Relikvia sv. Cyrila v
Chlebniciach

Fašiangy

Chlebnický
okruh

Zo spomienok starej
mamy

Keď šiel gazda na jar prvý raz ...
"Keď šiel gazda na jar prvý
raz do poľa orať s dobytkom,
odprevádzala ho z dvora
gazdiná s Božím požehnaním a
za klobúk mu dala bahniatka,
ktoré boli posvätené na Kvetnú
nedeľu. Gazda prácu na poli
nezačal skôr, kým sa aspoň

neprežehnal alebo nepomodlil
Otčenáš s prianím požehnania
dobrej úrody, dobrého roka a
pod. Pod prvú brázdu sa dali
ešte bahniatka z gazdovho
klobúka. "
(www. obecchlebnice. sk)

Voľby
do urbariátu
Urbár je spoločenstvo s práv- tohto spoločenstva sú: valné
nou subjektivitou. Vzniklo hneď
po registrácii v registri spoločenstiev, ktoré vedie Obvodný
lesný úrad v Dolnom Kubíne.
V roku 1958 bol zrušený Spolok
bývalých urbarialistov obce
Chlebnice. Náš lesný majetok
prevzal Lesný závod Oravský
Podzámok. V roku 1991 sme
dostali svoj majetok späť. Začali
sme si sami obhospodarovať
lesy na výmere 635, 04 ha.
Predmetom urbáru je: vykonávať
pestovno-výrobnú
prvovýrobu v lese, starať sa
o lesný fond, ochraňovať,
skvalitňovať a zveľaďovať ho;
spracúvať choré a kalamitné
stromy, ťažiť podľa LHP, predávať drevenú hmotu na priemyselné spracovanie; vykonávať
poľnohospodársku prvovýrobu,
s tým súvisiace spracovanie
alebo úpravu poľnohospodárskych produktov. Urbár vykonáva podnikateľskú činnosť
v súlade s obchodným a občianskym zákonníkom. Orgánmi

zhromaždenie, výbor a dozorná
rada.
Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi
spoločenstva, starší ako 18
rokov. Členmi dozornej rady
môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby; ich
počet však musí byť menší ako
počet členov spoločenstva v tejto rade. Volebné obdobie orgánov spoločenstva sú 4 roky.
Do výboru Pozemkového
spoločenstva, Urbariátu obce
Chlebnice, bolo navrhnutých 17
kandidátov. Z nich sa zvolilo
sedem členov výboru: Anton
Janík, Milan Červeň, Jozef
Straka, Adolf Hudec, František
Ferančík, Alojz Sálus a Ondrej
Maxoň. Taktiež sa zo siedmich
kandidátov volila Dozorná rada.
Zvolení boli traja: Jozef Pucoven, Peter Straka a Jozef Čabaj.
(ts)

UZ ESE IA
z 9. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Chlebniciach, konaného dňa
15. marca 2012

UZ ESE IE č. 9.1.:

UZ ESE IE č. 9.7.:

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Margarétu Brunčákovú
a Petra Šuffáka.

Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje
na vypracovanie projektovej dokumentácie
pre
územné
a stavebné konanie a pre realizáciu stavby šatní a altánku na futbalovom ihrisku projektanta
Ing. arch. Jána Kubinu,
Aleja Slobody 2245/7, Dolný
Kubín.

UZ ESE IE č. 9.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje predložený
program rokovania 9. riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

UZ ESE IE č. 9.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach súhlasí s výstavbou
rodinného domu stavebníkov
Romana Ďaďu a manželky
Márie Ďaďovej, na parcele C-KN parc. č. 2260/72 trvalé trávne porasty o výmere 589 m2, zapísanej u Správy katastra Dolný
Kubín na liste vlastníctva
č. 3060, katastrálne územie
Chlebnice.

UZ ESE IE č. 9.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje finančný príspevok v sume 200,00 € pre Jozefa Blahu na vydanie knižky
„Tiesňavy a hlbiny“.

UZ ESE IE č. 9.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje finančný príspevok v sume 200,00 € pre Spišskú katolícku charitu – Agentúru
domácej opatrovateľskej starostlivosti, Agentúru domácej ošetrovateľskej
starostlivosti
(ADOS) a Mobilný hospic (MH)
v Dolnom Kubíne.

UZ ESE IE č. 9.6.:

Výstavba nového prístrešku pre lesných robotníkov v Hrúbkovej už
značne pokročila.

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje jednoročný
prenájom obecného bytu v obytnom dome č. 236, pre Jána
Mičáňa s rodinou.

UZ ESE IE č. 9.8.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach berie na vedomie informácie o:
úhrade miestnych daní a poplatku za odpady ku dňu
15.03.2012, plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva, obecnej drevenici v centre obce,
uskutočnených akciách - Chlebnický okruh, fašiangy, plánovaných aktivitách obce na nasledujúce obdobie - Chlebnický
chlebíček, 10. výročie družby
medzi obcami Chlebnice a Slopnice, rekonštrukcia mosta na vyšnom konci, štúdia rekonštrukcie miestneho osvetového
strediska, plánovanom stretnutí
poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce s obyvateľmi obce v miestnom osvetovom
stredisku dňa 25.03.2012,
plánovanom konaní preventívnych protipožiarnych kontrol
objektov (rodinných domov
a hospodárskych budov) dňa
01.04.2012.

Investičné aktivity v obci
V krátkosti by sme Vás chceli
poinformovať o pripravovaných
obecných investičných aktivitách.

hlavná cesta na vyšný koniec
a premávka bude presmerovaná
na obchádzku popod kostol,
po záhumní. Po vybudovaní

potrebné vypíliť zvyšné tuje
smerom k vstupnej bráne do cintorína a rozšíriť prístupovú
cestu. V záverečnej fáze bude
zrealizovaná povrchová úprava
prístupovej cesty a osadené nové
oplotenie.

DETSKÉ IHRISKO

V minulom roku sme začali
s revitalizáciou detského ihriska
v areáli Základnej školy s materskou školou Chlebnice. V prvej
etape bolo vybudované oplotenie (drevené- vysoké 2 m
a kovové- vysoké 1 m) a kamenný chodníček. V tomto roku
plánujeme osadiť nové drevené

MOST

V minulom roku bola vypracovaná projektová dokumentácia
na rekonštrukciu mostu a oporného múru na miestnej komunikácii na vyšnom konci. V tomto
roku, po vydaní stavebného povolenia a po výberovom konaní
na zhotoviteľa stavby, by sa mal
pôvodný most zbúrať a na jeho
mieste vybudovať nový. Počas
výstavby mostu bude uzavretá

nového mostu sa bude realizovať oprava oporného múru.

CI TORÍ

V roku 2011 sa začalo s budovaním prístupovej komunikácie
do novej časti cintorína. V
hornej časti pôvodného cintorína
boli vypílené tuje a rozobratý
starý plot. Následne nato bol vybetónovaný nový oporný múr,
ktorý je základom pre nové
oplotenie. V tomto roku bude

prvky detského ihriska a taktiež
osadiť lavičky, čím by bola dokončená oddychová a zábavná
zóna pre našich najmenších.

KULTÚR Y DOM

Začiatkom roku 2012 bola
projektantom vypracovaná štúdia možnej rekonštrukcie miestneho osvetového strediska.
V súčasnosti je štúdia zverejnená na úradnej tabuli i internetovej stránke obce a verejnosť má
možnosť túto štúdiu posúdiť,
vyjadriť sa k nej, resp. pripomienkovať ju.
(mm)

Stretnutie starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva s občanmi
Chlebníc

Spoločenská
rubrika
arodili sa:
Lukáš Hudec
Spišiak Marek
Furjel Patrik

20.01.2012
12.02.2012
28.03.2012

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo:
Ján Kantár a Petra Mudroňová
21.01.2012
Jozef Smutňák a Andrea
Vojčíková
28.01.2012
Gratulujeme mladomanželom!

Rozlúčili sme sa:
Ján Ťapajna
22.01.2012
Terézia Pavolková
25.02.2012
Vladimír Gvora
10.03.2012

(60)
(80)
(63)

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti
50 rokov
Tomagová Helena
č.6
Strážnický František č.448
Prieboj Pavol
č.292
Priebojová Anna
č.66
Červeň Ján
č.451
Červeň Milan
č.131
60 rokov
Potocký Jozef
Hudecová Helena
Spišiak František

č.21
č.250
č.104

70 rokov
Meľová Mária
Hajdúchová Anna
Priebojová Mária
Šuttová Jana
Polčicová Mária

č.2
č.180
č.444
č.401
č.289

80 rokov
Mores Alfonz

č.203

Všetkým jubilantom prajeme
veľa zdravia šťastia!

Dňa 25. 3. 2012 sa v Kultúrnom dome Chlebnice uskutočnilo stretnutie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
s občanmi Chlebníc. Všetkých
účastníkov schôdze na úvod privítal starosta obce Ing. Milan
Maxoň. Vo svojom príhovore
pripomenul, čo sa v našej obci
vybudovalo minulý rok a taktiež
oboznámil prítomných hostí s
plánovanými prácami.
Na stretnutie bol pozvaný aj
Ing. Peter Hudec, ktorý podrobnejšie informoval o prestavbe
miestneho kultúrneho domu, s
možnosťou realizácie v rokoch
2013 - 2014. Projektové dokumenty sú sprístupnené na úradnej tabuli.
Neskôr bol vyhradený priestor
na besedu, kde sa diskutovalo
o rôznych problémoch. Požiadavky a pripomienky prítomných občanov boli nasledovné:
-neustále rušenie nočného kľudu v priestranstve baru, nedodržiavanie záverečných hodín, vyhrážanie sa, narušenie domovej
slobody

-stavidlá na vodnom toku, potreba výstavby kvôli požiaru
-staré, neobývané a opustené
domy, chátranie a ohrozovanie
ľudských životov, opatrnosť v
prípade požiaru
-vybudovanie mostu smerom
na vyšný koniec
-práce na cintoríne, cesta,
oplotenie, osvetlenie, informačná tabuľa, cintorínsky poplatok
-v oblasti Dulovo- vybudovanie
stavebných, pozemných úprav
ciest s možnosťou pripojenia na
inžinierske siete, vyriešenie
problému s elektrinou

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku
vo vol'bách do árodnej rady
Slovenskej republiky
Obec: Chlebnice
Obvod: Dolný Kubín
Okrsková volebná komisia zistila tieto
výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo
volebnom okrsku ...................................... 1 193
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
......................................................................743
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z
cudziny ........................................................... 1
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podl'a
§30................................................................742
Počet platných odovzdaných hlasov ...........738

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Zelení. č. 1..................................................... 1
Kresťanskodemokratické hnutie č. 2 .........349
Strana demokratickej ľavice č. 3
Slovenská národná strana č. 4 . ....................12
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti č. 5 ...40
Sloboda a Solidarita č. 6 ................................8
Právo a spravodlivosť č. 7............................. 3
Náš kraj č. 8
Strana zelených č. 9
Ľudová strana Naše Slovensko č. 10 .............8
SMER - sociálna demokracia č. 11 ............271
Zmena zdola- DUS č. 12 ................................6

-úpravy okolo ciest, rigoly,
priepusty
-rozšírenie intravilánu, aktualizácia územného plánu
-parkovanie osobných automobilov pod kostolom, osadenie
dopravnej značky
-triedenie odpadov, zberný
dvor, skládka na vyšnom konci
-oboznámenie s financiami,
projekty na eurofondy
-ničenie verejného majetku na
ihrisku
a záver starosta obce poďa-

koval všetkým účastníkom
diskusie za účasť a taktiež za ich
názory a pripomienky k jednotlivým diskutovaným problémom.
(mb)

Národ a Spravodlivosť - naša strana č. 13......... 4
Komunistická strana Slovenska č. 14 ................1
Strana Rómskej únie na Slovensku č. 15
MOST - HíD č. 16
1
99 % - občiansky hlas č. 17 .............................13
Ľudová strana - HZDS č. 18
STRANA +1 HLAS č. 19
Robíme to pre deti - SF č. 20
Obyčajní ľudia č. 21 ..........................................2
SDKÚ - Demokratická strana č. 22 .................15
Strana občanov Slovenska č. 23
SMK - Magyar Koalíció Pártja č. 24
SSS - Nory Mojsejovej č. 25 .............................4
Strana živnostníkov Slovenska č. 26
(OÚ)

Beseda o Indii

Dňa 11. 1. 2012 sa v miestnej
základnej škole uskutočnila
beseda s našou rodáčkou Majkou Polčicovou na tému, život
v Indii. Zúčastnili sa jej nielen
všetci žiaci, ale aj celý učiteľský
zbor. O zaujímavé zážitky nebola núdza. Majka zaujala nielen
našich prváčikov, ale aj náročných deviatakov. Deti vyskúšala
z geografie, otázkami, kde sa India nachádza. Neskôr porozprávala o tom, ako sa indické
deti v centre správajú počas
prázdnin. Všetky skoro ráno
o piatej vstávajú. Najprv sa pomodlia, potom si poupratujú izbu a k tomu aj celé centrum. Až
okolo ôsmej sa im začína vyučovanie, ktoré trvá do neskorého
poobedia. Deti sa cez prestávku
v škole naobedujú. Jesť však
môžu iba pravou rukou. Ľavá je
nečistá. Keď pijú vodu, nedotýkajú sa fľaše, a to preto, aby
mohli ponúknuť aj niekoho iného.

Deti sa počas prestávok zabávajú aj hrami s loptou alebo šplhaním po palmách. Ako cestovné prostriedky používajú bicykle
alebo motorky. Na jednej motorke sa uvezie aj celá päťčlenná
rodina. Deti rešpektujú svojich
učiteľov. Sú tam povolené fyzic-

lečenie „sári“, ktoré nosia ženy.
Skladá sa z látky dlhej okolo
šesť metrov. Žiaci si odniesli
kopec zážitkov, ktoré porozprávali svojim rodičom. Majka
sa obohatila o nové skúsenosti
so slovenskými žiakmi, ktorí ju
prekvapili nejednou otázkou.

Oznam

o návštevách detskej
lekárky

Pani doktorka MUDr. Elena
Bohušová navštívi detskú poradňu v nasledujúcich dňoch: 2.
máj, 16. máj, 30. máj, 6. jún
a 20. jún 2012.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.
(red)

ké tresty a učiteľ ich môže potrestať aj palicou.
Beseda priniesla našim žiakom
nové obzory a názory o Indii.
Deťom sa najviac páčilo ob-

Zbierame, recyklujeme, pomáhame
Ani naša základná škola nezostala pasívna a zapojila sa do
súťaže „Zbieram baterky!“.
Súťaž prebieha po celý školský
rok. Jej cieľom je podporiť výchovu a súťaživosť mladých.
Súťaží sa v zbere malých

prenosných batérií. Vyhodnotenie prebehne v mesiaci jún. Odmeny sú naozaj lákavé. Prvou
cenou je výlet – škola v prírode.
Zber na našej škole prebieha už
druhý mesiac. Deti sa zapájajú
a navzájom medzi triedami

škola má veľa šikovných detí.
Zapájajú sa do rôznych súťaží
a nie nadarmo. O tom svedčia aj
úspechy našej žiačky Evy
Viglašovej. Evka navštevuje
9. ročník. Okrem aktívnej práce
v zdravotníckom krúžku a práce
s divadlom, reprezentuje často
našu školu. Ako v prvom
polroku, tak ani tento

Dejepisnej olympiády získala 1.
miesto. Za svoj úspech vďačí aj
pani učiteľke Mgr. Márii
Kantárovej, ktorá ju na súťaž
pripravovala. Február bol na
súťaže bohatý. V okresnom kole
Olympiády z geografie, ktoré sa
konalo 7. 2. 2012, skončila
Evka rovnako prvá. Na súťaž sa
pripravovala spolu s pani

Obecné zastupiteľstvo obce
Chlebnice schválilo dňa 12. 9.
2011 Všeobecne záväzné
nariadenie číslo 3/2011 o podmienkach držania psov na území obce Chlebnice, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky
držania psov a je záväzné pre
všetkých držiteľov psov
v rodinných a bytových
domoch, objektoch a zariadeniach, na priestoroch k nim
patriacich a na verejných priestranstvách na území Obce
Chlebnice.

Obecný úrad by chcel upozorniť na niektoré ustanovenia tohto VZN:

„Vychytala
prvé
miesta!“
Nemusíme hovoriť, že naša nezaháľala. V okresnom kole

Podmienky držania psov v obci

Držiteľ psa na území obce
Chlebnice je povinný prihlásiť
psa do evidencie, ktorú vedie
obec Chlebnice na Obecnom
úrade Chlebnice.
Vstup so psom je zakázaný na
detské ihriská a pieskoviská, do
areálu školy a predškolského
zariadenia, na verejnosti prí-

Rodičia buďte
opatrní

Sľúbila nám, že keď sa vráti
z Afriky, opäť navštívi našu Policajný zbor v Dolnom
Kubíne vyzýva rodičov, aby
školu.
poučili
svoje
deti
o
(ts) nebezpečenstve komunikácie s
cudzími ľuďmi. Prosí, aby deti
súperia. Netreba zabudnúť ani nenechávali
samé,
bez
na zber papiera v našej škole. spoločnosti viacerých detí, ale aj
Zber sa začne 16. 4. 2012 a po- bez dozoru. Deti sa majú
trvá do 30. 5. 2012. Všetkým, zdržiavať v skupinách a nekoktorí chcú pomôcť našej spoloč- munikovať s cudzími ľuďmi.
nosti aj takýmto spôsobom, Bez ohľadu na to, či im chce
prajeme veľa chuti pre dobrú nejaký človek ponúknuť cukrík
vec.
alebo sa ich niečo spýtať.
Tiež sa majú usilovať o to, aby
(es) nechodili v neskorých hodinách
učiteľkou Mgr. Jarmilou samotné domov a nezdržiavali sa
Meľovou. Nechýbala účasť ani na opustených a nezaľudnených
na chemickej, či biblickej miestach. To sú najvýhodnejšie
olympiáde. Sú to naozaj krásne úkryty pre únoscov. Tam väčšiúspechy. Nezostáva nám nič nou čakajú na svoje obete. Deti
iné, iba popriať ich aj naďalej. sú momentálne predmetom únoA v neposlednom rade sa su. Sú využívané na lacnú prácu,
poďakovať
za
úspešnú na predaj drog a inú ilegálnu
činnosť. Žiadame, aby k tomu
reprezentáciu našej školy.
rodičia a deti pristúpili
zodpovedne.
(es)
(ts)

stupné športoviská, do kultúrnych a spoločenských zariadení,
do domu smútku a na miestne
cintoríny, do budovy obecného
úradu a do obchodov všetkého
druhu.
Voľný pohyb psa je zakázaný
na verejnom priestranstve v intraviláne obce Chlebnice.
Psy, ktoré sú bez dozoru, túlavé psy, budú odchytené
a umiestnené v útulku.
(OÚ)

„ oc s
Ježišom“
Dňa 7. marca 2012 sa v telocvični miestnej základnej školy
konal nočný tábor pod názvom
„Noc s Ježišom“. Zorganizovali
ho animátori Klubu eRko pod
vedením Mgr. Anny Zuberovej.
Akcia sa začala v stredu,
večernou svätou omšou, na
ktorej sa všetci s radosťou
zúčastnili. Po omši si deti zobrali spacáky, karimatky i ruksaky
a išli do telocvične. Stretli sa
tam so svojimi animátormi, ktorí
im pripravili teplý čaj a program.
Na začiatok sa deti rozdelili na
prvý a druhý stupeň. V takomto
rozdelení sa hrali a súťažili medzi sebou s loptami. Bolo to
veľmi zábavné. Po hrách išli
žiaci prvého stupňa pozerať film
„Matka Tereza“. Starší žiaci sa
zatiaľ spolu s animátormi a
duchovným otcom Vdp. Michalom Hunčagom, modlili Krížovú
cestu detí. Po skončení filmu deti
odpovedali, čo sa im na ňom
najviac páčilo, a aké vlastnosti
mala Matka Tereza. Potom sa
žiaci vymenili. Tí starší išli pozerať film „Fireproof- Ohňovzdorný“. Mladšie deti sa v tom
istom čase modlili krížovú cestu.
Bola polnoc. V telocvični
zaznelo ticho. Z tmy bolo vidieť
len plamienok sviečky, ktorá
osvetľovala kríž. Každý zo zúčastnených takto rozjímal o sebe,
o tom ako sa má polepšiť.
Skoro ráno deti vstali. Niektoré
ani nespali. Pobalili sa. Potom si
zaspievali veľkonočné piesne a
pomodlili sa desiatok ruženca.
Následne sa všetci pobrali do
kostola. Tam ďakovali za chvíle
strávené s Pánom Ježišom, animátormi a kamarátmi. Mnohé
deti sa už teraz tešia na to, čo im
animátori zasa pripravia.
(ts)

Sv. Cyril nás poctil svojou
návštevou
Dňa 16. januára 2012 sme s
veľkou úctou, v našej farnosti
prijali relikvie sv. Cyrila. V tento slávnostný deň si ich naši krojovaní muži spolu s duchovným

ženca putovali peši k relikviám
sv. Cyrila. Pútnikov sprevádzal
ich duchovný otec Vdp. Štefan
Tuka. Veriaci z iných obcí taktiež neostali v teple domova, ale

otcom Vdp. Michalom Hunčagom boli vyzdvihnúť v obci
Krivá. Do Chlebníc prišli za
slávnostného sprievodu hasičského auta a za hluku sirén. Kým
boli muži v Krivej, veriaci ticho
a tajomne v kostole premýšľali a
modlili sa. Slávnosť sa začala
svätou omšou, ktorú celebroval
Vdp. Michal Hunčaga. Relikvie
boli vystavené celý deň aj noc.
Cez noc ich strážili dobrovoľníci
z hasičského zboru, ale aj veriaci, ktorí sa ochotne hlásili k
tejto službe v sakristii. Táto noc
bola tajomná. Veriaci navštevovali kostol hodinu, čo hodinu.
Prichádzali mladí, aj starí, ženy i
deti. Kľačali, modlili sa, prosili,
ďakovali a rozjímali pri vzácnych pozostatkoch. Slávnosť vyvrcholila nasledujúci deň, keď
sme sa v našej farnosti lúčili s
relikviami. Omšu celebroval
Vdp. Cyril Hamrák za účasti
kňazov Vdp. Michala Hunčagu,
Vdp. Štefana Tuku, Vdp. Dušana Kubicu, Vdp. Henryka
Siteka a Vdp. Františka Hrušovského. Omša bola veľmi vzácna,
keďže v dolnokubínskom dekanáte sa veriaci mohli stretnúť
s pozostatkami svätca iba v obciach Zázrivá, Krivá, Chlebnice
a v okresnom meste Dolný Kubín. Svätej omše sa zúčastnili
miestni poľovníci, Dobrovoľný
hasičský zbor Chlebnice, mladí
dobrovoľní hasiči, šermiari, ženy a deti v krojoch i mnohí veriaci, ktorí zotrvávali v modlitbách. Najväčšiu obetu priniesli
veriaci zo susednej obce Dlhá
nad Oravou. Napriek zlému počasiu, za modlitby svätého ru-

poprichádzali do našej farnosti
objednanými autobusmi a autami. Účasť bola obrovská. Vdp.
Cyril Hamrák nás povzbudil
svojimi slovami. Ľudia sa s
relikviou, ktorá už možno nikdy
nenavštívi našu obec, lúčili krásnym spevom nábožných piesní.
Nijaké oko nezostalo suché, keď
vzácne relikvie večer odnášali
do Dolného Kubína.
V jubilejnom roku 2013 budeme sláviť 1150. výročie
príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie. Nemôžem nepripomenúť, čo pre nás „bratia
zo Solúna“ urobili.
Konštantín Cyril a Metod boli
bratia. Mali 5 súrodencov. Konštantín bol najmladším zo siedmich detí. Ich rodičia boli urodzeného pôvodu. Otec bol vysokým štátnym úradníkom. Matka
sa volala Mária. Otec bol Grék a
matka bola Slovanka. Takže
ovládali grécky aj slovanský
jazyk. Konštantín a Metod sa
vrátili z predchádzajúcich misií
do Carihradu, kde ich cisár slávnostne prijal. Konštantín sa dostal na vysokú školu, kde sa ve-

noval pedagogickej a literárnej
činnosti. Metod odmietol hodnosť arcibiskupa, preto ho vymenovali za igumena- predstaveného monastiera v gréckokatolíckej alebo pravoslávnej
cirkvi.
O pár mesiacov prišiel na
cisársky dvor list od Rastislava,
v ktorom žiadal pre svojich poddaných biskupa a „učiteľa, ktorý
by nám v našom jazyku vysvetlil
pravú kresťanskú vieru.“ Cisár
Michal III. súhlasil a odpovedal
slovami: „Počuješ Filozof, tieto
slová? Niet iného než teba, kto
by toto mohol vykonať, preto
vezmi veľa darov a svojho brata
Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou.“
Konštantín Cyril a Metod prišli
na Veľkú Moravu v roku 863.
Kvôli účelu ich misie vytvorili
nové písmo- hlaholiku, prispôsobenú slovanskému jazyku.
Ďalej spolu s Metodom ešte pred
odchodom vytvorili viacero prekladov a vlastných textov a
jazyk, staroslovienčinu, ktorá
mala prvky západoslovenských
nárečí z Veľkej Moravy. Cez
písmo- hlaholiku a jazyk- staroslovienčinu, chceli ľuďom bližšie
priblížiť ich vieru a lásku k
Bohu. Nemali to však jednoduché. Napriek ich ťažkej práci si
vyslúžili post zakladateľov
slovanskej literatúry. Okrem toho nám priniesli aj byzantský
dvojkríž, ktorý máme aj v znaku
Slovenskej republiky.
Ich pobyt na Veľkej Morave
nebol ľahký. Bratia museli čeliť
kritike mnohých kňazov, ktorí sa
obávali straty vplyvu nad ľuďmi. V roku 863 Konštantín založil Veľkomoravské učilište, v
ktorom vychovával budúcich
kňazov a úradníkov.
V roku 867 sa vydali s podporou veľkomoravských panovníkov Rastislava a Svätopluka do
Ríma, aby získali súhlas od pápeža.
(pokračovanie na strane 7)

prozreteľnosť, aby sa cvičil v
slovanskej reči, lebo sa mal stať
prvým arcibiskupom Slovanov.
V roku 869 Konštantín prijal
mníšske meno Cyril a zomiera.
„Pochovaný bol v Ríme, a to aj
napriek tomu, že jeho starší brat
nástojil na prenesení ostatkov do
vlasti. Silná túžba rímskeho
duchovenstva, ktoré chcelo
poskytnúť tomuto „všetkými
váženému mužovi“ miesto
posledného odpočinku, presvedčila Metoda, ktorý nakoniec
povolil pochovať Konštantína v
bazilike San Clemente napravo
od oltára, kde leží dodnes.“
Pápež v roku 870 vymenoval
Metoda nielen za biskupa, ale aj
za arcibiskupa Panónie a Veľkej
Moravy. Tým podriadil Veľkú
Moravu Rímu. Vzniklo tu prvé
slovanské arcibiskupstvo a
Metod bol prvým biskupom
Veľkej Moravy.
Svetskí a cirkevní pred-

stavitelia Východofranskej ríše s
tým nesúhlasili a Metoda
považovali za rušiteľa práv.
Obviňovali ho z kacírstva. V
tomto roku ho zajali, väznili a
mučili. Trvalo dva roky, kým
Veľká
Morava
porazila
Východofranskú ríšu a Metod
bol oslobodený. No zakázali
používanie staroslovienčiny ako
liturgického jazyka. Metod
naďalej vyučoval na Veľkomoravskom učilišti, ktoré založil
brat Konštantín. Po mnohé roky
nasledovali viaceré spory,
ktorým
Metod
dôsledne
odolával. Bojoval za slovanský
národ a bohoslužby v jazyku
veriacich.
V roku 885 sa však vyvolali
veľké spory medzi Svätoplukom
a Metodom. Metod za svojho
nástupcu zvolil Gorazda,
pochádzajúceho z dnešného
Slovenska. Skôr ako sa spor
vyriešil, Metod zomiera. Je

pochovaný v neznámom kostole.
Po jeho smrti boli jeho žiaci
zajatí a väznení na príkaz
Svätopluka a Wichinga. Tým
však organizácia veľkomoravskej cirkvi nezanikla, ale udržala
sa až do pádu Veľkej Moravy.
Konštantín sa zaslúžil o mnoho
diel, najmä o preklad k
predslovu evanjelia, Breviára a
Evanjeliára. Metod preložil
Starý zákon. Spolu preložili 4
evanjeliá Nového zákona, Misál,
Žaltár a Apoštolár.
„Sv. Cyril a Metod patria
medzi najväčších misionárov
kresťanstva. Ich činnosť priamo
alebo nepriamo zasiahla celú
východnú Európu. A preto ich
pápež Ján Pavol II. dňa 31.
decembra 1980 vyhlásil vedno
so sv. Benediktom za
spolupatrónov Európy.“

Prihovára sa nám rodák,
spisovateľ Jozefnosť, Blaha
ktorá nám dáva vnútorne,

piatim deťom a milovanej manželke. V čase búrky sa na mori
nachýlila loď a on padol do
mora. Ešte šťastie, že mal povinne okolo tela pod pazuchami vysunutý nafúkaný gumený pás.
Morské vlny ho vyše dvoch dní
unášali kdesi preč od materskej
lode. Napokon ho vyčerpaného
našla helikoptéra, ktorá ho zachránila. Domov sa vrátil bez
jediného dolára a kufrov, v
ktorých mal nakúpené oblečenie
a americké promincľové žuvačky pre pätoro detí.
Niečo podobné sa dialo aj s
manželmi Hudecovými, ktorým
som na základe listu svedčil aj s
fotografiami v chlebnickej
monografii, ktorí sa po nezmieriteľnom trápení za morom
dostali napokon tam, kde chceli.
Dostali sa do veľkého mesta.
V desiatkach vypovedaných
osudov našich ľudí, som sa
snažil zachytiť autentické životné skúsenosti, ktorými som
mieril v myšlienkach hlavne ku
našej mládeži, ako spomienku
na tých, čo ťažko pracovali aj na
grapoch maloúrodných oravských polí. A predsa vedeli vždy
duchovne a fyzicky zvíťaziť.
Nad sebou i nad biedou, ktorá
ich nemilosrdne navštevovala a
gniavila. Čo mali hlboko zakotvené v srdciach, si nikdy nedali
vziať. A to bola viera, láska a
nádej, s ktorými napokon vždy
zvíťazili.
V mesiaci marec 2012, vyšla
moja i vaša knižka, ktorej som

dal názov „Tiesňavy a hlbiny“.
V nej sa dočítate, čo je nielen
nám, ale aj Bohu a Pravde milé a
dôstojné. Ako s rozdvojeným
mohutným kamenným srdcom
na našom chlebnickom cintoríne, nášho rodáka a spišského ordinára ThDr. Jozefa Ligoša, tak i
ja sprevádzam moju spiabu Oravou so Stredným Pohroním a
Novou Baňou, kde už vyše 30
rokov žijem. Medzierkou večne
zelených hôr si pri písaní na
záhradnej chatke, rád zrakom
pohladím vždy vás, milí rodáci.
Teší ma, že z napísaných knižiek
a autentických príhod sa naše
deti učia o tých, čo s láskou a
ochotou budovali našu obecChlebnice.
Buď Bohu večná chvála, že
vďaka tomuto národu prenasledovaného toľkými ranami v
minulosti aj prítomnosti, môže
skrze Ducha Pravdy existovať
knižka „Tiesňavy a hlbiny“. Má
180 strán, aj s obrázkovými dokumentačnými stranami. Je opatrená tvrdými farebnými obalmi
a je cenovo prístupná. Knižku si
môžete zakúpiť na Obecnom
úrade alebo v predajni Coop
Jednota, v našej obci
Taktiež ma veľmi potešilo
vychádzanie obecných novin
"Chlebnický spravodaj."

(pokračovanie zo strany 6)

Chceli oficiálne zaviesť staroslovienčinu ako liturgický bohoslužobný jazyk. Pápež Hadrián
II. ich misiu schválil. V marci v
roku 868 pápež povolil štvrtý
liturgický jazyk západnej cirkvistaroslovienčinu. Jazyky, ktoré
boli dovtedy schválené boli
latinčina, hebrejčina a gréčtina.
Konštantín bol známy svojou
bohosloveckou odbornosťou.
Mal vedecké znalosti. Ovládal
rečnícke majstrovstvo, humanizmus a mal obavy o osud
národa. Keby nebol oplýval
danými znalosťami, Slovania by
nikdy nerozumeli kňazom.
„Metod mal vyvinutý zmysel
pre praktické veci, študoval
právo a stal sa náčelníkom
jednej byzantskej župy, kde bolo
slovanské obyvateľstvo. V tom
úrade prežil 10 rokov. Jeho
životopisec neskôr poznamenal,
že to tak zariadila Božia

Chlebnický rodák, spisovateľ
Jozef Blaha, sa už dlhé roky venuje písaniu kníh a poviedok.
Dňa 15. júna 2004 sa stal oficiálnym členom Spolku slovenských spisovateľov. Vo svojej
tvorbe s úctou opisuje ťažký život oravského človeka. Vyzdvihuje jeho morálne hodnoty.
V súčasnosti vydáva ďalšiu knihu pod názvom „ Tiesňavy a hlbiny“. Vo svojom liste adresovanom nám, jeho rodákom, sa nám
ju pokúsil aspoň stručne priblížiť.

Spisovateľ pri práci v záhrade

Milí moji rodáci,

v časoch najdrahších a najmilších som sa pobral vydať pre vás
ďalšiu knižku. Jej obsah je zameraný na minulosť a súčas-

ale aj vonkajšie poriadne zabrať.
Je to v poradí moja deviata knižka, ale s tým sa nijako nechválim. Čím viacej sa prehlbuje
môj seniorský vek, tým sa akosi
viacej prilínam k svojmu rodisku. To preto, že akýkoľvek
„exulantský“ pohyb vo svete nikomu nepomôže zdolávať súzvučné prekážky vnútorných
pocitov. „Všade je chlieb o
dvoch kôrkach. Všade je dobre,
kde nás niet,“ hovorievali naše
drahé mamičky, ktoré v podolkoch svojich plátenných záster
nosievali pomlčky dáku poživeň
chudobným. Dávali ju rady. Aj z
mála, čo mali. Vedeli sa rozdeliť
s každým.
Bolo mi sviatočným dňom,
keď som sa stretával a stretávam
ešte aj dnes s krásou srdca,
ovenčených ženami a mužmi našej obce. Keď som sa raz z ničoho nič opýtal nášho nebohého
Vdp. Rudolfa Varhola, že u
koho nájdem vo vysokom
seniorskom veku do pera „odraz
k minulosti“, rád ma hneď
navigoval na 97- ročnú tetku
Kokoškovu. Ona mi vypovedala
všetko. Rozprávala o tom, ako
jej nebohý manžel prekonal
príhody na plavbe loďou, keď sa
vracal domov. Cesta loďou
trvala vyše mesiaca. Vracal sa
do rodných Chlebníc, k jeho

(ts)

S vrúcnym pozdravom
Jozef Blaha
(ts)

Majka Polčicová pôsobí
momentálne v Zambii
Moji drahí rodáci,
ešte chvíľu potrvá, kým si zvykzasielam vám všetkým srdečný
pozdrav z juhoafrického štátu
Zambia, kde si zvykám na život
v rozvojovej krajine a zároveň
spoznávam jej krásy.
Zambia je známa svojimi
mnohými prírodnými krásami.
Azda najkrajšie a najznámejšie
sú najväčšie vodopády sveta-

Centrum, kde dievčatá študujú,
je z bezpečnostných dôvodov
chránené vysokým múrom.

Viktóriine vodopády, ktoré
priťahujú nespočetné množstvo
turistov. Zambia je však charakteristická ešte jedným fenoménom. Je to kresťanská krajina
a obrovské percento obyvateľov
s hrdosťou vyznáva kresťanskú
vieru. Samotní ľudia s úsmevom
na perách vyhlasujú, že Boh prebýva v Zambii a ostatné krajiny
navôkol iba navštevuje. Zambia
je totiž pokojná oblasť, bez
vojen čí civilných prevratov, na
rozdiel od mnohých iných afrických krajín. Ľudia sa tu poväčšine živia poľnohospodárstvom.
Nanešťastie miera chudoby je tu
vysoká. Pôda Zambie neuživí
všetkých svojich obyvateľov.
Z tohto dôvodu tu vznikajú
mnohé neduhy. Tým najpríznačnejším z nich sú krádeže. Ako
príklad uvediem naše centrum,
ktoré je ako každý väčší dom
obkolesený vysokým múrom.
Na jeho okrajoch číha na nepozvaných návštevníkov ostré sklo
z rozbitých fliaš. Ak toto neodstraší nezvaných hostí, za múrom na nich čakajú strážne psy.
Zámky sú tu neodmysliteľnou
súčasťou na každých dverách a
mreže sú na všetkých oknách.
Cítim sa teda bezpečne. Len mi

nem na toľké bezpečnostné opatrenia.
Ľudia v Zambii žijú hudbou.
Je neodmysliteľnou súčasťou
ich každodenného života, či už
vonku alebo aj v samotných
kostoloch. Pri omši tlieskajú a
pridávajú tým k exotickej atmosfére Zambie. Používajú sa tu aj
bubny a ľudia vyznávajú svoju
vieru aj miernym tancom. Z rádia sa ozýva gospelová a
náboženská hudba. Ľudia sa hlásia ku svojmu náboženstvu aj
nosením ružencov, čí krížikov
na hrudi. Na vieru sú teda patričné hrdí. Kresťanských odvetví je tu ale veľa. Chrámov s rozličnými menami ako napríklad
Adventisti, čí Spojený kostol
Zambie, tu nechýba. Kostol, do
ktorého chodíme na slávenie
nedeľnej svätej omše, má drevené lavice. Je vždy plný, aj napriek tomu, že cez deň sa tu
slávi viacej omší, či už v angličtine, alebo v lokálnom jazyku
Bembe. Slúžia sa v ňom aj omše
pre mladých.
Čo sa týka ubytovania, na to sa
nemôžem sťažovať. Bývam na
internáte s 44 dievčatami, ktoré
študujú na našej škole Laury
Vicune. Dievčatá sú tínedžerky
vo veku od 14 do 18 rokov. Na

Ľudia v Zambii sa väčšinou živia poľnohospodárstvom. Pôda však
nemôže uživiť všetkých obyvateľov tejto krajiny.

pirantky okrem svojich štúdií
pomáhajú s učením katechizmu
v blízkych komunitách. Tiež trávia svoj voľný čas s deťmi, ktoré
sa do centra prichádzajú hrať v
poobedňajších hodinách. Okrem
silného náboženského presvedčenia, im ale nechýba obrovská
dávka trpezlivosti a zmyslu pre
humor.
Ľudia v Zambii oslavujú aj pri
tej najmenšej príležitosti. Na
Deň žien mali štátny sviatok a
taktiež počas Dňa mládeže boli
všetky školy pozatvárané. Mladí
sa tak mohli zúčastniť pochodu,
aký sme my mávali v minulosti,
v mesiaci máj. Všade sa ozýval
spev a ľudia tancovali a oslavovali mladosť. Nijaké oslavy sa
ale nemôžu vyrovnať tým, ktoré
sa konali počas a hlavne po Af-

Študentky školy Laury Vicune sú veľmi disciplinované a pracovité.
Správajú sa úctivo k učiteľom a najmä k rehoľným sestrám.

moje obrovské prekvapenie, sú
veľmi disciplinované a správajú
sa úctivo k učiteľom a hlavne k
sestričkám. Sú veľmi pracovité,
podobne ako všetci ľudia naokolo.
Okrem žiačok je tu ešte aj konvent pre dievčatá, ktoré sa chcú
stať mníškami. Je ich tu desať,
päť v prvom ročníku a päť v
druhom ročníku. Tieto mladé aš-

rickom pohári národov. Zambia
ho získala po prvýkrát v histórii.
Všetci sme pozerali finále až do
polnoci. Po víťazstve všetky
dievčatá padli na kolená a modlili sa, spievali, tancovali a opäť
sa modlili. Ako som spomínala,
viera a modlitby sú všade
prítomné, v každú chvíľu, každý
moment života. Nedeľná omša
je oslavou a ľudia strávia aspoň

dve hodiny v kostole. Pre
mnohých mladých sú sobotňajšie popoludnia rezervované pre
náboženské spolky, kde sa venujú čítaniu a diskutovaniu úryvkov z Biblie.
Na jedlo som si rýchlo navykla, keďže okrem pár špecialít sa
podobá tomu európskemu. Namiesto zemiakov, ako prílohu ku
všetkému, majú extrémne hustú
kašu z kukuričnej múky- nshima. Mäso máme jedenkrát do
týždňa a ryby každý piatok. Raz
do týždňa máme aj húsenice,
ktoré sa podávajú vyprážané a
tiež maličké rybičky- capenta,
ktoré sa jedia ako hlavné jedlo.
Strukoviny sa tu jedia so nshimou ako každodenné jedlo. Na
raňajky ľudia majú chlieb.
Aby som vám priblížila život
dievčat, s ktorými žijem, chcela
by som vám napísať o ich každodenných aktivitách. Na vlastné prianie, dievčatá na internáte
vstávajú ráno o pol piatej, aby
mohli všetko poupratovať a pripraviť sa do školy. Raňajky
majú o 6:30. Potom idú do
školy, ktorá sa nachádza v areáli
centra. Je to stredná škola. Má
štyri ročníky, v rozmedzí od ôsmeho po dvanásty. Po skončení
posledného ročníka sa žiačky
môžu uchádzať o štúdium na
univerzite. Škola má okolo 500
študentiek a vyše 30 učiteľov.
Navštevujú ju iba dievčatá.
Triedy sú však početné, s minimálne 40 žiačkami v každej
triede. Škola končí poobede
o pol druhej. Potom sa žiačky
venujú klubom a krúžkom.
O pol tretej majú obed a následne nastáva opäť čas na štúdium.
O pol piatej sa modlia ruženec,
aj napriek tomu, že väčšina
dievčat nie je katolíckeho vyznania.
(pokračovanie na strane 9)

Čas na večeru je o piatej. Po
večeri je na rozvrhu opäť
štúdium, ktoré trvá až do ôsmej
hodiny večer. Po jeho skončení,
po krátkej modlitbe a slova na
dobrú noc sa ide spať. Toto je
rozvrh v prípade, že máme
elektrinu. Tá ale v poslednom
čase vypadáva čoraz častejšie,
každý druhý deň. Keďže bez
svetla sa učiť nedá, dievčatá idú
spať skôr a vstanú o jednej alebo
druhej hodiny po polnoci, aby sa
mohli učiť.
Škola však nie je bezplatná, za
jeden rok rodičia musia zaplatiť
okolo 170 eur. Dievčatá sú v
rodinách väčšinou odsúvané do
úzadia. Rodičia im väčšinou
zveria domácnosť a mladších
súrodencov, kým sa ich bratia
vzdelávajú. Dievčatá, ktoré sa
dostanú na strednú školu, majú
teda šťastie a zároveň lepšiu

šancu na krajší život.
Moja práca v komunite sa dá
zhrnúť slovom rôznorodá. Ráno
som v maličkej školskej
knižnici, pre ktorú sa snažíme
získať viacej kníh. Párkrát do
týždňa budem učiť aj hodiny
dejepisu. Vo voľných chvíľach
si pripravujem večerné hodiny.
Po obede máme čas na hranie.
Vtedy tu prichádzajú dievčatá a
chlapci z okolia. Ašpirantky na
sestričky sa venujú mladým a_sú
s mladými. Potom trávim večer s
dievčatami a mám svoje večerné
hodiny. Vtedy učím matematiku
a angličtinu tie dievčatá, ktoré
majú problémy s týmito
predmetmi. Príležitostí na prácu
nikdy nie je málo, či už pomoc v
kuchyni, upratovanie, učenie.
Všade sa vždy zíde pomocná
ruka.
Na záver by som sa chcela
srdečne poďakovať všetkým

Pani Helena Furjelová sa už
dlhé roky venuje šitiu chlebnických krojov. Taktiež do tohto
tradičného odevu oblieka bábiky. Tieto krásne slovenské suveníry vycestovali už do rôznych
častí sveta, okrem Európy to
bola Amerika i Ázia. Bábiky
v chlebnickom kroji mali možnosť obdivovať aj v Japonsku.
Jedna z nich poputovala aj
k Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi
II.

už vyše 40 rokov. Moja prvá
krojovaná bábika poputovala až
do Nemecka. Je zaujímavé, že
najskôr som do krojov začala
obliekať bábiky a až potom som
ich začala šiť pre deti i dospelých.
Vaše krojované bábiky sú aj
v Japonsku, ako sa tam dostali?
Na túto prácu ma oslovil ešte
duchovný otec Vdp. Rudolf Var-

(pokračovanie zo strany 8)

Chlebnické krojované
bábiky sú aj v Japonsku
Tejto mojej záľube sa venujem

Ako ste sa dostali k tomuto
hol. Spolupracoval s rehoľnými
remeslu? Kto vás naučil šiť?
sestrami. Tie predávali tieto kroBola som samouk. K šitiu som jované bábiky aj do Japonska.
mala vždy blízko. Môj prvý šija- Poslali sme ich tam až 50 kusov.
cí stroj mi kúpili rodičia od Výťažok z predaja poputoval na
mojej tety, maminej sestry.
cirkevnú charitu.
Odkedy sa venujete šitiu kroAj po toľkých rokoch vás ešte
jov a výrobe krojovaných bástále baví táto náročná práca?
bik?
Keď sa mi pokazil šijací stroj,

Majka Polčicová učí africké studentky okrem anglického jazyka aj
históriu.

dobrodincom, ktorí štedro
prispeli na podporu chlapcov v
Saleziánskej komunite v
Netture, Indii. Peniaze, ktoré sa
vyzbierali počas mojej návštevy
v januári, budú použité na
už mi niečo chýbalo. Snažím sa
používať fantáziu. Dokonca mi
moji známi nosia flitre na zdobenie čepcov aj zo zahraničia.
Ide mi o to, aby kroje a krojované bábiky boli, čo najkrajšie.
Len som niekedy nespokojná
s kvalitou látok. Tie už nie sú také kvalitné ako v minulosti.
Ktorá bábika je pre vás najcennejšia?
Do chlebnického kroja som obliekla už veľa bábik, presný počet ani neviem. Najcennejšia je
pre mňa však tá, ktorá poputovala ako slovenský suvenír pre
Svätého Otca Jána Pavla II.
O túto krásnu ľudovoumeleckú tvorbu je v súčasnosti, v našej obci veľký záujem. Potešilo
vás to?
V súčasnosti mám ozaj veľa
práce. Naozaj, akoby záujem
o ľudovú kultúru v našej obci
ožil. Len ma trošku mrzí, že
z mladých sa tomu zatiaľ nikto
nevenuje. Je to krásna, i keď
niekedy dosť náročná práca.
Treba mať hlavne veľa trpezlivosti a samozrejme to musí
človeka baviť, musí mať k tomu
vzťah.
Je podľa vás chlebnický kroj
niečím špecifický?
Myslím si, že chlebnický kroj
je naozaj krásny. Hlavne je
bohato zdobený, a tým je podľa
môjho názoru značne rozpoznateľný medzi ostatnými oravskými krojmi.
Mohli by ste hlavne našim
mladším čitateľom priblížiť
tradičný sviatočný chlebnický
odev?
Ženský sviatočný odev sa

vzdelávanie chlapcov. Kňaz
Félix ďakuje všetkým. Pán Boh
zaplať.
Bc. Mária Polčicová

v minulosti nazýval aj „bezodedze“. Nosievali sme ho vždy
v lete. V kostole to len tak šušťalo. Niekedy sme sa viaceré
kamarátky dohodli a obliekli
sme sa rovnako. Vyzeralo to
veľmi pekne. Vo veľké sviatky
sme sviatočný kroj nosili aj
v iných ročných obdobiach. Bol
bohatý na výzdobu. Skladal sa
zo spodnej košele, oplecka,
brunclíka, 2 až 3 spodníkov a vrchnej sukne. Brunclík bol pekne
vyzdobený. Do kostola nosili
vydaté ženy čepiec, ktorý bol
zložený z dienka a predničky.
Býval ozdobený korálkami a
partou, ktorá siahala až po pás.
V lete ženy nosievali šatky
z tenkej látky, ľudovo nazývané
„múľky“. Mladé panie nosievali
do kostola aj krásne šatky
z hrubšej látky v Chlebniciach
nazývané „atlasky“. V zime
dievky chodievali vo vizitkách a
kožúškoch. Staršie ženy nosievali „kutľovku“, ako je tomu
i v dnešnej dobe. Mužský
sviatočný odev pozostával z vrchnej košele, spodkov a súkenných nohavíc. V lete si muži na
vrchnú košeľu obliekali pestro
zdobený brunclík, v zime
nosievali kožuštek. Počas sviatočných dní mali obuté krpce z
ovčieho súkna. Cez leto nosili
klobúky, ktoré v zime vymenili
za baranice.
Ďakujeme za rozhovor a do
budúcnosti prajeme veľa
zdravia a síl do ďalšej tvorivej
práce.
(ač)

Ľadová socha Čaro „Večera plného spomienok“
Dňa 28. 1. 2012 sa v miestnom vyjadril: „ Tomuto remeslu sme
mesiace zdobila kultúrnom
dome uskutočnilo sa naučili doma, pri rodičoch,
spoločenské podujatie pod náz- pri otcoch. Plietli sme už takmer
záhradu
vom „Večer plný spomienok.“ od dvanástich rokov. Koše sme
Umelci v našej obci sú obdarení
mimoriadnym talentom. Medzi
nich sa môže zaradiť už aj Martin
Spišiak. Ten sa rozhodol, že vyrobí cez zimné mesiace ľadovú
sochu zobrazujúcu anjela na
koni. Na margo svojho diela povedal: „Bola to krásna, i keď
náročná práca. Počas jedného
mrazivého rána, som nahádzal
kopu snehu na miesto, kde by
mala byť socha. Počkal som
zopár dní, aby ľad stvrdol a začal
som tuho pracovať.“ Tento obdivuhodný skvost Martin vytváral
celý týždeň, bez ohľadu na to, či
boli veľké mrazy. Socha bola
nádherná. Bola vysoká tri metre a
široká tri a pol metra. V jeho záhrade vynikala až do zlepšenia počasia, kedy sa začala pomaly roztápať.
(ts)

Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť si a zaspomínať si na
zvyky našich predkov. Na úvod
programu moderátor Pavol Špavor vyslovil slová: „Stretnutie
ľudí zbližuje. “ V minulosti sa totiž ľudia v našej obci oveľa
viacej stretávali, či už na priadkach, páračkách, pri tkaní, alebo
pri rôznych prácach na poli. Pri
týchto spoločných stretnutiach
sa vzájomné vzťahy v dedinskej
komunite aj utužovali. „V našej
obci bývalo vždy veľmi veselo“,
zhodli sa na tom naši starkí
a starké.
Slovami piesne „Vítame vás
všetkých,“ chlebnické krojované
ženy privítali domácich i hostí.
Súčasťou bohatého kultúrneho
programu boli názorné ukážky
tradičných prác a remesiel. Naše
deti a mládež mali možnosť
vidieť, ako sa priadlo, páralo perie, či plietli košíky. Taktiež
mohli pri práci sledovať
dlhoročného včelára Adolfa Hudeca. Pradenie ľanu im priblížili
Helena Hajdúchová, Helena Furjelová, Helena Maslíková, Mária
Sálusová a Anna Sojčáková.
Výrobu pletených košov im
predviedli Jozef Polčic a Alojz
Šnapko, ktorí sa tomu venujú už
od detstva. Pán Alojz Šnapko sa

Fašiangové slávnosti v našej obci

Účastníci fašiangového sprievodu v blízkosti kaplnky "Pri apoštoloch"

V poslednú sobotu pred Popolcovou stredou, dňa 18. 2. 2012,
sa v Chlebniciach konali fašiangové slávnosti. Tie boli tradične
spojené aj s pochovávaním basy.
Je to v poradí už šiesty ročník,
čo sa v našej obci slávia takýmto
spôsobom. V minulosti, podľa
dávnych zvyklostí, býval „posledný fašiang“ večer pred
Popolcovou stredou. Oživiť tieto
krásne tradície sa podarilo aj

z iniciatívy ľudového umelca
Pavla Hajdúcha.
Oslavy sa začali už v dopoludňajších hodinách. V Chlebniciach ožili staré zvyky a obyčaje. Fašiangový sprievod prechádzal celou dedinou. Túto veselú
družinu tvorili ľudia preoblečení
do rôznych kostýmov a masiek.
Nechýbali tu už tradične
„maškary“. V tomto odeve vystupovali mládenci. V kostý-

predávali aj po Liptove.“ Sálou
znel spev, smiech, prenikavý
zvuk harmoniky. Rozprávali sa
vtipy. Taktiež tu bola odohraná
zaujímavá divadelná scénka, kde
hlavné postavy mužov odchádzajúcich za prácou do Ameriky, stvárnili Pavol Hajdúch a Jozef Šutta. Divákom bol taktiež
priblížený ich šťastlivý návrat
domov. Od konca 19. storočia sa
v Chlebniciach začalo sťahovanie do Kanady, USA a európskych štátov. V rokoch 1900 1917 sa z našej obce do USA
vysťahovalo až 60 mužov. Hlavnou príčinou ich odchodu bola
veľmi zlá ekonomická situácia. Po pestrom kultúrnom

moch bosoriek ich sprevádzali
dievčatá. Súčasťou sprievodu
bola aj basa, ktorú strážili šermiari. Mládenci a dievčatá navštevovali jednotlivé domácnosti.
Vyberali drevo, vajcia, slaninku.
V strede obce sa zatiaľ pripravovali na grile rôzne mäsové výrobky. Ponúkalo sa nimi okoloidúcich. Panovala tu radostná
nálada. Chotárom sa ozýval
krásny spev ľudových piesní.
Fašiangové slávnosti do obce
prilákali aj mnohých návštevníkov a turistov.
Zábava neskôr vyvrcholila
v miestnom kultúrnom dome,
kde sa konala ľudová veselica
spojená s pochovávaním basy.
Všetci zabávajúci sa si tam mohli pochutnať aj na osvedčených
dobrotách našich starých mám.
Na stoloch nechýbali šišky,
slaninka, či domáci chlieb.
Vládla vynikajúca atmosféra.
Ľudia tancovali, spievali, zabávali sa. O umelecký zážitok sa
postarala aj skupina Pokrock,

programe zábava pokračovala na
ľudovej veselici, na ktorej hrala
skupina Pokrock a DJ Sylvan.
Zabávali sa všetky vekové kategórie.
Nezabudnuteľný
zážitok
z podujatia „Večer plný
spomienok“ mali všetci jeho
účastníci. Našim starým rodičom pripomenulo krásne obdobie ich mladosti. Rodičia si
mohli zaspomínať na svoje detstvo. Mládež a deti sa mali možnosť dozvedieť viacej o živote,
radostiach i starostiach svojich
predkov. Túto kultúrno - spoločenskú akciu, v spolupráci
Obecným úradom Chlebnice,
zorganizovala poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Magdálena Janíková.
(ač)

ktorá zahrala i na ľudovú nôtu.
Už tradične fašiangujúcich zabával miestny DJ Sylvan. O polnoci však ruch utíchol. Dievky
a mládenci oplakávajú basu,
ktorú na 40 dní pochovajú. Lúčili sa s ňou slovami: „ Dolores,
Dolores, naučia ťa v pekle móres.“ Tento ľudový zvyk symbolizuje zmĺknutie hudobných
nástrojov a prípravu na obdobie
pôstu.
Organizátormi tohto podujatia
boli Obecný úrad Chlebnice a
Urbár Chlebnice. Fašiangy boli
pre slovenské dediny veľkým
sviatkom. Sprevádzali ich zábavy i sprievody rôznych masiek.
Patrili k najveselšiemu obdobiu
v roku. Bol to čas svadieb,
priadok, zakáľačiek. Tkalo sa,
páralo sa perie. Fašiangy trvajú v
období od Troch kráľov po
Popolcovú stredu. Po nich nasleduje 40 dňový pôst.
(ač)

Deň počatého dieťaťa - 25. marec

„ Mamička, ty ma nechceš?
echáš ma zomrieť skôr, než
sa narodím?
Veď ani nevieš, či som dcéra a
či syn?
Mamička, ty ma nechceš?
Bojíš sa, že uberiem ti z krásy?
Veď v dieťatku sa vidí každá
mať, nemusíš sa do zrkadla pozerať. Rád by som videl ružu,
kúsok neba a najviac teba,
mamička moja. “
/úryvok z básne Detský hlas/

Občianske združenie Fórum života vytvára spoločnosť ľudí,
ktorí rešpektujú a chcú rešpektovať ľudský život od počatia až
po prirodzenú smrť. Táto organizácia podporuje rodinu ako optimálne miesto rozvoja a vzniku
ľudského života. Združenie realizuje svoje činnosti aj prostredníctvom svojich členov a úzko
spolupracuje s odborníkmi z oblasti medicíny a humanitných
vied. Aj tento rok, dátum 25.
marec, venovali Dňu počatého
dieťaťa. Keď sa povie právo na
život, mnohí si to predstavujú
veľmi jednoducho. Narodíme sa,
žijeme. Ale samotnému narodeniu veľakrát predchádzajú situácie, ktoré sú nám nie vždy
pohodlné. Ľudia sa hádajú, čo je
správne. A zabúdajú na to, že
s ich životom sa nehazardovalo.

Študentke vydali knihu
Ivana Furjelová navštevuje
3. ročník Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Vo voľnom čase rada číta a taktiež píše poviedky. A hoci má len
17 rokov, stihla už napísať aj
vlastnú knihu so zaujímavým
názvom „ Skvelé babenky“.
V marci tohto roku ju vydalo vydavateľstvo Evitapress.
Pri tejto príležitosti sme
uskutočnili s Ivankou interview.

Kedy a prečo si začala písať?
Písať som začala asi v ôsmej
triede. Všetko to začalo slohmi.
Skrátka ma to bavilo len tak fantazírovať a dávať na papier to,
čo mi behalo po rozume.
Čo ťa inšpirovalo k napísaniu
knihy "Skvelé babenky" ?
K napísaniu knihy ma inšpirovala každá dobrá kniha, ktorú

som kedy čítala. Vždy som si
hovorila, že „raz, keď budem
veľká“ aj ja chcem napísať svoju
vlastnú knihu. Spúšťačom bolo
to, že moje dve poviedky boli
vybrané do knihy Krimipoviedky. To ma potešilo, a práve preto
som sa pár dní nato, ako sa
Krimipoviedky začali predávať
rozhodla, že napíšem celú knihu.

Nediskutovalo sa o tom, či je
správne, aby sa narodili. Každý
má predsa právo na život. Aj počaté dieťa, ktoré nie je iba
zhlukom buniek, ale ľudskou
bytosťou so svojou dôstojnosťou
a právami. V Chlebnicicach sme
si Deň počatého dieťaťa pripomenuli krížovou cestou v miestnom kostole. Predniesli ju tie,
ktoré sú deťom najbližšie, naše
matky. Naša vďaka patrí predovšetkým im a taktiež Ing. Márii
Viglašovej, ktorá spomienku za
tieto deti zorganizovala. Človek
je neraz postavený do situácie
rozhodnúť sa. Nech sú naše rozhodnutia riadené nielen rozumom, ale aj srdcom. Veď ako
hovorí Kerri Russell: „ iekedy
sú to tie najmenšie rozhodnutia,
ktoré môžu navždy zmeniť tvoj
život. “
(es)

Vydavateľstvo Evitapress poznám už dlho. Prečítala som
všetky ich knihy. Sú dobré, reálne. Ich heslo, „čítam, čo píše život“, hovorí za všetko. V lete
vyhlásili súťaž v poviedkach,
kde som sa zapojila. Dve moje
poviedky vyšli v knihe Krimipoviedky, čo ma veľmi potešilo.
Preto som sa rozhodla napísať aj
niečo väčšie a ponúknuť to
práve Evite a jej tímu. Z vydavateľstva mi odpísali hneď na
druhý deň, že sa im môj rukopis
páči, a chcú ho do mesiaca vydať. Nečakala som, že sa to
všetko zbehne v priebehu
mesiaca. Bola som veľmi rada
a tešila som sa na 16. marec, kedy sa kniha objavila na knižnom
trhu.

Postavy sú fiktívne alebo reálne?
Postavy sú vymyslené. No niektoré ich myšlienky sú výroky
mojich spolužiačok a takisto niektoré vlastnosti, či mená sú
v knihe reálne a patria niekomu
z môjho okolia. Napríklad postava Klaudie je reálna, ale len
čo sa týka štýlu obliekania ad akou vysokou školou prea vonkajšej charakteristiky. mýšľaš po skončení štúdia na
Klaudia je moja spolužiačka. Gymnáziu P.O. Hviezdoslava v
V knihe sa tiež môžu nájsť nie- Dolnom Kubíne?
ktoré ďalšie moje spolužiačky To, na akú vysokú školu pôjz gymnázia. Zakomponovala dem ešte netuším, aj keď by som
to už dávno mala vedieť. Presom ich tam „na ich želanie.“
mýšľam nad medzinárodnými
vzťahmi, politológiou, alebo tlAko dlho ti trvalo písanie knimočníctvom. Jeden týždeň sa
hy?
Knihu som písala od 8. 11. chcem „motať“ v politike, druhý
2011 do 14. 2. 2012, čiže štyri týždeň chcem v budúcnosti robiť
mesiace. Niekedy som ale nepí- niečo kreatívne...Ešte vážne nesala aj dva týždne. Pri písaní si tuším.
človek musí nechať uležať myšlienky, premyslieť dej. A inoke- Ďakujeme za rozhovor a
veľa
ďalších
dy som naopak písala nepretržite prajeme
úspechov
a
zaujímavých
aj šesť hodín.
námetov pri písaní knižiek.
Ako si sa dostala k vydavateľstvu Evitapress?
(ts)

Čína očami
detí

Dňa 2. marca 2012 sa žiaci
oboch tried 5. ročníka zúčastnili
výstavy v Oravskej galérii, v
Dolnom Kubíne. Mohli sa dozvedieť rôzne zaujímavé informácie o ďalekej Číne. Mali
možnosť vidieť sochu Budhu,
ktorá bola vyrezaná z drahého
dreva. Taktiež mohli obdivovať
vzácnu vázu. Tá bola darovaná
jednej čínskej rodine od vlády.
Mali príležitosť nadchnúť sa nad
krásou veľkých lampiónov, či
množstvom obrazov a sôch z
danej krajiny. V závere exkurzie
deti mohli nakresliť, čo sa im na
výstave najviac páčilo. Mnohé
maľby našich žiakov budú v
tejto galérii, v budúcich mesiacoch aj vystavené. Všetci boli
nadšení, že sa niečo nové naučili
a zároveň sa tak oboznámili s
novou kultúrou.
(ts)

Energie tretieho
tisícročia
Druhého marca sa žiaci
5. A a 5. B triedy zúčastnili
spolu s ich triednymi učiteľkami
Mgr. Teréziou Sárenou a Mgr.
Miroslavou Šimkovou, výstavy
v Centre voľného času v
Dolnom Kubíne, pod názvom
Energie tretieho tisícročia.
Prednášajúci ich zaujali nielen
teoretickými, ale aj praktickými
informáciami, ako šetriť v
domácnosti. Upozornili ich na
skutočnosti, ako môžu pomôcť
rodičom ušetriť energiu.
Deti mohli prežiť chvíle nielen
v malej bani, ale mohli si aj
zabicyklovať na bicykli, ktorý
vyrábal elektrickú energiu.
Naučili sa, že drevo je najlepším izolantom. Tiež sa presvedčili sa o tom, ako najúspornejšie
šetriť v domácnosti. Žiakov
najviac zaujal miniatúrny parný
stroj, ktorý bol poháňaný uhlím.
(ts)

Bariéry

Ani tento rok nechýbal tradičný karneval

Jednou z definícií pre toto
cudzie slovo je prekážka.
V živote sa človek s nimi
stretáva dosť často. Účinkujúci
z umeleckej agentúry LETart
production sa 11. januára
predstavili na našej škole s výchovným koncertom, ktorého
názov sa niesol v tomto duchu.
Cieľom podujatia bolo priblížiť
žiakom problematiku drog a ich
dôsledky v spoločnosti. Tie sú
dnes pre mladých ľudí veľkou
prekážkou, s ktorou sa neraz
musia poriadne popasovať. Obsahom koncertu boli piesne
z vlastnej tvorby umelcov, ako aj
diskusia k danej téme. Človek
nemusí byť závislý na tom, čo ho
ničí. Šport, kamarátstvo, láska,
môžu byť dobrou závislosťou,
ktorá dáva nášmu životu zmysel.
Sme slobodní a máme možnosť
výberu. Je to iba na nás!
(es)

Mladí umelci
Od septembra školského roku
2011/2012 môžu deti navštevovať vysunuté pracovisko Základnej umeleckej školy v Nižnej,
v priestoroch našej školy. Záujem
je veľký. V ponuke nechýbajú hra
na rôzne hudobné nástroje, tanečný a výtvarný odbor. Dáme si
za pravdu, že zo strany detí a ich
rodičov to má veľa výhod. Deti
nemusia cestovať, ušetria veľa
času a rodičom zas obsah peňaženky. Prvý polrok je už za nami.
To, čo sa v ňom naučili, ukázali
na svojich prvých prehrávkach.
Miestne kultúrne stredisko sa
8. februára zaplnilo nielen
mladými umelcami, ale aj
bohatým publikom. Predstavili
sa s hrou na husle, gitaru, flautu a
akordeón. Nechýbalo ani vystúpenie z tanečného odboru.
Navštevujú ho už aj tí najmenší,
škôlkari. Celé vystúpenie spestril
tanečný súbor pod vedením pána
učiteľa Jarolína, ktorý pôsobí
v Nižnej už niekoľko rokov. Do
tanca im hrala ľudová hudba,
v ktorej pôsobí aj naša žiačka.
Veríme, že svoje uplatnenie nájdu
aj ostatné deti a chuť hrať im
ostane aj naďalej!
(es)

Fašiangy sú symbolom veselosti a zábavy. Toto obdobie
sa začína sviatkom Troch kráľov
a trvá do Popolcovej stredy. Je
obdobím prechodu od zimy k
jari. Ani na našej škole sme na
obdobie veselosti a zábavy nezabudli. Oslávili sme ho karnevalom. Začali tí najmenší, škôlkari.

Spolu s pani učiteľkami si pripravili pekné popoludnie. Priestory školskej jedálne sa 9. februára zaplnili veselými deťmi,
v krásnych nápaditých maskách.
Pripravené boli rôzne súťaže,
ako napr. hod loptičkou, skákanie na fit lopte, či vo vreci.
Nezabudlo sa ani na mamičky,

ktoré si mohli posedieť pri káve
a sladkom koláči. Bavili sa na-

ozaj všetci. Na druhý deň v zábave pokračovali žiaci základnej
školy. O organizáciu sa postarali
tradične, ako každý rok, žiaci
deviateho ročníka spolu s triednymi učiteľmi Mgr. Martinou
Mišalovou a Mgr. Pavlom Babicom. Nechýbal ani program
a bohatá tombola. Deti tak odišli
nielen s dobrou náladou, ale aj
s výhrou.
hodnotiť ako úspešný.
Lyžiarsky výcvik žeme
Každý žiak zvládol základné
Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2011/2012, naša základná škola zorganizovala lyžiarsky výcvik pre žiakov siedmeho ročníka. Naplánovali sme
ho na termín od 26. 2 - do 3. 3.
2012. Prebiehal v lyžiarskom
stredisku Uhliská- Nižná. S týmto centrom máme niekoľkoročné
dobré skúsenosti. Lyžiarskeho
výcviku sa zúčastnilo 24 žiakov
a dvaja inštruktori. V trvaní
piatich vyučovacích dní sa žiaci
učili a zdokonaľovali v lyžiarskych zručnostiach, v slalome a
v zjazde. Lyžiarsky výcvik mô-

techniky lyžovania, čím si vytvoril predpoklady pre ďalšie
zdokonaľovanie sa a možnosť

Úspechov nebolo málo!
Dňa 19. marca sa v miestnej
základnej škole uskutočnilo
školské kolo Hviezdoslavovho

Zúčastnili sa ho najlepší
recitátori zo všetkých ročníkov.
Zaujali zaujímavými ukážkami a
pôsobivým prednesom. Porota
mala neľahkú úlohu. Nakoniec
určila nasledovné poradie recitátorov. V prvej kategórii, v disciplíne poézia, si na stupienok
víťazov vystúpila Iveta Mičáňová. Druhé miesto získal Marek
Bača. Tretie miesto obsadila
Ema Kantárová. Taktiež v tejto
kategórii, ale už v oblasti próza,
prvé tri miesta získali Martina
Ťapajnová, Peter Ďuroň a Ivana
Gvorová. V druhej kategórii,
v disciplíne poézia, si tituly
prvých troch víťazov zaslúžili
Annamária Salusová, Adriana
Janíková a Jozef Polčic. V súťažnej oblasti próza prvé miesto
Kubína.

(es)

príjemne tráviť svoj voľný čas a
športovo sa vyžiť aj v budúcnosti.
Mgr. Martina Mišalová

získala Michaela Maxoňová.
Druhé miesto tejto disciplíny
obsadili Alžbeta Stašová a Erika
Salusová. Treťou v poradí víťazov sa stala Eva Červeňová.
V tretej kategórii, v oblasti poézia, prvé miesto zostalo neudelené. Druhé a tretie miesto
získali Helena Spišáková a Richard Furjel. V súťažnej disciplíne próza sa prvým miestom
mohla pochváliť Eva Viglášová.
Ďalšie dve miesta neboli
udelené. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postúpili do okresného kola. Konalo sa
dňa 27. marca 2012 v Dolnom
Kubíne. Na peknom 2. mieste
skončila Ivetka Mičáňová,
ktorej gratulujeme. Všetkým
súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. Renáta Kadučáková

Robot poslúchal

ho roka. Spolu s pánom zástupcom riaditeľa školy PaedDr.
Karolom Pauchlym, ktorý ma na
súťaže pripravoval. Elektronike
sa venujem od 2. triedy základnej školy. Priviedol ma k nej
otec.
Ako dlho vám trvala príprava
na tieto súťaže? V čom
spočívala?
Trvala približne dva až tri
mesiace. Príprava spočívala v
stavbe robota, výrobe plošných
spojov a vývoji programu.
Čo sa ti páčilo? Čo ťa zo súťaží
najviac oslovilo?
Páčila sa mi organizácia celoeurópskej súťaže Robotchallenge 2012, pretože bolo o súťažiacich dobre postarané. Na
prípravu slúžila obrovská miestnosť s kópiami súťažných polí.
Súťažiaca miestnosť bola o poschodie vyššie. Na ich webstránke ste mohli online sledovať live
prenos zo súťaže.

Do kolektívu ôsmeho ročníka čiary.
našej školy pribudol tento škol- A taktiež sme súťažili v kateský rok nový žiak Milan Šnap- górii Line Follower Enhanced.
ko. V novom prostredí odštarto- Rovnako ako pri kategórii Line
val naozaj veľmi dobre. Školu Follower musí robot prejsť dráreprezentoval v rôznych súťa- hu po čiernej čiare, ale na ceste
žiach. Nemožno nespomenúť tie ma prekážku (tehlu). Niekde je
najúspešnejšie a jemu najbližšie. prerušená čiara, ktorú musí
Priblížil nám ich v nasledovnom znova nájsť a zmena svetelných
interview:
podmienok (tunel). V prvej kateZúčastnil si sa troch súťaží v
górii sme obsadili 23. miesto
oblasti programovania
a v druhej 9. miesto. RoboCup
robotov. Mohol by si nám ich
Junior bola celoslovenská súťaž
priblížiť?
v stavbe a programovaní robotov
Trenčiansky robotický deň sa základných a stredných škôl.
konal 15. 2. 2012. Cieľom Konala sa v Sabinove v dňoch
medzinárodnej súťažnej pre- 22. - 24. marca. Reprezentovali
hliadky robotov bolo autonómne sme v dvoch kategóriách Rescue
prejsť dráhu tvorenú 35 cm A a Rescue B. Úlohou robota
širokou bielou čiarou za čo naj- bolo vyhľadať a zachrániť „obelepší čas. Umiestnili sme sa na te“. V prvej kategórii v rámci
3. mieste. Ďalšia súťaž Robot- Slovenska sme sa umiestnili na
Challenge 2012 sa konala 2. mieste. V kategórii Rescue B
v dňoch 10. - 11. marca vo sme skončili na 4. mieste.
Viedni. Zúčastnili sme sa 2 kate- Odkedy sa tejto problematike
Milanovi gratulujeme a pragórií: Line Follower, kde robot venuješ? Kto ťa k nej prijeme naďalej veľa úspechov.
musí prejsť dráhu po čiernej viedol?
čiare širokej 1,5cm za najlepší Čo sa týka robotiky, venujem
(es)
možný čas bez toho, aby vyšiel z sa jej od začiatku tohto školskéMinulý školský rok sa im pod
Dievčatá vo vybíjanej ani tento rok nesklamali!
vedením podarilo získať na
Dňa 26. 3. 2012 sa na našej zá- úspechom patria umiestnenia na jej
krajskom
mieskladnej škole uskutočnila súťaž celoslovenskej medzinárodnej to. Uvidíme,koleako druhé
sa
im
kde dariť tentokrát. Dievčatám bude
vo vybíjanej dievčat o postup do súťaži Kalokagatia,
krajského kola. Zúčastnili sa jej v priebehu dvoch rokov dievčatá me palce. Prajeme im držíveľa
tri družstvá z Oravy. Okres získali štvrté a piate miesto.
úspechov
a
veríme,
že
aj
tento
Námestovo reprezentovala Zá- Posledné dva roky sa mladým rok bude pre nich úspešný.
kladná škola Oravské Veselé. športovkyniam venuje pani učiOkres Tvrdošín predstavovala teľka Mgr. Mária Kantárová.
Mgr. Mária Kantárová
Základná škola Liesek a okres
Dolný Kubín zastupovali žiačky
Základnej školy s materskou
školou Chlebnice. Po veľmi napínavom súboji a povzbudzovaní divákov sa podarilo zvíťaziť
našim žiačkam. Postúpili do
krajského kola.
Športová disciplína, vybíjaná
dievčat, má na našej škole už
dlhodobú tradíciu. Od školského
roku 1998/99 sa trénovaniu
žiačok venovala pani učiteľka
Mgr. Renáta Kadučáková. Za jej
pôsobenia dievčatá dosiahli výborné výsledky. K výrazným

Olympiáda nemeckého
jazyka
rii 1B, ktorú predstavovali žiaci
Školské kolo olympiády nemeckého jazyka prebiehalo
v miestnej základnej škole,
v dvoch častiach. Samotná
súťaž pozostávala z ústnej a písomnej časti. Dňa 12. decembra
2011 sa uskutočnila prvá písomná časť. Ústna časť prebiehala
dňa 11. januára 2012. V kategó-

8. a 9. ročníka, boli výsledky nasledovné. Prvé miesto získala
Eva Viglašová, žiačka 9. ročníka. Druhé miesto obsadila Ivana
Nakačková, žiačka 8. ročníka.
Na treťom mieste sa umiestnili
Natália Meľová a Laura Moresová, žiačky 8. ročníka. Dňa
20. januára 2012 sa okresného

kola v Dolnom Kubíne zúčastnila Eva Viglášová, víťazka školského kola olympiády nemeckého jazyka. V súťaži sa jej darilo
a obsadila prvé miesto. Srdečne
blahoželáme! Žiačku na súťaž
pripravovala pani učiteľka Mgr.
Mária Zimmermannová. Prajeme jej, aby sa jej darilo aj
v tomto kole súťaže.
Mgr. Mária Zimmermannová

ové zariadenie
v škole a škôlke
V januári Základná škola
s materskou školou Chlebnice
zakúpila dvadsať rozkladacích
postelí s ostatným príslušenstvom. Majú slúžiť najmä
k skultúrneniu pobytu hostí na
našej škole. Svoju funkciu budú
plniť pri rôznych príležitostiach,
či už pri výmenných pobytoch
s družobnou obcou Slopnice,
alebo iných aktivitách pre našich žiakov, akými sú napr.
nočné tábory. Nezabudlo sa ani
na učiteľov. Riaditeľstvo základnej školy zakúpilo do každej
triedy katedry a stoličky. Po
jarných prázdninách čakalo našich najmenších, škôlkarov,
prekvapenie. Papučky si našli
v nových pestrofarebných
skrinkách, ktoré im počas prázdnin zakúpilo vedenie materskej
školy. V hodnote 2000 eur dnes
v priestoroch šatní stoja skrinky
s príslušenstvom a lavičky. Pribudli aj nové námetové a konštrukčné hry, či hračky.
(es)

ové projekty
Základná škola s materskou
školou v Chlebniciach prijala
výzvu na realizáciu troch
nových projektov. „ZDRAVIE
A BEZPEČNOSŤ NA ŠKO-LÁCH 2012“ je projekt určený
pre dve vekové kategórie žiakov. Prvou cieľovou skupinou sú
žiaci 8. a 9. ročníka. Obsahom
projektu sú aktivity zamerané
na zvýšenie právneho vedomia
a efektívnosti voľného času, dosahovanie súdržnosti a vzájomnej podpory. Jeho autorkami sú Mgr. Jarmila Meľová
a Mgr. Natália Domáňová.
Druhou skupinou sú žiaci 5. a 6.
ročníka. Cieľom aktivít pre túto
vekovú kategóriu je eliminácia
prejavov šikanovania v
triednych kolektívoch. Autorkou tohto projektu je
Mgr. Martina Mišalová. Tretí
projekt s názvom „STOP BARIÉRAM 2012“ vypracovali
Mgr. Natália Domáňová a
Mgr. Daniela Sojčáková. Je
zameraný na zakúpenie pomôcok pre integrovaných
žiakov v našej škole.
(es)

Práce na futbalovom
ihrisku

Priateľské futbalové stretnutie

Po dlhej tohoročnej zime sa na
futbalovom ihrisku začalo s prípravami na štart jarnej súťaže majstrovských futbalových stretnutí. Po roztopení snehu sa zistilo,
že na mnohých miestach tráva
vymrzla. Začalo sa s úpravou
trávnika. Ukončilo sa zváranie
zábradlia a taktiež prebehli
drobné úpravy. Vzhľadom na to,
že futbalové ihrisko sa nachádza
v katastrálnom území obce Dlhá
nad Oravou, začalo sa územné a
stavebné konanie na stavebnom
úrade obce Dlhá nad Oravou.
Pripravujú sa potrebné doklady
na stavbu šatní a dreveného prí- Chlebnickí futbalisti neoddystrešku a to, projektová doku- chovali ani počas zimy. Každý
mentácia a geometrický plán so utorok a štvrtok sa tréningovo
zameraním pozemku.
pripravovali v miestnej školskej
telocvični. Vyvrcholením zimnej
(mb) prípravy bolo priateľské stretnutie našich žiakov, mládeže a doJarná časť sezóny
spelých s priateľmi z poľskej
majstrovských fudružobnej obce Slopnice. Dňa
17. 3. 2012 sa o príjemne strávetbalových stretnutí
Futbalový oddiel pod vedením nú športovú sobotu postaral preTJ Tatran Chlebnice pokračuje v zident TJ Tatran Chlebnice Ján
jarnej časti sezóny 2011/2012. Z Bakoš spolu s trénermi Jozefom
technických príčin sa prvé Meľom, Františkom Priebojom,
stretnutia posunuli na mesiac Zdenom Nákačkom, Petrom
apríl. Prvý futbalový zápas sa Kantárikom a Romanom Spiodohral dňa 8. 4. 2012 v Krivej. šiakom. Zostavené tímy si zmeDružstvo našich žiakov prehralo. rali sily a umiestnenie bolo naRozpis jarných majstrovských sledovné. Prvé miesto získalo
stretnutí bude vyvesený na mužstvo dospelých zo Slopníc.
Úradnej tabuli obce Chlebnice.
Futbalistom želáme dobré
umiestnenie v tabuľke a divákom Dňa 11. 2. 2012 sa v Chlebnipríjemný športový zážitok.
ciach uskutočnil už 29. ročník
tradičného zimného športového
(mb)
podujatia „Chlebnický okruh“.
Počasie prialo. I keď teplota
Oravská liga
vzduchu o 8. hodine ráno, bola v
pretláčania rukou
Dňa 19. februára 2012 sa Chlebniciach na niektorých
v priestoroch miestneho kultúrne- miestach hlboko pod nulou, až
ho domu konalo prvé kolo tohto- mínus 15 °C. Počas celého dňa
ročnej Oravskej ligy v pretláčaní však bolo krásne slnečno. Účastrukou. V súťaži Kas PROF secu- níci boli zastúpení v rôznych verity liga dostávajú priestor zatiaľ kových kategóriách. Nechýbali
neregistrovaní súťažiaci. Abso- hostia zo susedných dedín
lútny víťaz jednotlivých kategórií a miest. Svojou početnou návsa bude môcť zúčastniť majstrov- števou nás potešili aj priatelia z
stiev Slovenska v armwrestlingu. poľskej družobnej obce SlopniSúperilo 29 súťažiacich. Pretláča- ce. Na svoje si prišli nielen
li sa ľavou aj pravou rukou. milovníci bežeckého lyžovania
V kategórii do 75 kg prvé miesta ale aj pešej chôdze. Bežecká
získali Peter Verníček a Štefan trasa je dlhá 25 km. Nachádzajú
Nevedel. V kategórii do 95 kg si sa na nej aj oddychové miesta,
na stupienok víťazov vystúpili kde je možnosť malého občersJozef Marmoľ a Jaroslav Verní- tvenia. Po jej úspešnom zvládček. V kategórii nad 95 kg zvíťa- nutí sa všetci zúčastnení mohli
zili Šimon Socha a Andrej Kuboš. občerstviť teplým guľášom,
ktorý sa podával v školskej
(ač) jedálni. Zahájenie celého podujatia sa konalo v miestnom kul-

Druhé miesto obsadilo družstvo
dorastu zo Slopníc. Na treťom
mieste sa umiestnil tím dospelých z Chlebníc. Počas zápasov bolo zabezpečené aj malé
občerstvenie. Sponzormi stretnutia boli: Obec Chlebnice, Urbariát obce Chlebnice, JHR Chlebnice, miestni podnikatelia Anton
Suľa, Pavol Prieboj a Pavol Sojčák. Najlepší hráči z troch družstiev žiakov boli odmenení.
(mb)

29. ročník Chlebnického okruhu

túrnom dome. Bolo spojené s
príjemnou ľudovou hudbou pod
vedením Ing. Jozefa Hajdúcha.
Tento rok bol náročný na prípravu trate, keďže na niektorých
miestach bolo veľa snehu. Bezpečnú trasu zabezpečil už tradič-

ne miestny turistický oddiel. Organizátorom „Chlebnického okruhu“ bol Obecný Úrad Chlebnice, Urbariát obce Chlebnice,
JHR - Chlebnice, v spolupráci s
miestnymi podnikateľmi.
(mb)

Zo
spomienok
starej
mamy
S príchodom prvých jarných
.
lúčov sa už od dávnych čias spájajú rôzne ľudové zvyklosti

rila a celú rodinu som nasýtila“

Keď sme prešli tento úsek,
slamu z Marmarieny sme na Vrchu zapálili. Potom sme spievali
krásne jarné piesne. Najčastejšie
sme si pospevovali tieto trávnice: „Zapadá slniečko za vysoké

hory, posielame pozdrav každá
svojmu šuhajovi. . . . Podúvaj vetríčku a na pravo obráť, pozdrav
mi na vojne milého nastokrát. . . . . Večer je už večer, už sa
zvečerieva, ešte do večera nájdem si frajera. “

a obyčaje. Aj v našej obci,
v minulosti prebiehali rôzne
tradície, ktoré dnes poznáme už
len z rozprávania našich starých
mám. Niektoré jarné zvyky našim čitateľom jedna z nich v nasledujúcom rozhovore priblížila.
V časoch vašej mladosti, v našej obci mal ešte tradíciu
ľudový zvyk „Vynášanie Marmarieny“. Znamenal privolávanie životodarnej jari a symbolizoval vynesenie zimy z
dediny. Mohli by ste nám ho
priblížiť?
Pred Veľkou nocou bolo
sedem nedieľ, ktoré sa v minulosti nazývali: Prvopôstná,
Okružľová, Hojaďuňďova, Marmarienová, Smrtná, Kvetná a
Veľkonočná. V časoch našej
mladosti na jar, na Marmarienovu nedeľu, sneh na
Úboči už zmizol. V tomto období sme si ako dievky a mládenci
zvykli zhotoviť Marmarienu.
Bola to postava ženy vyrobená
zo slamy, upevnená na drevenej
palici. Táto figúrka bola oblečená v peknom dedinskom
kroji. Mala podobu bábky zväčša až v životnej veľkosti. V tento deň sme v popoludňajších
hodinách, okolo pol druhej, vyšli
na Úboč. Tam už sneh nebol.
Prešli sme s Marmarienou od
Setísk až na Bysehy. Sprievod
dievok a mládencov si spieval
pieseň: „ Marmariena, Kyseľova
žena, kde si bola? a vyšnom
konci, v slamenom domci. Čo si
tam robila? Kravu som dojila,
mlieko som mútila, kašu som va-

Ako ste trávili kúpací pondelok
a šibací utorok?
V kúpací pondelok hneď ráno
zavčasu, už okolo šiestej hodiny,
chodili mládenci a mladí chlapi
kúpať dievky i mladé ženy.
Zvyčajne, keď prišli do dievkinho domu, už ju doma nenašli. Tá
bola i s kamarátkami niekde
schovaná. Na skrýšu dievčat sa
pýtali aj gazdu. Ten najskôr tajil,
potom sa im snažil aj trochu
poradiť, lebo aj on sám bol kedysi v podobnej situácii. Vopred
sa zvyklo dohodnúť, kde sa
spolu schovajú aj desať dievčat.
Mládenci ich hľadali až do tých

spolu hostila. Zabávali sa hodiny ráno.
v dome jednej z dievok, na Aké boli prvé jarné práce po
ktorom sa predtým spoločne do- zmiznutí snehu?
Oralo sa, sial sa ovos, jačmeň.
hodli. Potom harmonikár zahral
na veselú nôtu a mládenci od- Sadili sa zemiaky. Keď prišla
chádzali v dobrej nálade do ďal- sobota podvečer, bolo v dedine
šieho domu. Zvyčajne sa im veľmi veselo. Mládenci vydalo aj niečo na cestu, aby nevy- strájali kadejaké huncútstva. Čahladli, kým budú hľadať a kúpať stokrát zobrali vozy, pluhy
ďalšie dievky. Niekedy sa stalo, a brány z domov dievok a preže sa dievčatá skryli tak dobre, miestnili ich na druhý koniec
že ich mládenci nenašli a neokú- dediny. Takéto šibalstvá zvykli
pali. Prišlo im to však už pod- stvárať až do konca mája, kým
večer ľúto a samé povychádzali sa nepooralo. V pondelok ráno
z úkrytov a ukázali sa mláden- chodili otcovia dievok hľadať
zmiznutý riad. Vypytovali sa
com.
Po kúpacom pondelku nasledo- mládencov. Mali s tým veľa
val šibací utorok. V tento deň práce, oni im to nakoniec ale
dievčatá, tiež zvyčajne ráno vždy prezradili.
o pol šiestej, chodili vyšibať
(ač)
mládencov. Keď sme prišli do
domu, mládenec väčšinou ešte
spal v posteli. Tak sme ho Aktivity materskej
poriadne vyšibali prútenými palicami. Chodili sme šibať aj po- školy
obede, ale vtedy už boli mládenAj my deti z materskej školy
ci pripravení. Zhotovili si ešte sme sa snažili spríjemniť
väčšie korbáče, ako sme mali mrazivé dni našim vtáčikom.
my dievky. Vytvorili si tiež 7 až
Z odpadového materiálu sme
10 členné skupiny a keď nás pre nich zhotovili búdky, a aby
stretli, tiež nás začali šibať. Tak im bolo veselšie, aj sme ich
nám to vrátili a s úrokmi. Keď farebne ozdobili. Spoločne sme
sa stalo, že sa nám nedali vyši- sa naučili, že o prírodu sa treba
starať aj v zime. Spoločnými
silami sme napísali aj vlastnú
básničku.

Vtáčik v zime

V zime ťažko je každému,
aj vtáčiku bezbrannému.
My sa oň postaráme,
búdku mu prichystáme.
Tešíme sa spolu s ním,
že mu dáme do nej zŕn.

Aktívne sme sa zapojili i do
jarného upratovania v okolí
materskej školy. Deti zbierali
všetky zbytočné odpadky v jej
okolí, ale aj v potoku, aby mal
každý čisté životné prostredie.

Sprievod chlebnickej mládeže s figúrkov Marmarieny si väčšinou
pospevoval pieseň tohto znenia: "Marmariena Kyseľova žena. . . "

čias, kým ich nenašli. Keď sa im
to konečne podarilo, zobrali
vedro a hybaj s dievkami do potoka. Každú z nich obliali vedrom vody, aby vraj starými dievkami nezostali. Potom sa mládež

bať, tak sme ich aj vedrom vody
obliali. Večer bývala ľudová veselica. Niekedy bolo aj divadlo.
Hrávala sa väčšinou veselohra.
V celej dedine bolo veľmi veselo. Tancovalo sa aj do druhej

Magdaléna Furjelová, Mária
Špavrová, 5-6 roč. deti
materskej školy
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