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Za tri sezóny tretí postup

Chlebnice si zahrajú V. ligu
s. 4
Chlebnický chlebíček má za sebou jedenásty
ročník. Niesol sa v duchu pastierskej kultúry.

s. 2

Skauti rozložili svoje stany na lúke pod Klinkom.
Chlebničania ich veľkodušne prijali.

s. 5

Spravodajstvo
O dedinu sa starajú
štyria zamestnanci
Obec zamestnala v rámci
národného projektu Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie štyroch
dlhodobo nezamestnaných,
znevýhodnených uchádzačov. Všetci sú Chlebničania.
„Ich pracovným nasadením
chceme dosiahnuť efektívne
zveľadenie obce,“ povedal
starosta Milan Maxoň. „Starajú sa o údržbu obecných
budov a majetku, skrášľovanie dediny, úpravu verejného
priestranstva, ochranu životného prostredia, zvýšenie
kvality nakladania s komunálnym odpadom a zlepšenie sociálnych a kultúrnych
podmienok v Chlebniciach.“
Počas prázdnin natreli zvodidlá popri hlavnej ceste.

Chlebnický chlebíček opäť priniesol
Slávnostnou svätou omšou pri
kaplnke Fatima, ktorú tento rok
celebroval rodák don Anton
Červeň spolu s rodákmi Pavlom
Kadučákom, Ondrejom Spišiakom a Pavlom Priebojom, sme
13. júna slávnostne zahájili 11.
ročník Chlebnického chlebíčka.
K hojnej účasti veriacich nielen
z Chlebníc a rehoľných sestier
prispelo aj počasie, ktoré nám
tento rok naozaj prialo. Sviatočnú a radostnú atmosféru
bolo cítiť už počas slávnostného sprievodu ku kaplnke Fatima. V kázni nás celebrujúci
kňaz povzbudil k úcte k Panne
Márii, patrónke našej dediny, k
uchovávaniu tradícií pre ďalšie
generácie a tiež nám výstižne
ozrejmil posolstvo u nás pôsobiacich duchovných otcov. Vyzval nás, aby si aj mladšie generácie zapamätali, prečo kaplnka
stojí a prečo sa tam schádzame.

Žiaci budú mať nové
záchody a umývadlá
Sociálne zariadenia v základnej škole pri triedach prvého
stupňa už boli v nevyhovujúcom stave. Jej vedenie preto
požiadalo obec o ich rekonštrukciu. Prerobenie nariadili po kontrole aj hygienici z
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom
Kubíne. Samospráva naplánovala stavebné úpravy na
obdobie letných prázdnin.
V triedach pre prvý až štvrtý ročník zároveň pribudnú
umývadlá s tečúcou vodou,
ktoré tam doteraz chýbali.
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Na úvod Don Červeň začal citátom z kázne ThDr. Ligoša: ,,Tieto vrchy prisahali, tieto stromy
prisahali,“ čo znamenalo zmluvu s Bohom, že v našej dedine
nebudeme tancovať v nedele a
veľké sviatky. Keď táto zmluva s Bohom bola porušená, do
kaplnky udrel hrom. ThDr. Ligoš často veriacim pripomínal,
že zmluvu treba dodržiavať.
Kaplnka bola obnovená tiež
ako spomienka na všetkých,
ktorí zomreli počas vojny, ale
aj ako vďaka Panne Márii, že
našu dedinu počas vojny ochraňovala. ,,Boh má s touto dedi-

nou úžasný plán,“ pokračoval
v kázni don Červeň. Najskôr tu
poslal Františkánov, ktorí určitým spôsobom zasiali semeno nábožnosti do tohto ľudu.
Potom prišiel otec Doľák. Keď
prišiel, dedina bola vyhorená,
neboli sociálne dávky, ale ľudia
mali takú silnú vieru, že doká-

zali prekonať všetky ťažkosti
a to ešte s nádejou. Pán Doľák
bol prísny, náročný, ale dal tejto
dedine poriadok a kde je poriadok, je tam aj viera. A aj teraz,
pri tejto soche Panny Márie si
musíme povedať, že chceme
dodržiavať Boží zákon a poriadok. Dedina vstala z popola, tá
dedina má silu, tá dedina má vieru a aj ľudia, ktorí sa tu rodia,
majú byť ľudia viery. ...a potom
prišiel pán Žákovič, ktorý nám
priniesol radostnosť, chuť do
života a humor. Bol to človek,
ktorý mal veľké srdce. Odprevádzal a požehnával ľudí, ktorí
odchádzali na pole pracovať a
zase nám odovzdal ,,Poriadni
Chlebničani, radostní Chlebničani.“ Prišiel otec Varhol a on
nás naučil dlho modliť sa, ale
on bol modlitebník. Treba si
všimnúť ako to pekne ide: poriadok – srdce - modlitba.

Spravodajstvo

do Chlebníc zábavu a radosť
V našej dedine boli aj ďalší duchovní otcovia, ktorí boli pre
obyvateľov veľkým duchovným
prínosom. Otec Ligoš bol človek, ktorý dával ducha, ktorý
dával normy, mariánske hnutia,
kaplnku, duchovný život, povzbudzoval, aby sme rástli. Nás
Boh má rád, formuje nás. Treba
zdvihnúť oči zo zeme k nebu.
Keď sa človek díva iba do zeme,
má problémy a ťažkosti, ale keď
zdvihne oči k nebu, s Božou pomocou ich dokáže prekonať. Na
záver kázne nás rodák Červeň
vyzval, aby sme si každý jeden
splnili tú úlohu, ktorú máme a
robili všetko, čo robíme, s láskou. Na záver omše sme rodákovi Antonovi zablahoželali k
významným jubileám - 60. narodeninám či 25. výročiu kňazskej vysviacky. Tento deň pripadol aj na deň jeho menín.
Po slávnostnom požehnaní
sa sprievod spolu s veriacimi presunul do školy, kde sa
uskutočnilo otvorenie výstavy
zameranej k tohtoročnej téme ovčiarstvo a pastierstvo.

Sobotňajší program pokračoval
posedením s rodákmi pánmi
farármi v kultúrnom dome. Priblížili svoje terajšie pôsobenie
a humorným spôsobom porozprávali svoje zážitky. Posedenie spríjemnila ľudová hudba
a ľudové tance. S rodákmi sme
sa rozlúčili plní povzbudivých
slov a obohatených duchovných zážitkov. Deň sme ukončili
ľudovou veselicou, ktorá podľa
prísľubu našich predkov skončila o polnoci.

Záujem o škôlku vzrástol

Slávnostnou svätou omšou o
10. h, ktorú celebroval duchovný otec vdp. Mgr. Stanislav Kaník, už aj za účasti hostí z družobnej poľskej obce Slopnice,
pokračovalo sviatočné dvojdnie.
Na záver sv. omše starosta Milan Maxoň v mene všetkých
farníkov zablahoželal nášmu
duchovnému otcovi k jubileu,
35 rokom kňazskej vysviacky.
Program obohatili ženy v krojoch, ktoré pre farára zložili a
zaspievali pieseň.
Po omši pokračovala prehliadka výstavy a ľudových remesiel,
príprava a ochutnávka tradičných jedál.
V programe vystúpili deti a
Chlebnická mládeže, ľudové
spevy Chlebnické mamky, folklórna skupina Slopnician PL,
detský folklórny súbor Liptáčik – Ružomberok, folklórna
skupina Liptov – Ružomberok,
folklórna skupina Grúnik – Malatiná, folklórna skupina Trnkári – Žaškov a iné.
Počas celého dňa prebiehala
prezentácia ľudových remesiel
ako kováčstvo, hrnčiarstvo,
výroba sudov, kolovrátok, výrobky z cínu, polodrahokamy,
razenie mincí, medové sviečky,
dobová kuchyňa, ručné vyšívanie, bačovský riad, fujary, maľovanie na sklo a rezbár - miskár.
Ako atrakcia bola pripravená
celodenná ukážka historického
šermu.
Martina Čabajová

Materskej škole pribudli
deti, no jej kapacity nedokázali pokryť potreby všetkých
rodičov na umiestnenie svojich ratolestí do predškolského zariadenia. Riaditeľka
škôlky preto požiadala obec
o zriadenie tretej triedy. Samospráva využila uvoľnenie
priestoru bývalej detskej poradne a poslanci na zasadnutí zastupiteľstva odsúhlasili
jeho prestavbu na triedu pre
škôlkarov.
Stavebné práce v školskom
areáli už naplno bežia, aby
sa v septembri mohli brány
materskej školy otvoriť pre
viac detí.

Sviatosť birmovania
Tretí májový deň sa vo farnosti vysluhovala sviatosť
birmovania, ktorú prijalo
takmer deväťdesiat birmovancov. Sviatosť birmovania
vysluhoval pomocný spišský
biskup Mons. Andrej Imrich.
Posledný májový deň sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 24 detí.
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Futbal

Futbalisti dosiahli historický úspech
Futbalová sezóna 2014-2015
bola pre mladších žiakov a
dospelých úspešná. Mladší
žiaci svoju skupinu vyhrali
a postúpili do skupiny, ktorá
hrala o majstra Oravy. Skončili
na piatom mieste. Dospelí od
prvého kola potvrdzovali, že
postupy z tretej a druhej triedy neboli náhodné. V jesennej
časti prehrali iba jeden zápas s
Vavrečkou a zimovali na prvom
mieste. V jarnej časti pokračovali vo výborných výkonoch a
štyri kolá pred koncom súťaže sa stali víťazmi prvej triedy
Oravského futbalového zväzu.
Dospelí odohrali 26 zápasov, z
toho štyri prehrali a nazbierali
56 bodov, o 11 bodov viac ako
druhý Pribiš. Menej sa darilo
starším žiakom a dorastencom.
Žiaci vypadli z prvej triedy z
predposledného miesta a sezónu 2015-2016 odohrajú v druhej triede. Dorastenci sa druhú
polovicu sezóny trápili, často sa

stalo, že na zápas išli desiati. Z
kádru vypadli pre zranenia A.
Hajdúch a brankár P. Kolenič.
Do posledného kola bojovali o záchranu v IV. lige, to sa aj
podarilo. Novú sezónu začnú
Chlebnice s posilami z Dlhej,
ktoré prídu na hosťovanie. Do
nového ročníka sme prihlásili aj družstvo prípravky, obec
bude v sezóne 2015-2016 reprezentovať päť družstiev.
Po zimnej prestávke sme urobili brigády na ihrisku, pouprato-

vali sme priestranstvo štadióna, opílili stromy okolo potoka,
vložili drenáže, zasypali kanál
pri striedačkách, oplotili hraciu
plochu, za bránami namontovali siete. Chcem sa poďakovať
všetkým brigádnikom a sponzorom, ktorí dodali siete za
brány, rúry na oplotenie hracej
plochy a pomohli aj bagrami a
nákladnými autami budovať
tréningovú hraciu plochu. Cez
letnú prestávku sa hracia plocha postriekala proti burine,

Rozhovor s trénerom Jozefom Meľom
Od roku 2012 mužstvo mužov spôsobuje v dedine futbalový ošiaľ. Z 3. triedy postupom do 2., potom do 1. triedy
a nakoniec do 5. ligy, sú to tri postupy počas troch sezón
za sebou. „Chlebnice to dokázali a zahrajú si piatu ligu“,
aj takýmto titulkom sa chlebnický futbal zapísal do povedomia fanúšikov oravského futbalu.

• V športovej oblasti je za
dosahovanie výsledkov zodpovedný tréner a chlebnickí
muži to dokázali pod vaším
vedením. Mali ste taktiku
na takéto úspešné vedenie
tímu?
JM: Cieľom bolo vyhrať a dať
do toho srdce, to bola naša taktika. Prístup celého mužstva
k tréningom a hre, postupný
prestup hráčov z iných družstiev začalo za sebou nechávať
výborné výsledky.
• Ako ste sa k trénovaniu dostali?
JM: Už v rokoch 1982-1986
som trénoval žiakov a dorast.
4

Mal som urobený trénerský
kurz 4. triedu. Neviem, čím to
bolo ( smiech), ale už vtedy sme
dosahovali dobré výsledky. Keď
sa v roku 2012 opäť u nás začal
hrať futbal, bol som oslovený
predsedom TJ. Najskôr som trénoval žiakov a keď sa do súťaže
prihlásili aj muži, začal som trénovať ich.
• Čakali ste takýto úspech?
JM: V žiadnom prípade
(smiech). Časom, možno mojím
prístupom a prístupom hráčov
k tréningom sme začali dosahovať dobré výsledky. Bolo to
aj tým, že sme ako nováčik boli
nepoznaným tímom a súperi

nevedeli, čo môžu od nás očakávať. Často to aj podcenili, čo
hralo v náš prospech.
• Ako sa spolupracuje s hráčmi? Keďže ste tréner z rovnakej obce ako mužstvo, kde sa
všetci poznajú, vytvorili ste si
medzi hráčmi dostatočnú autoritu a rešpekt?
JM: Zo začiatku som nepoznal
polovicu hráčov. Dlho som bol
pracovne mimo Chlebníc, tak
som mal s tým značný problém
(smiech). Na začiatku som sa
bál práve toho rešpektu zo strany hráčov, ale časom, na moje
prekvapenie, sme vychádzali
veľmi dobre, za čo im ďakujem.
• Chlebnický tím je tiež známy tým, že takmer každý
hráč má svoju špecifickú
prezývku ako Marka, Terka, Info, Šaňo, Kasňa, Oršuľ,
Pišta. Počas zápasu sa hráči
často oslovujú práve prezývkami, čo u súperov spôsobuje
nechápavé gestá. Ako hráčov

zasiala sa tráva a pohnojila.
Táto akcia stála približne tritisíc eur, zaplatili sme to zo sponzorských a vlastných zdrojov.
Letná prestávka priniesla aj
zmeny na trénerskom poste
dospelých. Trénera Jozefa Meľu
vystriedal Milan Hôlka s Nižnej.
Jozef Meľo bol od začiatku pri
mužstve dospelých, s ktorými
postupoval z III. triedy až do
V. ligy, venoval tomu veľa voľného času a niekedy aj nervov.
No najviac prežíval radosť z víťazstiev a postupov. Ďakujeme
mu za odvedenú prácu pre Tj
Tatran Chlebnice. Muži odohrali prípravný zápas s Oravským
Veselým, účastníkom IV. ligy.
Prehrali 0:7. Ďalšie zápasy hrali v Dlhej, kde vyhrali, porazili
Pribiš aj Dlhú. Druhého augusta začala sezóna 2015-2016.
Historicky prvýkrát sa muži Tj
Tatran Chlebnice predstavia v
V. lige Ssfz. Prvý zápas odohrajú
s Kláštorom pod Znievom.

zvyknete oslovovať vy?
JM: Ako sa oslovujú medzi sebou hráči, oslovujem ich aj ja
(smiech). Aj mňa poniektorí občas oslovujú Buchta (smiech),
ale väčšinou som bol pre nich
Tréner.
• Čo chlebnické publikum?
Chlebnickí fanúškovia sú
známi tým, či sa hrá doma
alebo vonku, či prší, sneží
alebo páli slnko, stále sa zúčastňujú zápasov v prevahe. Ako ich hodnotíte? K
úspechom tímu pomohli
svojím spôsobom aj oni, či
ste niekedy mali pocit, že
zápas by sa hral lepšie bez
publika?
JM: V žiadnom prípade. Celá
futbalová verejnosť vie, aký je
chlebnický futbalový fanúšik.
Svojou hojnou účasťou nás
podporujú aj na zápasoch vonku a keď sa hrá doma, väčšina
dediny je na ihrisku.
(pokračovanie na strane 5)

Futbal, Skauting

Rozhovor s trénerom Jozefom Meľom
Z mojej strany je hodnotenie
nášho publika veľmi pozitívne.
Zároveň by som im chcel odkázať, aby s nami zostali aj naďalej a povzbudzovali nás, lebo
dvanásty hráč, je dvanásty hráč.
• Ktorý zápas bol z vášho pohľadu trénera najdramatickejší, spomínate si na taký?
JM: V 3. triede, keď som bol v
zápase proti Kraľovanom vylúčený z ihriska a päť týždňov
som nemohol koučovať mojich
,,buchtovcov,, (smiech).
• A čo nejaká humorná historka, ktorá vám utkvela v
pamäti?
JM: Po góle sa strelec Kasňa v
novom bielom drese hodil do
mláky pri našich šatniach, no

a za ním to urobila asi polovica
hráčov. Bol to zážitok nielen pre
mňa ale aj celé publikum, bolo
tam vidieť tú súdržnosť hráčov
a radosť po strelenom góle.
• Počas hry sme niekedy
svedkami z nášho pohľadu
neoprávnených riešení rôznych situácií zo strany rozhodcov. Vtedy je veľmi ťažké
kontrolovať svoje emócie. Zo
strany fanúšikov často počuť
verbálne napádanie, ale čo
tréner? Ako zvláda situácie,
keď vidí, že jeho tím bol poškodený?
JM: Musím povedať, že v niektorých prípadoch nám rozhodcovia naozaj poškodili. Situáciu
sa snažím upokojiť, hlavne hráčov a aj seba, ale často by som

Lúka v chlebnickom katastri v
lokalite Pod klinkom sa počas
júla stala dočasným domovom
skautov zo 111. zboru Úsmev
Dolná Tížina. Tábor sa uskutočnil v dvoch turnusoch od 2. do
29. júla. Zúčastnilo sa ho dokopy asi 120 ľudí.
Tábor si skauti postavili sami.
Pobyt bol zameraný na vypestovanie potrebných návykov
pre život a ekologické správanie sa v prírode.
O skautských táboroch kolujú
rôzne chýry, no kto nezažije, ne-

uverí, a kto zažije, nezabudne.
Ranné rozcvičky, stany, niekedy
dážď a neodmysliteľná latrína
– to všetko je neoddeliteľnou
súčasťou jedného z najkrajších
týždňov prázdnin. Skauti nechali doma všetky výdobytky
modernej techniky a žili v lone
prírody, zaujatí stopovaním,
ochranou prírody, zálesáctvom
a lesnou múdrosťou, ktorú pán
Boh tak úžasne vymyslel a stvoril.
Po skončení tábora sa skauti postarali o úpravu lúky a jej

(pokračovanie zo strany 4)

to riešil úplne inak. Vtedy treba
hlavne pevné nervy a sebaovládanie, ale aj rozhodca je len človek omylný.
• Tím postupujete novému
trénerovi, ale čo vaša trénerská činnosť? Aké sú vaše ďalšie plány?
JM: Pozícia trénera je časovo
veľmi náročná, takže teraz by
som chcel mať oddych, ale v
kútiku duše mám pochybnosti,
či sa mi to podarí. Aj keď som
Buchta, mám rád šport, futbal
a dianie okolo neho. Čas ukáže, aké bude moje ďalšie pôsobenie. Chcel by som požiadať
rodičov, aby priviedli svoje deti
na ihrisko a viedli ich k tomu,
aby zobrali do rúk loptu a nie
drogy.

Ako spätne hodnotí trénera kapitán chlebnických futbalistov Ivan
Oršuliak?
„Hráči si rýchlo zvykli
na nového trénera, ktorý
sa rýchlo adaptoval do
tímu. Jeho skúsenosti boli
veľkým prínosom pre TJ
Tatran Chlebnice. Výsledky jeho snaženia však vo
veľkom záviseli hlavne od
tréningovej účasti všetkých hráčov TJ Tatran.
Patrí mu veľké poďakovanie.“
Martina Čabajová

Lúka pri Chlebniciach patrila v júli skautom

okolia. „Spolupráca so skautmi
bola výborná,“ povedal starosta
Milan Maxoň. „Sme radi, že si
vybrali práve prostredie Chlebníc a verím, že to nebolo naposledy.“
Skauti odchádzali z Chlebníc s
nasledovným odkazom: Ďakujeme všetkých ľuďom z Chlebníc, ktorí nám tábor spríjemnili
ústretovým správaním, veľkodušnosťou a pomocnou rukou.
Nech pán Boh požehnáva obec
Chlebnice i všetky rodiny. Dúfame, že budete na nás spomínať s rovnakou radosťou ako
my na 20. až 29. júl.
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Zo života školy

Chlebnické roboty sa
v súťažiach nestratili
Trenčiansky robotický deň
Medzinárodnej robotickej súťaže Trenčiansky robotický
deň sme sa zúčastnili 31. marca a 1. apríla. Súťaž sa konala v priestoroch výstaviska EXPO Center. Tento rok to bol
jubilejný desiaty ročník. Našu školu reprezentovali žiaci
IX.A triedy Anton Janík a Jakub Kuhajda a žiak VII. triedy
Mário Šútovec a ich päť robotov. Roboty súťažili v kategóriách Driver A a Driver B. Ich úlohou je čo najrýchlejšie
prejsť súťažnú bielu trať vyznačenú čiernymi okrajmi. V
kategórii B trať naviac komplikovali prekážky ako mostík
s prevýšením a piesok. Bližšie informácie o súťaži možno
nájsť na stránkach www.trencianskyrobotickyden.sk. Na
súťaži sme získali 3. miesto v kategórii Driver A, k čomu
srdečne gratulujeme. Naše zvyšné roboty sa umiestnili na
4., 5. a 8. mieste v kategórii Driver B a na 6. mieste v kategórii Driver B (celkove sa súťaží zúčastnilo asi 50 robotv).
Jakub Kuhajda naviac ešte získal ďalšie ocenenie - špeciálnu cenu spoločnosti Elso Philips Service, s.r.o.

RobotChallenge

V dňoch 10. až 13. apríla sme sa zúčastnili dvanásteho
ročníka medzinárodnej súťaže v robotike RobotChallenge
vo Viedni. Našu školu reprezentovali žiaci IX.A triedy Anton Janík a Jakub Kuhajda v dvoch kategóriách: LEGO Linefollower a Linefollower enhanced. Úlohou robota je v
čo najkratšom čase prejsť dráhu vyznačenú čiernou čiarou a prekonať nástrahy ako je prerušenie čiary, prekážka na čiare alebo rampa. Podrobné pravidlá, ako aj ďalšie
súťažné disciplíny sú uvedené na stránkach súťaže www.
robotchallenge.org. V obidvoch kategóriách sme postúpili
do finálových jázd, zhodne na 7. mieste z asi 50 robotov v
každej kategórii. Vo finálových jazdách sa našim robotom
už nepodarilo svoje pozície zlepšiť.

Istrobot

V dňoch 24. až 26. apríla sme sa zúčastnili medzinárodnej
súťaže v robotike Istrobot na FEI STU v Bratislave. Našu
školu reprezentovali žiaci IX.A triedy Anton Janík a Jakub
Kuhajda v kategórii Stopár. Úlohou robota je v čo najkratšom čase prejsť dráhu vyznačenú čiernou a tento rok po
prvý krát aj farebnou čiarou a prekonať nástrahy ako je
prerušenie čiary, prekážka na čiare, rozdvojenie čiary, záves, rampa alebo „olejová“ škvrna. Podrobné pravidlá, ako
aj ďalšie informácie sú uvedené na stránkach súťaže www.
robotika.sk/contest/2015. Robot Autobot prekonal všetky nástrahy dráhy v druhom najrýchlejšom čase. Pre robota Tardis bola neprekonateľnou prekážkou zmena farby
čiary na ostrej zákrute.
PaedDr. Karol Pauchly
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Dom zážitkov
Pre žiakov 9.A a 9.B triedy bol
20. apríl plný nových zážitkov
a zábavy. V tento deň sa tridsať žiakov spolu s triednymi
učiteľkami M. Zimmermannovou a R. Kadučákovou vybrali
do Liptovského Mikuláša. V
Dome zážitkov ATLANTIS prežili pekné predpoludnie. Najskôr si prezreli film s názvom
Noc v múzeu, potom navštívili
zážitkový vzdelávací program
s názvom Tajomstvá faraóna.
V roli bohov a faraónov mali
možnosť prejsť egyptským záhrobím. To však nebolo všetko.
Po návšteve egyptskej hrobky
si vyskúšali Interaktívne exponáty a mali možnosť dozvedieť
sa viac o fyzikálnych zákonoch.
Po návšteve vedecko-zábavného centra sa spoločne presunuli do stredu mesta Liptovský
Mikuláš, kde si mali možnosť
pozrieť historické jadro tohto
pekného mesta. V popoludňaj-

ších hodinách sa vracali domov
plní nových zážitkov a dojmov.
Exkurzia splnila svoj cieľ spestriť vyučovanie zábavnou, ale i
poučnou formou.

Aj tento rok sa žiaci zapojili do
speváckej súťaže Slávik Slovenska. V okresnom kole nás reprezentovali úspešní žiaci školského kola nasledovne: Ján Kantár
z 3. triedy v I. kategórii, Jana Ťapajnová z 5. triedy a Ema Suľová zo 6. triedy (ZUŠ Chlebnice)
v II. kategórii a v III. kategórii

súťažila Martina Ťapajnová zo
7. triedy. Ema Suľová a Martina
Ťapajnová si v okresnom kole
za svoju kategóriu vyspievali 2.
miesto. Jana Ťapajnová obsadila 1. miesto, čím získala postup
do krajského kola.

Mgr. Mária Zimmermannová

Slávik Slovenska

(zš)

Zo života školy

Exkurzia šiestakov do Dolného Kubína

Biologická olympiáda
- Poznaj a chráň!

Dňa 5. mája sa žiaci 6. ročníka
zúčastnili exkurzie do Dolného
Kubína. Cieľom bola návšteva
Florinovho domu a Oravskej
galérie.
Vo Florinovom dome si prezreli pútavú výstavu k 70. výročiu
ukončenia 2. svetovej vojny.
Nadobudli nové informácie o
živote a diele oravského spisovateľa Teodora H. Florina.
Chvíľu čakania na vstup do galérie využili prehliadkou Parku
dejateľov, ktorý je medzi Oravskou galériou a kostolom Evanjelickej cirkvi a. v. na Hviezdoslavovom námestí. V Oravskej
galérii si šiestaci so záujmom
prezreli umelecké diela sta-

Už tradične sa do súťaže prihlásili naše žiačky 9.
ročníka Adriána Janíková a
Michaela Maxoňová. Príprava spočívala v spoznávaní
50-tich druhov rastlín našich lúk a pasienkov. Osvojili si ich slovenské a latinské názvy, zhotovili herbár.
V okresnom kole, ktoré sa
konalo 9.4. 2015 v Dolnom
Kubíne, našu školu reprezentovali úspešne. Michaela
Maxoňová získala pekné 3.
miesto a Adriána Janíková 4.
miesto.

rých i moderných výtvarných
umelcov. Spoznali techniky vo
výtvarnom umení a sochárstve.
Dozvedeli sa zaujímavosti zo
života autorov a tiež získali
vedomosti o vzniku mnohých
diel. K príjemnej atmosfére dňa

neodmysliteľne prispeli lektori
vo Florinovom dome a Oravskej
galérii. Žiaci zažili pekné predpoludnie a plní zážitkov sa vrátili domov.
Mgr. Renáta Kadučáková

Mgr. Miroslava Šimková

Literárne besedy

Spomienky na Roháče
„Hurááá, ideme na dvojdňový
koncoročný výlet,“ nieslo sa
školskou chodbou mesiac pred
dlho očakávanou udalosťou.
9.A a 9.B sa chystali na spoločný koncoročný výlet. Vybrali
sme si 4. a 5. jún. Všetci sa naň
tešili.
30 deviatakov spolu so svojimi
triednymi učiteľkami Mgr. Máriou Zimmermannovou a Mgr.
Renátou Kadučákovou si vybrali za cieľ svojho výletu Roháče,
hotel Tatrawest. Telocvikár a
športovec Mgr. Pavel Babic bol
pozvaný ako znalec turistiky,
hôr a telocvikár.

Stavanie mája
Ako každoročne, tak aj tento
rok sme sa vybrali do blízkej
prírody a doniesli sme si malú
briezku a postavili a ozdobili
sme máj.
Takto si z roka na rok zachovávame ľudové tradície našich
predkov a deťom patričným
spôsobom vysvetlíme, aký význam má stavanie májov.
Magdaléna Furjelová
zástupkyňa MŠ

Dva dni prešli rýchlo ako voda.
Náplň výletu bola bohatá. Turistický výstup na sedlo Pálenica
v Roháčoch, potom športové
aktivity: volejbal, tenis, futbal,
stolný tenis, biliard. Žiaci nevedeli, do čoho sa skôr zapojiť.
Myslelo sa aj na naše žalúdky.
Dobrá večera a dokonca aj posedenie a opekačka pri ohni
umocnili dobrý pocit z tohto
výletu.
Dokonca aj počasie nám prialo.
Po noci, v ktorej mnohí až nad
ránom zažmúrili svoje oči, lebo
rozprávaniu nebolo konca, každý sa chcel pochváliť tým, čo

zažil, nás privítalo opäť pekné slnečné ráno. Po výdatných
raňajkách nasledoval alebo
oddych na izbách, alebo tí zdatnejší pokračovali v športových
aktivitách na ihrisku. Mnohí
využili teplé lúče slniečka na
opaľovanie a nadýchanie sa
zdravého čistého vzduchu v
tomto horskom prostredí.
Keď nastal čas odchodu, veru
mnohí sa ťažko lúčili s miestom, kde zažili veľa zábavy a
aktívneho odpočinku. Ostanú
iba pekné spomienky.
Mgr. Mária Zimmermannová

Koncom apríla sme opäť
medzi nami privítali pracovníčku z Oravskej knižnice v
Dolnom Kubíne pani Kazimírovú. Spolupráca s touto
knižnicou je pravidelná už
niekoľko rokov. Aj v tomto
školskom roku sa konali besedy v jednotlivých ročníkoch na I. aj II. stupni. Témy
besied boli zaujímavé.
• 1. ročník: Od jari do zimy
• 2. ročník: Anjeli a čertíci
• 3. ročník: Nezblázni sa, mamička
• 4. ročník: Povesti oravskej
doliny
• 5. ročník: Ľudová pieseň
• 6. ročník: Krátke formy ľudovej slovesnosti
• 7. ročník: Poličky plné dobrodružstiev
• 8. A, 8. B: Texty piesní poézia dnešných dní
• 9. A, 9. B: Muzikál
Žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií o spisovateľoch. Vypočuli si pekné
literárne a hudobné ukážky,
pozreli si aj prezentácie k
jednotlivým témam. Besedy
ich zaujali, zapájali sa do ich
priebehu. Už teraz sa tešíme
na to, že o rok sa stretneme
zasa.
Mgr. Mária Zimmermannová
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Zo života školy
Majstrovstvá Slovenska
vo vybíjanej

Deň detí v škole

Po úspechu na Majstrovstvách kraja vo vybíjanej v
Žiline, kde žiačky obsadili 1.
miesto, sa 3.- 4. júna zúčastnili Majstrovstiev Slovenska
v Trnave. Našu školu pod
vedením Márie Kantárovej
reprezentovali Mária Bakošová, Ema Suľová, Barbora
Šuttová, Vanesa Štefková,
Kristína Hudecová, Erika
Kantáriková, Eva Meľová, Natália Miškovičová, Adriana
Masliková, Simona Spišiaková, Viktória Sojčáková a
Timea Sojčáková . Po napínavých zápasoch žiačky obsadili pekné 5. miesto. Domov
si priniesli okrem zážitkov
aj diplom za umiestnenie a
cenu organizátora za vytvorenie výbornej športovej atmosféry počas jednotlivých
zápasov. Gratulujeme!

Dňa 1. júna sme spolu s deťmi
oslavovali Medzinárodný deň
detí. Multimediálny protidrogovo- motivačný koncert pre
deti sa začal o ôsmej hodine v
školskej telocvični.
„Trinásta komnata je ďalším
pokračovaním našej úspešnej
série protidrogových multimediálnych výchovných koncertov. Svet drog v programe
prirovnávame ku trinástej
komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne
každý mladý človek. Napriek
tomu, že nás na ňu upozorňujú a vystríhajú pred jej nástrahami, pokiaľ neucítime jej zlo
na vlastnej koži neveríme, že
je v nej až taký chlad a tma. V
tejto „čiernej diere“ môže zlo
nebadane udierať, podrážať a
mlátiť, no my netušíme odkiaľ
údery prichádzajú. Každý z nás,
má ale v živote možnosť vybrať si tie správne vysvietené
dvere, kde nikto nevymontoval
žiarovky, aby sme oslepli a nevypol kúrenie, aby sme stuhli a

padli. V programe má 12 šťastných, správnych dverí svoje pomenovanie: priateľstvo, láska,
rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita, česť
a spravodlivosť. Kto otvorí tieto
dvere a vkročí dnu správnou
nohou, nemá chuť a ani potrebu nazerať do zakázanej, trinástej komnaty.“ Počas koncertu
speváci preventívne nazreli aj
do jej útrob a prostredníctvom
príbehov zo života poukázali
na neskutočné prázdno, ktoré v
nej vládne. Žiaci sa počas koncertu mohli stretnúť aj so spevákom a bývalým učiteľom Mgr.
Borisom Lettrichom, spevákom
skupiny AYA.
Po vystúpení išli žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov
na ihrisko, kde bolo pre nich
pripravené vystúpenie so psovodmi. Späť domov sa vracali
plní elánu a pekných spomienok.

História Dňa matiek siaha až
do antiky. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za
svoj takmer všetky krajiny na
svete. Je tomu tak samozrejme
aj u nás v obci. Druhá májová
nedeľa opäť patrila mamičkám.
Žiaci materskej a základnej
školy pre ne pripravili pekný
program plný básní, piesní,

scénok a tancov. Každý divák si
prišiel na svoje. Sálou sa niesli
tóny ľudovej i modernej hudby, veselý smiech a potlesk pre
účinkujúcich. Hodinové pásmo
každej mame spríjemnilo nedeľné popoludnie a vyčarilo
úsmev na tvári. Takto naši najmladší vyslovili mamám svoje
ďakujem.

Mgr. Mária Kantárová

Rozlúčka deviatakov
A ubehol ďalší školský rok
- 2014/2015, 30. júna školu opustilo 36 deviatakov.
Dôstojná rozlúčka so školou, s učiteľmi, spolužiakmi a všetkými, s ktorými sa
stretávali. Pekné účesy, šaty,
naškrobené goliere, motýliky, obleky, clivá melódia,
slzy smútku. Do 1. ročníka
nastúpili 1. septembra 2006.
Deväť rokov ich vítala škola
s otvorenou náručou. Teraz
začína pre nich niečo úplne
nové – stredná škola, noví
spolužiaci, nové prostredie.
Ale raz to prísť muselo a oni
sa vyberajú svojou cestou. Sú
odhodlaní splniť si svoje sny
a túžby, hoci vieme, že cesta
k nim vedie cez mnoho prekážok. Nebude jednoduché
ich prekonať, no veríme, že
to zvládnu, lebo sa naučili
len tak sa nevzdať. Čo dodať
na záver? Prajeme im mnoho
úspechov v ďalšom živote.
Mgr. Mária Zimmermannová
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Testovanie 9

Mgr. Terézia Sárená

Deň matiek

Mgr. Renáta Kadučáková

V tomto školskom roku opäť
v škole prebiehalo Testovanie 9 - 2015. Zúčastnilo sa
ho 34 žiakov. Boli rozdelení
do troch skupín pod dozorom našich vyučujúcich ako
administrátorov a externého
dozoru povereného ŠŠI. Žiaci
boli testovaní z matematiky
a slovenského jazyka a literatúry. Veríme, že ich otázky nezaskočili a výber ich
odpovedí bol správny. Žiaci
9. ročníka majú ešte pred sebou prijímacie pohovory na
stredné školy, ktoré sa uskutočnia v mesiaci máj.
Mgr. Mária Kantárová
výchovný poradca

Koniec školského roku
Posledný júnový deň, deň
na ktorý sa tešili všetci žiaci. Začal sa omšou v kostole,
kde žiaci poďakovali za celoročnú prácu v škole, mnohí
za výborné výsledky v súťažiach. Slávnostný deň pokračoval v telocvični našej školy.
Pani riaditeľka, pán starosta,
pán zástupca a zástupcovia
rodičov sa prihovorili deťom
a popriali im krásne prázdniny. Potom sa predstavili
v krátkom programe aj malí
prváci, ktorí už majú 1. rok
školskej dochádzky za sebou. Po nich prišli na rad deviataci. Rozlúčka so školou.
Po celý čas však žiaci upierali oči na vystavené darčeky. Deti boli odmenené sladkosťami, ale aj hodnotnými
darčekmi, ktoré si zaslúžili
samými jednotkami alebo
úspešnou reprezentáciou v
súťažiach. Úspešných žiakov
nebolo málo, takmer každý
odišiel s milou pozornosťou
domov.
S vysvedčením v ruke sa potom všetci ponáhľali domov
pochváliť sa s výsledkami
svojej práce počas školského
roku.
Mgr. Mária Zimmermannová

Zo života školy, Uznesienia

Školský rok plný aktivít sa
skončil
Ani sme sa nenazdali a koniec
školského roka je tu. Tešíme sa z
prázdnin. Tak a my sa vám chceme ešte raz prihovoriť a možno
tak aj trocha pochváliť s akciami
v školskom klube detí.
Mesiac apríl bol pre nás zaujímavý hlavne tým, že sme si
spoločne nasadili do školského
skleníka zeleninku - cibuľku,
petržlen, reďkovku, paradajky a
papriku. Už na začiatku mesiaca
máj sme si boli pretrhať prvú
úrodu, reďkovku, bola veľmi
pekná, veľká. A čo myslíte, čo
sme si z nej urobili? No predsa
nátierku, ktorá chutila deťom a
veľmi.
Mesiac máj ako už mnohí vieme, je naozaj tým najkrajším
mesiacom v roku, keď všetko
už bohato kvitne a matka príroda sa prezlieka do zelenej. A
tento mesiac je aj skutočne tým
pravým mesiacom, ktorý, ako sa
hovorí, je mesiacom lásky. Áno,
mesiacom lásky. Lásky k matkám, ktoré pre naše životy znamenajú to najdrahšie, čo môžeme mať.
A tak sme si tento krásny sviatok pripomenuli dňa 10. mája,
kde sme prejavili úctu všetkým
matkám a to krátkym prednesom básničiek a pesničiek.
Prázdniny sú pre deti veľká radosť, no pre mnohých rodičov
zas dosť veľká starosť. Leto, teplo a voľný čas je nie vždy dobrá
kombinácia pre deti, zvlášť keď
sú doma sami, bez dozoru. Hlavne na cestách a pri vode hrozí
deťom najväčšie nebezpečenstvo.
Tak a práve preto sme sa rozhodli pozvať medzi nás dopravných policajtov, ktorí deťom tak
trocha priblížili, ako sa majú
správať na cestách. Tento projekt mal svoj osobitný názov
Správaj sa normálne a neohrozuj ma.
Vieme, že obec Chlebnice má
alebo žije v nej veľa šikovných,

nadaných ľudí, ktorí, ako sa
hovorí, majú „zlaté ruky“. Ich
ručné práce vedia naozaj očariť a sú známe už po celom Slovensku. A my sme samozrejme
s veľkou úctou prijali jedno
takéto pozvanie ku jednému
miestnemu rezbárovi Jozefovi
Maslíkovi, ktorý s veľkou ochotou porozprával deťom všetko
o svojich začiatkoch, o tom, aké
to bolo niekedy naozaj ťažké,
kým skutočne objavil svoj talent - vyrezávanie z dreva. Jeho
práca je krásna a zaujímavá a ja
pevne verím, že zaujala aj deti.
Deň, kedy prišli deti veľmi unavené, bol dňom super zážitkov.
A to stačilo len navštíviť miestne nové ihrisko a popoludnie v
školskom klube detí bolo plné
zábavy a detskej radosti. Bolo
síce veľmi teplo, ale nám to nevadilo, priateľský futbalový zápas si chlapci zo školského klubu vychutnali naplno. Vybíjaná
zas naplno zabavila dievčatá.
No a hádam tým najkrajším
dňom pre deti bol Medzinárodný deň detí. My sme si ho
spríjemnili milým posedením
v školskej kuchynke, pri dobrom koláčiku a čaji. Potom sme
išli všetci spolu na zmrzlinu do
miestnej cukrárničky.
Školský rok sa skončil a my sme
sa rozhodli, že si na záver roka
v školskom klube detí urobíme
ešte predsa jednu krásnu rozlúčku v prírode. Zorganizovali sme spoločnú opekačku na
Vyšnom konci blízko potôčka
v peknej chlebnickej prírode.
Mohli sme sa hrať, spievať, kričať, proste všetko.
Ďakujeme ešte raz veľmi pekne všetkým vám, ktorí ste nám
počas celého školského roka s
ochotou pomáhali, podporovali
nás a tak sme mohli voľný čas
tráviť príjemne a zdravo.
Ľuboslava Durdiaková
vychovávateľka
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Uznesenia OZ
Uznesenie č. 4.1.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Petra Kulaša a Petra Štefku.
Uznesenie č. 4.2.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje program rokovania 4. zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 4.3.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje výsledok hospodárenia zistený podľa § 2
písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schodok vo výške
13 424,47 €.
Uznesenie č. 4.4.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje celoročné hospodárenie obce a Záverečný účet
Obce Chlebnice za rok 2014 bez výhrad.
Uznesenie č. 4.5.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Chlebnice za rok 2014.
Uznesenie č. 4.6.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
berie na vedomie Audítorskú správu za subjekt Obec
Chlebnice za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Uznesenie č. 4.7.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2015.
Uznesenie č. 4.8.: Poslanci obecného zastupiteľstva v
Chlebniciach schvaľujú rekonštrukciu sociálnych zariadení pri triedach 1.-4., z dôvodu nevyhovujúceho stavu a
zároveň schvaľujú zriadenie tretej triedy v materskej škole. Riaditeľka školy je poverená vypracovaním projektu na
získanie finančných prostriedkov pre učiteľku materskej
školy cez UPSVAR Dolný Kubín.
Uznesenie č. 4.9.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 2012/1
na dobu určitú od 1.5.2015 do 30.4.2017, to je o 24 mesiacov.
Uznesenie č. 4.10.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Chlebnice“, ktorý je realizovaný
obcou Chlebnice.
Uznesenie č. 4.11.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie č. 4.12.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie č. 4.13.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) berie na vedomie žiadosť Pavla Červeňa, Chlebnice č.
321 o opravu prístupovej cesty,
b) odstupuje žiadosť Komisii pre údržbu a opravu miestnych komunikácií, na posúdenie stavu prístupovej cesty a predloženie návrhu riešenia žiadosti.
Uznesenie č. 4.14.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach súhlasí s oplotením novovybudovanej trafostanice na
Dulove.
Uznesenie č. 4.15.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
berie na vedomie informácie poslancov OZ.
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Spoločenská kronika, Spektrum
Spoločenská
rubrika
Narodili sa:
Tadeáš Pavolka
Andrej Ján Bakoš

Vitajte medzi nami.
Uzavreli manželstvo:
• Jozef Polčic
a Iveta Irsáková
• Jozef Furiel
a Lenka Polčicová
Blahoželáme!

Rozlúčili sme sa:
Mária Ligošová
Ján Ligoš
Mária Gluchová
Jozef Kantárik
Mária Kantáriková

Príbuzným
vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
Jubilanti:
• 50 rokov
Gvorová Marta
Janík Anton
Sopková Mária
Špavorová Helena
Šutta Jozef

Deň plný detského úsmevu
Piaty júl bol už siedmykrát
dňom plným detského úsmevu.
Postaral sa oň organizátor Peter Kantárik.
Celodenný program bol už tradične plný atrakcií. Nechýbali
súťaže, deti mali možnosť zajazdiť si na koníkoch alebo vytvoriť niečo pekné v tvorivých
dielňach.
O príjemnú atmosféru prostredníctvom hudby sa starali
DJ Sylvan a DJ Buggy.
Organizátorovi Petrovi Kantárikovi, sponzorom, ale aj zúčastneným patrí veľká vďaka
za to, že dokázali spojiť deti z
Chlebníc a vyčariť na ich tvárach úsmev.

POZVÁNKA
Organizátori Countrycross Chlebnice pozývajú všetkých jazdcov aj nejazdcov na 4. ročník podujatia, ktoré sa uskutoční 9. augusta v Chlebniciach pri starom družstve.
Plánované sú 4 kategórie: profesionáli, hobby profi, hobby amatér a juniori. Profesionáli budú
jazdiť 50 min, Hobby profi 45 min, Hobby amatér 40 min a juniori 35 min. Po dohode medzi
jazdcami môže byť dĺžka času jazdenia zmenená.

• 60 rokov
Kantárová Helena

• 70 rokov
Hajdúch Jozef
Kadučáková Helena
Meľo Jozef
• 80 rokov
Moresová Helena

Blahoželáme
a želáme veľa zdravia,
šťastia a božieho
požehnania!
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