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Hasiči oslávili 90. výročie

Výročie DHZ

Úvodník starostu
V týchto dňoch sme si pripomenuli 90. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) v Chlebniciach. Náš DHZ
začal písať svoju históriu v roku
1929. Jeho členovia sa od začiatku riadia pri svojej činnosti
heslom, ktoré je zaznamenané
na zástave DHZ “Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc“.
Dobrovoľný hasičský zbor patrí
v našej obci medzi najstaršie
organizácie. Od svojho vzniku v
roku 1929 jeho členovia zasväcujú svoj život nielen práci pre
spoločné dobro, mnohokrát
neváhajú obetovať kus svojho
života pre šťastie a spokojnosť
spoluobčanov. Zachraňujú to
najcennejšie, čo máme, naše životy a majetky.
Za 90 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali

Spoločenská rubrika
Narodili sa
• Tomáš Brunčák
• Michal Mičáň
• Jana Červeňová

Vitajte medzi nami.

Rozlúčili sme sa
• Ondrej Svitek
• Peter Ďuroň

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví
ľudia vo svojom voľnom čase.
Spomienka na vznik DHZ pramení z úcty k našim predkom,
ktorí v ťažkých podmienkach
zakladali túto dobrovoľnú organizáciu na zásadách úcty
človeka k človeku, k jeho práci,
životu, zdraviu a majetku.
Nemalá vďaka patrí aj dodnes
žijúcim členom a funkcionárom, ktorí vzhľadom na svoj
vek prenechali štafetu mladším
hasičom.
Členovia DHZ boli a sú pri organizovaní spoločenských a
kultúrnych podujatí v obci. Bez
ich pomoci si to nevieme ani
predstaviť. No hlavné bremeno
na ich pleciach je najmä pri požiaroch a povodniach.
Tiež vďaka patrí mladým, aktívnym členom DHZ, ktorí sa
venujú žiakom základnej školy

a takto pripravujú dorast pre
dobrovoľné hasičstvo.
Pevne verím, že činnosť nášho
DHZ sa bude neustále zlepšovať, i keď v dnešnej uponáhľanej dobe je to náročné na čas,
najmä pre tých členov, ktorí
pracujú v zahraničí, na turnusy
alebo na týždňovkách.
Všetkým členom želám veľa
zdravia, šťastia, božieho požehnania, rodinnej pohody, aby naďalej hrdo napĺňali heslo, ktoré
je na zástave nášho DHZ “Bohu
na slávu, blížnemu na pomoc“.
Je len na nás, aby sme s láskou
pokračovali v práci hasičov,
ktorú nám odovzdali naši predkovia, a aby sme ju my s hrdosťou odovzdávali ďalším pokoleniam. Len takto si budeme
istí, že hasičstvo v Chlebniciach
nezanikne.
Anton Staš

Jubilanti - 50 rokov
• Brunčáková Elena
• Ferančíková Viera
• Hajdúchová Jana
• Kadučáková Zuzana
• Staš František
• Straka Jozef
• Tóthová Janka
60 rokov
• Kulaš Jozef
• Sojčáková Anna
• Spišiak Jozef
• Strapec František
70 rokov
• Bakoš Ján
• Bakošová Mária
• Ferančík Ján
• Furjelová Anna
80 rokov
• Meľo Milan
• Polčic Jozef
• Sviteková Antónia
• Šnapko Alojz
Srdečne blahoželáme!

Tatrovka bude modernejšia
Dňa 11. júna bola Tatra T 148
CAS 32 pristavená v Liptovskom Hrádku na rekonštrukciu
motora, podvozku a nadstavby.
V priebehu niekoľkých mesiacov bude demontovaná a repasovaná. Stará nadstavba sa rozpíli a zloží. Tatra potom bude
môcť po vlastnej osi prejsť do
Českej republiky, kde dostane
novú modernú nadstavbu.
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Výročie DHZ

Príhovor veliteľa družstva DHZO

V prvom rade gratulujem Dobrovoľnému hasičskému zboru
ku krásnemu 90. výročiu. Oslávili sme ho v našom farskom
kostole pri príležitosti sv. Floriána, patróna hasičov.
Aj napriek vysokému číslu výročia máme v zbore mladých,
perspektívnych členov prinášajúcich silu, húževnatosť,
sviežosť a chuť pracovať. Silné
jadro zboru tvoria starší páni,

ktorí učia mladších, ako používať a prevádzkovať techniku. Urobili a stále robia skvelú
prácu pre zbor rovnako ako pre
obec. V zbore sú aj naši zaslúžilí členovia, s ktorými sa stretávame na výročných členských
schôdzach. Sú to páni v zrelom
veku, ktorých spomienky sú
hodnotné a často vtipné. Touto
cestou ich chcem vyzvať, aby
prichádzali na členské schôdze.
Je to odmena za ich prácu a ich
zážitky si určite radi vypočujeme.
Dobrovoľné hasičské zbory po
celom Slovensku plnili v obciach protipožiarne a preventívne úlohy, ale starali sa aj o
spoločenské udalosti. Rovnako
to je aj v Chlebniciach. Chlapi
trávia dlhé hodiny pri údržbe,
rekonštrukcii hasičskej techniky. Sú vždy nablízku, ak sa
stane nešťastie, pomáhame
obci pri organizovaní spoločenských udalostí, akými sú okruh,
zabíjačka, chlebíček.
Vytvorili sme hasičský krúžok,
ktorý navštevujú žiaci 8. a 9.
ročníka.
Týmto spôsobom chceme
omladzovať dobrovoľný hasič-

ský zbor, chceme, aby v zbore
bol vždy elán, s ktorým vieme
pomôcť občanom.
Teší nás, že sa nám darí modernizovať vozový park, hasičskú
techniku a ochranné zásahové
odevy, obuv, prilby.
Za túto modernizáciu vďačíme
aj štátu, ktorý si pred pár rokmi
uvedomil, že s piatimi profesionálmi na hasičských staniciach
sa nie vždy dá pomôcť celému
okrsku. Preto začal podporovať
dobrovoľných hasičov, ktorí sú
vo väčšine prípadov na mieste
zásahu prví a ako domáci najlepšie poznajú prostredie, čím

môžu byť veľmi užitoční pri
riešení problémov.
DHZ Chlebnice má v tomto období 54 registrovaných členov.
Z toho okolo 30 členov absolvovalo základný hasičský kurz potrebný na zaradenie jednotky
do celoplošného rozmiestnenia
síl na Slovensku.
Ďakujem všetkým hasičom za
ich obetavú prácu, ďakujem ich
rodinám za pochopenie a ďakujem všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú a pomohli pri
údržbe techniky.
Marek Sárený
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Zo spomienok najstarších hasičov

Milan Sojčák (1940)
Ako chlapec si pamätám, ako sa
vtedajší hasiči zvolávali. Ligoš
Ondrej vyšiel nad kostol a silným dychom zatrúbil na trúbku. Robili tak skoro každú sobotu. Väčšinou išlo o „cvičenie“.
Používali dve melódie - jednu
na cvičenie a druhú na ostrý
zásah. Dodnes si pamätám tie
melódie.
Pamätám si aj vtedajších členov
zboru, Ondrej Ligoš, Polčic Ondrej, Šutta Jozef, Mikuška Vincent, Šnapko Rehor, Chalupa
(kováč).
Na hasenie sa používala hasička ťahaná koňmi, ktorú pumpovali štyria chlapi.
Zboru sme pomáhali brigádnickou prácou, napríklad kosenie
lúk. To raz, keď sme kosili, začalo horieť u Hudeca (fiľa). Aby
sme nezničili izby, hasili sme
kýbľami.

Zažil som aj smrteľný prípad,
keď horelo u Gvoru, Strapca.
Mikuška chcel vyšikovať kravy
z horiacej stajne, jedna vyšla,
no on pri záchrane svojho majetku a dobytka zahynul.
Ľudia nám vždy nepriali. Raz
sme hasili požiar a potrebovali sme zahradiť potok, aby sme
mali potrebnú hĺbku na sanie
vody. Myslím, že štyridsať centimetrov. Pýtali sme od suseda
slamu, ktorú nám ale nedal.
Druhá partia, na ktorú si spomínam, boli Alfonz Mores, Ondro Maslík (strojník), Anton
Janík (hasič), Anton Meľo, Jozef
Hudec, Alojz Hudec, Ondrej Sáľus.
Zúčastňovali sme sa hasičských
súťaží, na ktorých sme sa vždy
dobre umiestnili. Zatiaľ naši
starší hasiči nám doma varili
guľáš. Bolo veselo.

Alojz Števka (1946)
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Ku hasičskému zboru som nastúpil hneď po vojne. Partia
sme sedeli v hostinci a vtedajší
strojník Ondrej Maslík povedal:
„Poďte sem chlapci, pôjdete ku
nám!“
Odvtedy som hasič. Mohlo to
byť v roku 1968, už neviem
presne. Cvičili sme za krčmou,
pri škole alebo v Jamách. Mali
sme staručkú mašinu 16-tku,
ktorá sa štartovala kľukou.

Starší hasiči nad nami držali
patronát na súťažiach a za odmenu nám uvarili guľáš. Peniaze naň boli z brigád pre družstvo. Kosili sme lúky, vozili sme
seno a stavali sme hrádze proti
veľkej vode.
Hrádze slúžili aj ako zberné
miesto v prípade požiaru. Služby sme mali rozpísané v starej
zbrojnici a vartovníci sa chodili
ku nám zapisovať.

Téma

Drevenice, kultúrne pamiatky alebo „barabizne“?
Drevenice sú súčasťou nášho
každodenného života. Vidíme ich predovšetkým v centre
obce. V Chlebniciach išlo o reťazovo-uličnú a potočno-radovú
zástavbu, to znamená, že drevenice sa stavali aj pozdĺž Chlebnického potoka. Prvé domy
boli jednopriestorové (17. storočie), neskôr dvojpriestorové.
Datuje sa, že už v 18. storočí
boli drevenice trojpriestorové.
V súčasnosti poznáme hlavne
trojpriestorové domy z kresaného dreva na podmurovke.
Základným stavebným materiálom bolo drevo, používalo
sa najmä smrekové. Pre zaujímavosť uvediem, že na stavbu
lineárnej trojpriestorovej drevenice vysokej 2,5 metra s obstavaným priestorom cca 50 m²
spotrebovali okolo šesťdesiat
stromov, to je viac ako 100 kubíkov. Tieto údaje som našla v
knihe Drevený život, kamenný
chlieb od Jozefa Marca, publikáciu máme v obecnej knižnici.
Drevo bolo na Orave najdostupnejší materiál, avšak v období
konca 19. a začiatku 20. storočia sa na výstavbu obytných
domov ojedinele používala aj
hlina a nepálená tehla, takéto
domy sú v Chlebniciach, Trstenej, Pokrývači, Medvedzom,
Borove a vo Vyšnom Kubíne.
Architektúru dreveníc tvorila zrubová konštrukcia, ktorá
sa stavala zo silných trámov
v priemere 30 až 35 cm. V rohoch bývali viazané pravouhlý-

mi zárezmi. Stavby sa stavali
v tvare L, a to obytný priestor,
maštaľ alebo cieňa, humno a
záčin, ktoré boli pod jednou
strechou. Stavba obytných a
hospodárskych budov si vyžadovala technickú zručnosť
tesárov, ale aj znamenité estetické cítenie, ktoré vidíme v
rôznych detailoch dreveníc, štítov, sýpok, dvier, okien, gángov.
V odbornej publikácii Ľudová
architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku
sa píše: „V severnej časti Oravy
stavalo obytné domy napr. niekoľko tesárskych skupín, medzi
ktoré patrili aj tesári z Chlebníc,
Zuberca, Hruštína, Hladovky,
Zákamenného, Lomnej, Rab-

číc a Slanice.“ Tento fakt nám
hovorí, že v Chlebniciach sme
mali zručných tesárov, ktorých
práca je ukrytá práve v našich
dreveniciach, hospodárskych
budovách, sýpkach.
Drevenice sú dedičstvo našich
predkov, okrem toho nám ponúkajú príbehy vo forme nezabudnuteľných
spomienok.
Pripomínajú nám predkov, ich
životný štýl, našu kultúru, ktorú
nereprezentuje len spev, odev,
remeslá, ale určite aj architektúra. Hovorím o zásadnej veci,
lebo spôsob, ako naši predkovia bývali, žili nám veľa napovedá o ich charaktere. Predovšetkým si musíme uvedomiť
ich jednoduchosť, skromnosť a

pokoru. Nakoniec to podčiarkujú aj duchovné povolania, ktoré
naša obec dala Slovensku.
Týmto článkom by som chcela
upozorniť na všetky budovy v
obci, ktoré majú svoju historickú hodnotu. Drevenice, sýpky,
hospodárske budovy, chalupy,
funkčné budovy a iné. Dajme
im šancu a buďme hrdí na našu
kultúru, históriu a zachráňme
to, čo môžeme zachrániť. Tým,
že si ich budeme vážiť, prejavíme úctu našim predkom a príbehom, ktoré nám zanechali.
Zmiznutím dreveníc totiž stratíme spomienky, no najmä, prídeme o kultúrne dedičstvo.
Katarína Kožáková
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Zo života školy a škôlky
Fašiangy u nás v škole
Dňa 21. februára sa uskutočnila fašiangová zábava pre
žiakov prvého stupňa. Podujatie sa konalo v telocvični.
Pani učiteľky si pripravili
rôzne súťaže a hry. Deti sa
zabávali v rytme ľudovej aj
modernej hudby. Tancovali,
spievali a súťažili. Na to sa
tešili najviac.
Nielen pre výhercov ale aj
pre zúčastnených boli prichystané ceny. Žiaci nám
predviedli svoj talent v hre
na harmonikách, čím zabavili a rozospievali všetkých.
V telocvični vládla dobrá nálada.
Na konci bola pre každého v kuchynke prichystaná
sladkosť v podobe šľahačkového pohára a koláčika
podľa vlastného výberu. Tie
napiekli naše milé pani učiteľky. Ďakujeme za krásne
dopoludnie a tešíme sa na
výbornú zábavu aj na budúci
rok.
(ts)

Ôsmaci v Dolnom Kubíne
Dňa 13. marca sme boli spolu s pani učiteľkou triednou
Máriou Zimmermannovou
na exkurzii v Dolnom Kubíne.
V divadelnej sále MsKS sa
zišli žiaci ôsmych ročníkov
mnohých škôl z okresu na
akcii s názvom Nehejtujem,
dávam lajk. Podujatie bolo
zamerané na boj proti násiliu.
Dolnokubínske školy si pripravili scénky s témou šikana. Podujatie bolo spestrené peknými tanečnými
vystúpeniami a spevom. Odborníci nás poučili aj o nebezpečenstve, ktoré na nás
číha na sociálnych sieťach a
v bežnom živote. Z podujatia
sme odchádzali plní pekných
dojmov a poučení o tom, ako
sa chrániť pred násilím.
Erika Dulačková, 8. ročník, (zm)
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Škola v prírode Kunerad
Dňa 8. apríla 2018 sme so žiakmi 2. a 3. ročníka vyrazili na
týždenný pobyt do prírody v
krásnom prostredí v obci Kunerad. Všetci sme boli plní očakávania. Po príchode sme boli veľmi prekvapení, aká príroda je v
okolí ubytovne. V roku 2016 ju
zasiahla silná víchrica, ktorá
za sebou zanechala množstvo
vyvrátených stromov, no čaro
z prostredia neodfúklo. Spolu
sme z autobusu vyniesli naše
ťažké kufre a ubytovali sme
sa v čistých, slnečných izbách,
oboznámili sme sa s interiérom a vrhli sme sa do učenia.
Z miestnosti sme mali krásny
výhľad, kde sme pozorovali,
ako nás sledujú srnky a poľný
zajko. Žiaci mali z toho veľkú
radosť. Hneď v prvý deň sme sa
vybrali na dvanásť kilometrovú
túru k zhorenému zámku Kunerad. Z prechádzky sme sa vrátili
unavení, ale po chutnej večeri,
ktorá nám dodala silu, sa konala diskotéka na ktorej sme
sa všetci zabavili. Každý jeden
deň mal pre nás nové prekvapenie. Po vzdelávacej činnosti
sme chodili na blízke ihrisko,

kde sme hrali rôzne hry, a tak
posilňovali svoje vzťahy a zdravie. Po výdatnom obede nás čakal pestrý program, ktorý nám
zabezpečil organizátor školy
v prírode. Autobusom sme sa
presunuli na návštevu Budatínskeho hradu a absolvovali sme
prehliadku starodávnej i novodobej drotárskej výroby. Ďalší
deň sme navštívili farmu, kde
sme sa oboznámili s chodom
farmy, jej produktami, aktivitami. Žiakov potešil koník, ktorý
ich v peknom postroji previezol. Vo štvrtok sa všetci veľmi
tešili na výlet do Čičmian k maľovaným domčekom a ešte viac
ich potešil pohyblivý betlehem
v Rajeckej Lesnej, ktorý má veľmi krásny príbeh a myšlienku
vzniku. Popoludní žiaci hľadali poklad, ktorý pri stredajšej
návšteve priniesli pán farár S.
Misál, pani riaditeľka M. Kantárová a p. uč. Sárená. Žiaci to
nemali veľmi ľahké, pretože
poklad mohli nájsť len vtedy,
ak vo svojej skupinke boli súdržní a indíciu, ktorú dostali, si
správne vysvetlili. Poklad bol
ukrytý aj v interiéri aj v exterié-

Veľká noc v ŠKD
Aj v školskom klube sme si
spríjemnili naše prostredie jarnou výzdobou. S veľkým nadšením sme očakávali príchod
Veľkej noci. Pripomenuli sme si
niektoré tradičné veľkonočné
zvyky a tradície. Vyrábali sme
si rôzne veľkonočné dekorácie – sliepočky, zajačikov, jarné
kvetinky. Nezabudli sme ani na
maľovanie kraslíc, a tak sa náš
klub premenil na tvorivú dielňu
plnú farieb a fantázie. Vyskúšali sme aj dekoratívne zdobenie
zapichovaním a lepením rôznych ozdôb do polystyrénových vajíčok. Deťom sa tvorenie
veľmi páčilo, mali radosť zo
spoločnej práce a zo svojich výtvorov.
(aj)

ri, takže napätie, či ho nájdu a
diskotéka sa bude konať, bolo
obrovské. No žiaci si zaslúžia
pochvalu, pretože poklad našli
a veselá zábava pokračovala až
do 21.h. Po skončení, tak ako
každý večer, sa žiaci osprchovali, pani učiteľky im skontrolovali izby a o 22:00 bola večierka. V
piatok po raňajkách si žiaci za
pomoci pani učiteliek zbalili a
skontrolovali svoje osobné veci.
S veselou náladou a s radosťou
sme sa všetci po týždni plnom
skvelých zážitkov vracali k svojim rodinám.
(sj,sd,sb,se)

Zo života školy a škôlky

Narcisy aj u nás v škole

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 27. februára sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V porote boli pani učiteľky - slovenčinárky:
M. Zimmermannová, R. Kadučáková a T. Sárená.
Hviezdoslavov Kubín je „celoštátna postupová súťaž a
prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby
recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže
a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a
zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí,
rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov
a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadla poézie.“
Tento rok bola konkurencia veľká. Každý žiak sa snažil
predniesť svoj prejav čo najprecítenejšie. Žiaci, ktorí recitovali poéziu, ale aj prózu, mali zaujímavé ukážky. Tie
zaujali nielen porotu, ale aj publikum, ktoré so zatajeným
dychom počúvalo.
Výherkyne školského kola: Eliška Kramárová, Nina Šľachtová a Marianna Stacherová sa umiestnili v okresnom
kole v Dolnom Kubíne na 2. mieste. Všetkým ďakujeme za
účasť a gratulujeme!

Deň narcisov je verejnou zbierkou Ligy proti rakovine. Tá je
prospešná a podporuje rodiny, ktoré sú postihnuté týmto
ochorením.
Tento rok je to už po 23- krát,
čo sa s narcismi stretávame
v našich mestách a dedinách.
Týmto dňom je 11. apríl. Deň,
kedy budeme môcť pomôcť.
„Každý, kto si narcis pripne na
svoj odev, týmto gestom vyjadrí
podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Finančné prostriedky
využívame na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.“

Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s rakovinou.
V roku 2018 sa vyzbieralo 982
222 eur.
„Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty
a programy, ktorými pomáha
pacientom v ich konkrétnych
problémoch súvisiacich s ochorením už 29 rokov. Okrem toho
sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia,
nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby
onkologických ochorení.“
Iveta Mičáňová, 9.trieda, (ts)

II. kategória - Poézia
1. Marianna Stacherová, VI. ročník
2. Martin Stachera, V. ročník
3. Katarína Hudecová, VI. ročník
II. kategória - Próza
1. Nina Šľachtová, V. ročník
2. Anna Maxoňová, VI. ročník
3. Alžbeta Bakošová, V. ročník

III. kategória - Poézia
1. Oliver Bača, VIII. ročník
2. Mária Adamcová, IX. ročník
3. Karin Priebojová, VII. ročník, Jozef Strapec, VIII. ročník
III. kategória - Próza
1. Samuel Garb, VII. ročník
2. neudelené
3. Viktória Zuberová, Iveta Mičáňová, IX. ročník,

(ts)

Deň počatého dieťaťa
Deň počatého dieťaťa je slávený 25. marca. Je pravidelnou celoslovenskou kampaňou mimovládnych organizácií
združených vo Fóre života. „V
období okolo tohto termínu sa
uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť
ľudský život od počatia. Symbolom kampane je biela stužka.
Ťažiskovým obdobím kampane
je týždeň od 19. marca do 25.
marca. Najjednoduchší spôsob,
ako kampaň podporiť, je nosiť
bielu stužku na odeve počas
kampane. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.
„Ak nosím bielu stužku, som za
ochranu každého nenarodené-

ho dieťaťa od počatia! Tiež sa
tak stotožňujem s heslom kampane „Nechať žiť je správna
voľba“. Vyjadrujem tým svoje
nesúhlasné stanovisko k súčasnej praxi umelých potratov (násilného ukončovania nenarodeného ľudského života) a iným
ohrozeniam počatého ľudského
života a nenásilným spôsobom
vyzývam ku hľadaniu pozitívnych riešení tohto stavu.“
My sme sa tiež v škole zapojili
a vytvorili sme si plagáty s heslami a citátmi. Nezabúdajme,
že život je to najcennejšie, čo
máme. Ďakujeme rodičom za
to, že sme tu.
Viktória Zuberová, 9.trieda
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Máj aj v našej škole
Máj mal v minulosti symbolický význam a bol výrazom
prírodného mýtu o boji zimy
s jarou, smrti so životom;
symbol na jar sa obnovujúcej prírody. „Takmer u všetkých národov bolo zvykom
nosiť máje na začiatku jari
alebo leta v slávnostnom
sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných
piesní ospevujúcich tvorivú
silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva
jari na zimou. Často sa máje
rozlične ozdobovali, najmä
pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne;
miestami sa tiež obliekali do
ženských šiat alebo sa na ne
vešali malé bábky.
Neskôr pôvodný význam
májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách
dodnes. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred
tie domy, kde je vydaja súca
dievka, inokedy sa stavia len
jeden ústredný máj pre obec
a podobne. Väčšinou ide o
celý strom, ktorý je zbavený
vetiev a kôry; iba horná časť
sa ponecháva s vetvami.“
V našej dedine stavajú máje
regrúti svojim spolužiačkam.
My sme nezabudli na tento
zvyk a postavili sme si v škole, pri našej dreveničke, malý
máj. Žiaci nesmú zabúdať na
tradície a zvyky našej dediny. Stavanie mája patrí k tým
najkrajším.
(ts)

Deň učiteľov
Svetový deň učiteľov je sviatok,
ktorý sa oslavuje po celom svete 5. októbra. Tento sviatok bol
vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania
o postavení učiteľov, ktorá bola
podpísaná v ten istý deň v roku
1966. „Na Slovensku je Deň učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca,
ako spomienka na narodenie
Jana Amosa Komenského. Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle
svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je
dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť,
uznať a doceniť. Učiteľ popri
tom, že odovzdáva znalosti, sa
podieľa na výchove novej generácie ľudí. Neblahým javom
v ostatných rokoch však je, že
sa v mnohých štátoch sveta
učitelia stávajú terčom útokov
zo strany žiakov či ich rodičov.
Na Slovensku, podobne ako v

bývalom Československu, sa
sviatkom učiteľov stal deň narodenia českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana
Amosa Komenského so slovenskými koreňmi, ktorý pripadá
na 28. marec.

J. A. Komenský sa svojím dielom, názormi a pedagogickou
činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V mnohom

Deň matiek v MŠ
Aj najmenšie deti vyrobili darčeky pre svoje mamičky ku
ich krásnemu sviatku. Ľúbime svoje mamičky, tak sme sa
spoločne veľmi tešili z vyrobených srdiečok.

Bc. Marie Kurčinková

predstihol svoju dobu - presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez
ohľadu na jeho intelekt alebo
sociálne pomery, vypracoval
systém pedagogiky ako vedy
a mnohé jeho vyjadrenia, ako
„opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“, zľudoveli.
Deň učiteľov sa v Československu začal oslavovať v roku
1955 rozhodnutím vtedajšej
Československej vlády a mal
byť morálnym ocenením ich
práce.“ Pri tejto príležitosti ani
naši žiaci nezabudli na svoje
pani učiteľky, pánov učiteľov,
vychovávateľky a niektorí aj na
duchovného otca. Pripravili si
pre nich milé srdiečka s odkazmi: „Každý deň sa na vás teším.
Ste najlepšia triedna učiteľka.
Ďakujem, že ste nás naučili anglicky. Teším sa do ŠKD...“ Za
milé darčeky všetci ďakujú a
tešia sa na spoluprácu.
Iveta Mičáňová, 9.trieda

Deň matiek
Dňa 12. mája sa v Kultúrnom
dome v Chlebniciach konalo
podujatie pre naše milé mamky. Deti zo základnej aj materskej školy pripravili spolu so
svojimi pani učiteľkami pekný
program uvitý z tančekov, pesničiek, básničiek a scénok. Bol
to darček ku Dňu matiek ako
naše poďakovanie mamkám za
ich obetavosť a prácu v rodine,
samozrejme aj spolu s oteckami, pri výchove detí. Sála bola
plná a mnohým mamičkám pri
sledovaní jednotlivých čísel
neraz vyhŕkla slza šťastia. Boli
dojaté, pretože videli vystupovať aj svoje talentované dietky. Okrem darčekov v podobe
jednotlivých čísel boli všetky
mamky obdarované aj sladkosťou od obecného úradu. Ďakujeme vám, milé mamky, a tešíme sa na vás aj nabudúce.
Adrea Štefková a Viktória
Zuberová, 9. ročník, (zm)
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Kniha v marci, najväčší
priateľ človeka
Už roky mesiac marec spájame
nielen s príchodom jari, ale i s
knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka,
od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
Aj my sme spoločne v triede
„Včielky“ sa takto pohrali s

Marec - mesiac knihy

touto témou. Vyrobili sme si
pojmovú mapu „Z rozprávky
do rozprávky“, hrali sme sa na
knižnicu - „čítali“ a dramatizovali rôzne rozprávky. Deti to
veľmi zaujalo a zistili sme, že
deti poznajú veľa rozprávok.

Aj tento rok sme s deťmi triedy Lienky navštívili miestnu knižnicu. Pani Kožáková deti oboznámila s rôznymi knihami. Deťom
prečítala rozprávku Dokonalá Klára, ktorá sa im veľmi páčila.
Po prečítaní sme o príbehu z rozprávky spoločne komunikovali.
Daniela Meľová

M.Furjelová

Najmenší v knižnici
Aj keď ešte nevedia čítať, deti knihy veľmi zaujímajú. Hlavne tie
s rozprávkami a farebnými obrázkami. Preto sme spolu s najmladšími deťmi z MŠ navštívili knižnicu, v ktorej sa im veľmi
zapáčilo a sľúbili sme si, že ju budeme navštevovať častejšie.
Pripomenuli sme si tak aj marec, mesiac kníh. No nezabúdajme
našim deťom čítať aj v iných mesiacoch a pravidelne.

Marec mesiac kníh v ŠKD
Marec je mesiac, ktorý si spájame nielen s príchodom jari,
ale aj s knihami. Marec, mesiac
kníh, sme si v našom školskom
klube detí pripomenuli čítaním
rôznych žánrov kníh, maľovaním, výrobou vlastných knižiek, ale aj návštevou obecnej
knižnice. Deti sa zoznámili s
priestormi knižnice, v detskom
oddelení si s veľkým záujmom

Marcela Pucovenová

listovali v rozprávkových knihách. Oboznámili sa s postupom pri požičiavaní kníh a so
správnym zaobchádzaním s
knihami. Niektoré deti si hneď
aj pár knižiek vybrali a požičali
domov. Deti odchádzali z knižnice s malou odmenou, spokojné a obohatené o nové zážitky.
(aj)

Deň vody v ŠKD
Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody, a keďže bez tejto
vzácnej tekutiny by nebol život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy, keď sa vyskytne príležitosť. O tom, že je voda
taká vzácna, sme sa poučili aj v školskom klube detí, kde sme
spolu vytvárali rôzne projekty a kreslili obrázky. Pomocou prezentácií sme si priblížili, prečo je voda taká dôležitá pre život
a znázorňovali sme si, ako to v prírode funguje. Cieľom aktivít
bolo formovanie pozitívneho vzťahu detí k vode, získanie vedomostí a zručností o ochrane vodných zdrojov, životného prostredia a pitnom režime.
(ač)
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Vybíjaná - regionálne kolo
Dňa 2. mája sa v našej telocvični
ZŠ v Chlebniciach konalo regionálne kolo súťaže vo vybíjanej.
Súťaže sa zúčastnili družstvá,
ktoré postúpili z okresných súťaží. Boli to družstvá: ZŠ s MŠ
Chlebnice, ZŠ s MŠ Hladovka
a ZŠ Hruštín. V telocvični bola
výborná atmosféra, nechýbalo povzbudzovanie všetkých
družstiev, o čo sa zaslúžili žiaci

Regionálne kolo
v malom futbale

základnej školy. Počas celého
turnaja boli zápasy napínavé a
vyrovnané. Jednotlivé tímy boli
dobré pripravené, každý získal
jednu výhru a jednu prehru. O
umiestnení rozhodoval počet
vybitých hráčov, ktorý bol len s
malými rozdielmi.
Blahoželáme a ďakujeme všetkým žiačkam, ktoré reprezentovali našu školu. Poďakovanie

patrí aj pani riaditeľke Kantárovej, ktorá pripravovala žiačky
na okresné aj regionálne kolo.
Víťazom regionálneho kola sa
stala ZŠ Hruštín, ktorá postúpila do krajského kola, druhé
miesto si vybojovali žiačky ZŠ
Hladovka a naše dievčatá sa
umiestnili na treťom mieste.
(sb)

Žiaci Štefan Spišiak, Ján Spišiak, Lukáš Stachera, Filip
Ďuroň, Tadeáš Štefka, Rastislav Meľo, Timotej Durčák,
Tadeáš Straka, Matúš Staš,
Andrej Zuber pod vedením
p. uč. Babica dňa 22. mája
reprezentovali našu školu na
regionálnom kole v malom
futbale v Dolnom Kubíne.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa turnaj odohral v hale.
Mali sme dvoch súperov:
ZŠ Námestovo a ZŠ Trstená.
Prvý zápas sme odohrali s
Námestovom a prehrali sme
1:3. Ďalší zápas sme hrali s
Trstenou, ktorú sme zdolali
2:1. Vďaka tejto výhre sme
skončili na turnaji druhý. Výhercom bola ZŠ Námestovo,
ktorá postúpila do krajského
kola. ZŠ Trstená skončila na
treťom mieste. Ďakujeme našim žiakom a trénerovi za reprezentáciu školy a prajeme
im veľa úspechov aj v ďalších
rokoch.
Tadeáš Štefka, 8. trieda

Vybíjaná – okresné kolo
Naše staršie žiačky sa zúčastnili okresného kola vo vybíjanej.
Turnaj sa konal 17. apríla v telocvični ZŠ Kňažia Dolný Kubín.
O postup bojovali družstvá:
ZŠ M. Kukučína D. Kubín, ZŠ J.
Matúšku D. Kubín, ZŠ s MŠ Komenského D. Kubín Kňažia, ZŠ
Petra Škrabáka D. Kubín, Cirkevná spojená škola D. Kubín,
ZŠ s MŠ Chlebnice. Naše žiačky
si vybojovali krásne 1. miesto
a postup do regionálneho kola.
Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Komenského, na treťom mieste ZŠ J. Matúšku. Aby
žiačky dosiahli takéto výsledky,

je za tým kus práce, veľké odhodlanie, trénovanie, radosť z
hry, túžba po víťazstve a úžasná tímová spolupráca. Žiačkam
patrí veľká pochvala za výbornú reprezentáciu školy. Našu
školu reprezentovali: Martina
Kantáriková, Lenka Spišiaková,
Lucia Spišiaková, Liana Štefková, Katarína Hudecová, Marianna Stacherová, Kristína Michalková, Anna Maxoňová, Beáta
Laurincová, Alžbeta Bakošová,
Sofia Spišiaková, Hanka Spišiaková.
(sb)

Okresné kolo v malom futbale
Žiaci Š. Spišiak, L. Stachera, J. Spišiak, F. Ďuroň, T. Durčák,
R. Meľo, T. Štefka, M. Staš, A. Zuber, T. Straka sa 15. mája
pod vedením p. uč. Babica zúčastnili okresného kola v malom futbale. Turnaj sa odohral na umelom trávniku v Dolnom Kubíne. Žiaci mali štyroch súperov: ZŠ M. Kukučína,
Cirkevná spojená škola, ZŠ s Mš Malatiná a ZŠ Kňažia. Prvý
zápas odohrali so ZŠ M. Kukučína a vyhrali 3:0. V ďalšom
zápase si zmerali sily s Cirkevnou školou, remizovali 2:2.
Po dvojzápasovej pauze ich čakali žiaci z Malatinej, ktorých zdolali 7:0.
Posledný zápas odohrali proti Kňažej a vyhrali 6:0, a to im
zabezpečilo účasť v semifinále. V semifinále si sily zmerali
so susednou obcou Dlhá nad Oravou, ktorú zdolali 4:0 a
tak sa dostali do finále.
Finálový zápas proti ZŠ J. Matúšku bol veľmi napínavý až
do poslednej minúty. Všetci čakali, kto dá gól, snažili sa a
nakoniec sa to podarilo F. Ďuroňovi, ktorý rozhodol o výsledku zápasu 1:0. Po víťazstve vo finále žiaci postúpili na
regionálne kolo, kde si zmerajú sily s výhercami za okresy Tvrdošín a Námestovo. Našim chlapcom prajeme veľa
šťastia v regionálnom kole. Ďakujeme!
Tadeáš Štefka, 8. trieda
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Vychádzka k Šútovskému vodopádu
V rámci aktivít Zelenej školy, ktoré sa zaoberajú témou
VODA, sme 16. mája absolvovali poznávaciu vychádzku k
Šútovskému vodopádu. Žiaci
6. ročníka pod vedením p. učiteliek Kadučákovej a Šimkovej
si do batohov okrem potravín
pribalili aj veľa dobrej nálady.
Vstup do Šútovskej doliny bol

zaplavený šumom Šútovského potoka a jarnou zeleňou.
Po kamenistej turistickej ceste
sme obchádzali salamandry a
mnoho rozmanitého hmyzu. Po
hodinovej túre sme sa dostali
k vodopádu. Čakal nás tam nezabudnuteľný zážitok, 38-metrový, slnkom pozlátený vodopád. V Malej Fatre je najvyšším

Šútovský vodopád

vodopádom. V závere turistiky
sme navštívili prírodné kúpalisko, ktoré vzniklo zaplavením
niekdajšieho
kameňolomu.
Odnášame si mnoho fotografií,
ktoré nám budú tieto okamihy
nádhernej prírody vždy pripomínať.
(šm)

Dňa 16. mája sme sa my,
šiestaci, vybrali spoločne s
pani učiteľkami Kadučákovou a Šimkovou na výlet ku
Šútovskému vodopádu. Cesta z parkoviska k vodopádu
trvala približne hodinu. Videli sme chrobáčiky, salamandru škvrnitú, zaujímavé
prírodné útvary. V závere
nás očaril nádherný vodopád, ktorý meria 38 metrov.
Spoločne sme sa pri ňom
vyfotografovali, oddýchli si,
čosi zajedli a spokojne sme
sa vracali späť. Výlet bol fajn,
spoznali sme nádhernú prírodu, sprevádzal nás štebot
vtáčikov, zurčanie vody, vdychovali sme vôňu lesa. Dozvedeli sme sa veľa pútavého
o Malej Fatre, o flóre a faune
tohto pohoria.
Na tento deň nám ostanú naozaj pekné spomienky.
Lucia Krevová,

Liana Štefková, 6. ročník, (rk)

Okresné kolo vo florbale
Dňa 14. marca žiaci Filip Ťapajna, Filip Ďuroň, Ján Spišiak,
Tadeáš Štefka, Rastislav Meľo,
Tadeáš Straka, Timotej Durčák pod vedením p. uč. Babica
reprezentovali našu školu v
okresnom kole súťaže vo florbale. Po príchode do Základnej
školy Janka Matúšku v Dolnom
Kubíne si žiaci obzreli halu a išli
sa pripraviť na turnaj. V prvom
zápase zdolali ZŠ Petra Škrabáka 3:2, ďalší zápas prehrali
s hosťujúcou ZŠ Janka Matúšku

5:1. Napriek tomu sa dokázali
prebojovať do semifinále. Tam
ich čakal ťažký súper, ZŠ Martina Kukučína, ktorú porazili
4:3. Tento zápas ich posunul do
finále. Vo finále si zmerali sily
opäť s hosťujúcou školou ZŠ
Janka Matúšku, ktorej podľahli
4:1. Naši žiaci obsadili nádherné 2. miesto. Za to všetko ďakujeme trénerovi p. uč. Babicovi a
reprezentantom školy.

Varíme, pečieme...
Žiačky 9. ročníka prejavili záujem o krúžok, v ktorom by
si zamestnali nielen šikovné ruky, ale aj chuťové poháriky.
Snahou bolo pripraviť jedlá chutné a zdravšie. Darí sa im.
Doteraz si vyskúšali napr. pizzu, cestoviny s hubovo-brokolicovou omáčkou, sladké kinder-bueno alebo palacinky.
Veríme, že v tomto eláne budú aj naďalej pokračovať.
(šm)

Tadeáš Štefka, 8.trieda, (ts)
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