavne pre
deti a mládež, beletriu, odborné knihy, kúpili sme aj interaktívne elektronické knihy s
perom. V knižnici vás čaká veľa
pekných príbehov!
Tešíme sa na vašu návštevu a
ďakujeme za priazeň.
Katarína Kožáková

Ružomberská skupina Kéfas odohrala v kostole vianočný koncert.

Aktuálne

Príhovor starostu

Dedinu zasypal sneh

Milí spoluobčania!
Rozlúčili sme sa s rokom 2018,
všetci sme si navzájom priali
všetko dobré, podávali si ruky,
usmievali sa – práve to je prejav
úcty, vzájomného rešpektu a
ľudskej spolupatričnosti.
Dovoľte mi, aby som aj ja poďakoval všetkým, ktorí v priebehu
roka 2018 akoukoľvek formou
pomáhali zveľaďovať, skrášľovať a spríjemňovať život v našej obci.
Ďakujem všetkým svojim spolupracovníkom a poslancom
obecného zastupiteľstva za
odvedenú prácu v prospech
obce. Som hrdý na to, že počas
sviatočných dní som stretával
spoluobčanov, ktorým v bežné
dni nebolo dopriate byť doma
– návrat domov k rodine a blízkym vnímam aj ako prejav hrdosti na našu obec. Pokúsme sa
aj v tomto roku urobiť všetko
preto, aby bolo naše spoločné
spolunažívanie čo najlepšie,

Od 17. do 20. januára bola v Chlebniciach vyhlásená mimoriadna situácia, ktorú spôsobila snehová kalamita. Samospráva musela povolať do terénu okrem svojej techniky aj posily z urbáru
a súkromníka. Stroje vyvážali haldy snehu do areálu bývalého
družstva, obec zabezpečovala riadenie dopravy.
Vyhlásením mimoriadnej situácie si obec mohla požiadať z
Okresného úradu v Dolnom Kubíne náhradu nákladov, ktoré
jej nepriaznivým počasím vznikli. Na odbor krízového riadenia
podala žiadosť o preplatenie výdavkov vo výške 5115 eur. Táto
suma pokryje náklady pre urbár a súkromníka.

upevňujme a zlepšujme medziľudské vzťahy, počúvajme jeden
druhého, prekonávajme prekážky vo viere v dobro, usmievajme sa na seba, tešme sa zo
všetkého pekného, čo nám život prináša.
Chcel by som vám všetkým v
mene svojom, v mene pracovníkov obecného úradu ako aj
poslancov popriať v roku 2019
to najdôležitejšie – zdravie,
šťastie, lásku, božie požehnanie, ale aj porozumenie medzi
priateľmi a kolegami, ľudskosť
a harmóniu okolo nás. Povzbudzujme sa navzájom, ale
skúsme to aj v priebehu celého
roka, veď podaná ruka, pochopenie, empatia by nemali byť
výsadou iba sviatočných dní.
Nech vás láska, pokoj v duši,
úsmev na tvári a obyčajné ľudské šťastie sprevádza počas celého roka.
Anton Staš

Elektrina zatvorila školu

Pravdepodobne silný mráz spôsobil 23. januára poruchu na
vedení vysokého napätia. V celej dedine nefungovala elektrina. Škola preto vyhlásila riaditeľské voľno a zostala zavretá.
Elektrikárom sa poruchu podarilo odstrániť vo večerných
hodinách.

Príjmy a výdavky obce
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Výdavky
Bežné výdavky
- z toho obec
- z toho škola
Kapitálové výdavky
- z toho obec
- z toho škola
Finančné operácie
Výdavky spolu
2

Skutočnosť čerpania rozpočtu 2018
1 360 759,34
25 716,00
1 400,00
1 387 875,34
Skutočnosť čerpania rozpočtu 2018
1 172 050,79
501 949,15
670 010,64
138 683,25
132 655,59
6 027,66
0,00
1 310 734,04

Vývoz odpadu
Schválený rozpočet 2019
1 349 363,00
165 680,00
37 500,00
1 552 543,00
Schválený rozpočet 2019
1 284 462,00
607 152,00
677 310,00
268 081,00
268 081,00
0,00
0,00
1 552 543,00

Zber
sa
bude
uskutočňovať v piatok
v párnom týždni. Pred
vysypaním je potrebné
pripevniť žetón na
smetnú nádobu.

Január: 11., 25.,
Február: 8., 22.,
Marec:
8., 22.,
Apríl:
5., 19.,
Máj:
3., 17., 31.
Jún:
14., 28.,

Udialo sa

Chlebnický okruh opäť pritiahol do dediny bežkárov
Bežkári si mohli 9. februára
vychutnať 36. ročník Chlebnického okruhu. Trasa sa začína
v dedine, pokračuje cez Malé
a Veľké Borové, do Malatinej
a naspäť do Chlebníc. Celková
dĺžka trate je 25 km. Peší absolvovali desať alebo pätnásť kilometrov. Prechodu sa zúčastňujú všetky vekové kategórie.
Chlebnický okruh sa teší každoročne z hojného počtu účast-

níkov. Tento rok prešlo traťou
približne šesťsto milovníkov
prírody. Nechýbali medzi nimi
hostia z družobnej poľskej obce
Slopnice a z Limanovej. Na chate v Hrubkovej bolo veselo, za
sprievodu harmoniky si účastníci pochutnali na kapustnici
od hasičov. V jedálni základnej
školy bol pre všetkých pripravený guláš. V sále kultúrneho
domu sa konala zábava.

Obnovený výstup na
Cengárku
Obec a dobrovoľní hasiči zorganizovali v posledný deň minulého roka silvestrovský výstup na najvyšší vrch týčiaci
sa nad Chlebnicami. Tradíciu
tohto podujatia založili miestni
nadšenci turistiky pred zhruba
pätnástimi rokmi, samospráva
sa ju rozhodla opäť oživiť. Na
Cengárku sa vydalo približne

osemdesiat ľudí. V Hrubkovej
hasiči pripravili pre účastníkov
kapustnicu. Počasie vyšlo na
jednotku, takže domov odchádzali všetci spokojní. „Verím,
že tradícia sa ujme a výstupu
na vrch Cengárka sa bude každý rok zúčastňovať viac a viac
ľudí,“ uzavrel starosta Anton
Staš.

Klzisko lákalo ľudí na
korčule aj večer
Chlebničania sa tento rok prvýkrát korčuľovali na klzisku vytvorenom na futbalovom ihrisku. Pričinili sa o to
miestni dobrovoľní hasiči, ktorí ľadovú plochu pripravili
a starali sa o ňu. Obec prispela materiálne. Veľký záujem o
klzisko bol nielen cez deň, početnej návštevnosti sa tešilo
aj vo večerných hodinách pri osvetlení.
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Šport

Futbalisti chcú robiť radosť fanúšikom
V mužstve dospelých prevláda
spokojnosť. Mužstvo sa po jesennej časti snažilo hrať kombinačný útočný futbal, o čom
svedčia strelené góly s počtom
40 a spolu so súčasnými dosiahli po 27 bodov. Do odvetnej
časti nastúpime s pokorou a
odhodlaním sa na ihrisku snažiť v zápasoch podať čo najlepší výkon. Pôjdeme od zápasu k
zápasu, chceme dopriať domácim fanúšikom radosť z víťazstiev, čo si aj zaslúžia. Mužstvo
zostáva pokope, na hosťovanie
prišiel Tomáš Hvolka a riešime ďalších. Káder tvoria hráči, ktorých futbal baví. Dorast
v 4. lige hrá, ako prídu hráči .
Niekedy sú jedenásti, inokedy
šestnásti, škoda, že niektorých
prestal futbal baviť. Dúfam, že

cez zimu im to bude chýbať a
pridajú sa ku chalanom. Prípravu začali s mužmi. Zúčastnili sa
na dvoch turnajoch v Rabči a
Tvrdošíne. Žiaci starší a mladší
po generačnej výmene v 3. lige
sa hľadajú a zbierajú skúsenosti. Začiatkom februára začali s
tréningmi v telocvični, týmto
chcem pozvať všetkých, ktorí
si chcú zahrať futbal. Vybudovali sme šatne, futbalový areál
sa rozrastá. Verím, že tribúna
sa dobuduje a futbal bude robiť
radosť každému fanúšikovi aj
ostatným.
Aj my robíme chyby, preto by
sme boli radi, keby nás bolo
viac, či pri trénovaní alebo na
organizovanie zápasov.

Podmienkou fungovania každej organizácie je zabezpečiť,
aby mala nových ľudí, ktorí do
nej vnesú nové myšlienky a
elán ku vykonávaniu činnosti.
Preto sme sa v dobrovoľnom
hasičskom zbore rozhodli prijať nových členov. Sú to žiaci
základnej školy 8. a 9. ročníka,
od októbra 2018 navštevujú
hasičský krúžok. Na krúžku žiakov pripravujeme na hasičské
súťaže, cvičíme obranu proti
požiarom, učíme ich spoznávať
hasičskú techniku a jej údržbu.
V pláne máme precvičiť aj prvú
pomoc so záchranným tímom.

Cez zimu trénujeme skoro každý štvrtok v našej telocvični.
Tešíme sa, že o krúžok je záujem. Ďakujem hlavne členom
DHZO: Matúšovi Hudecovi, Tiborovi Furieľovi, Jurajovi Smutnákovi, Petrovi Spišiakovi, ktorí
vo voľnom čase trénujú mládež.
Nezabúdame ani na preventívnu údržbu hasičskej techniky,
cez zimu sme začali so skladaním športového motorového
čerpadla PS, ktoré bude slúžiť
na reprezentáciu obce v hasičských súťažiach.

Ján Bakoš

Hasiči učia hasičským základom školákov
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Rozprávali sme sa s novými učiteľmi
Do nášho kolektívu prišli nové posily. V materskej škole sú
pani učiteľky Marie Kurčinková a Martina Salusová. V školskom klube vyučujú pani učiteľky Anna Janíková a Andrea
Černotová. Anglický jazyk vyučuje pán učiteľ Lukáš Ficek. Položila som im preto zopár otázok na privítanie.
1. Kedy ste sa narodili a odkiaľ pochádzate?
Martina: Narodila som sa v apríli a pochádzam z Chlebníc.
Marie: Narodila som sa 15. júna v Hradci Králové, ale od svojich
dvoch rokov som vyrastala v Chlebniciach (tu ma vychovávali starí
rodičia). V Chlebniciach žijem aj so svojou rodinou.
Anna: Narodila som sa 15. novembra a pochádzam z Chlebníc.
Andrea: Narodila som sa 19. augusta a pochádzam z Dlhej nad
Oravou.
Lukáš: Narodil som sa 24. apríla a som z Podbiela.
2. Kde ste navštevovali ZŠ, SŠ a VŠ?
Martina: Základnú školu som navštevovala v Chlebniciach, strednú školu v Turčianskych Tepliciach, kde som študovala odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Marie: Na základnú školu som chodila do Chlebníc. Strednú školu som absolvovala na Dievčenskej odbornej škole v Oravskom
Podzámku, ďalej ekonomickú nadstavbu s maturitou v Žiline.
Moje štúdium pokračovalo (aj keď trošku neskôr) na Katolíckej
univerzite – Pedagogickej fakulte v Ružomberku: odbor – predškolská elementárna pedagogika.
Anna: Základnú školu som navštevovala v Chlebniciach. Strednú
školu som navštevovala v Tvrdošíne. Vysokú školu som navštevovala v Žiline, kde som študovala Sociálnu pedagogiku. Pokračovala
som na Trnavskej univerzite v Trnave odborom Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.
Andrea: Základnú školu som navštevovala v Chlebniciach. Strednú školu v Tvrdošíne a vysokú školu som ukončila v Ružomberku,
odbor - učiteľstvo informatiky.
Lukáš: Základnú školu som navštevoval v Podbieli – 1. stupeň a
následne 2. stupeň v Nižnej. Nasledovalo štúdium na Gymnáziu v
Trstenej. Na vysokú školu som chodil do Ružomberka: bakalársky
odbor angličtina a informatika. Magisterské štúdium som ukončil
v odbore anglistika a amerikanistika.
3. Ako sa vám v detstve darilo v škole?
Martina: Na základnej škole sa mi darilo, vždy som sa snažila byť
vzornou žiačkou.
Marie: Nepatrila som medzi výborných žiakov, bola som lepší
priemer. Na vysvedčení sa objavila sem tam aj trojka, ako napr.
matematika a fyzika, to mi nikdy nešlo a ani ma to nebavilo.
Anna: Základnú školu som navštevovala rada. Darilo sa mi celkom
dobre, keďže som mala jednotky a dvojky.
Andrea: Bola som skôr žiačkou, ktorú zaujímalo technické zameranie a šport.
Lukáš: Zrejme celkom fajn. Bez problémov, či už správanie alebo
známky, väčšinou „výborné“.
4. V čom ste vynikali, na aké krúžky ste chodili?
Martina: Neviem, či môžem povedať, že som vynikala. Skôr by
som povedala, že už od detstva som vedela, že najviac ma baví hudobné umenie. A tak ma rodičia prihlásili na ZUŠ, kde som navštevovala odbor klavír, neskôr spev.
Marie: To už nepamätám, bolo to veľmi dávno, ale mala som veľmi
rada výtvarnú výchovu a ručné práce. Táto moja záľuba mi zostala
až do dnes.
Anna: Bavili ma jazyky konkrétne – nemecký jazyk. A tiež som

navštevovala anglický krúžok.
Andrea: Najviac som vynikala vo vybíjanej, kde sme sa s dievčatami umiestnili na popredných miestach.
Lukáš: Najviac ma zaujímali angličtina, dejepis, geografia, chémia,
prírodopis. Šport - futbal a florbal.
5. Čo vás viedlo k učiteľskej profesii?
Martina: Najviac ma viedol učiteľský vzor, ktorý som mala doma
- moja teta. Už ako malú predškoláčku ma občas brávala k sebe do
triedy a vždy som to tam obdivovala a predstavovala si, že aj ja raz
budem pani učiteľka.
Marie: Mám veľmi rada deti a to bol vlastne ten pravý dôvod, prečo som išla študovať na vysokú školu práve predškolskú elementárnu pedagogiku. Keďže stredná pedagogická škola mi nejako
nevyšla a moji starí rodičia (z dôchodkov) mali problém mi v tej
dobe financovať aj vysokú pedagogickú školu, tak som to vzdala.
Neskôr prišla rodina, deti, tak nebol ani čas vrátiť sa k tomu, po
čom som veľmi túžila. Až keď vyrástli moje deti, vtedy som si povedala, že je čas, aby som si splnila môj dlhoročný sen. Aj keď to
boli tri ťažké roky spojenia rodiny so štúdiom, nebanujem. Milujem svoju prácu a keď sa vaša práca stane aj vaším koníčkom, tak
do práce chodíte s láskou a radosťou.
Anna: Asi od detstva som tak podvedome vedela, že práca s deťmi je to, čo by som chcela. Veľmi ma ovplyvnili aj niektorí učitelia
počas môjho štúdia.
Andrea: K učiteľskej profesii som mala veľmi blízko už od detstva,
lebo som mala doma učiteľku – moju mamu, ktorá mi je aj teraz
vzorom.
Lukáš: To najdôležitejšie je asi to, že rád pracujem priamo s ľuďmi. Nie je to vždy ľahké. Som rád, keď sa aj iní ľudia chcú a môžu
naučiť niečo užitočné. To sa im určite v budúcnosti zíde, ak majú
záujem.
6. V ktorej škole ste začali pracovať prvýkrát?
Martina: Prvýkrát som začala pracovať v Základnej škole s materskou školou Chlebnice, kde som nastúpila ako vychovávateľka
v ŠKD.
Marie: Moje prvé pôsobenie bolo v Materskej škole v Oravskom
Podzámku.
Anna: Prvýkrát som pracovala v materskej škole v Pucove.
Andrea: Prvýkrát sa stretávam s učiteľským povolaním teraz, v
Základnej škole v Chlebniciach.
Lukáš: Toto je moje prvé pôsobisko, kde začínam prácu učiteľa.
7. Chcete niečo odkázať žiakom?
Martina: Žiakom prajem veľa úspechov a splnených prianí.
Marie: Žiakom by som odkázala asi toto: buďte šťastní a nezabudnite si plniť svoje sny.
Anna: Chcela by som im odkázať, aby nezabúdali na medziľudský
kontakt a ľudskosť v dnešnej dobe internetu. A tiež to, že informovaný ešte neznamená byť vzdelaný.
Andrea: Žiakom našej školy by som chcela odkázať, aby rozvíjali
svoje talenty a aby nezabúdali, že v živote je veľmi dôležitá empatia. Neučte sa preto, že musíte, ale preto, že sa chcete niečo nové
dozvedieť. Prajem vám, aby sa vám v škole, ale aj v osobnom živote
darilo, a aby ste na školské časy spomínali s láskou.
Lukáš: Jednoducho, nech sa dobre učia a sú vždy pripravení do
školy. Taktiež je dôležité slušné správanie, či už v škole alebo
mimo školy.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov!
(ts)
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Výtvarná súťaž
Pramienok
Naša materská škola sa zapojila do výtvarnej súťaže
Pramienok. Do tejto súťaže
bolo poslaných šesť prác
od týchto autorov: Terézie
Sárenej, Paulíny Ďuroňovej,
Lenky Svitekovej a Liliany
Strapcovej pod vedením zástupkyne škôlky Furjelovej.
Dňa 29. novembra 2018 sme
sa zúčastnili vyhlasovania
súťaže v Trstenej. Paulína
Ďuroňová obsadila v celoslovenskej súťaži 3. miesto.
Srdečne jej blahoželáme a
želáme veľa ďalších výtvarných úspechov.
M. Furjelová

Pani učiteľka je aj
spisovateľka

Vianočná pohľadnica

Pani učiteľka z materskej školy Marcela Pucovenová nedávno
vydala svoju knižku - Ja v škôlke. Preto sme jej položili zopár
otázok.
1. Kedy si dostala nápad s novou knižkou?
Na internete som našla inzerát, že sa hľadajú noví spisovatelia,
autori. Mala som napísaných pár príbehov pre deti do škôlky, tak
som si povedala, že skúsim šťastie a pošlem ich. Vydavateľovi sa
zapáčili. Keďže som učiteľka, spoločne sme sa rozhodli, že kniha
bude práve o škôlke. Mala by pomôcť deťom, ktoré idú prvýkrát
do škôlky, prekonať strach. Po prečítaní knihy zistia, že škôlka je
super a vôbec z nej nemusia mať obavy.
2. Kto ťa inšpiroval?
Inšpirovali ma práve deti. Kvôli tomu, že som s nimi dennodenne,
bolo napísať knihu práve z tohto prostredia jednoduché.
3. Stotožňuje sa hlavný hrdina s nejakou postavou?
Hlavný hrdina sa stotožňuje s každým, kto knižku číta. Keďže ide
o personalizovanú knihu, niektoré údaje sa prispôsobujú konkrétnemu dieťaťu. Dieťa akoby číta samo o sebe, tým je aj pre neho
čítanie zaujímavejšie a pútavejšie. A ako bonus sú v knihe aj rôzne
úlohy, tak sa malý čitateľ aj niečo nové naučí a zabaví.
4. Ako dlho trvalo napísať knižku?
Ako som už spomínala, inšpirácie som mala veľa. Príbehy, ktoré
zažíva hlavná postava, som čerpala z reality. Preto ani písanie knihy nebolo náročné, trvalo to nejaké tri mesiace.
5. Kde ju môžeme nájsť?
Kniha sa dá objednať na stránke dreamstory.sk. Tu vyplníte dotazník, ktorý sa pýta na rôzne informácie o dieťati (meno, vek,
súrodenci, obľúbená hračky). A potom sa už pripravuje knižka,
špeciálne pre vaše dieťa.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa nápadov a inšpirácií.

V novembri 2018 sa materská škola zapojila do medzinárodnej výtvarnej súťaže
Vianočná pohľadnica. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v decembri v Oravskom
kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Tomáš Hajdúch
skončil na 3. mieste. Srdečne
mu blahoželáme a prajeme
veľa výtvarných úspechov.
M. Furjelová

(ts)

Bábkové divadlo zo Spiša hralo pre deti
Našu školu navštívilo Bábkové
divadlo spod Spišského hradu,
ktoré si pripravilo dve predstavenia. Pre žiakov prvého
stupňa odohrali divadlo Dračie pytačky, ktoré ich poučilo
ako prekonať strach, prekonať
samého seba a ako sa postaviť
tomu, kto nám ubližuje. Bolo
to výborné interaktívne bábkové predstavenie, v ktorom si aj
malý bitkár zapamätá, že UD-
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RIEŤ znamená BOLÍ. Žiakom
druhého stupňa odohrali predstavenie Jáchymko. Rozprávkou
dvoch súrodencov Jáchymka a
Otolienky predviedli starším
deťom možnosť, ako sa zorientovať v životných hodnotách,
kde „mať“ znamená viac ako
„byť“. Touto inscenáciou sme
si tiež pripomenuli 190 rokov
od narodenia P. Dobšinského a
nedožitých 90 rokov M. Rúfusa.
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Zo života školy a škôlky

Posedenie pri stromčeku
Na posledný deň v škole v roku
2018, ktorý pripadol na piatok
21.decembra, sme sa všetci tešili. Začínali prázdniny a najkrajšie sviatky v roku - Vianoce.
Predvianočnú atmosféru sme si
pripomenuli krátkym programom, do ktorého sa zapojili
nielen tí najmladší z materskej
školy, ale aj mladší a starší žiaci
zo základnej školy. Vystúpení
nebolo málo. Všetky vystúpenia boli originálne, výnimočné
a krásne. Pesničky, básničky,
tančeky a scénky navodili tú

Vianočný koncert
pani učiteľke Zimmermanovej,
ktorá celý program viedla, ale
aj ďalším pedagógom, ktorí s
veľkou trpezlivosťou a odhodlaním nacvičili našich spolužiakov. Nemalú zásluhu na zdarnom priebehu programu mali
aj deviatačky, ktoré nás celým
programom sprevádzali. Pevne
veríme, že aj keď tu už na budúci rok nebudeme, stále budete mať nás aj náš program vo
svojich srdciach.

Školské kolo
Pytagoriády

správnu sviatočnú atmosféru.
Na záver sviatočného predpoludnia žiaci z druhého stupňa
zaspievali pieseň, ktorá sa už
dlhých dvesto rokov stala symbolom Vianoc. Tichá noc, ktorú
už tradične spievame v troch jazykoch, nemeckom, anglickom
a nakoniec aj v slovenskom
jazyku, rozospievala aj prítomných divákov. Boli to hlavne rodičia a bývalí žiaci školy, ktorí
dlhotrvajúcim potleskom odmenili účinkujúcich.
Chceme poďakovať hlavne

Mikuláš v základnej škole

V dňoch 12. a 13. decembra
2018 sa v škole uskutočnilo
školské kolo matematickej
Pytagoriády.
S náročnými úlohami sa
popasovalo 27 riešiteľov z
3. až 8. ročníka. Úspešným
riešiteľom, ktorí postupujú
do okresného kola, držíme
prsty a želáme iba správne
odpovede.

Ako každý rok aj v tomto roku
nás prišiel 6. decembra navštíviť Svätý Mikuláš so svojimi
anjelmi a sobmi. A ak by niekto
veľmi neposlúchal, vzal si aj
dvoch čertov.
Navštívil všetky deti. Začal
prvákmi, lebo vedel, že tí boli
celý rok najlepší, a skončil pri
deviatakoch.
Samozrejme, nemohol zabud-

núť aj na sladkú odmenu, ktorú
mal pripravenú pre deti, ktoré
poslúchali. Čerti mali so sebou
vrece, ale nikto nebol až natoľko zlý, že by ho museli použiť.
Ak boli deti menej hanblivé, Mikulášovi predviedli svoj talent
v podobe spevu alebo recitovania básne.

(šm)

A. Štefková, V. Zuberová 9. tr., ZM

Andrea Štefková 9. trieda, ZM

Adventný kalendár
v škôlke
Aj najmenšie detičky sa
pripravujú na čas adventu,
príchod Mikuláša a Vianoc.
Spoločne sme si vyrobili adventný kalendár, v ktorom sú
schované malé prekvapenia.
S detičkami budeme sledovať, koľko dní ešte zostáva
do príchodu Ježiška.
Marie Kurčinková

Od Mikuláša do Vianoc, taký
bol názov koncertu, ktorý si
učitelia spolu so žiakmi zo
ZUŠ pre nás pripravili. Všetci sme sa stretli v telocvični
v jedno pekné decembrové
predpoludnie. Pretože sa
pomaly blížili Vianoce, tak si
žiaci spolu so svojimi učiteľmi nacvičili nádherné skladby s vianočnou tematikou.
Predstavili sa nám v hre na
rôzne hudobné nástroje flautu, gitaru, husle, klavír,
akordeón. Po chvíli sa celou miestnosťou ozýval hlas
týchto krásnych hudobných
nástrojov. Všetci účinkujúci
ukázali, že majú veľký talent. Svojím koncertom nám
oznámili, že sa blížia Vianoce.
Andrea Štefková 9. trieda, ZM

Tvorivé dielne v škôlke
Príprava na Vianoce odštartovala v materskej škole už
3. decembra. Deti si spolu
so svojimi rodičmi vytvorili
množstvo krásnych ozdôb a
spoločne vyzdobili vianočný
stromček. Keďže účasť bola
hojná, nápadmi sa to len tak
hemžilo. Nechýbala ani dobrá nálada a úprimná detská
radosť. Ďakujem všetkým
zúčastneným a tešíme sa
na ďalšie spoločne strávené
chvíle.

Vzácna návšteva v škôlke
Svoju šikovnosť škôlkari prejavili v bohatej a pútavej besiedke, spievali, tancovali a recitovali básne pre vzácnu
návštevu – sv. Mikuláša. Za svoju snahu dostali sladkú a vytúženú odmenu. S prianím pokojných sviatkov sme sa všetci rozlúčili a odniesli sme si krásne spomienky.
Marcela Pucovenová
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Zo života školy a škôlky
Spoločenská
rubrika

Karneval v materskej škole

Narodili sa
• Mária Bacíková
• Alžbeta Meľová
• Nikola Vojčíková
• Nela Sojčáková

Vitajte medzi nami.

Uzatvorili
manželstvo
• Lukáš Urban
a Eva Bakancová
• Šimon Jandura
a Frederika Haľamová
Srdečne blahoželáme.

Rozlúčili sme sa
• Ján Staš
• Terézia Šufáková
• Jozef Suľa

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti 50 rokov
• Alena Bakancová
• Ján Bakoš
• Ľubomír Brunčák
• Ing. Milan Maxoň
• Anna Polčicová
• Ing. Martin Viglaš

Posledný januárový deň sa materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, kde nechýbali rôzne rozprávkové bytosti
ako princezné, spidermani, ša-

šovia a rôzne zvieratká. Na úvod
privítala pani zástupkyňa všetkých zúčastnených a zábava sa
mohla začať. Deti tancovali, súťažili, tešili sa a nechýbalo ob-

čerstvenie. Na záver bola každá
maska odmenená diplomom a
sladkou odmenou.
(M. S.)

Pozvánka na zabíjačku

60 rokov
• Helena Hajdúchová
• doc. PhDr. Helena
Kadučáková, PhD.
• Anna Kuhajdová
• Ondrej Staš
• Helena Sviteková

70 rokov
• Pavlína Brunčáková
• Anna Ďuroňová
• Stanislav Stachera
• Helena Škrabalová
• Helena Škvareková
80 rokov
• Helena Hajdúchová
• Pavlína Vrabcová
Srdečne blahoželáme.
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Obec Chlebnice v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chlebnice všetkých srdečne
pozýva na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v sobotu 2. marca v centre dediny. Pripravené
budú chutné zabíjačkové špeciality a dobrá nálada, ktorá ku fašiangom patrí. V popoludňajších
hodinách sa zábava presunie do sály kultúrneho domu.

