"Pomôž Afrike"

Pobožnosť za
nenarodené deti

Zo života
Základnej školy
s materskou
školou Chlebnice

Vinš
do nového roka
V januári nech sa vydarí štart deti!
do roka nového!
Február nech dobrú náladu vyčarí počas času fašiangového!
Marec začne kolobeh života,
zahoďte únavu a hor sa do sveta!
Šibačka v apríli nech zdravie
upevní a choroby "odpíli"!
Voňavý máj, už je tu zas, vnímajte lásku a jej tisíc krás!
Júnové čerešne, maliny, jahody, nech posledné dni v škole sú
plné pohody!
V júli a auguste nech slnko
svieti, tešte sa dospelí, tešte sa

V septembri bežte s vetrom
opreteky, vyžeňte šarkanov do
ulíc!
V októbri z lístia bozky
nechajte jemne dotknúť sa líc!
Že november sychravý je - nevadí, varené vínko a dobrá kniha
nech Vám dušu pohladí!
December, mesiac splnených
prianí, nech je rodina pokope a
nech sa baví!
Na záver zvolajte "Carpe
diem!" – vychutnajte okamihy,
užite si každý deň!

!ovoročný príhovor starostu obce
Milí spoluobčania,
želám Vám v novom roku veľa
všetkého, čo Vás v živote robí
šťastnými a silu na chvíľu sa zastaviť a rozhliadnuť sa, aby ste
šťastné chvíle vedeli spoznať a
prežiť naplno. Prajem Vám, aby
ste dokázali nadviazať na to, čo

sa Vám v minulom roku darilo a
začať odznova, kde ste spravili
chybu. Taktiež by som Vám
chcel popriať, aby ste v sebe našli humor aj v tých najťažších
chvíľach a aby sa stal rok 2012
hodnotne prežitým rokom Vášho
života.
Na prahu tohto nového roku
2012 by som Vám chcel popriať
všetko dobré, veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody, osobných i pracovných úspechov
a Božieho požehnania.
Opäť prežívame prvé hodiny
nového roka, podávame si ruky
a jeden druhému želáme všetko
dobré. Rok 2011, ktorý sme prežili, zostane už iba v našich
spomienkach. Každý z nás sa ho
snažil prežiť a naplniť tak, ako
najlepšie vedel. Preto by som

UZ!ESE!IA
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 12. septembra 2011

UZ!ESE!IE č. 6.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach odsúhlasuje za overovateľov zápisnice zo 6. riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva Jána Bakoša a Alojza Meľu.

výstavby prístrešku v areáli
obecného futbalového ihriska,
ktorého výstavbu zabezpečí
TJ Chlebnice - futbalový oddiel.

UZ!ESE!IE č. 6.9.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach berie na vedomie
žiadosť Ing. Jozefa Sojčáka, bytom Dlhá nad Oravou, o posúdenie stavebného zámeru a o odkúpenie obecného pozemku
s priľahlou stavbou a odročuje
prerokovanie
predmetnej
UZ!ESE!IE č. 6.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- žiadosti na najbližšie zasadnutie
niciach schvaľuje Všeobecne obecného zastupiteľstva.
záväzné nariadenie č. 3/2011
o podmienkach držania psov na UZ!ESE!IE č. 6.10.:
území obce Chlebnice, v zmysle Obecné zastupiteľstvo v
predložených doplňujúcich ná- Chlebniciach schvaľuje vypracovanie projektu „Protipovovrhov.
dňová ochrana obce Chlebnice“
v rámci Operačného programu
UZ!ESE!IE č. 6.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- Životné prostredie, prioritná
niciach schvaľuje Všeobecne os 2 Ochrana pred povodňami a
záväzné nariadenie č. 4/2011 predloženie žiadosti o nenávrato poskytovaní dotácií z rozpočtu ný finančný príspevok v rámci
obce, v zmysle predložených do- výzvy OPŽP-PO2-11-1.
plňujúcich návrhov.
UZ!ESE!IE č. 6.11.:
Obecné zastupiteľstvo v
UZ!ESE!IE č. 6.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- Chlebniciach schvaľuje projekniciach schvaľuje Všeobecne tanta prof. Ing. Josefa Vičana,
záväzné nariadenie č. 5/2011 CSc., Martin, Galandova 12/4,
o výške príspevku za pobyt na vypracovanie projektovej dodieťaťa v materskej škole kumentácie na stavebné povoa o výške príspevku na čiastočnú lenie a realizáciu stavby „Most
úhradu nákladov a určenie pod- na Vyšnom konci v Chlebnimienok úhrady v zariadení škol- ciach“.
ského stravovania, v zmysle
predložených doplňujúcich ná- UZ!ESE!IE č. 6.12.:
Obecné zastupiteľstvo v
vrhov.
Chlebniciach berie na vedomie
Výročnú správu obce Chlebnice
UZ!ESE!IE č. 6.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- za rok 2010.
niciach poveruje starostu obce
prešetrením postupu pri kolaudácii pohostinského zariadenia
„BAR“ v Chlebniciach.
UZ!ESE!IE č. 6.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje predložený
program rokovania 6. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chlebnice.

dnes a pri tejto príležitosti chcel
poďakovať našim obetavým
spoluobčanom, podnikateľom,
firmám, záujmovým združeniam
i všetkým zainteresovaným,
ktorí doteraz pomohli našej obci
a akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej rozvoju a oživeniu
spoločenského, kultúrneho i
športového života.
Vstupujeme do nového roku
trošku aj s obavami, čo nám
prinesú najbližšie dni. Z každej
strany sa na nás hrnú nie príliš
povzbudivé správy – zdražovanie, zvyšovanie daní, strata zamestnania a podobne. Ani v našej obci sa v novom roku nevyhneme zvýšeným daniam
a poplatkom, čo je spôsobené
väčšími nákladmi našej obce
v oblasti stavebného rozvoja
i nakladania s odpadmi. Nechceme ale ťarchu týchto nákladov
plne prenášať iba na plecia našich občanov. Snažíme sa nájsť
úspornejšie riešenia aj v správe
obce a hľadáme cesty na spolufinancovanie našich aktivít zo
strany štátu alebo Európskej
únie.
Verím, že sa nám spoločným UZ!ESE!IE č. 6.7.:
úsilím podarí prežiť rok 2012 Obecné zastupiteľstvo v Chlebv spokojnosti a pohode, že si niciach schvaľuje finančný prísnájdeme na seba viac času a pre- pevok v sume 1 000,- € na účely
žijeme ho pri rôznych spoločen- renovácie kúpeľne v obecnom
ských kultúrnych a športových byte nájomcu Mgr. Jozefa Šimakciách.
ku.
Prajem Vám šťastný a úspešný
nový rok 2012.
UZ!ESE!IE č. 6.8.:
Obecné zastupiteľstvo v ChlebIng. Milan Maxoň niciach schvaľuje finančný prísstarosta obce
pevok v sume 1 200,- € na účely

UZ!ESE!IA
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 24. novembra 2011

UZ!ESE!IE č. 7.1.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach odsúhlasuje za
overovateľov zápisnice zo 7.
riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva Magdalénu Janíkovú a Jozefa Ťapajnu a schvaľuje predložený program
rokovania 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chlebnice.
UZ!ESE!IE č. 7.2.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach prerušuje rozhodovanie o odpredaji obecného pozemku – parcely C-KN parc.
č. 352 do doby doplnenia
žiadosti o stanovisko susedných
pozemkov.
UZ!ESE!IE č. 7.3.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach
schvaľuje
prenájom obecného bytu v obytnom dome č. 236, pre Ladislava
Sáreného a manželku Mgr. Teréziu Sárenú.

UZ!ESE!IE č. 7.4.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach schvaľuje výmenu
okien a hlavných vchodových
dverí na obytnom dome č. 236.
UZ!ESE!IE č. 7.5.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach berie na vedomie
žiadosť Mgr. Antona Domáňa a
manželky Natálie a poveruje
starostu obce na vypracovanie
odborných návrhov na odstránenie stavebných nedostatkov v

UZ!ESE!IE č. 8.2.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach schvaľuje predložený program rokovania 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Milana Sotoniaka, IČO:
43184359, Dolný Kubín, Aleja
Slobody 1887/40.

UZ!ESE!IE č. 7.16.:
UZ!ESE!IE č. 7.11.:
Obecné zastupiteľstvo v
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie
obytnom dome č. 128.
Chlebniciach berie na vedomie informáciu o personálnych zmesťažnosť pána Ondreja Ligoša a nách na Obecnom úrade v
UZ!ESE!IE č. 7.6.:
Márie Ligošovej, o vyriešenie
Obecné zastupiteľstvo v sporu s pani Teréziou Strapco- Chlebniciach.
Chlebniciach schvaľuje dotáciu vou a odstupuje ju na vyriešenie UZ!ESE!IE č. 7.17.:
z rozpočtu obce Chlebnice v Komisii verejného poriadku.
Obecné zastupiteľstvo v
sume 7 000,00 € pre TJ Tatran
Chlebniciach
berie na vedomie
Chlebnice.
UZ!ESE!IE č. 7.12.:
informáciu o systéme financoObecné zastupiteľstvo v vania projektu „Vychovaní v
UZ!ESE!IE č. 7.7.:
Chlebniciach schvaľuje ústred- tradíciách, kráčame k výzvam
Obecné zastupiteľstvo v nú inventarizačnú komisiu, čiassveta“ a zároveň
Chlebniciach schvaľuje dotáciu tkové inventarizačné komisie, súčasného
schvaľuje
prevod
správy majetz rozpočtu obce Chlebnice v ich predsedov a členov.
ku
obce
–
technické
zhodnotenie
sume 400,00 € pre Petra Kantábudov
v
súvislosti
s
realizáciou
rika Chlebnice.
UZ!ESE!IE č. 7.13.:
projektu Obnova školského cenObecné zastupiteľstvo v tra, a to z Obce Chlebnice na
UZ!ESE!IE č. 7.8.:
Chlebniciach schvaľuje navr- Základnú školu s materskou
Obecné zastupiteľstvo v hnuté rozdelenie rodinných
Chlebniciach poveruje Komisiu domov do poslaneckých obvo- školou Chlebnice k 01.01.2012.
životného prostredia, výstavby a dov.
UZ!ESE!IE č. 7.18.:
územného plánovania a starostu
Obecné zastupiteľstvo v
obce na rokovanie s vlastníkmi UZ!ESE!IE č. 7.14.:
Chlebniciach
Všepozemkov, na ktorých je navr- Obecné zastupiteľstvo v obecne záväznéschvaľuje
nariadenie
číslo
hnutá nová trasa elektrického Chlebniciach schvaľuje vyplate- 6/2011 o miestnych daniach a
vedenia i umiestnenie novej nie odmeny každému poslanco- miestnom poplatku za komunáltrafostanice.
vi obecného zastupiteľstva v ne odpady a drobné stavebné
sume 50,00 €, za aktívnu prácu odpady, v zmysle predložených
UZ!ESE!IE č. 7.9.:
v prospech obce v roku 2011 a
Obecné zastupiteľstvo v berie na vedomie zameranie ak- doplňujúcich návrhov.
Chlebniciach berie na vedomie tivít poslancov obecného za- UZ!ESE!IE č. 7.19.:
žiadosť paní Anny Sojčákovej, stupiteľstva v Chlebniciach v Obecné zastupiteľstvo v
bytom Chlebnice č. 325, o roku 2012.
Chlebniciach schvaľuje rozpočet
riešenie situácie s vlastníkom
na roky 2012 - 2014 a progsusedného bytu v rodinnom UZ!ESE!IE č. 7.15.:
rozpočet na rok 2012, v
dome č. 325 a odstupuje ju na Obecné zastupiteľstvo v ramový
zmysle
predložených
doplňujúvyriešenie Komisii verejného Chlebniciach berie na vedomie cich návrhov.
poriadku.
informáciu o prieskume trhu na
výmenu plynového kotla a
(ďalšie 8. riadne zasadnutie
UZ!ESE!IE č. 7.10.:
ohrievača vody na Obecnom
Obecného zastupiteľstva v
Obecné zastupiteľstvo v úrade v Chlebniciach a na realiChlebniciach berie na vedomie záciu výmeny plynového kotla a Chlebniciach sa konalo dňa 15.
decembra 2011)
žiadosť paní Heleny Kadučá- ohrievača vody na Obecnom
kovej, bytom Chlebnice č. 221, úrade v Chlebniciach schvaľuje
45322228, Chlebnice č. 207, za Chlebniciach schvaľuje Všeobjekt píly, za nebytové pries- obecne záväzné nariadenie
tory (kancelária a spoločné číslo 7/2011 Zásady hospodárepriestory) a za prenajaté stroje nia a nakladania s majetkom oba zariadenia, na sumu ce Chlebnice, v zmysle predlo1 200,00 €.
žených doplňujúcich návrhov.
UZ!ESE!IE č. 8.3.:
Obecné zastupiteľstvo v UZ!ESE!IE č. 8.5.:
UZ!ESE!IE č. 8.7.:
Chlebniciach ruší prenájom Obecné zastupiteľstvo v Obecné zastupiteľstvo v
obecného bytu v obytnom Chlebniciach schvaľuje zadanie Chlebniciach schvaľuje Všedome č. 236, pre Ladislava Sá- prieskumu trhu na predloženie obecne záväzné nariadenie
reného a manželku Mgr. Teréziu cenovej ponuky na zhotovenie číslo 8/2011 o určení miesta
Sárenú.
projektovej dokumentácie pre a času zápisu dieťaťa na plnenie
územné rozhodnutie a stavebné povinnej školskej dochádzky
UZ!ESE!IE č. 8.4.:
povolenie na výstavbu šatní na v Základnej škole s materskou
Obecné zastupiteľstvo v futbalovom ihrisku.
školou, ktorej zriaďovateľom je
Chlebniciach schvaľuje zníženie
obec Chlebnice.
nájmu pre rok 2011 nájomcovi UZ!ESE!IE č. 8.6.:
Tomášovi Furjelovi, IČO:
Obecné zastupiteľstvo v
(pokračovanie na strane 4)

UZ!ESE!IA
z 8. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 15. decembra 2011
UZ!ESE!IE č. 8.1.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Jána Bakanca a Ondreja
Mičáňa.

o riešenie situácie s vlastníkmi
rodinného domu č. 222 a odstupuje ju na vyriešenie Komisii
verejného poriadku.

(pokračovanie zo strany 3) niciach schvaľuje úpravu č. 2
schvaľuje Zmluvu o zriadení 01.01.2012,
ruší sadzobník cien poplatkov
UZ!ESE!IE č. 8.8.:
rozpočtu obce na rok 2011.
spoločného školského úradu,
Obecné zastupiteľstvo v Chlebschvaľuje príspevok z rozpočtu za služby poskytovaných Obcou
niciach schvaľuje Všeobecne UZ!ESE!IE č. 8.10.:
obce na činnosť spoločného Chlebnice, schválený obecným
záväzné nariadenie číslo 9/2011
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- školského úradu v sume 2,50 € zastupiteľstvom dňa 08.12.2008
o určení výšky dotácie na pre- niciach berie na vedomie infor- na žiaka základnej školy a platný od 01.01.2009.
vádzku a mzdy na žiaka základ- máciu o fungovaní zariadenia a v sume 2,50 € na dieťa
UZ!ESE!IE č. 8.13.:
nej umeleckej školy, poslucháča školského stravovania v roku v materskej škole.
Obecné zastupiteľstvo v Chlebjazykovej školy a dieťa mater- 2012 a o ďalších aktivitách Zániciach poveruje starostu obce,
skej školy a školských zariadení kladnej školy s materskou UZ!ESE!IE č. 8.12.:
so sídlom na území obce Chleb- školou v Chlebniciach.
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- aby s prevádzkovateľmi miestnych pohostinstiev prerokoval
nice.
niciach
UZ!ESE!IE č. 8.11.:
schvaľuje sadzobník cien po- návrh na úpravu otváracích
UZ!ESE!IE č. 8.9.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- platkov za služby poskytovaných hodín v miestnych pohostinObecné zastupiteľstvo v Chleb- niciach
Obcou Chlebnice, platný od stvách.

Poslanecké obvody

Škola poskytuje stravovacie služby
v našej obci
Od januára tohto roku bude
Zariadenie školského stravovania v Základnej škole s materskou školou Chlebnice poskytovať nové služby pre občanov našej obce. Základná škola získala
oprávnenie na vykonávanie živnostenskej činnosti v oblasti poskytovania stravovacích služieb
a organizovanie spoločenských
podujatí, ako sú svadby, rodinné
oslavy, kary a iné spoločenské
podujatia. V prípade záujmu sa

informujte osobne u pani Heleny
Pavolkovej alebo telefonicky
na čísle 0915 361 033. Veríme,
že so službami budete spokojní!
(es)

Na 7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 24. 11. 2011 boli poslancami schválené nasledovné
poslanecké obvody:
Poslanec obecného zastupiteľstva

Rodinné domy číslo

Alojz Meľo................................................................1 - 15, 426 - 459
Jozef Šutta........................................18 -33, 397 - 424, 453, 455, 456
Margaréta Brunčáková...................................34 – 56, 378 – 395, 486
Jozef Ťapajna.................................58 – 111, 470, 471, 475, 499, 500
Ján Bakoš...................................................116 – 132, 346 – 371, 461
Ondrej Mičáň...............................135 – 192, 446, 451, 452, 469, 472
Magdaléna Janíková..........................................196 – 237, 321 – 344
Ján Bakanec 238 – 257, 292– 319, 447, 462, 468, 479, 485, 488, 497
Peter Šuffák......................................... 258 – 291, 463, 465, 484, 496

POPLATKY ZA SLUŽBY

1) Vyhlásenie v obecnom rozhlase:
a) komerčné
7,00
€ / 1 oznam
2) Kopírovanie:
a) A4 jednostranne
0,10€ / 1 list
b) A4 obojstranne
0,10€ / 1 list
c) A3 jednostranne
0,10€ / 1 list
d) A3 obojstranne
0,15€ / 1 list
3) Prenájom hnuteľných vecí:
a) kolesový rebrík
5,00€ / 1 deň
b) vŕtacie kladivo 5,00
€ / 1 deň
4) Prenájom kultúrneho strediska:
a) zábavy
150,00 €
b) svadby
100,00 €
c) kary 35,00 €
d) plesy, stretnutia, posedenia 50,00€
e) komerčné akcie (predajné a
predvádzacie) 120,00 €

Pri prenájme kultúrneho strediska na zábavu je nájomca povinný zložiť zálohu
na prípadné škody vo výške 220, 00 €.
Po ukončení akcie v kultúrnom stredisku
nájomca zabezpečí hrubé upratanie (poutieranie a uloženie stolov, uloženie stoličiek, pozametanie priestorov, pozametanie
priestranstva pred kultúrnym strediskom)
a odovzdá správcovi kultúrne stredisko.
Správca zabezpečí upratanie priestorov
kultúrneho strediska.

Týmto sa zároveň ruší sadzobník cien
schválený Obecným zastupiteľstvom dňa
08. 12. 2008 a platný od 01. 01. 2009.

Poďakovanie pani matrikárke
Viere Ďuroňovej za dlhoročnú
prácu

Pani Viera Ďuroňová je

pracovníčkou Obecného úradu v
Chlebniciach od roku 1976.
Vo februári 2012 odchádza do
dôchodku. Pracovala ako matrikárka, ale nielen to, zastupovala dlhé roky aj miesto účtovníčky v obci. Zo začiatku to mala
ťažké, keďže tento post bol už
dlhší čas neobsadený.
Jej prácou bolo zapisovať občanov do knihy narodenia, manželstiev a úmrtí. Osvedčovala
naše listiny a overovala podpisy. Zakaždým nás vítala usmiata
a mala pre nás milé slovo. Svoju
prácu mala veľmi rada a dobre
pozná aj príbuzenské vzťahy našich občanov. Vždy sa potešila,

Obecné zastupiteľstvo

O obci a obecných záležitostiach rozhoduje nielen starosta
obce, ale aj obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo je
zastupiteľský zbor obce, zložený
z poslancov, ktorí boli zvolení
v priamych voľbách obyvateľmi
obce na štyri roky. Svojím charakterom teda predstavuje
„obecný parlament“ a rozhoduje
o základných otázkach života
obce.
Vo voľbách v roku 2010 za poslancov „Chlebnického parlamentu“ obyvateľmi Chlebníc
boli zvolení: Ján Bakanec,
Ján Bakoš, Margaréta Brunčáková, Magdaléna Janíková,
Alojz Meľo, Ondrej Mičáň, Peter Šuffák, Jozef Šutta a Jozef Ťapajna.

Dnes by sme chceli každého
z nich v krátkosti predstaviť.
Jána Bakanca všetci poznáme
z jeho pôsobenia v našom
kostole. Je členom farskej rady,
a preto je mu blízka cirkevná
problematika. V roku 2011 sa
aktívne zapojil do našich kultúrnych podujatí, avšak najväčšiu
iniciatívu vynakladal pri pozemných a stavebných prácach týkajúcich sa nášho cintorína.
Ján Bakanec, spolu s Petrom
Šuffákom a Alojzom Meľom
sú obecným zastupiteľstvom poverení na posúdenie a zhodnotenie pripravovaných stavebných
aktivít obce.
Ján Bakoš a Margaréta
Brunčáková sa veľkou mierou

pričinili o znovuzrodenie nášho
futbalového oddielu. Stálo ich to
nemálo času a úsilia, avšak
spolu s ďalšími zanietenými
nadšencami dokázali v našej obci znovu rozvlniť futbalové
siete, aj keď u tých najmladších
futbalistov a futbalistiek zatiaľ
prevažne na našej strane.
Magdaléna Janíková sa zapája prevažne do kultúrno-spoločenských akcií. Fašiangy,
Chlebnický chlebíček, stretnutie
so seniormi – žiadna z týchto
akcií sa neuskutočnila bez jej
prispenia. Ako ekonomická
pracovníčka pomáha a dohliada
v našej obci aj na ekonomickú
stránku našich aktivít.
Alojz Meľo, dlhoročný predstaviteľ nášho obecného zastupiteľstva,
má už tradične na
starosti obecné záležitosti, týkajúce sa
elektrickej energie.
Okrem verejného osvetlenia, údržby a opráv elektroinštalácie
v obecných budovách
alebo zariadeniach
(úrad, ško-la, bytovky, kultúrny dom ...),
rieši aj napojenie na
elektrickú energiu
v pripravovaných
projektoch – či sa to
týka cintorína alebo
rekonštrukcie mostu.
Ani
Ondrejovi
Mičáňovi nie je ľahostajná budúcnosť

keď občanov do dediny iba pribúdalo.
Každý deň sme počuli jej hlas
v miestnom rozhlase. Oznamoval rôzne zaujímavé správy,
ktoré sme radi počúvali. Počas
svojej práce na úrade pracovala
s troma starostami: Jozefom
Strapcom, Ing. Antonom Stašom
a s Ing. Milanom Maxoňom.
S každým z nich sa vedela dohodnúť a naladiť tú správnu
pracovnú atmosféru. Touto
cestou sa jej chceme za jej prácu
na obecnom úrade veľmi pekne
poďakovať a dúfame, že jej
v pamäti zostanú len tie pekné
spomienky.
V súčasnosti na jej miesto
nastúpila pani Elena Černotová.
(red)

našej obce. Je členom obecnej
Komisie verejného poriadku.
Svoju ruku k dielu prikladá aj
pri údržbe nášho ihriska. Jeho
neoceniteľnú pomoc badať pri
riešení problematiky nakladania
s odpadom v našej obci, čo nás
čoraz viac trápi, hlavne po finančnej stránke.
Petra Šuffáka netreba snáď
ani predstavovať – poznajú ho
nielen naši poľnohospodári,
resp. farmári, ale aj agropodnikatelia z blízkeho i ďalekého
okolia. Roky sa venuje poľnohospodárstvu a preto na obecnej úrovni sú mu blízke aktivity
týkajúce sa pozemkov – je
predsedom Komisie životného
prostredia, výstavby a územného
plánovania.
Jozef Šutta sa za svoj zmysel
pre poriadok a aj z titulu svojho
pracovného zaradenia stal pred-

Oznam

o návštevách detskej
lekárky

Pani doktorka MUDr. Elena
Bohušová navštívi detskú poradňu v nasledujúcich dňoch:
11. január, 25. január, 8. február,
22. február, 7. marec a
21. marec. Ako sme už avizovali
v minulom čísle Chlebnického
spravodaja, toto zariadenie má
slúžiť hlavne matkám s malými
detičkami za účelom preventívnych prehliadok a očkovaní.
V prípade ochorenia detí odporúčame rodičom navštíviť
Zdravotné stredisko v Dlhej nad
Oravou, kde sa nachádza lekáreň.
(ač)

sedom Komisie verejného
poriadku. Keďže bol starostom
obce poverený výkonom funkcie
zástupcu starostu obce Chlebnice, aj jeho pričinením vznikajú
návrhy všeobecne záväzných
nariadení obce, t. j. obecných
zákonov. V spolupráci so
starostom obce je aktívny aj
pri reprezentačných záležitostiach obce, či už na miestnej,
alebo na medzinárodnej úrovni.
Jozef Ťapajna so svojimi organizačnými schopnosťami i nevšednými kontaktmi dotvára
tú správnu atmosféru kultúrnospoločenských podujatí. Jeho
pričinením sa nám otvárajú nové
aspekty kultúrneho života v našej obci.
(mm)

Pán kostolník Ján Ligoš spomína

Duchovná obnova
v Chlebniciach
Ľudové alebo farské misie sú
duchovnými cvičeniami, do
ktorých sa môže zapojiť celá farnosť. Každý človek nemá predsa
príležitosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na
niekoľko dní do exercičného
domu. Preto slúžia farské misie
na to, aby sa ľudia mohli bližšie
stretnúť s Bohom. Pomáhajú
členom farnosti posilniť vieru,
oduševniť sa v evanjeliu, napraviť mnohým narušené vzťahy
s blížnymi. Misionári sa snažia
ponúknuť krásu kresťanskej
viery tým, ktorí ju už zanechali
alebo sa k nej nemohli dostať.
Rozdiel medzi ľudovými misiami a duchovnou obnovou je
taký, že misie prebiehajú približne osem dní a obnova trvá približne tri dni.
Už po druhýkrát nás v našej
farnosti, v dňoch od 8. novembra
do 11. novembra 2011, navštívili
misionári, verbisti. Boli to pátri
Ján Kušnír a Johny Ambatu.
Prvýkrát nás navštívili v roku
2010, a to v období od
28. novembra do 5. decembra.
Duchovná obnova začala
v štvrtok, rannou svätou omšou.
Zúčastnilo sa na nej veľa veriacich. Témou dňa bolo blahoslavenstvo: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“
V piatok sa naši farníci zúčastnili
svätej spovede, kde sa pripravili
na prichádzajúce vianočné sviatky. V sobotu sa deti stretli s pátrom Ambatu, ktorý im venoval
svoj čas a priblížil evanjelium.
V nedeľu sme sa rozlúčili s pátrom Kušnírom a prezradil nám
na záver svoje tajné želanie:
„Chcel by som, aby sa v Chlebniciach do desiatich rokov obnovilo kňazské alebo rehoľné povolanie, lebo nie nadarmo vás
volajú Svätá zem.“ Dúfame, že
keď nás nabudúce páter navštívi,
jeho želanie bude splnené.
(ts)

Pán Ján Ligoš je kostolníkom
v našej farnosti už veľa rokov.
V rozhovore s nami si zaspomínal na mnohé zaujímavosti týkajúce sa našej obce.
Ako dlho pôsobíte ako kostolník?
V našej farnosti som kostolníkom už 18 rokov. Do tejto funkcie som bol oficiálne menovaný dňa 8. decembra 1993 na
sviatok Nepoškvrneného počatia
Panny Márie.
Ako ste sa dostali k tomuto povolaniu?
Duchovný otec vdp. Rudolf
Warhol ma oslovil na vykonávanie tejto práce. V tom období
som nastúpil na dôchodok. Mal
som už viacej voľného času, tak
som s radosťou vyhovel jeho
prosbe.
Je práca kostolníka náročná?
Niekedy je to zložité, vzhľadom na môj vek, ale musím povedať, že je to krásne povolanie.
Ku kostolu som mal vždy blízko. Niekoľko rokov som miništroval. Pôsobil som aj v chrámovom zbore a určitý čas, keď bol
súčasný kantor František Suľa
vo vojenskej službe, som ho zastupoval. Ešte aj teraz si niekedy
na organe rád zahrám, dokonca
si pamätám aj jednotlivé čísla
pesničiek.
Vlastníte aj skriňový klávesový
hudobný nástroj harmónium,
kto vás na ňom učil hrať?
Tento hudobný nástroj je dedičstvom po zosnulom vikárovi
ThDr. Jozefovi Ligošovi. Po
jeho smrti prešiel do vlastníctva

si na neho spomínate?
Bol to človek veľkého srdca
a
svedomitý kňaz. Bol veľmi
nefungoval organ. Na ňom som zbožný
pomôcť.
sa vlastne učil hrávať. Som sa- Myslím a si,vždyže ochotný
zostane
navždy
mouk, veľmi mi však pomáhal zapísaný v srdciach všetkých
strýko Anton Ligoš.
tých, ktorí ho mali možnosť
Spievali ste určitý čas aj
osobne stretnúť. Podľa môjho
v chrámovom zbore, ktorého
názoru, je potrebné pripomenúť
súčasťou bola v minulosti aj
hlavne mladšej generácii našej
dychová kapela, aké spomienobce, že mal veľkú zásluhu na
ky máte na toto obdobie?
liturgickej obnove celej diecézy.

Pán kostolník si na harmónium ešte aj teraz rád zahrá.

Boli to krásne časy. V zbore Zaviedol pravidelné vysluhovabolo v tom období okolo 30 nie sviatosti birmovania, počas
chlapov. Dirigentom dychovky ktorých po dlhých osemnástich
bol vtedajší kantor Anton Ligoš. rokoch od uväznenia Mons. Jána
Po jeho smrti sa však kapela Vojtaššáka navštívil všetky farrozpadla. Myslím si, že bola nosti diecézy. Hneď na počiatku
veľkým obohatením chrámové- svojho účinkovania posilnil
ho zboru. Hrávali aj na svad- sviatosťou birmovania v roku
bách a pri rôznych iných príleži- 1969 aj našu farnosť.
tostiach. Veľmi veselo bolo Prednedávnom sme slávili
u nás v dedine na vianočné vianočné sviatky, ako si spomísviatky, kedy dychovka chodila nate na adventné obdobie
a prežívanie Vianoc v našej obci, v časoch vášho detstva
a mladosti?
Obdobie adventu sa v našej
obci prežívalo v tom období
hlavne duchovne. Veľmi živo si
pamätám rorátne sväté omše.
Ako deti sme vstávali skoro ráno, aby sme sa ich mohli zúčastniť. Kráčali sme s lampášmi,
sneh nám pod nohami len tak
vŕzgal. Na Štedrý deň bolo
v celej dedine veľmi veselo.
Hneď ráno deti chodievali po
domoch vinšovať. Večer sa
chodilo spievať a koledovať.
a pamätnej fotografii členov vtedajšej dychovej kapely sú zobrazení:
Veľmi ma teší, že aspoň niektoO. Spišiak, T. Čižmár, F. Strážnícký, J. Gerát, J. Spišiak, T. Svitek, ré z týchto zvykov pretrvali
A. Svitek, O. Ligoš, A. Ligoš- dirigent, J. Mikuška a F. Hudec.
v našej obci dodnes.
jeho brata Antona Ligoša, ktorý hrávať aj po domoch. Mojím Ďakujeme za rozhovor a prabol v našej farnosti dlhé roky veľkým snom je obnovenie tejto jeme veľa zdravia a síl do ďalšej
práce.
kantorom. Po ňom som ho kapely.
zdedil ja. Harmónium má bohatú Ste príbuzným nášho význam(ač)
a zaujímavú históriu. Určitý čas ného rodáka spišského ordibol umiestnený aj v kostole, keď nára ThDr. Jozefa Ligoša, ako

Pobožnosť za nenarodené deti

Ako už každý vie, 2. november
je venovaný pamiatke nenarodených detí. Kvôli tejto príležitosti vyzval duchovný otec vdp.
Mgr. Michal Hunčaga, svojich
veriacich k tomu, aby sa večer

rozžiarili sviečky v ich oknách.
Celá dedina sa rozjasnila vo večerných hodinách a spomínala
vo svojich príbytkoch na deti,
ktoré nenašli svoje miesto v živote rodičov. Na tieto detičky
nezabudli ani žiaci miestnej základnej školy. Na hlavnej chodbe zapálili sviečku, ktorá celý
večer svietila na znak v jednej
z tried. Žiaci sa za nenarodené
deti modlili modlitbu tohto znenia: „ Bože, darca života,

chválime Ťa a zvelebujeme za to,
že si nám dal veľký dar života.
S veľkou dôverou prosíme
o Tvoje milosrdenstvo pre všetkých drahých našich zosnulých.
Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli
násilnou smrťou ešte skôr, ako
sa mohli narodiť. Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo
pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí
sa chystajú svoje počaté dieťa
usmrtiť, aby pochopili, že dieťa
je Tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.
Prosíme
Ťa
za
lekárov
a zdravotných pracovníkov, ktorí
asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu
svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli
vždy na strane života. Prosíme
Ťa za tých, ktorí v spoločnosti
šíria kultúru smrti. Zošli im svet-

lo pravdy, aby spoznali hodnotu
každého ľudského života a mali
ho v úcte. Dobrotivý Bože,
prosíme Ťa za nás všetkých, aby
sme Tvojou pomocou, každý na
svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse,
vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po
prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „ Evanjelia života“. Panna Mária, Matka
Božia a naša Matka, prihováraj
sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.
Amen. “

Naši farníci spolu s mladými
spevákmi pripravili v nedeľu,
6. novembra 2011, program,
ktorý venovali pamiatke nenarodených detí a sv. Gianne.
Narodila sa na sviatok sv. Františka, 4. októbra 1922 v Magente
pri Miláne. Bola desiatym z
trinástich detí. Nachádzala vo
svojom domove ovzdušie lásky
a pokoja. Stredobodom rodiny
bol vždy Boh. Počas niekoľkých
rokov zomrelo Gianne 5 súrodencov. Jej dvaja bratia a Gianna sa stali lekármi. Druhá sestra
bola doktorka farmácie. Ostatní
traja bratia boli inžiniermi
a jeden bol kňazom. Gianna si
vychutnávala život. Tešila sa
z veľkých, ale aj malých radostí,
ktoré jej Boh posielal. Bola to
normálna, avšak výnimočná žena. Bola pekná, inteligentná
a dobrá. Najradšej sa usmievala.
Bola
taktiež
elegantnou
a modernou dámou. Jazdila na
aute, rada lyžovala, milovala
prírodu, hudbu a kvety. Najdôležitejšiu úlohu v jej živote zohralo členstvo v Katolíckej akcii.
Gianna o to viac rástla vo viere,
modlitbe a obetiach. Jednaz jej
spolužiačok o nej napísala: „ Jej
viera bola povzbudzujúca.
Ľudia, ktorí sa s ňou stretli, sa
cítili priťahovaní jej spôsobom
života.“ Matka jej zomrela, keď

ešte nemala ani dvadsať rokov.
O štyri mesiace neskôr zomrel aj
jej otec. Ako 27 ročná sa stala
detskou lekárkou. Gianna sa nestarala len o telo, ale aj o dušu
malých pacientov. Pacienti k nej
pociťovali úctu, lásku a dôveru.
Na vysviacke jedného kňaza
stretla svoju životnú lásku, Ing.
Pietra Mollu. Bol riaditeľom
fabriky na zápalky a kartón.
Obaja vedeli, že to nie je náhoda, ale Boží plán. Boh bol pre
nich prameňom, základom
a garanciou ich lásky. Žili iba
s Ním a pre Neho. V jednom
z listov Gianna píše Pietrovi:
„Chcela by som Ťa skutočne
urobiť šťastným a byť Ti takou
manželkou, akú si želáš –
dobrou, úprimnou, plnou
uznania, pripravenou pre obete,
ktoré bude život požadovať. Ty
si ten, koho milujem, komu sa
chcem darovať, aby sme spolu
vybudovali kresťanskú rodinu.“
Svadba sa konala 24. septembra
1955. Celebroval ju Giannin brat
Giuseppe.Gianna po svadbe
pracovala naďalej ako lekárka,
ale starala sa aj o domácnosť.
Podporovala manžela. Často ho
sprevádzala na služobných
cestách. Podľa nej si tam povedali to, čo doma nesthli.Prvé
dieťa, syn Pierluigi, sa narodil
19. novembra 1956. O rok,
11. decembra prišla na svet dcérka Mária Zita. Obidve tehotenstvá boli rizikové. Malá rodinka
rástla a s nimi aj starosti. V zime
1958 sa ohlásilo tretie tehotenstvo sprevádzané bolesťami žalúdka, zvracaním a horúčkami.
Ôsmy mesiac tehotenstva
musela Gianna tráviť v nemocnici, kvôli riziku potratu. Našťastie sa jej 15. júna 1959 narodilo druhé dievčatko Laura.
Gianna prekypovala šťastím,
láskou k deťom a k modlitbe.
Štvrté tehotenstvo však znásobilo jej zdravotné problémy.
V druhom mesiaci sa jej
v maternici objavil nádor, ktorý
rástol a ohrozoval život dieťaťa,
ale aj matky. Chcela urobiť všetko pre záchranu dieťatka. Vyjadrila sa: „So mnou nech sa
stane čokoľvek, len nech žije
dieťa!“ Nakoniec jej nádor vyoperovali a zachovali tehotenstvo.
Na pôrod prišla pokojná a pripravená. Jednej zo sestier pošepkala: „Som tu preto, aby som
umrela. Dôležité je, aby ostalo
žiť dieťa, o mňa tu nejde.“ Štvrté
dieťa, tretia dcéra Gianna
Emanuela, sa narodila 21. apríla
1962, cisárskym rezom. Po pô-

rode sa náhle zhoršil jej zdravotný stav. Komplikácie vyvolala
septická horúčka. Gianna sa
nechala viesť Bohom, hoci lekári bojovali so smrťou. Jej manžel
Pietro bol stále pri nej. Z Indie
pricestovala aj jej sestra Virginia, ktorej Gianna povedala:
„Konečne si tu! Keby si vedela,
aké je bolestné zomrieť a zanechať celkom malé deti.“ To bolo
jej najväčšou bolesťou. Zomrela
doma, medzi najbližšími. Giannin život sa skončil. Jej poslanie
ešte nie je ukončené. Je útočišťom najmä pre ženy a rodiny
s ťažkosťami, hľadajúce pomoc.
Gianna bola blahorečená 24.
apríla 1994 na Svätopeterskom
námestí. Svätorečená bola 16.
mája 2004 pápežom Jánom Pavlom II.
(ts)

Jasličková pobožnosť
Hlavnou témou jasličkovej pobožnosti bol výrok: „Kristussvetlo sveta.“ Začala sa vystúpením, ktoré symbolizovalo stvorenie sveta od počiatku, cez pokúšanie hadom až po narodenie
Ježiška. Zaujímavosťou bolo,
že v jasličkách sa nenachádzalo
Jezuliatko, ale horiaca sviečka,
ktorá symbolizovala svetlo.
Svetlo, ktorým je Ježiš v našich
životoch. Iba on je nádejou na
spásu. Svoju účasť na tomto vystúpení mali všetky vekové
kategórie, a to deti, mládež
i starší. Prekrásny spev sa niesol
celým Božím chrámom a potešoval naše srdcia. Chceli by sme
sa poďakovať všetkým účinkujúcim a hlavne organizátorkám
pani Anne Kuhajdovej, Mgr.
Anne Zuberovej a Ing. Márii
Viglášovej.
(ts)

Duchovný otec Ondrej Čižmár

Ondrej Čižmár sa narodil
10. februára 1908 v Chlebniciach. Za kňaza študoval na
Bohosloveckej fakulte v Spišskej Kapitule. Od roku 1943 až
do roku 1953 bol farárom v obci
Černová, blízko Ružomberka.
Tu bol zatknutý a obvinený z napomáhania a vytvárania spojky
medzi „vatikánskym agentom“
Štefanom Milanom a Štefanom
Nahálkom. Skrýval ich a dal im
jedlo a peniaze. Pretože bol verný odchovanec biskupa Jána
Vojtašáka, rodáka zo Zakamenného, bol diskreditovaný. Ondrej
umožnil kňazom na fare písať
protištátne letáky a knihy. Napriek tomu, že vedel, že obaja
kňazi sú hľadaní bezpečnost-

1961. Bol pod neustálou kontrolou Štátnej bezpečnosti. Počas
dôchodku, ktorý strávil v Chlebniciach, vypomáhal v miestnej
farnosti. Bol pomocný najmä pri
slúžení omší a pri spoločných
spovediach.
Zomrel 6. októbra 1986 po prevoze do nemocnice. Na pohrebnej svätej omši bolo zúčastnených 75 kňazov. Pochovaný je
v miestnom cintoríne.
Tento rok sme si pripomenuli
25. výročie od jeho smrti.
Zádušnú výročitú omšu za kňaza
celebroval vdp. Mgr. Michal
Hunčaga. V knihe Černová si na
neho farníci spomínajú takto:
„Štrnásteho augusta 1943 prišiel
do Černovej nový správca far-

nými orgánmi, ukrýval ich. Za
to bol neskôr žalovaný a obvinený prokurátorom.
Čižmárove slová pri obhajobe
zneli: „Vinným sa cítim čiastočne..., pretože moja trestná činnosť spočíva v tom, že som
ukrýval Štefana Milana a Štefana Nahálku, a to v roku 1952.
Poskytol som im stravu a peniaze.“
Tento proces sa konal 14.
januára 1954 na Krajskom súde
v Žiline. Ondrej Čižmár však
nebol jediným kňazom, ktorého
v tento deň odsúdili. Boli tam aj
iní kňazi, ktorí sa museli zodpovedať bezpečnostným orgánom.
Bol odsúdený na deväť rokov za
„ protištátnu činnosť proti Československej republike, za špionáž v prospech Vatikánu, za
združovanie proti republike, za
pomoc v ilegálnom úteku z Československa, za nižšie duchovenstvo, za šírenie nepravdivých
správ – verejné poburovanie, za
spoluprácu s agentmi Vatikánu.“
Taktiež mu bolo odobraté čestné
občianske právo na päť rokov.
Jeho majetok prepadol v prospech štátu.
Trest si odpykal. Odsedel
deväť rokov vo väzení. Na
slobodu ho prepustili až v roku

nosti Ondrej Čižmár. Pochádzal
z Chlebníc na Orave. Za kňaza
bol vysvätený 10. februára 1935.
V tomto istom roku na jeseň,
7. novembra 1943, slávil svoju
primičnú svätú omšu černovský
novokňaz Štefan Hatala. Vysvätený bol 1. novembra 1943 v
Spišskej Kapitule. V roku 1944,
od 3. januára, sa stal Ondrej Čižmár aj výpomocným katechétom
na štátnom Gymnáziu v Ružomberku. V nedeľu 27. augusta
1944 sa mu prihodila nasledujúca udalosť. Spolu so Štefanom
Hatalom, vtedy už aktuárom biskupského úradu v Spišskej
Kapitule boli na návšteve v
Hrboltovej. Odprevádzal ich
miestny pán farár. Sto metrov od
Novej Hrboltovej boli zastavení
ozbrojenou jednotkou. Veliteľ –
Čech hovorí: „Pánové, legitimovat se!“ Odpoveď: „Nemáme,
zabudli sme doma.“ „To je zle,“
hovorí veliteľ a odisťuje automat. Nato sa obrátil ku sprievodu a hovorí: „Pozná niekto
prítomných pánov?“ Krátke ticho prerušia slová: „To je náš
pán farár,“ povedal nejaký
mladík spomedzi ozbrojencov.
Potom ich už nechali.
Podľa farskej kroniky napriek
vojnovým časom sa od 4. marca

1945 konala v černovskom
kostole osemdňová duchovná
obnova, ktorú viedli pátri jezuiti
Koloman Grieger a Kajtár.
V roku 1947 bol kostol vydláždený. K prvej adventnej nedeli
roku 1947 začal vychádzať farský časopis pod názvom Farské
zvesti. Cieľom časopisu bolo
každý mesiac prinášať udalosti
zo života farnosti. Vychádzal len
jeden rok. V roku 1948 bola pre
černovský kostol vytvorená
nová krížová cesta.
Vo februári 1948 sa v Československu uskutočnil komunistický prevrat. Začalo sa obdobie
totality a pripojenia k sovietskemu vojenskému bloku, začiatok
politického útlaku obyvateľstva
aj ekonomického úpadku krajiny. Ťažké časy sa začali aj pre
Cirkev na Slovensku. Slovenskí
biskupi boli násilne internovaní
v biskupských sídlach pod dozorom
štátom
dosadených
cirkevných zmocnencov alebo
zatvorení do väzenia pre vlastizradu. Takýto údel čakal aj špišského biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorý až na jeseň roku 1963 bol
prepustený z väzenia. Tri týždne
pobudol na Slovensku, v Oravskej Lesnej. Pretože komunistické úrady mu nedovolili zostať
na Slovensku, zomrel v
Čechách, v Říčanoch pri Prahe,
4. augusta 1965. V roku 1950
boli všetky semináre na Slovensku komunistickým režimom
zrušené a bol vytvorený v Bratislave jeden seminár pre celé
Slovensko a i ten bol kontrolovaný komunistami. V rokoch
1950 – 1954 boli zriadené tzv.
PTP tábory. Boli to pracovné útvary česko-slovenskej armády.
Boli v nich zhromažďovaní občania politicky nespoľahliví a
využívaní na ťažké a nebezpečné práce. Vo väzeniach sa ocitlo
aj veľa nevinných kňazov.
Medzi nimi aj černovský rodák
kňaz Štefan Hatala. Bol odsúdený na 13 ročné väzenie. Zachoval sa jeho list z väzenia v
Leopoldove z 15. januára 1951,
ktorý napísal farárovi Ondrejovi
Čižmárovi do Černovej:

Dôstojný pán farár, drahý oltárny brat ! Pax Christi!
Žiada sa mi napísať Ti pár
slov, ako kňaz kňazovi. Ponajprv
oneskorené úprimné žičenia k
sviatku arodenia a ového
roku. Oneskorujem sa, lebo som
od októbra minulého roku nemal
príležitosť písomne Ťa pozdraviť. eviem si živo predstaviť, ako sa máš. Ako žiješ. A

ako žijete spolu pastieri stáda
Kristovho. Ale tu pociťujem, že
Kristus je v tieto časy mocnejšie
medzi nami a že nás Slovákov,
osobitne Liptákov, v duchu navštevuje a objíma. Ja to tak prežívam cez naše Vianoce. . . . . K
Vianociam som dostal päť pozdravných listov: dva z Černovej
od brata a sestry, dva z Mučeníkov od vdp. Vojtasa a Vrbovského. Z mojej strany je tento list
jediný na Vianoce a ový rok.
Prosím Ťa, tlmoč moje poďakovanie sestre a bratovi doma,
ak by niekto písal z Ružomberka
do Mučeníkov, nech našich kňazov pozdraví aj odo mňa. ateraz mám veľmi obmedzené dopisovacie možnosti. Podobne
prosím odovzdať príležitostný
pozdrav Kútnikovi a Hanusovi,
ak by sa ukázali nablízku. Ako
vidíš, chcem Ťa využiť ako
korešpondenčnú spojku. enahnevaj sa. Ak by si mi písal, zaujímalo by ma, ako sa Ti podarilo
v oprave kostola prekonávať
Tvojich predchodcov. O priebehu súdneho pokračovania s J. E.
p. biskupmi som informovaný
z denných novín, ktoré dostávame. V duchu sa často nachodím
v našom kostole. Aj na výraz
tohto som chcel tento môj
vianočný list Tebe adresovať, aj
tak by som nevedel, komu
spomedzi tých piatich, čo mne
písali, odpovedať týmto listom.
už našiel som toto východisko.
Prosím Ťa, uzavri nás všetkých
do svojich modlitieb, najmä pri
Memente vo sv. omši. eviem,
kedy bude mne slobodno tak pristúpiť k obetnému stolu ako Tebe. ám Božia Prozreteľnosť
dáva prinášať obety trestaneckej
neslobody, sebazaprenia. Ty
prinášaš Bohu oboje: aj sv. omšu , aj osobné. . . V pravde všetko,
aj naše, aj vaše Kristus prináša
Otcovi nebeskému, a tak sme zasa všetci zajedno s Veľkňazom
Ježišom Kristom.
Ostaňme
spojení v láske,
nádeji a viere.
Tvoj brat v Kristu Štefan Hatala.

V marci 1953 uväznili černovského farára Ondreja Čižmára.
Fara zostala prázdna a štátne
úrady správou farnosti poverili
Mikuláša Stucknera, správcu
farnosti v Hrboltovej, ktorý osirelú farnosť zastupoval celý rok
až do 14. apríla 1954. Ondrej
Čižmár sa do Černovej už nikdy
nevrátil.“
(ts)

„Pomôž Afrike!“
Pod týmto názvom sa niesol
benefičný koncert venovaný na
podporu deťom v Afrike. Koncert sa uskutočnil štvrtú adventnú nedeľu v chráme Nanebovza-

hip). Je dosť veľká. Má okolo
100 000 obyvateľov, z toho
katolíkov je približne 4000 až
5000. Na budúci rok sa chystáme stavať faru. Spolu s bratmi

tej Panny Márie. Motiváciou
k jeho realizácii je pôsobenie
nášho rodáka pátra Františka
Kantára práve v tejto krajine.
Cieľom projektu bolo priblížiť
momentálnu situáciu a problémy, ktoré sa tohto kontinentu
dotýkajú. Účinkujúci, žiaci Základnej školy s materskou
školou Chlebnice spolu s hudobnou skupinou RELAX, vystúpili
okrem našej obce aj v obci Pucov. Touto cestou sa chceme
poďakovať Farskému úradu
a Obecnému úradu v Pucove za
finančnú podporu pri realizácii
vystúpenia, ako aj veľkú pohostinnosť a srdečnosť. Naša vďaka
patrí aj nemenovanému sponzorovi, ktorý nám finančne prispel
na cestovné náklady. A v neposlednom rade sa chceme poďakovať samotným účinkujúcim,
hudobnej skupine RELAX

pátrom Kristianom z Poľska,
ktorý v Afrike pôsobí tridsať
rokov a s pátrom z Indonézie,
ktorý je dva roky v Zimbabwe,
každý deň do farnosti dochádzame vyše dvadsať kilometrov.
Vieme, že podporuješ aj siroty
a istý čas si pôsobil v jednom
zo sirotincov. Môžeš nám túto
prácu priblížiť?
Momentálne podporujem už
tri roky siroty, hlavne vo vzdelaní. Tu sa za školu platí. V júli
som navštívil sirotinec Mutoko
(Mother of peace community).
Starajú sa tu o vyše 150 sirôt.
Osobne som tam strávil jeden
mesiac. Sirotinec založili dve
pokrvné sestry v roku 1995. Páči sa mi jeho zorganizovanie.
Majú vlastnú farmu. Pestujú
pšenicu, kukuricu. Spoločne sa
starajú o vyše 400 nosníc a niekoľko kráv. Chcú byť sebestační

a deťom našej školy.
Pri tejto príležitosti sme
uskutočnili s pátrom Františkom Kantárom interview.
Aké je tvoje momentálne pôsobisko?
Je to farnosť Budiriro (towns-

a samostatní. Deti tam navštevujú školu od prvej po štvrtú
triedu. Ďalej pokračujú piatou,
šiestou a siedmou triedou v blízkej oblasti. U nich je iný edukačný systém. Väčšina týchto
detí stratila obidvoch rodičov
vďaka chorobe AIDS.

Čo je najväčším problém v ob- to roku.
Ako sa máš ty? !etrápia ťa
lasti, kde práve pôsobíš?
Od roku 2008, kedy bola veľká nejaké choroby?
kríza, sa situácia podstatne zlep- Zdravý ako ryba!(smiech). Nešila. Vtedy boli obchody prázd- mám žiadne zdravotné probléne. Teraz sa dá kúpiť všetko, ale my. Snažím sa veľa športovať,
je to veľmi drahé. V Zimbabwe rád bicyklujem. Používam to aj
sa teraz používa americký dolár. ako relax. Učím sa nový jazyk

To čo kúpim tu za 100 dolárov, a to je najväčšia drina prechátá hodnota je oveľa drahšia ako dzať z jednej reči na druhú.
v Európe. Je tu 80 percentá A čo voľný čas? Ak nejaký vônezamestnanosť. Ľudia prežíva- bec máš, ako ho tráviš?
jú, ako sa dá. Istota je aspoň Hrávam volejbal, väčšinu
v stabilnej mene. Pred tromi chodím do hôr. Sú tu krásne
rokmi peniaze, ktoré zarobili, hory, ako na Slovensku. Tam sa
museli minúť v ten deň. Na rekreujem.

druhý deň by z nich nemali
žiaden úžitok, nemali by už tú
hodnotu.
Ako tamojší ľudia vnímajú advent a ako budeš tráviť
Vianoce?
Záleží od oblasti v krajine. Ak
sú to katolíci, vedia, čo je to advent a aj ho prežívajú tak ako
u nás. Neviem povedať, aké budú tohoročné Vianoce. Ale na
predošlom pôsobisku boli veľmi
smutné. Vianoce boli pre nich
iba jedenie a pitie. Ak padol
prvý a druhý sviatok vianočný
na nedeľu, tak sa svätej omše
zúčastnili. Ale ináč boli kostoly
prázdne. Je to inak ako
v Európe. Na Veľkú noc je to už
iné. Ale Vianoce boli veľmi
smutné. Uvidíme, aké budú toh-

Kedy sa chystáš prísť na
Slovensko?
Návštevu domov plánujem
koncom mája , začiatkom júna,
podľa termínu slávnosti svätého
prijímania.
Čo by si chcel odkázať svojim
rodákom?
Všetkých srdečne pozdravujem. Ďakujem za všetky modlitby, obety a materiálnu podporu.
Všetci ste mi veľmi blízki.
Prajem vám požehnané Vianočné sviatky.
Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na stretnutie v rodných
Chlebniciach.
(es)

Spoločenská
rubrika
!arodili sa:
Oliver Zrnčík 30.08.2011
Olívia Meľová 19.09.2011
Mária Puňáková 13.10.2011
Mária Huňová 19.10.2011
Patrik Janík
07.11.2011
Marek Meľo
24.11.2011
Andrea Pavolková 25.11.2011
Vitajte medzi nami!
Uzavreli manželstvo:
Roman Ďaďo
a Mária Sviteková
24.09.2011
Alojz Špavor
a Katarína Červeňová
01.10.2011
Ing. Peter Špavor
a Mária Veselská
29.10.2011
Gratulujeme mladomanželom!
Rozlúčili sme sa:
Ján Černota (41)
23.09.2011
Mária Kadučáková (81)
23.10.2011
Ján Hajdúch (85)
18.11.2011
Ondrej Hajdúch (78)
26. 12. 2011
Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Stretnutie seniorov

Dôchodcovia z našej obce, vo
veku nad 70 rokov, sa dňa
6. 11. 2011 stretli na spoločnom
posedení v miestnom kultúrnom
dome. Bol pri nich prichystaný
pestrý program. Určite im spríjemnil toto novembrové nedeľné
popoludnie. Na úvod všetkých
zúčastnených hostí privítal
starosta obce Ing. Milan Maxoň.
Poprial im veľa zdravia a životného optimizmu. Zároveň ich
požia-dal, aby sa pri tomto stretnutí nebáli vzniesť svoje
požiadavky. Taktiež ich vyzval,
aby ho oboznámili s problémami
týkajúcimi sa obce, ktoré ich
najviac trápia. Potom nasledoval
zaujímavý kultúrny program.
V rámci neho vystupovali detičky z materskej školy, ktoré pre
starkých i starké recitovali
a spievali zo srdca a s veľkou radosťou. Účinkovalo tu aj folklórne zoskupenie žiačok miestnej základnej školy. Spevom
krásnych ľudových pesničiek
pripomenuli všetkým pozvaným
obdobie ich detstva a mladosti.
Pri stretnutí seniorov taktiež nemohla chýbať harmonika.
Katarína Ťapajnová ňou rozveselila a rozospievala celú sálu.
Vládla tu príjemná atmosféra.
Všetci si spoločne zaspievali aj
pieseň "Zahučali hory, zahučali
lesy", pri ktorej si istotne zaspomínali na krásne časy svojej

Janského plaketu získal mladý
Chlebničan
vyznamenanie je pomenované

Jozef Michalka daroval krv už
desaťkrát. Minulý rok získal
bronzovú plaketu Jána Janského.
Toto vyznamenanie si veľmi cení.

po Jánovi Janskom. Bol to český
lekár a psychiater, ktorý objavil
štvrtú krvnú skupinu. Plakety sa
udeľujú v Českej republike a na
Slovensku. Sú udeľované Červeným krížom. Bronzová plaketa
sa získava za 10 bezplatných odberov, strieborná za 20 odberov,
zlatá u mužov za 40 a u žien za
30 odberov. Najvzácnejšia, diamantová plaketa je u žien za 60
a u mužov za 80 bezplatných
odberov.
Mladý Chlebničan, Jozef Michalka, získal bronzovú plaketu.
Udeľuje sa po 10 odberoch krvi.
Spýtali sme sa ho zopár otázok:

Koľko máš rokov a kedy si bol
prvýkrát darovať krv?
Janského plaketa je ocenenie, Mám 21 rokov a prvýkrát som
ktoré sa odovzdáva za bezprís- bol darovať krv 17. februára
pevkové darovanie krvi. Toto 2009.

mladosti. Medzi pozvanými hosťami bol aj duchovný otec vdp.
Mgr. Michal Hunčaga. Vo svojom príhovore našim babičkám
a dedkom okrem iného odkázal:
„Šedivé vlasy znamenajú múdrosť.“ Taktiež im zaželal veľa
úcty a lásky od ich rodín. Poprial im, aby boli všetci privítaní
v náručí Nebeského Otca. Zároveň im poďakoval za utrpenie,
ktoré obetujú za svojich najbližších.

Pre hostí bolo prichystané občerstvenie a milý darček od
obecného úradu, ktorý bol zároveň sponzorom celej tejto akcie.
V záverečnom bode programu
starosta Ing. Milan Maxoň informoval seniorov o zmenách v na-

šej obci za uplynulý rok. Taktiež
ich oboznámil o investičných
i neinvestičných zámeroch
a plánoch obecného úradu do
budúcnosti. Zároveň im vyhradil
priestor na besedu, kde sa
diskutovalo o rôznych problémoch. Jedným z predmetov
diskusie bolo aj vytvorenie Klubu seniorov. Starosta by založenie takéhoto spolku privítal s radosťou, ak by bola chuť a záujem u dôchodcov.
Záver podujatia sa niesol
v atmosfére priateľských rozho-

vorov. Niektorí sa stretli opäť po
dlhšom čase. Mali možnosť vzájomne sa porozprávať, pospomínať i povzbudiť sa do budúcnosti.
(ač)

cov krvi sa konalo 7. decembra
Čo ťa viedlo k tomuto rozhod2011 v Hoteli Park, v Dolnom
nutiu?
V tom období prebiehala akcia Kubíne.
Študentská kvapka krvi, a tak
to celé prebiehalo?
sme sa so spolužiakmi zo stred- Ako
Podujatia
sa zúčastnilo približnej školy rozhodli ísť darovať ne sto darcov.
Privítal nás prikrv. Hlavný dôvod, bol ten, že mátor mesta Roman
Matejov,
keď som sa narodil, tak mama zástupca riaditeľa AquaCity
vážne ochorela. Pri jej operácii Dolný Kubín a členky Červenébola nutná transfúzia krvi. Uve- ho kríža. Bol tam kultúrny progdomujem si, aké je zdravie dô- ram. V rámci neho vystúpili deti
ležité. Týmto spôsobom som i ja z miestnej základnej umeleckej
chcel pomôcť iným ľuďom.
školy. Potom nám odovzdali
plakety. Na záver sa konala
Koľkokrát si daroval krv?
Zúčastnil som sa celkovo slávnostná večera.
desiatich odberov krvi.
Pridal sa k tebe ešte niekto
z našej obce?
Čím si bol odmenený minulý
Chodím darovať krv s Erikom
rok?
Čabajom
a Jozefom Spišiakom.
Získal som bronzovú plaketu
Jána Janského. Toto vyzname- Ďakujeme za rozhovor
nanie si veľmi vážim.
a prajeme, aby si aj naďalej
mohol pomáhať ľuďom, ktorí to
Kedy a kde sa odovzdávali
najviac potrebujú.
plakety?
Oceňovanie dobrovoľných dar(ts)

Exkurzia
deviatakov

Žiaci deviateho ročníka sa
v októbri 2011 zúčastnili exkurzie v Dolnom Kubíne. Spoločne
s pani učiteľkami navštívili
Okresný archív a Oravskú knižnicu. V archíve ich pútavou for-

mou pani riaditeľka informovala
o histórii Oravy a obce Chlebnice. Do činnosti boli zapojení aj
žiaci, ktorí pracovali s archívnym materiálom. Mali možnosť
dozvedieť sa, čo bolo obsahom
vyučovania, aká bola záujmová
činnosť, aké bolo vybavenie našej školy v minulosti. Potom sa
žiaci presunuli do Oravskej

knižnice, kde sa oboznámili
s jednotlivými oddeleniami a literatúrou. Pracovníčka tejto inštitúcie ich informovala, že sa
do knižnice môžu kedykoľvek
prihlásiť a knihy si vypožičať.
Mgr. Mária Kantárová

Ako žili naši
predkovia

Skanzen Brestová

Žiaci 2. a 4. ročníka spolu so
svojimi pani učiteľkami strávili
dňa 27. 9. 2011 nevšedné dopoludnie na Skanzene v Zuberci.
Mali možnosť dozvedieť sa
viacej o spôsobe života našich
predkov. Taktiež mohli vidieť,
ako sa deti niekedy učili v škole.
Navštívili aj kostol sv. Alžbety,
ktorý bol prenesený zo Zábreže
a bol postavený v 15. storočí.

Dňa 4.2. 2012 sa v sále miestneho kultúrneho domu bude
konať "Rodičovský ples". Organizátorom tejto spoločenskej
akcie je vedenie Združenia rodičov a priateľov Základnej školy
s materskou školou Chlebnice.
Vstupenku si bude možné zakúpiť v predajni COOP- Jednota
-Chlebnice. V cene je zahrnutá
večera, bohaté občerstvenie a
dobrá hudba. Počas plesu bude
možné zakúpiť si tombolu a pri
troche šťastia vyhrať rôzne potrebné a zaujímavé veci.
Prajeme vám príjemnú zábavu.
(mb)

Zúčastnili sa prehliadky zemianskej kúrie z Vyšného Kubína,
remeselníckeho domu z Veličnej, ktorá bola do roku 1683
hlavným mestom Oravskej župy. Deti si mohli prezrieť objekt
domu garbiarov a obchodníkov
s plátnom. Ročná produkcia
plátna v 18. storočí sa odhaduje
na 3 milióny metrov. Plátno sa
vyvážalo do Egypta, Rumunska,
Ukrajiny a Južného Uhorska.
Nechýbala ani návšteva drevených preliezok, na ktorých sa
deti vyšantili.
Mgr. Jarmila Meľová

Mladí informatici
V dňoch 10. a 11. novembra
2011 sa naši žiaci zapojili do
on-line informatickej súťaže
iBobor. Vznikla v roku 2004 v
Litve pod názvom Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Minulý
školský rok sa konala v 13 krajinách: Litve, Lotyšsku, Estónsku,
Fínsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku,
Švajčiarsku, Česku, Slovensku a
Ukrajine. Na Slovensku ju spolu
s asociáciou projektu Infovek organizuje Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave. Hlavným cieľom súťaže je podporiť
u žiakov záujem o informačné a
komunikačné technológie. Chce

Rodičovský
ples

iniciovať v deťoch intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie
moderných technológií pri
učení. Symbolom súťaže sa stal
usilovný, inteligentný a čulý
bobor. Samotná súťaž trvala 40
minút. Za tento čas bolo potrebné vyriešiť 15 úloh on- line. Tie
sa líšili svojím zameraním,
náročnosťou i spôsobom riešenia. Niektoré z úloh mali formu
otázok s výberom odpovede zo
štyroch možností. Súťažiaci sa
však mohol stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej mal presunúť, usporiadať alebo logicky
doplniť časť riešenia. Úlohy boli
tematicky začlenené do týchto
oblastí: fakty, algoritmizácia a
programovanie, porozumenie informáciám, logika, praktické a

technické otázky, informačnokomunikačné technológie v každodennom živote a matematické základy informatiky. Súťaže
sa v kategórii Benjamíni zúčastnili Kristián Kurčinka a Eva
Červeňová , žiaci VI.A triedy.
V kategórii Kadeti našu školu
reprezentovali žiaci ôsmeho ročníka Helena Spišáková a Milan
Šnapko. Súťaž nie je postupová.
Súťažiaci, ktorý vyrieši zadané
úlohy na minimálne 50 bodov, z
celkového počtu 80, sa stáva
úspešným riešiteľom a získava
diplom. Naša úspešnosť v súťaži
bola 50 percentná. Úspešnými
riešiteľmi sa stali žiaci Eva
Červeňová a Milan Šnapko.
Gratulujeme!
Mgr. Elena Stacherová,
PaedDr. Karol Pauchlý

Pred vážnym
rozhodnutím

Máme za sebou už takmer prvý
polrok školského roku a deviataci si stále viac uvedomujú, že
ich pobyt v našej škole sa kráti.
Dôvodom je ukončenie povinnej
školskej dochádzky a ďalšie štúdium na stredných školách.
Predtým si však mali možnosť
overiť svoje vedomosti na testovaní Komparo, ktoré ponúkalo exam testing. Tento test absolvovali dňa 8. novembra 2011.
Taktiež mali príležitosť navštíviť prezentáciu Burza stredných škôl, ktorej sa zúčastnili
dňa 16. novembra 2011 v Dolnom Kubíne. Cieľom podujatia
bolo oboznámiť žiakov so strednými školami, ktoré majú pôsobnosť v našom okrese ale aj
mimo neho. Okrem tejto akcie
mali možnosť zúčastniť sa aj
Dní otvorených dverí, kde sa
mohli podrobne oboznámiť
s jednotlivými strednými
školami, školským programom
aj so spôsobom štúdia. Vyvrcholením štúdia na miestnej základnej škole bude Testovanie 92012, ktoré je pripravené na
mesiac marec 2012. Pre každého
žiaka bude znamenať možnosť
prijatia na strednú školu bez
komplikácií a prijímacích
skúšok. Držíme im teda palce,
nech sú ich rozhodnutia správne
a vyberú si tú cestu života, ktorá
ich dovedie k vytúženému cieľu.
Mgr. atália Domáňová

Mikuláš
v materskej škole

Pre všetky deti jeden z najočakávanejších dní v roku je
6. december, kedy na celom
svete slávime sviatok svätého
Mikuláša. Ten aj so svojimi pomocníkmi zavítal medzi našich
škôlkarov. Deti obdaril dobrotami ale aj pekným príhovorom.
Mikulášska nádielka bola naozaj
bohatá! A ani oni sa nedali zahanbiť. Zaspievali, predniesli
básničky, či modlitbičky, ktoré
boli povedané zo srdca. Z toho
najúprimnejšieho – detského. Aj
tento rok sa podarilo rozžiariť
detské tváre a svätého Mikuláša
deti radi privítajú aj na rok. Len
si to musíme zaslúžiť, však deti?

Aktivity
materskej
školy
Za posledné tri mesiace sa
v našej materskej škole organizovali viaceré aktivity. Jednou
z nich bola aktivita o našej rodnej zemi, kde sme spoznávali
našu vlasť. Aj v našej obci sme
odhalili rôzne zaujímavosti, čo
sa týka prírody a environmentálnej výchovy. Stali sme sa
jednoducho bádateľmi a hľadali
rôzne podoby, ktoré vytvorila
príroda z určitých hornín. Najzaujímavejším miestom pre deti
bolo „Za Vrchom“, kde väčšina
detí bola po prvýkrát. Spoločne
sme sa dohodli, že našu obec bu-

(es)

Svoj mikulášsky darček si každý
dobre strážil, lebo čert nikdy
nespí.

Športové úspechy
našich žiakov

Dňa 28. septembra 2011 sa
žiaci miestnej základnej školy
zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu na Kuzmínove,
v Dolnom Kubíne. Školu reprezentovalo družstvo v zložení: Tibor Mudroň, Ján Gerát a Andrej
Hajdúch. Andrej Hajdúch skončil v súťaži jednotlivcov na
3. mieste.
Aj tento rok prebiehala súťaž
vo futbale mladších a starších
žiakov. Dňa 23. novembra 2011
našu školu zastupovali v kategórii mladší žiaci: Martin Ferančík,
Krištof Černota, Patrik Ťapajna,
Tomáš Furjel, Miroslav Janík a
Matúš Salus. Za staršiu kategóriu súťažili: Tibor Mudroň, Andrej Hajdúch, Patrik Strapec, Ján
Gerát, Peter Kolenič, Ján Adamec a Dávid Salus. Mladší žiaci
obhájili 2. miesto a starší žiaci
prvenstvo, čím si získali postup
do okresného kola. Gratulujeme!
Mgr. Pavel Babic

deme spoznávať aj naďalej počas týchto pobytov. Učiť sa pozorovať a vyhľadávať jej zaujímavé scenérie.

Ďalšia aktivita na tému „Ovocie a zelenina“, bola zaujímavá
tým, že deti doniesli do materskej školy rôzne druhy ovocia

!ové dataprojektory v triedach

V mesiaci december 2011 sa
ukončilo inštalovanie datapro-

jektorov s premietacími
plátnami do všetkých
tried našej školy. Súčasťou je aj internetové pripojenie. Cieľom tejto
inovácie je zefektívniť
vyučovací proces nielen
zo strany učiteľa, ale aj
zo strany žiakov, či už
vlastnými prezentáciami
alebo inými príspevkami vo vyučovacom
procese. Technické vybavenie
tak umožní učiteľom využívať

Exkurzia v Dolnom Kubíne
Dňa 5. októbra 2011 sa žiaci
VI. A a VI.B triedy vybrali
spolu s triednymi učiteľkami na
plánovanú exkurziu do Dolného
Kubína. Prvé kroky viedli do
Čaplovičovej knižnice, ktorá
bola založená vzdelancom a súkromným zberateľom kníh Vavrincom Čaplovičom z Jasenovej.
Z podrobného výkladu lektorky
sa dozvedeli veľa nových informácií o zakladateľovi knižnice

a knihách, ktoré sú v nej zozbierané. Žiaci videli najmenšiu
i najväčšiu knihu, dokonca i knihy staré niekoľko storočí. Neskôr nasledovala návšteva Parku
dejateľov, ktorý je ozdobou
Hviezdoslavovho
námestia.
V závere sa spoločne presunulo
do Florinovho domu, kde si prezreli pamätnú izbu oravského
básnika, publicistu, diplomata,
osvetového pracovníka a aktív-

a zeleniny. Spoločne sme si urobili výstavku, ktorá nám po-

slúžila ako prostriedok k osvojovaniu si názvov rôznych druhov
ovocia a zeleniny. Jesennú úrodu sme spolu s deťmi nakoniec
zužitkovali. Z ovocia sme pripravili ovocný šalát „Vitamínová bomba“. Nechýbala ani
dobrá zeleninová polievočka.
Deti si tak zároveň osvojovali
správne návyky stolovania.
V novembri sme nezabudli ani
na dôchodcov a dňa 6. 11. 2011
sme sa zúčastnili na slávnostnom posedení, kde sme vystúpili
s kultúrnym programom.
Magdaléna Furjelová, Mária
Špavrová, Daniela Meľová

poznatky a praktické skú-senosti, ktoré získavajú formou rôznych vzdelávacích projektov a
školení. Jedným z nich je aj
národný projekt Modernizácia
vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách ,

ktorý absolvuje väčšina našich
pedagógov, ale aj štúdium cudzích jazykov a iné. Veríme, že
využitie informačno- komunikačných technológií bude pre
obe strany efektívne a dostatočne motivujúce.
(es)

neho spoluorganizátora Hviezdoslavovho Kubína Thea H.
Florina. V ostatných priestoroch
domu bola inštalovaná výstava o
rastlinstve Slovenska. Žiakov
zaujali fotografie rastlín a tiež
výrobky z nich, ktoré sa využívajú ako liečivá alebo kozmetické prípravky. Spokojní a plní
zážitkov sa všetci vrátili domov.
Mgr. Renáta Kadučáková

Škole šikovné ruky nechýbajú

Čakanie na blížiace sa vianočné sviatky nám v priestoroch
školy spríjemnili pani učiteľky
s pomocou svojich žiakov. Aj
keď na prvé snehové vločky sme
si museli dlhšie počkať, na našich oknách sa objavili hneď
s príchodom prvého zimného
mesiaca. Priestory hlavnej chodby rozžiarili hviezdy, ktoré žiaci
spolu s pani učiteľkami Mgr.
Máriou Kantárovou, Mgr. Teréziou Sárenou, Mgr. Júliou
Strakovou a Mgr. Máriou Sopkovou vystrihovali a skladali.
K jedným z najznámejších predvianočných symbolov patrí adventný veniec. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva. Ad-

vaný a prichádza zároveň ako
Kráľ a Osloboditeľ. Súčasťou
adventného venca sú sviečky
červenej alebo fialovej farby,
symbolizujúce liturgické farby
adventných nedieľ. Ozdoby na
adventnom venci by mali byť
skromné. Pri adventom venci by
sa mala rodina stretávať a očakávať príchod Ježiša Krista. Ani
v našej škole adventný veniec
nechýbal. Takéto vence, ale aj
vianočné ikebany si spoločne
vytvorili žiaci VII. a VIII. ročníka na hodinách Svet práce.
(es)

Plavecký výcvik

Ako po iné roky, tak aj tento
rok, sa žiaci miestnej základnej
školy zúčastnili v dňoch 24. 10 –
2. 11. 2011 plaveckého výcviku.
Ten prebiehal v aquaparku
AQUA RELAX Dolný Kubín.
Zúčastnili sa ho žiaci III. a IV.
ročníka spolu s pani učiteľkami
Mgr. Jarmilou Meľovou, Mgr.
Janou Triščíkovou a
Mgr. Máriou Sopkovou. Žiaci
boli rozdelení do troch skupín.
Dve skupiny tvorili začiatočníci,
žiaci III. ročníka. Štvrtáci si svoje minuloročné plavecké zručnosti zdokonaľovali a vylepšo-

vali v tretej skupine. Popri učení
nechýbala ani zábava. Na záver
sa deti mohli vyblázniť na
šmykľavkách a toboganoch. Po
absolvovaní výcviku odchádzali
spokojné, s pocitom, že sa niečo
nové naučili. A neodišli ani
s prázdnymi rukami. Odmenou
za ich odvahu nebáť sa vody
bolo „mokré vysvedčenie“, lízanka a voľná vstupenka do
aquaparku. Spokojnosť bola teda na všetkých stranách a my sa
tešíme opäť o rok.
(es)

Krúžok mladých priateľov poľovníctva
Členovia Krúžku mladých
priateľov poľovníctva sa
v dňoch 21. a 22. októbra 2011
zúčastnili celoslovenskej súťaže
o Putovný pohár prezidenta
Slovenského
poľovníckeho
zväzu, ktorá sa uskutočnila
v Námestove, v areáli „Ranč

ventným
vencom
si
pripomíname toho, kto je očaká-

u Edyho“. Krúžok na čele s vedúcim Jurajom Langom reprezentovali Ján Ferančík, Roman
Laurinec a Andrej Pucoven.
Súťažilo sa v týchto disciplínach: teoretický test, stopy
zveri, rastliny, kynológia, názvoslovie, zoológia, strelectvo,
azimut a odhad vzdialenosti. Na-

Po výcviku sa malí plavci mohli
vyblázniť vo "Vodnom svete",
kde nabrali novú energiu aj keď
tá deťom nikdy nechýba.

ši chlapci sa takejto súťaže zúčastnili prvýkrát. Mali z toho
úžasný zážitok, napriek tomu, že
sa neumiestnili medzi víťaznými
družstvami, ale v strede tabuľky.
Touto súťažou sa v oblasti
poľovníctva Chlebnice dostali
do povedomia celého Slovenska.
Juraj Lang

Prevencia proti
fajčeniu
Dňa 23. novembra 2011 sa na

našej škole uskutočnila beseda
so zdravotnou sestrou pani Jankou Kratochvílovou. Žiaci siedmej a ôsmej triedy mali možnosť vypočuť si prednášku
o škodlivosti fajčenia. Dozvedeli sa, že tento zlozvyk spôsobuje zužovanie ciev a rôzne
druhy rakoviny. Nadobudli vedomosti o tom, ako pľúca fajčiara aj časti jeho končatín postupne odumierajú. Zaujímavou
bola pre nich informácia, že
jedna cigareta má v sebe 4000
nebezpečných látok. Čo z toho
pre nás vyplýva? Ak nefajčíš,
tak vydrž aj naďalej bez cigarety. Ak už fajčíš , ukonči užívať
túto drogu čím skôr a pomôžeš
sebe i svojmu okoliu.
Mgr. Jarmila Meľová, Ivana
ákačková, Dorota Furjelová

Posedenie
pri
stromčeku
Pár dní pred začiatkom vianoč-

ných sviatkov sa priestory telocvične rozžiarili tou pravou
vianočnou atmosférou. Blížiace
sa narodenie Ježiša Krista nám
približoval maľovaný betlehem
v životnej veľkosti, ktorého
tvorcom je pán Benedikt Suľa.
Nechýbal ani pestro vyzdobený
vianočný stromček, pod ktorým
sa stretli deti našej školy, aby si
spoločne spríjemnili posledné
chvíle pred blížiacimi sa prázdninami. Pozvanie k sledovaniu
tohto podujatia prijali aj starosta
našej obce Ing. Milan Maxoň
a predsedníčka ZRPŠ pani Margaréta Brunčáková. Program otvorili tí najmilší, škôlkari. Žiaci
základnej školy priniesli pod
stromček nielen vinše, básne
a piesne, ale aj divadelné predstavenie „Statky zmätky“ a historický príbeh sv. Alžbety Uhorskej. Nechýbali ani mažoretky,
či žiaci s hrou na hudobné nástroje. Záver programu patril
najkrajšej kolede. Slová „Tichej
noci“ odzneli v troch jazykoch.
Pani riaditeľka Mgr. Monika
Sojčáková všetkým účinkujúcim
poďakovala a popriala pokojné
vianočné sviatky prežité v kruhu
rodiny .
(es)

Silvestrovský výstup
na najvyšší vrch
v Chlebniciach

Už po 4. krát sa v Chlebniciach uskutočnil silvestrovský
výstup na Cengárku, najvyšší
vrch v našej obci. Nachádza sa
v nadmorskej výške 1138
m.n.m. Po namáhavej chôdzi v
horskom teréne sa nám na jeho
vrchole naskytol pohľad, na
ktorý len tak rýchlo nezabudneme. Mali sme pocit, že nám
Orava a Liptov ležia na dlani.
Bolo možné vidieť vodnú nádrž
Liptovskú Maru, majestátnosť
vrchov Západné Tatry- Roháče,
Chočské vrchy, Maguru, Kubínsku hoľu a neopísateľnú prírodu
v rôznych tvaroch. Zúčastniť sa
túry na Silvestra bolo pre všetkých zúčastnených vhodné určite aj po zdravotnej stránke.
Najmladším účastníkom výstupu bol Šimon Spišák.
(mb)

V Chlebniciach sa
tancuje zumba
Každý štvrtok o 18:30 hod. sa
v telocvični miestnej základnej
školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Martiny Mišálovej tancuje zumba. Ide o špecifický
spôsob cvičenia spojený s hudbou, pri ktorom sa postupne
rozcvičí celé telo. Tento spôsob
tanca si obľúbili viaceré vekové
kategórie.

Ukončenie jesennej časti
futbalovej
súťaže 2011/2012
Po štyroch mesiacoch tvrdej sa začne o 12:30 hod.
práce sa ukončila jesenná futbalová sezóna v súťažnom ročníku
2011/2012, ktorá je riadená
Oravským futbalovým zväzom
so sídlom v Dolnom Kubíne.
Futbalové družstvo prípravky sa
umiestnilo na 4. mieste. Tím
žiakov obsadil 10. miesto a
dorastenci skončili na 2. mieste.
Počas zimy futbalisti neoddychujú. Každý utorok a štvrtok
pravidelne trénujú v školskej telocvični.
V roku 2012 ich čaká celkovo
9 stretnutí. Začiatok jarnej sezóny je plánovaný na 25. 3. 2012.
Na súperovej pôde ju otvorí
družstvo dorastencov v majstrovskom futbalovom stretnutí
Medzibrodie- Chlebnice, ktoré

Futbalový halový
turnaj

Ako po iné roky tak aj tento
rok sa dňa 7. 1. 2012v priestoroch telocvične miestnej základnej školy uskutoční v poradí
už 8.ročník futbalového turnaja
o Pohár starostu obce Chlebnice. Súťaže sa spolu s družstvami
zo susedných dedín zúčastní 8
družstiev.
Organizátormi sú futbalisti,
ktorí sa pripravovaniu tejto
súťaže venujú už dlhé roky.
Prajeme vám bohatý športový
zážitok a hojnú účasť nadšencov.

Tím
žiakov bude hrať na miestnom
futbalovom ihrisku dňa 27. 3.
2012. Súperom chlapcov bude
mužstvo z Rabčíc, predpokladaný začiatok zápasu je 11:00 hod.
Vzhľadom na to, že nám jesenné počasie prialo, na futbalovom
ihrisku v Chlebniciach sa
uskutočnili ďalšie práce. Zabetónovali a vymurovali sa nové
striedacie polia pre domácich aj
pre hostí. Taktiež sa premiestnili na druhú stranu. Ukončili sa
zváracie práce na železnom zábradlí. Vyčistil a vypílil sa breh
pri ihrisku.
Na obnovu a chod futbalového
oddielu svojim sponzorským
príspevkom pomohol aj miestny
podnikateľ Pavol Sojčák, ktorý

po každom majstrovskom stretnutí občerstvil hráčov. Taktiež
ďakujeme miestnemu spoluobčanovi Jozefovi Hudecovi, ktorý
prispel finančnou sumou.
V budúcom roku sa plánuje
vybudovať drevený prístrešok.
V spolupráci s obecným úradom by sa stavebné práce mali
začať realizovať v apríli. S vybudovaním nových šatní sa ešte
bude musieť počkať, pretože je
to vec väčšieho finančného charakteru. Pripravuje sa projektová
dokumentácia a stavebné povolenie. Momentálne máme od
riadiacich orgánov Oravského
futbalového zväzu v Dolnom
Kubíne udelenú výnimku v
doterajšom stave na dva hracie
roky.
(mb)

Chlebnický okruh-29.
ročník
dedín ale aj príbuzní z okolitých

Dňa 11. 2. 2012 sa uskutoční
v poradí už 29. ročník obľúbeného športového podujatia "Chlebnický okruh". Organizátorom
a usporiadateľom tejto akcie je
už dlhé roky miestny turistický
oddiel v spolupráci s obecným
úradom a futbalovým klubom TJ
Tatran Chlebnice. Tento prechod
Chlebnickým chotárom má už
svoju tradíciu aj široko ďaleko v
okolí. Každoročne sa ho zúčastnia ľudia nielen zo susedných

okresov. Posledné roky nás poctili účasťou aj naši zahraniční
priatelia z poľskej obce Slopnica. Bližšie informácie budú poskytnuté aj na webovej stránke
našej obce.
web:www.obecchlebnice.sk.
Prajeme vám priaznivé počasie a
bohatý športový zážitok.
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Trasa okruhu: Chlebnice- Malé Borové- Veľké Borové- Malatiná
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Futbalové stretnutie
s Poliakmi
Pred začatím jarnej sezóny,
v marci, futbalový klub TJ Tatran Chlebnice spolu s priateľmi
z družobnej poľskej obce Slopnice plánuje usporiadať priateľské futbalové stretnutie. Bližšie
informácie budú dostupné na
webovej stránke obce a taktiež
na obecnej úradnej tabuli.
(mb)
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Zo
spomienok
starej
mamy
Zimné obdobie je najobľúbe- dy aj vošli za nami do izby a my
nejší čas našich ratolestí, ktoré
sa tešia hlavne na obdobie
vianočných sviatkov. Stará
mama, Terézia Šufáková, si zaspomínala na mladé časy
a vianočné zvyky.

Ako si spomínate na sviatok
svätého Ondreja?
Na Ondreja sa dievčatá vždy
veľmi tešili. Najskôr varili halušky. Prebiehalo to tak, že si
napísali na papieriky mená
chlapcov. Tie zabalili do cesta
a dali variť do hrnca. Čakali na
halušku, ktorá sa uvarí ako prvá.
Boli zvedavé na meno, ktoré sa
v nej nachádzalo. Ak to nebol
ten správny chlapec, haluška putovala naspäť do hrnca. Dievčatá
vyberali ďalej, až kým v jednej
z nich nenašli meno svojho nápadníka.
Potom sa chodilo do potoka ťahať skaly. Ktorá vytiahla rovnú
skalu, jej frajer mal byť vysoký,
pekný, rovný a chudý. Keď bol
kameň krivý, dievča malo mať
silnejšieho, mocnejšieho a nižšieho nápadníka. Vždy sme sa
pritom veľmi nasmiali, aj keď
sme častokrát popadali aj rovno
do vody.
Na Ondreja sme ešte chodili
váľať stôsy, drevo mládencom.
Chlapci si naukladali stôsy
polien na zimu. Mnohí z nich
nás už čakali a striehli, kedy
prídeme. My sme si však vyčkali, kedy mládenci odídu domov
a drevo sme im rýchlo vyvalili.
Chlapci nám vystrájali tiež rôzne šibalstvá. Vyobliekali sa do
kožuchov, na krk si dali zvonce
a naháňali nás až domov. Nieke-

vtedy nebývali lampy pri
cestách.

čujem zvončeky hláholiť von.
Dvíhajme srdiečka, hlavičky
hor, už ide, už je tu, nebeský
tvor.“
O polnoci začala svätá omša,
na ktorú sme sa celý deň tešili.
Ľudia na nej radostne spievali.
Vždy u nás v kostole býva veselo. Mali sme z toho pekný
zážitok.

sme ich ani nespoznali, tak Ako ste slávili Štedrý deň?
dobre boli poobliekaní.
Na Ondreja sa ešte triasli ploty.
Vždy chodil otecko na stromDievčatá volali: „ Plote, plote, ja ček. Každý rok doniesol preťa trasiem, svätý Ondrej, ja Ťa krásnu jedličku. Na nej sme mali
prosím, daj mi znati, s kým ja navešané jablká, pánčatká, ktoré
budem pri oltári státi.“
sme vyrobili doma. Do alobalu
sme vložili kocku cukru a mali
Chodilo sa aj na priadky a pásme z toho krásne ozdôbky. Bývalo na Štefana ochotnícke
račky?
Na stromčeku viseli aj medovní- divadlo?
ky, ktoré nám pokupovali mláNajmä cez zimu sa priadlo. denci na chlebnickom odpuste.
Bývalo. Vždy bolo veselé, aby
Hlavne preto, lebo sme po- Na vrchu bola hviezda. Vystrihli sa ľudia nasmiali, ale aj poučné.
trebovali ľan na sukne, obrusy a nám ju rodičia z papiera a obalili Po divadle bola zábava, kde nás
plachty. Dievčatá z Vyšného ju do alobalu. Krásne žiarila. mládenci obzerali a volali do
konca navštevovali kamarátky Na stromčeku sme ešte mali také tanca.
z Nižného konca a naopak. Ča- anjelské vlasy, ktoré sa nádherne
stokrát nás prišli pozrieť aj mlá- ligotali. Stromčeka a ozdôb sme
(ts)
denci. Pozatvárali nás do izieb sa nemohli dotknúť až do koľaa nechceli nás pustiť domov. dy, ktorá sa začínala na Troch Divadlo na sv. Štefana
Najradšej mali však páračky. kráľov.
Ochotnícke divadlo v našej
Vždy niečo vystrojili.
Tešili sme sa aj na vianočne obci má už dlhoročnú tradíciu.
Mládenci nás špehovali, kde oblátky, ktoré piekli kantor, Mnohé roky ho nacvičovala pamy párame. Rýchlo otvorili Hanka Ligošová a pán učiteľ ni Johana Stašová, ktorá bola
dvere a pustili nám dnu hus. Pe- Alojz Ligoš. Potom ich deti nielen režisérkou mnohých hier
rie lietalo po celej izbe a my sme ponúkali z domu do domu.
ale aj nadanou herečkou.
nemohli hus dolapiť.
Na Víliu chodili k nám vinšo- Aj tento rok nám naši divadelvať pastieri, ktorí boli odmenení níci pod vedením režisérky
Ako ste sa tešili na Mikuláša
zbožím alebo chlebom. Nosili Márie Hudecovej spríjemnili
a čo vám nosil?
nám polazníky, ktoré sme si dali vianočné sviatky. Herci ododo kúta, aby nás chránila Panna hrali divadelnú hru Statky
Keď som ešte chodila do školy, Mária. Potom mamička zakúrila zmätky od Jozefa Gregora Taprišiel Mikuláš. Bol krásny. My do pece a každému upiekla kuk- jovského. Hlavnou myšlienkou
sme boli zvedaví, kto to je, ale ličku, malý chlebík. Tešili sme predstavenia bolo oboznámiť
sme ho nespoznali. Recitovali sa, keď nám piekla aj koláčiky obecenstvo s tým, že šťastie nesme mu básne, spievali a modlili a štrúdle s makom a džemom. možno nájsť v majetku, ale
sa. Doniesol nám písanky, perká, Na vianočnom stole nechýbali v láske.
oriešky, keksíky alebo aj jablká. rezance s makom, hubová omáčka so zemiakmi. Večera začínala
(ač)
Bývali rorátne sväté omše?
bitím zvonov. Pomodlili sme sa
a potom sme začali jesť. Po veNa rorátne omše sme sa veľmi čeri sme sa rozišli po spievaní a
tešili. Vždy sme vstali skoro rá- vinšovaní. My sme najradšej
Dňa 28. 1. 2012 sa v Kultúrno a cestou do kostola sme chodili spievať do domov, kde
nom dome Chlebnice uskutoční
chodili aj po kamarátky. V ru- boli mládenci.
kách sme držali lampáše, lebo Chlapci vinšovali takto: „Ja „Večer plný spomienok“. Naši
som malý žiačik, spievam ako starí rodičia tu budú mať
vtáčik, pri Budínskej škole, ako príležitosť zaspomínať si na
pri kostole. Peniažtek si pýtam, obdobie svojej mladosti.
Krista Pána vítam. Peniažtek mi Názornými ukážkami tradičdajte, zbohom ostávajte. Po- ných remesiel, oblečení
chválen Pán Ježiš Kristus.“ v chlebnickom kroji nám istotV škole nás naučili aj iné básnič- ne priblížia atmosféru trávenia
ky: „Von vietor zadúva, von dlhých zimných večerov v napraští mráz, mamička, či nájde šej obci, v minulosti. Nebude
Ježiško nás? Ój, nájde, nájde, chýbať ani ľudová hudba. Takakoby nie, on cesty, chodníčky tiež si budete mať možnosť poku deťom vie. Prídu k nám chutnať na dobrotách našich
Vianoce, prídu k nám zas, bude starých mám. Všetci ste srdečto detičky veselý čas. Príde ne vítaní.
k nám anjelov veselý roj, už

„Večer plný
spomienok“

(mb)
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Obec v obraze

Jasličková pobožnosť

Divadlo na sv. Štefana: Statky zmätky

Posedenie pri stromčeku

Stretnutie seniorov

