Rozlúčková svätá
omša s naším
duchovným otcom

Chlebnický chlebíček
- festival nášho
kultúrneho dedičstva

„Deň plný detského
úsmevu“ prebiehal
už po štvrtýkrát

Zo spomienok starej
mamy

akladanie s odpadmi

V minulom roku sme Vás na
stránkach tohto nášho spravodaja informovali o zmenách pri
zbere a separovaní odpadov
v našej obci. Po roku chceme
tieto zmeny zhodnotiť a zároveň informovať obyvateľov našej obce o pripravovaných novinkách v oblasti zberu a separácie odpadov v našej obci.
Na úvod treba poznamenať, že
téma odpadov netrápi len našu
obec. Každá obec odpadom
a ich triedeniu venuje značnú
pozornosť, pretože odpadov rapídne pribúda a nakladanie
s nimi dosť veľkou mierou zaťažuje obecné rozpočty. Poplatky
za odpady, ktoré sa vyberú
od obyvateľov obce a podnikateľských subjektov pôsobiacich
v obci, ktoré by mali pokrývať
všetky náklady spojené s odpadmi, nestačia a obce musia na nakladanie s odpadmi ešte doplatiť
menšie či väčšie čiastky z iných
príjmov, alebo obce postupne
zvyšujú poplatky za odpady.
Keďže obidve riešenia zbytočne
zaťažujú peňaženky obyvateľov
resp. obecnú kasu, v našej obci
sa zaoberáme možnosťami, ako
zlepšiť celý systém zberu
a triedenia odpadu. Z tohto dôvodu by sme Vás chceli oboznámiť so zámerom nakladania
s odpadmi v našej obci v nasledujúcom období.
Prvoradou snahou je zníženie
množstva odpadu vyvážaného
na skládku (kuka nádoby a veľkokapacitné kontajnery) a zameranie sa na triedenie tohto odpadu (papier, plasty, elektroodpad,
kovy a pod.). Môžeme sa o to
pokúsiť spoločnými silami a to
tak, že obyvatelia obce odpad
doma vytriedia a obec zabezpečí:
1-2 krát mesačne zber a zvoz
PLASTOV a ELEKTROODPA-

Oznam o návštevách
detskej lekárky

Pani doktorka MUDr. Elena
Bohušová navštívi detskú poradňu v nasledujúcich dňoch:
15. august, 5. september, 19. september, 3. október, 17. október
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)

10 rokov medzinárodnej spolupráce

DU od rodinných domov
na zberné miesto v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva,
zber SKLA do 1 100 litrových
kontajnerov
rozmiestnených
v obci, prednostne pri obchodných prevádzkach,
zber PAPIERA organizovať
prostredníctvom
Základnej
školy v Chlebniciach,
zber KOVOVÉHO odpadu na
určené zberné miesto v areáli
bývalého poľnohospodárskeho
družstva,
veľkoobjemový odpad (okná,
nábytok a pod.) voziť na určené
zberné miesto v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva,
kde sa rozoberie a vytriedi.
Ďalšou snahou je zníženie počtu neúčelne zaplatených vývozov kuka nádob. Za vývoz každej 110 litrovej kuka nádoby
obec zaplatí 1,95 € a to bez
ohľadu na to, či je nádoba plná
alebo skoro prázdna. Za nádobu
je považované aj každé vrece
položené vedľa nádoby. Zámerom našej obce je, aby sa platilo
za vývoz naplnených nádob
a nie prázdnych. Uvažujeme nad
možnosťami a spôsobmi označovania kuka nádob určených na
vývoz. Zároveň sú v obci postupne rozmiestňované aj 1 100
litrové kontajnery na domový
odpad, ktoré by sa prednostne
napĺňali a vyvážali, nakoľko
cena za vývoz takéhoto kontajnera je len 6,40 €, čím by sme
mohli dosiahnuť úspory za vývoz odpadov.
Samozrejme po určitom sledovanom období bude potrebné
vyhodnotenie našich zámerov,
zameraných na úsporu finančných prostriedkov obce.
(OÚ)

Oznam obecného
úradu

Dňa 22. 10. 2002 starosta obce
Chlebnice Jozef Strapec podpísal
dohodu o spolupráci medzi našou obcou Chlebnice a partnerskou gminou Słopnice. Cieľom
dohody je nadviazanie vzájom-

ktorí boli prvými priekopníkmi
tejto našej spolupráce. Veď ich
prvé priateľské stretnutia s poľskými partnermi sa uskutočňovali ešte za éry socializmu.
V súčasnosti si tradičný febru-

nej spolupráce medzi obcami na
úrovniach samosprávy, spoločensko-kultúrnej,
osvetovej,
športovej, hospodárskej, rozvoja
turizmu. Okrem toho sa partnerské obce zaviazali spolupracovať
na vypracovaní spoločných
programov spolufinancovaných
z fondov Európskej únie.
V roku 2012 si pripomíname už
jubilejné - 10. výročie našej vzájomnej spolupráce. Pri ohliadnutí
sa na toto obdobie je potrebné
skonštatovať, že naša spolupráca
nemá len „formálny“ charakter,
ale postupne sa aktívne rozvinula
do viacerých oblastí nášho života.
Najrozsiahlejšou je spolupráca
našich základných a materských
škôl, kde aj za využitia finančných prostriedkov Európskej
únie, dochádza už k pravidelným
návštevám a výmenným pobytov
žiakov, pri ktorých deti bližšie
spoznávajú kultúrne a spoločenské dejiny i súčasnosť našich
susedných národov.
V aktivite nezaostávajú ani
chlebnickí hasiči. Každoročne
pripravujú so svojimi partnermi,
"stražákmi zo Słopníc", spoločné
hasičské cvičenia a podieľajú sa
i na tradičných slávnostných
podujatiach, organizovaných našimi obcami.
Nesmieme zabudnúť ani na našich turistov, či futbalistov. Áno,
boli to práve chlebnickí turisti,

árový chlebnický okruh ani
nedokážeme predstaviť bez návštevy našich hostí z Poľska,
vďaka ktorým okruh získal aj
medzinárodný charakter. S obnovením činnosti našich futbalistov sa opätovne oživuje aj táto
športová oblasť našej spoločnej
spolupráce.
Na rozvoji nášho spoločenského a kultúrneho života sa
priamo, či nepriamo podieľajú
i ostatní obyvatelia, počnúc hudobníkmi, spevákmi, tanečníkmi, cez ľudových umelcov
a remeselníkov, nevynímajúc vrcholných predstaviteľov samospráv i rôznych organizácií
a miestnych zložiek –
starostovia obcí, poslanci obecných zastupiteľstiev, riaditelia
škôl, predsedovia združení a
miestnych organizácií, ktorí svojou veľkou snahou a odhodlaním
doviedli túto medzinárodnú
spoluprácu na dnešnú širokú a
plodnú úroveň.
Avšak netreba zaspávať na
vavrínoch, nájdu sa ešte oblasti,
po ktorých by sa oplatilo „hodiť
očkom“ – zatiaľ sme ešte nezaznamenali žiadnu medzinárodnú
slovensko-poľskú svadbu. Možno by nebolo od veci podniknúť
niečo spoločné aj v poľnohospodárskej, či podnikateľskej oblasti.

Občania obce Chlebnice si na
obecnom úrade majú možnosť
zakúpiť lacnejšie poukážky do
Aquaparku AquaRelax Dolný
Kubín. Cena jedného lístka je
5,50 eur. Je v nej zahrnutý jeden
3-hodinový vstup do plaveckého bazéna a „vodného sveta“
s vodnými atrakciami.
(OÚ)
Futbalové stretnutie medzi obcou Chlebnice a Slopnice.

(mm)

UZESEIA z 10. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 3. mája 2012

UZESEIE č. 10.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Jána Bakanca
a Magdalénu Janíkovú za overovateľov zápisnice z 10. riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZESEIE č. 10.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program
rokovania 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

predpisov, vyhlasuje deň
konania voľby hlavného kontrolóra Obce Chlebnice na deň
7. 6. 2012 o 18:00 hodine; voľba
sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva v budove
Obecného úradu v Chlebniciach,
v kancelárii starostu obce,
c.) schvaľuje komisiu na otvorenie obálok a posúdenie splnenia predpísaných náležitostí pre
voľby hlavného kontrolóra obce
Chlebnice v zložení starosta obce Ing. Milan Maxoň a pracovníci Obecného úradu v Chlebniciach
Elena
Černotová
a Mgr. Helena Meľová.

UZESEIE č. 10.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom UZESEIE č. 10.4.:
zastupiteľstvo
zriadení, v znení neskorších Obecné
predpisov, určuje dĺžku pracov- v Chlebniciach schvaľuje zakúného času hlavného kontrolóra penie a osadenie dopravného
obce Chlebnice v trvaní 3 hodi- značenia na miestnych komuniny týždenne a deň nástupu do káciách, na základe podmienok
a požiadaviek príslušného dopráce 1. 7. 2012,
b.) v zmysle § 18a ods. 4 zá- pravného inšpektorátu, Úradu
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom pre cestnú dopravu a pozemné
zriadení, v znení neskorších komunikácie a Správy ciest Ži-

UZESEIA z 11. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 7. júna 2012
UZESEIE č. 11.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Alojza Meľu a
Ondreja Mičáňa.
UZESEIE č. 11.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program
rokovania 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZESEIE č. 11.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach, v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších
predpisov, volí paní Helenu Šuttovú za hlavného kontrolóra obce Chlebnice na dobu 6 rokov od
1. 7. 2012.
UZESEIE č. 11.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje bez výhrad záverečný účet Obce Chlebnice za
rok 2011,
b.) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie Obce
Chlebnice,
c.) schvaľuje použitie prebytku
v sume 91 035,00 €, zisteného

podľa stanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného
fondu.
UZESEIE č. 11.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach nesúhlasí s prevádzkovaním stávkového terminálu
na území obce Chlebnice v prevádzke Pohostinstvo Pavol Sojčák, Chlebnice č. 114.
UZESEIE č. 11.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje jednorázový
finančný príspevok v sume
200,00 € pre Katarínu Spišiakovú, ktorý je určený na nákup
základných
stravovacích
a hygienických potrieb pre
maloleté deti.
UZESEIE č. 11.7.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje zámer predaja
hnuteľného prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce
Chlebnice, a to nákladného
motorového vozidla LIAZ.
UZESEIE č. 11.8.:

linského samosprávneho kraja.

ných výdavkov na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov
mimoriadnej situácie.

UZESEIE č. 10.5.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje uzatvorenie zmluvy o spolupráci UZESEIE č. 10.7.:
zastupiteľstvo
so spoločnosťou AQUA KU- Obecné
BÍN, s. r. o. Dolný Kubín, v Chlebniciach berie na vedomie
informácie:
v zmysle predloženého návrhu.
o miestnej komunikácii a inžinierskych sieťach v časti BAHUZESEIE č. 10.6.:
Obecné
zastupiteľstvo ROVO,
o vlastníckych vzťahoch a vyv Chlebniciach
a.) berie na vedomie informá- týčení hranice pozemkov na
ciu o realizácii opatrení chlebnickom športovom areáli
na ochranu pred povodňami (futbalové, asfaltové a multia riešenia následkov mimoriad- funkčné ihrisko).
nej situácie podľa § 50j zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
a
o schválení príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
týchto opatrení,
b.) schvaľuje finančné zabezpečenie realizácie opatrení
na ochranu pred povodňami
a riešenia následkov mimoriadnej situácie,
c.) schvaľuje financovanie vo
výške 5% z celkových oprávne-

Obecné zastupiteľstvo v Chleb- ného obstarávania.
niciach
UZESEIE č. 11.11.:
a.) schvaľuje spoločnosť Pyro- Obecné zastupiteľstvo v Chlebkomplex, s.r.o., IČO: 36421901, niciach berie na vedomie
Štefánikova 264/30, Námestovo, zriadenie komisie na kontrolu
PSČ: 029 01, na dodanie mate- splnenia podmienok účasti a vyriálu podľa rozpisu, v rámci hodnotenie ponúk na predmet
projektu „Materiálno-technické obstarávania „Rekonštrukcia
dovybavenie Dobrovoľného ha- mosta“ zadávaným podprahosičského zboru v Chlebniciach“, vým postupom na stavebné
b.) poveruje starostu obce na práce v zložení: predseda Jozef
uzatvorenie zmluvy na dodanie Šutta a členovia Ján Bakanec,
materiálu so spoločnosťou Pyro- Ondrej Mičáň a Ing. Jozef Kubakomplex, s.r.o., IČO: 36421901, la.
Štefánikova 264/30, Námestovo, UZESEIE č. 11.12.:
PSČ: 029 01.
Obecné zastupiteľstvo v ChlebUZESEIE č. 11.9.:
niciach schvaľuje vykonanie poObecné zastupiteľstvo v Chleb- vinného prieskumu územného
niciach
plánu obce Chlebnice v zmysle
a.) schvaľuje Tomáša Mintála, § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976
IČO: 32258747, Dlhá nad Ora- Zb. v znení neskorších predpivou 233, na vykonávanie staveb- sov.
ného dozoru pri rekonštrukcii UZESEIE č. 11.13.:
mosta a oporného múru na vy- Obecné zastupiteľstvo v Chlebšnom konci v Chlebniciach,
niciach schvaľuje plat starostu
b.) poveruje starostu obce na obce Chlebnice s účinnosťou od
uzatvorenie zmluvy na vy- júna 2012 vo výške zverejnenej
konávanie stavebného dozoru v zmysle § 4 ods. 9. zákona
s
Tomášom
Mintálom, č. 253/1994 Z. z. o právnom poIČO: 32258747, Dlhá nad Ora- stavení a platových pomeroch
vou 233.
starostov obcí a primátorov
UZESEIE č. 11.10.:
miest, v znení neskorších predObecné zastupiteľstvo v Chleb- pisov.
niciach schvaľuje Smernicu
č. 1/2012 o postupe obce Chleb(OÚ)
nice pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou v rámci verej-

Spoločenská
rubrika

Chlebnický chlebíček - festival
nášho kultúrneho dedičstva

arodili sa:
Karin Šuffáková 09.04.2012
Samuel Kurčinka 13.04.2012
Ondrej Špavor 30.04.2012
Adam Kantár 21.05.2012
Vitajte medzi nami!
Uzavreli manželstvo:
Tomáš Janík a Barbora Suľová
21.04.2012
Marek Kyrcz a Lucia
Šnapková 28.04.2012
Pavol Suľa a Lucia Kyselicová
12.05.2012
Ján Kyčina a Marcela
Bakošová 19.05.2012
Martin Hudec a Lucia
Červeňová 26.05.2012
Anton Ďuroň a Katarína
Oršuliaková 02.06.2012
Rudolf Hasík a Dominika
Martišová 09.06.2012
Gratulujeme mladomanželom!
Rozlúčili sme sa:
Anton Hajdúch (78) 6.04.2012
Jozef Červeň (60) 2.05.2012
Štefka Justín (77) 2.05.2012
Šuttová Janka (70) 15.05.2012
Radúchová Justína (67)
30.05.2012
Strážnická Monika (83)
22.06.2012
Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
Jubilanti
50 rokov
Hajdúchová Anna č.284
Mičáňová Milena č.154
Čižmárová Mária č.97
Hudec Jozef
č.447
Mores Ján
č.348
Kadučáková Helena č.221
Ťapajna Miroslav č.435
60 rokov
Domáňová Natália č.128
Janíková Mária č.400
Strážnický Milan č.438
Spišiak Ondrej č.331
Šuttová Adela č.351
Ťapajnová Helena č.353
Stacherová Mária č.233
70 rokov
Mičáň Jozef
č.160
Štefková Annastázia č.33
Všetkým jubilantom prajeme
veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania.

Kultúrno-spoločenské podujatie Chlebnický chlebíček prebiehalo v našej obci už po ôsmykrát. Obecné slávnosti, ktoré
boli tento rok spojené s výstavou tradičných poľnohospodárskych a remeselných náradí, sa konali v dňoch 16. - 17.
júna 2012.
Oficiálny program sa začal
v sobotu 16. júna 2012 o 17:00
hodine slávnostnou svätou omšou pri kaplnke Fatimskej Panny
Márie v Malatinskom. Sv. omšu
celebrovali páter František Kantár a duchovný otec vdp. Michal
Hunčaga. Okrem miestnych veriacich a pútnikov z blízkeho
okolia sa jej zúčastnili aj hostia
z poľskej družobnej obce Slopnice.
Program pokračoval otvorením výstavy v priestoroch
miestnej základnej školy a v
obecnom parku, ktorá bola tento
rok zameraná na kováčstvo a
poľnohospodárstvo. Všetci hostia i miestni občania sa mohli
pokochať nad krásou miestnej
remeselnej tvorby. Pod farskou
pivnicou bola umiestnená mláťačka, ktorú ponúkol na výstavu
Jozef Šutta. Ďalšie predmety,
pracovné nástroje na expozíciu
ponúkli Ján Janík, Peter Šuffák,
Pavol Hajdúch, Benedikt Suľa,
Alfonz Staš, Jozef Meľo,
Margaréta Brunčáková, Magdaléna Janíková a iní. Svoju tvorbu prezentovali Pavol Hajdúch,
Benedikt Suľa, Ján Janík, Jozef
Meľo, a mnohí ďalší. Neskôr sa
všetci návštevníci, domáci i hostia mohli zabaviť pri krásnych
ľudových piesňach za doprovodu harmoník na ľudovej veselici
v kultúrnom dome. Zahrala tam
aj miestna hudobná skupina
POK- ROCK. Zabáva trvala do
polnoci.

V nedeľu, 17. júna 2012, pokračoval program v kostole o
10:00 hodine slávením slávnostnej svätej omše, ktorú zdobil
svojím spevom miestny chrámový zbor Nanebovzatej Panny
Márie. Zúčastnili sa jej aj krojované dievčatá, ženy a muži z
Chlebníc, šermiari, hasiči,
poľovníci a hostia z družobnej
poľskej obce Slopnice. Po svätej
omši pokračovala výstava s prezentáciou remesiel v miestnej
základnej škole.
Kultúrny program, ktorý už
tradične prebiehal na pripravenom pódiu na školskom dvore,
otvoril starosta Chlebníc Ing.
Milan Maxoň o 14:00 hodine.
Vo svojom príhovore privítal
hostí, účinkujúcich a všetkých
návštevníkov
Chlebnického
chlebíčka. Poprial im neopakovateľný kultúrny zážitok
a príjemnú zábavu.
V kultúrnom programe vystúpili deti z miestnej materskej
školy, folklórna skupina Základnej školy s materskou školou
Chlebnice, „slávici“ Základnej
školy s materskou školou Chlebnice, študenti Základnej umeleckej školy Chlebnice a Základnej
umeleckej školy Nižná, súbor
„Včielka“ z Chlebníc pod vedením kantora Františka Suľu a
ženská folklórna skupina
z Chlebníc. Taktiež sa na tomto
kultúrnom podujatí prezentovali

súbory z poľskej obce Slopnice:
detská folklórna skupina „Malí
Slopniczian“, dychová kapela
a detská skupina moderného
tanca. Potlesk divákov si zaslúžili aj ľudová hudba Andreja
Sládkoviča z Krupiny, rodák
Alojz Furjel z Vrútok a folklórny súbor „Pod ostrým vrchom“
z Dlhej nad Oravou.
Popri sledovaní jednotlivých
vystúpení si všetci návštevníci
mali možnosť pochutnať na grilovaných mäsových dobrotách.
V obecnom parku boli umiestnené dva grily. Chlebnický gril
obsluhovali Zdeno Mudroň a
Ondrej Špavor. Poliaci ponúkali
vlastné občerstvenie a špeciality. Zabezpečili si vlastnú obsluhu grilu. Deti sa tu tiež mali
možnosť povoziť na koníkoch.
Mohli si vyskúšať aj šermovanie, ktoré im predviedol miestny
umelecký kováč a šermiar Ján
Janík s hosťami Štefanom Nitrianskym a Matejom Slovíkom.
Tí tu ukázali aj svoje kováčske
umenie. Chlebnické dievčatá
v krojoch ponúkali hostí chutnými medovníčkami. Naši poľskí
priatelia zo Slopníc obdarúvali
návštevníkov rôznymi suvenírmi.
Jedným z hlavných poslaní
Chlebnického chlebíčka je vyjadrenie vďaky Nebeskej matke
Panne Márii za ochranu našej
farnosti v období druhej sv. vojny. Naši predkovia postavili kaplnku, my z vďaky organizujeme už VIII. ročník tohto krásneho kultúrneho podujatia.
Pomáha nám na chvíľu sa pozastaviť, stretnúť sa, kultúrne sa
obohatiť. Je festivalom bohatého
kultúrneho dedičstva, ktoré nám
s láskou odovzdali rodičia a starí
rodičia. Nech je našou spoločnou túžbou zachovať si toto
nádherné posolstvo našich otcov. Brazílsky arcibiskup, teológ Helder Camara, povedal:

„ Keď túži jeden človek, ostáva
to len túžbou. Ak budeme túžiť
všetci spoločne, bude to počiatok novej skutočnosti. “
(ač)

Rezbár Pavol Hajdúch zhotovil
relikviár Svätého Otca Jána Pavla II.

Pavol Hajdúch sa umeleckému
rezbárstvu venuje už mnohé
roky. Jeho tvorba krášli steny i
predsiene mnohých známych
i obyčajných ľudí. Medzi jeho
posledné a určite najcennejšie
práce patrí relikviár Svätého
Otca Jána Pavla II. achádza
sa vo františkánskom kostole sv.
Jozefa v Prešove. Je umiestnený
na bočnom oltári, kde bude natrvalo uložený. Dňa 19. mája
2012 sa Pavol spolu s rodinou
a veriacimi z Chlebníc zúčastnil
aj votívnej sv. omše za účelom
umiestnenia relikviára s relikviou krvi Jána Pavla II. v spomínanom kostole. Sv. omšu celebroval prešovský arcibiskup,
vladyka Ján Babjak, najvyšší
predstaviteľ, metropolita gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Pri tejto príležitosti sme s ním
uskutočnili nasledovný rozhovor.

Kedy si sa začal venovať tejto
umeleckej činnosti?
K rezbárstvu som sa dostal
skoro náhodou. Vyrezal som
dcére do školy koníka. Vtedy
navštevovala prvý stupeň základnej školy. Dostal sa až na
medzinárodnú súťaž do Poľska.
Ku práci s drevom sme mali
v mojej rodine vždy blízko.
Otec bol debnár. Bol skutočne
majstrom svojho remesla. Starý
otec plietol košíky.
Čo ťa priviedlo k tomu, aby si
v tvorbe pokračoval. Ako
pracuješ?
Mal som chuť pracovať
s drevom, meniť ho, dávať mu
rôzne podoby. Cítil som a stále
cítim veľkú podporu od svojej
rodiny. Keď pracujem, tak nesledujem čas. Veľakrát ma manželka nájde v dielni aj po polnoci. Väčšinou mám nejakú
predlohu. Zväčším si ju, prekreslím a práca sa môže začať.

ašu obec chránia tvoje dve
sochy patróna všetkých hasičov, sv. Floriána. Ako si sa dostal k nápadu vyrezať z dreva
a neskôr vytesať z kameňa sochu tohto svätca?
Trikrát sme vyhoreli. Vtedy sa
v mojej hlave zrodila myšlienka
zhotoviť sochu sv. Floriána. Vyrezával som ju pre seba. Nakoniec skončila umiestnená vo
vchode do obecného úradu. Je
tam už takmer 10 rokov. Druhá
socha sv. Floriána je z vápenca.
Minulý rok bola osadená do
vchodu hlavnej prístupovej
cesty do kostola, „nižniarskeho
žáru“. Veľmi ma mrzelo, keď
bola pôvodná socha svätca z farnosti pred niekoľkými rokmi odcudzená. Bola to moja prvá
práca s kameňom. Môj veľký
sen sa stal skutočnosťou.
Čo bolo ešte tvojím veľkým
snom?
Túžil som zhotoviť fujaru.
Bola to pre mňa výzva. Prvú fujaru som robil skoro rok. Takmer trištvrte roka mi trvalo, kým
som jej vdýchol hlas. Veľmi mi
pomohli aj rady od rôznych majstrov, hlavne od Ing. Kamenského z Nižnej.

Kedy sa ti najlepšie pracuje?
Musím povedať, že v časovej
tiesni sa mi robí najlepšie. Niekedy pracujem aj v noci. Taktiež
by som sa chcel poďakovať
mojej manželke, rodine. Dcéry
sú moje najlepšie kritičky. Dávajú mi konštruktívnu kritiku,
čo mi pri tvorbe veľmi pomáha.
Celý náš dom žije mojou
prácou. Taktiež by som sa chcel
poďakovať za dlhoročnú pomoc
pri práci aj Jankovi Pavolkovi.
Aký je tvoj najmilší výtvor?
Určite to je relikviár Svätého
Otca Jána Pavla II. Má podobu
Svätého Písma, ktoré vyzerá
akoby v ňom listoval vietor. Je
na ňom nápis „Totus Tuus“, čiže
„Celý Tvoj“, čo bolo apoštolským mottom Svätého Otca, vyjadrením jeho lásky k Nebeskej
matke Panne Márii. O tom, že
v Prešove hľadajú rezbára na
relikviár, som sa dozvedel prostredníctvom panej pracujúcej
v Zrne, v Trstenej. Tak som sa
dostal k bratom františkánom
z Prešova. Oboznámili ma
s tým, v akej podobe by mal byť
relikviár zhotovený. Musím povedať jedno, bola to pre mňa
veľká česť, pocta. Celá kniha je
vyrezaná z lipového dreva.
V budúcnosti by mala byť ešte
obalená zlatom. Je pokrytá bezfarebným lakom.
Kto ťa povzbudil pri tvojich
začiatkoch?
Veľmi ma povzbudila dôvera
v moju prácu a tvorbu, ktorú mi
vyjadril duchovný otec vdp. Rudolf Varhol. Veľmi si cením
publikácie o majstrovi Pavlovi
z Levoče, ktoré mi daroval. Dodalo mi to vieru vo svoje vlastné
schopnosti.
Ďakujeme za rozhovor
a prajeme veľa zdravia a síl do
ďalšej tvorivej práce.
(ač)

Poďakovanie za
Chlebnický chlebíček
Obecné slávnosti našej obce
mohli aj tento rok prebehnúť
vďaka organizátorom, sponzorom, účinkujúcim, návštevníkom a všetkým nadšencom pre
„Chlebnický chlebíček“, ktorí
akoukoľvek formou pomohli k
dobrému priebehu tohto krásneho kultúrneho podujatia.
Organizátor obec Chlebnice
ďakuje poslancom obecného
zastupiteľstva a spoluorganizátorom-Základnej škole s materskou školou v Chlebniciach,
Farskému úradu Chlebnice,
Poľovníckemu združeniu Háj,
Dobrovoľnému
hasičskému
zboru v Chlebniciach, Pozemkovému spoločenstvu - Urbariátu obce Chlebnice, Svojpomocnému družstvu samostatne
hospodáriacich roľníkov v
Chlebniciach i sponzorom: Ján
Šľachta- stavebná činnosť, Autoservis Anton Suľa, Pavol
Prieboj- Quattrogas, Ján Bakoš
(Malatinské).
Zároveň by sme sa chceli
poďakovať našim poľským
priateľom z družobnej obce
Slopnice. Svojimi vystúpeniami
obohatili nedeľný kultúrny
program. Všetci návštevníci podujatia si mohli pochutnať na
ich gurmánskych špecialitách a
odchádzali domov obdarovaní
krásnymi suvenírmi pri príležitosti 10. výročia našej slovensko- poľskej spolupráce.
Organizácia takéhoto kultúrneho podujatia nie je jednoduchá záležitosť. Pri zostavení
programu pomáhali aj samotní
zakladatelia a dlhoroční organizátori tejto akcie: duchovný
otec vdp. Michal Hunčaga, Pavol Hajdúch, bývalý riaditeľ ZŠ
s MŠ Chlebnice Mgr. Anton
Domáň a Ján Janík. Starosta obce Ing. Milan Maxoň spolu s
pracovníčkami obecného úradu
Helenou Meľovou a Elenou
Černotovou organizovali a zabezpečovali pohostenie poľských hostí a účinkujúcich. Poslanci obecného zastupiteľstva
zodpovedali za priebeh celého
podujatia.
Nech nás Chlebnický chlebíček živí po duchovnej aj telesnej stránke a pohladí nám dušu i
oči aj nasledujúcich ročníkoch.
JozefŠutta
poslanec OZ

Spomienky duchovného otca Michala
Duchovný otec, Michal Hunčaga, prišiel do Chlebníc ako pätnásty správca farnosti. Narodil
sa 11. januára 1964. Jeho rodiskom bolo Medzibrodie nad Oravou. Po páde komunizmu,

Chlebníc a ľudia sa dozvedeli,
že nejem mäso, báli sa, že čo mi
dajú jesť. (smiech) Ale Danka
Spišiaková sa o mňa príkladne
starala. Patrí jej vďaka.

Duchovný otec vdp. Michal Hunčaga pri vysluhovaní sviatosti
birmovania.

v roku 1990, nastupuje na štúdium v Spišskej Kapitule. V Trstenej začína pôsobiť ako kaplán
17. júla 1995. O dva roky neskôr
je povolaný otcom biskupom,
aby sa stal duchovným otcom
farnosti Chlebnice. Tu prichádza
1. júla 1997 a stáva sa naším
kňazom. Duchovný otec Rudolf
na to spomína takto: „Dňa 17.
júna 1997 som začal z budovy
fary postupne vyprázdňovať izby a nábytok. Začal som ich odvážať na Dlhánsky chotár, do
prázdneho domu č. 343. Prvého
júla 1997 prišiel nový správca
farnosti a večer o 17:30 sme
slúžili spolu jeho prvú svätú omšu v našej farnosti.“

Kedy ste navštívili prvýkrát
Chlebnice? Kedy ste sa dozvedeli, že sa stanete naším duchovným otcom?
Chlebnice som prvýkrát navštívil ako trstenský kaplán
v roku 1996 na sviatok Nanebovzatej Panny Márie. Vtedy
som tu kázal na odpustovej slávnosti. Panna Mária ma sprevádzala po celé roky, ktoré som tu
prežil.
O tom, do akej farnosti idem,
som bol informovaný na májovej rekolekcii. Ako duchovný
otec som prišiel do Chlebníc, 1.
júla 1997. Bol som prekvapený,
lebo Chlebnice som poznal pomerne málo. Od odpustu však
ľudia vraveli, že idem tu. A vyKedy ste sa rozhodli pre kňazvraveli mi to. (smiech) Odvtedy
ské štúdium na seminári?
mi však dedina a ľudia prirástli
Vážne rozhodnutie padlo asi k srdcu. Stali sa mojím domov druhom alebo treťom ročníku vom.
na strednej škole v Istebnom.
Keďže bol komunizmus, na Čo vás prekvapilo, keď ste
kňazstvo som musel čakať 7 prišli?
rokov. Tri roky som pracoval Prvá vec, čo ma prekvapila
v Istebnom a štyri roky bolo, že som prišiel do starej
v Širokej.
a prázdnej fary. Čakal na mňa
zaprataný dvor, drevená veranda
Kto vás podporoval najviac?
a dlh kvôli stavbe organu. Bolo
Podporoval ma otec, keďže treba každý mesiac splácať po
mama zomrela, keď som bol 50 000 Sk. Okrem toho bol ešte
dieťa. Otec bol veľmi rád. Vždy ten veľký dlh, ktorý robil viac
ma napomínal: „Netráp tých ako pol milióna korún. Vedel
Chlebničanov.“ Inak som sa so som, že ak sa organárom nevyštúdiom trápil sám. Finančne ma platí pláca, práca nebude pokrapodporila babka Mária Gajdošo- čovať ďalej. Urobili sme medzi
vá. Bola bývalou farskou gazdi- sebou dohodu, že im budem vynou, nemala deti a bola vdova.
plácať každý mesiac peniaze, ale
oni mi za to musia zahrať vždy
Kedy ste sa rozhodli stať sa ve- na ďalších nových píšťalách.
getariánom a nejesť mäso?
O stavbe organu som najprv neRozhodol som sa tak v posled- vedel nič. No keď sa kolaudácia
ný ročník štúdia na Spišskej skončila, tak som o organe vedel
Kapitule. Keď som prišiel do všetko. Mal som to naštudované

tak ako samotní stavitelia. Teraz konala, bola až po ôsmich
som to zasa zabudol. (smiech) rokoch, v roku 1998. Zúčastnili
Povedali o mne, že sa ešte ne- sa jej už pracujúci mladí ľudia.
stretli s takým kňazom, čo by sa Birmovancov bolo veľa, až 159.
Najstarší boli narodení v roku
tak zaujímal o organ ako ja.
Bola to náročná práca. Mali 1972 a mali 26 rokov. Bola
sme veľké dlhy. Ale v roku s nimi najlepšia príprava. Brali
1998 bol organ skolaudovaný. to veľmi zodpovedne.
Povedal som si: „Organ bude Prvý pohreb, ktorý som odv jeseni hotový.“ Iba Paľko slúžil, bol pohreb Ondreja Meľu,
Prieboj mi povedal: „Pán farár, ktorý nešťastne zahynul.
tomu neverí nikto v Chlebni- Prvá svadba, bola svadba Majciach, iba vy.“ Na veľké poču- ky Stašovej a Julka Adamca.
dovanie mnohých, organ sa Klaudia Ťapajnová, Andrej Klocháň a Renáta Klocháňová boli
v daný čas aj dokončil.
Mrzí ma, že ten, ktorý vdýchol prvé deti, ktoré som pokrstil.
dušu organu, Jožko Bednár, zo- Prvý, kto ležal v smútočnej
mrel. Nemôžem zabudnúť ani miestnosti, bola gazdinka duna Janka Nekála a bratov Muš- chovného otca Rudolfa, Anna
kovcov. Patrí im tiež veľká vďa- Garajová.
ka. Majú najväčšiu zásluhu na
Učili ste aj náboženstvo?
tom, že organ hrá.
Náboženstvo som učil hneď od
Druhá vec, čo ma zaujala, bola začiatku. Bolo to okolo 10-11
nesmierna ochota obecného úra- hodín do týždňa. Prvý stupeň mi
du (vtedy bol starostom Jožko pomáhala odučiť rehoľná sesStrapec), farnosti a všetkých ve- trička Andrea Červeňová.
riacich, ktorí chceli zariadiť farský úrad. Okrem kancelárie Mohli by ste si zaspomínať na
nebolo na fare nič. Ujo Kapčák roky vášho pôsobenia v Chlebmi požičal varič. Teta Ligošová nicicach? Aké zmeny sa vo farzapožičala posteľ a riad mi nosti udiali?
nechal duchovný otec Rudolf. Odvtedy ako som prišiel, bol
Keď som odišiel do Londýna, problém s čítaním na svätej omChlebničania proti mojej vôli ši. Tak som v roku 1998 zaurobili na fare krásnu novú palu- viedol osem skupín. Čítajúcimi
boli muž a žena, a tak je to aj
bovku.
Tretia vec, čo ma príjemne za- dodnes. V tomto roku sa upravoskočila, bola práca s mládežou. vala a izolovala aj farská pivniJanka Škrabalová-Meľová, Han- ca. Premenila sa na pastoračné
ka Zuberová a Hanka Stašová centrum pre deti a mládež. No
zorganizovali deťom tábor v Zu- trápil nás stále viac ako polmiberci. Veľmi som sa tešil ich ak- liónový dlh organu.
tívnej práci s mladými. Po dohode so starostom JožV Chlebniciach som sa prvýkrát kom Strapcom a s obecným úrastretol aj s miništrovaním-asis- dom sa začala stavať aj smútočtenciou, ktorú mi zanechal du- ná miestnosť a sociálne zachovný otec Rudolf a so sláve- riadenia. Opravili sa múry
a upravili hospodárske budovy
ním prvej nedele.
na sklady.
Myslím si, že s Božou pomoAko ste začali rekonštruovať
cou a vierou sa dá všetko zvládfaru?
Hneď v to prvé leto, sa začalo nuť. Rok 1998 bol veľmi plodný
čistiť okolie kostola. Deti chodi- na prácu. Veľa sa toho vybudoli na brigádu. Boli usilovné ako valo.
mravce. Klčovali pne a hrabali Kvôli veľkému vyrušovaniu
mali mládenci do 20 rokov zátrávu.
Prvá vec, čo sa urobila, bolo kaz vstupu na chór. Pomohlo to.
zateplenie povaly kostola. Maj- Uvedomili sa a začali sa poriadstrom tam bol Ľudovít Štrbka. ne správať. Ináč mohli sedávať
Provizórne sme to upravili. Po- iba vpredu, v laviciach.
máhal starosta Jožko Strapec a Tohoročné Vianoce boli pre
Chlebničanov iné. V kostole
aktivační pracovníci.
Potom nasledovala oprava mú- bolo prvýkrát teplo. Kúrilo sa
rov. Skala ma sprevádzala od plynom. Smutné bolo, že sa
začiatku až po koniec môjho pô- skolaudoval organ, ale Jožko
sobenia. Tie opravy múrov bola Bednár sa toho bohužiaľ
a je nekonečná záležitosť. nedožil.
(smiech)
(pokračovanie na strane 7)
Prvá birmovka, ktorá sa

(pokračovanie zo strany 6)

Rok 1999 bol výnimočný dvojnásobnými primíciami. Ferko
Kantár sa stal misionárom, verbistom. Ondrej Spišiak sa stal

šniarsky žár“ a smútočnú miestnosť bol vysvätiť Mons. Andrej
Imrich. Nesmieme zabudnúť aj
na to, že sme sa lúčili s duchovným otcom Rudolfom Varho-

Duchovný otec Michal s relikviou sv. Cyrila.

kňazom Banskobystrickej diecézy. Ďalšou prekrásnou oslavou
bola 80- tka duchovného otca
Rudolfa.
Vykonávali sa práce, ako
oprava múrov a sprejazdnila sa
prístupová cesta ku kostolu.
V jubilejnom roku 2000 oslávil
Ferko Suľa 20 rokov v službe
organistu. V kostole sa vymenili
okná, ktoré sa dali vyrobiť zo sibírskej borovice. Vyrábal ich
Igor Kobelár z Leopoldova,
ktorý sa zaslúžil aj o výrobu
drevených častí organu.
Pred odpustom sa musela rozbiť kancelária na fare, keďže sa
tam objavila huba. Dokončili sa
aj sociálne zariadenia a zámocká
dlažba.
Na rok 2001 nemôžem zabudnúť. Na Vianoce vyhoreli Gabriel Štrbka a Albína Spišiaková.
Ale Chlebničania sa nezapreli
svojou pracovitosťou. Vzájomne
si pomáhali a hneď sa pustili do
opráv. Tieto Vianoce sme začali
aj s organizáciou jasličkových
pobožností. Doteraz si pamätám
na to, aký preplnený bol kostol.
Prípravu na rekonštrukciu farskej budovy sme začali už v
roku 2002, ale skutočná stavba
rástla až od roku 2004. Farnosť
v tomto čase navštívilo plno
mladých kresťanských skupín
ako Melódia, Súrodenci Jendruchovci a páter Gabriel. V tomto
období dokončil a nainštaloval
rezbár Martin Polčic drevorezbu
do smútočnej miestnosti. Vysvätená bola v roku 2003. V obci sa
konali posledné primície. Paľko
Prieboj sa stal kňazom. Páter
Ferko Kantár odchádzal na misie
do Zimbabwe. Dokončil sa „vy-

lom, ktorý vám bol kňazom a
vodcom celých 42 rokov. V roku
2004 sme začali spolupracovať s
vtedajším starostom Tónkom
Stašom na prestavbe fary. Tá sa
začala v máji. Veľký podiel na
stavbe má stavbyvedúci Jožko
Meľo a zosnulí Paľko Hudec a
Tomko Furjel. Usilovne pracovali aj aktivační pracovníci a
mnohí ďalší z farnosti.
Nová farská budova bola posvätená v roku 2006 Mons. Františkom Tondrom. Konali sa často aj kráľovské plesy, sánkovačky. Chodili sme s deťmi plávať,
ale aj bicyklovať. Zažili sme
spolu veľa veselých príhod a
nezabudnuteľných zážitkov. Nikdy nezabudnem, ako sme s deťmi boli na turistike v Roháčoch.
Tu sa ma Miňo Gvora spýtal:
„Pán farár, keby sme tu repu zasadili, dostala by pleseň, či
nedostala?“ Vtedy som vedel, že
Chlebničania sú srdcom gazdovia."
Koľady sa konali takmer každý
rok, až na jeden dva roky. Vždy
som rád navštevoval rodiny aj s
deťmi a bol som rád, keď ma
medzi seba prijali.
Pri stavbe fary som mal najradšej, keď sa robota dorobila a
chlapi si sadli do farskej pivnice.
Podľa starého zvyku si posedeli
a zaspievali ľudové piesne, ktoré
mi ovlažili dušu. V tomto roku
sa rozhodlo, že sa bude organizovať Chlebnický chlebíček,
ktorý pretrváva dodnes. Po posviacke fary sme so ženami z aktivačných prác vymysleli Deň
otvorených dverí na novej fare.
Bol to úžasný zážitok. Bol to
festival radosti. Mnohí ľudia, ale

aj ja, sme z toho boli nadšení.
Toľko ľudí prišlo, čo sme boli
prekvapení a šťastní, že to malo
taký úspech. Bol to dobrý nápad.
Podarilo sa to.
Spomínam si aj na dobrú prácu
diecéznej synodálnej bunky k
druhej diecéznej synode. Dobre
sa mi s nimi pracovalo.
V roku 2008 sme začali s budovaním „nižňiarskeho žáru“.
Celý žár sa zbúral a staval
nanovo. V obci sa obnovili fašiangové slávnosti, ktoré ľudia
radi navštevovali. Vždy si tam
pekne zaspievali. Pri budovaní
žáru sa na celé leto zastavili
práce, keďže to bolo aj veľmi
náročné a ľudia mali aj v poli
dosť roboty. Nemôžem zabudnúť na slovensko-poľskú spoluprácu Chlebnice- Slopnice a na
množstvo spoločných akcií.
Taktiež som sa vždy tešil na omše pri kaplnke Fatimskej Panny
Márie, kde sme so zatajeným
dychom čakali, či sa vyčasí, či
zaprší. Vždy nám akosi Panna
Mária dopriala mať tam svätú

ne, túto prácu. Taktiež by som sa
za dlhoročnú službu chcel poďakovať kostolníkovi Jankovi Ligošovi, kantorovi Ferkovi Suľovi, zvonárke Helenke Ďuroňovej
a gazdinke Danke Spišiakovej.
Vždy sa mi s nimi príjemne
spolupracovalo. Ďakujem aj farskej rade, obecnému úradu,
chrámovému zboru, miništrantom, čitateľom Sv. Písma na
bohoslužbách, animátorom, veriacim a všetkým tým, ktorí sa
aktívne zapájali do života našej
farnosti.
Kedy ste sa dozvedeli, že odchádzate z_farnosti?
Z pondelka na utorok, v noci z
9. na 10. apríla spadla opäť časť
oporného múru. V noci z 10. na
11. apríla zhorela kaplnka Panny
Márie Lurdskej za kostolom. A
duchovný otec sa dozvedel, že
ide preč.
Čo by ste chceli odkázať veriacim?
Chcel by som im povedať, aby

ových členov farnosti vítal vdp. Michal Hunčaga vždy s radosťou.

omšu, za čo sme jej boli nesmierne vďační.
V roku 2010 odišiel po
mnohých rokoch do dôchodku
pán riaditeľ Anton Domáň a
dedina dostala nového starostu
Milana Maxoňa, s ktorým som
rád spolupracoval. Po troch
rokoch nás prišiel navštíviť páter
Ferko Kantár. Spravili sme mu
peknú privítaciu slávnosť. Potom ma Ferko pozval do Afriky.
Odchádzali sme v januári 2011.
Boli sme tam tri týždne.
Tento rok poctila svojou návštevou našu farnosť relikvia sv.
Cyrila. Bola to krásna a dojímavá slávnosť. Po 40 rokoch
skončili ženy Mária Priebojová a
Helena Kantárová s praním
kostolného prádla. Chcel by som
sa im za to veľmi poďakovať a
poprosiť iné ochotné a pracovité
ženy, aby prevzali, aspoň dočas-

boli hrdí na to, že sú Chlebničania. Lebo Chlebnice majú vo
svete prezývku Svätá zem, a to si
treba vážiť a podľa toho aj žiť.
Chcel by som im odkázať, aby
vštepovali svojim deťom tri veci:
vzdelanie, lásku k práci a vieru v
Boha. Chcem im povedať, že ich
mám rád a navždy budú u mňa
vítaní. Taktiež by som chcel
popriať novému duchovnému
otcovi farnosti vdp. Stanislavovi
Kaníkovi veľa Božích milostí.

Duchovnému otcovi Michalovi
ďakujeme za prekrásne roky,
ktoré sme s ním prežili a vyprosujeme mu od Ducha Svätého, veľa Božích milostí v
novom pôsobisku, v Liskovej,
na Liptove.
(ts)

Začal sa jubilejný
rok sv. Cyrila
a Metoda

Piateho júla 2012 sa z príležitosti 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov začal Rok sv.
Cyrila a Metoda. Tento jubilejný rok sa skončí 31. decembra
2013. Slovenskí biskupi vybrali
znak, ktorý bude symbolizovať
tento rok. Uprostred znaku
z roztvorenej knihy vyčnieva
dvojramenný kríž- predstavujúci kresťanskú vieru, ktorú prišli
bratia ohlasovať a prehĺbiť.
Kniha- naznačuje slovienske
písmo, Sväté Písmo a liturgiu
v reči ľudu. Dva roky 863
a 2013 pripomínajú ich príchod
a výročie príchodu.
Naším duchovným programom je: 1. Hlbšie poznávanie
viery- treba viac čítať Sv. písmo, osobitne čítať a študovať
katechizmus, zúčastňovať sa na
farských katechézach.
2. Intenzívnejšie vyznávanie
viery- treba sa zúčastňovať na
bohoslužbách a sv. spovediach,
často prijímať sv. prijímanie,
modliť sa a konať dobré skutky
lásky voči blížnym.
3. Účinnejšie šírenie viery- zaoberať sa misijnou aktivitou,
zapájať sa do diel laického
apoštolátu, vychovávať rodinu
ku kresťanskej viere, vydávať
svedectvá príkladom života,
plniť si každodenné povinnosti
V neposlednom rade nemôžeme zabudnúť na motto: „ Dedičstvo Otcov, zachovaj nám Pane!“
(ts)

Rozlúčková svätá omša s naším
duchovným otcom

Chlebničania sa prišli rozlúčiť
s duchovným otcom Michalom
v prvú júlovú nedeľu, 8. júla
2012. Kostol bol preplnený ako
v odpustovú slávnosť. Svätej
omše sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva na čele so
starostom Ing. Milanom Maxoňom, ženy, deti a muži v krojoch, mladý a starší hasičský
zbor, poľovníci, spevácky zbor
na čele s kantorom Františkom
Suľom, prvoprijímajúce deti, futbalový tím Chlebníc spolu s trénermi a veľa veriacich, ktorí
chceli poďakovať duchovnému
otcovi za pätnásť rokov práce vo
farnosti. Omše sa zúčastnili aj
naši mladí kňazi Pavol Prieboj a
páter František Kantár, ktorí dodávali duchovnému otcovi silu
a oporu. Pred svätou omšou duchovný otec dostal dar od trénerov futbalového tímu, tričko
s číslom 15 a s nápisom Hunčaga.
Na začiatku svätej omše sa otec
Michal poďakoval Panne Márii
a veriacim za prekrásnych a niekedy ťažkých pätnásť rokov
v našej farnosti. Vyjadril sa:
„Mal som obavy, keď som prišiel do tejto dedinky. Keby som
bol vedel, že tu nájdem takých
silne veriacich a pracovitých
ľudí, tak by som sa nikdy nebál.
Chcem sa vám poďakovať, ale
vás aj odprosiť, ak som vám niekedy dal zlý príklad alebo vám
ublížil. Budem na vás vždy
v dobrom spomínať a budem si
vás nosiť vo svojom srdci. Hlavne sa budem modliť za tých,
ktorí v posledných rokoch prežili
najväčšie trápenia a straty blízkych. Chcem, aby ste vedeli, že
na vás nezabudnem, hoci budem
v inej farnosti.“
Čím viac stúpal žiaľ v srdciach
farníkov, tým väčšmi sme
spievali Panne Márii a vyproso-

vali otcovi Michalovi Božie
milosti v novej farnosti. Boli
sme dojatí a vďační, že nám
Panna Mária poslala takého kňaza, ktorý si vždy vedel nájsť
vhodné slová. Vždy vedel potešiť, pokarhať, ale aj pochváliť.
Bol naším otcom a vodcom. Pod
jeho rukami s Božou pomocou
dedina prekvitala a nielen starí
ľudia, ale hlavne mládež sa tešila
na piatkové sväté omše. Navštevovali ich s radosťou. Boli
vždy plní očakávania, čo im zase
duchovný otec povie na kázňach.
Duchovnému otcovi sa nelúčilo
ľahko. Z jeho slov bolo cítiť
dojatie. Nestrácal len farnosť, ale
hlavne priateľov a známych.
V kázni si otec Michal zaspomínal na príhody, ktoré s nami prežil. Spomínal: „ Keď som
prišiel do Chlebníc, nevedel
som, čo je to prvá nedeľa. Vojdem do sakristie a skoro som odpadol. Plná sakristia mládencov
väčších ako ja. Očakával som
menších miništrantov. Nevedel
som, že duchovný otec Rudolf tu
niečo také zaviedol.
Raz prišiel neskoro miništrant
Peťo Staš. Vravím mu: „Peťo,
keď ty neskoro prídeš, traja chýbajú: Staš, Diežka a Kalaj.“

(smiech)
Nemôžem zabudnúť ani na to,
ako ma Hanka Zuberová, Hanka
Stašová a Janka Meľová zavolali
na detský tábor. Prídem tam
a ony varili plný kotol guľášu.
Bol som nadšený z toho, ako sa
príkladne starali o deti. Dokázali
ich zaujať, zabaviť. Bola to
náročná, ale vďačná práca. Divil
som sa, že sa tu tak spolupracuje
s mládežou.
Spomínam si aj na to, ako mi
v jeden večer prišla sms správa
od animátorky Zuzky Oršuliakovej, ktorá bola s deťmi na
tábore. Sms znela: „Držíme
minútu ticha.“ Ja rozmýšľam, že
čo sa stalo. Volám im a oni
hovoria: „Držíme minútu ticha
za spílené lipy na Dlhánskom.“
(smiech) Veľmi pekné spomienky mám na deti.
Raz som kázal na omši, urobil
som trošku dlhšiu prestávku a
nebohý ujo Káčerov z poslednej
lavice zakričal: „Pán Boh zaplať.“ Hneď bolo po kázni.
Musel som sa schytiť a odísť.
Najlepšie bolo, keď ma prišli
navštíviť ešte vtedy bohoslovci
Paľko a Ferko. Večer vyjedli
chladničku a ráno vravia: „Duchovný otec, vy ste ako sv. Ján
Vianney, nemáte nič na jedenie.“
Bolo toho veľa, čo by som
chcel povedať, ale boli by sme tu
do rána. Chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí sa so mnou stretli
a s ktorými som spolupracoval.
Mám vás rád a nezabudnem na
chvíle, ktoré som tu strávil.“
Po svätej omši sa duchovnému
otcovi poďakoval vdp. Pavol
Prieboj v mene všetkých kňazov
z farnosti, a to za Františka Kantára, Ondreja Spišáka, dona
Antona Červeňa a Pavla Kadučáka. Ďakoval za to, že vždy sa
mali prečo tešiť domov. Tešili sa
na návštevu duchovného otca,
ktorý ich vždy rád privítal a pohostil.
(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 8)

Paľko mu povedal: „Michal
nás vždy pohostil, ale väčšinou

mal iba syry v chladničke.
(smiech) Keď sme prišli do sakristie ako kňazi, vždy nám otec
Michal povedal: „Nechceš kázať?“ Ja mu vravím: „Nie, ja
som si tu prišiel oddýchnuť. Teraz som prišiel teba popočúvať.“
A vždy som si doma, vo farnosti, urobil tri kázne z jednej
Michalovej.“ (smiech) Michal
mi povedal, keď som stále
chodil na faru: „Šavol, Šavol,
prečo ma prenasleduješ?“ Ja mu
vravím: „Hľadám teba, Pane.“

Opäť doma

Po neľahkej dlhoročnej práci
zaslúžený oddych! Ten si prišiel
dopriať do rodných Chlebníc
páter František Kantár. a
Slovensko pricestoval 23. mája
2012. Jedným z dôvodov, bola aj
slávnosť prvého svätého prijímania, ktorej sa chcel zúčastniť.
Svojou prítomnosťou potešil
nielen svoju rodinu, ale aj nás
všetkých. ávštevami v rodinách, ale i príhovormi v chráme
nás
povzbudzoval.
Svojou
skromnosťou a pokorou ukázal
príklad lásky k blížnemu,
v ktorom máme vždy vidieť Krista. Zo svojho času venoval aj
našim deťom. ašu školu navštívil 26. 6. 2012, kde sa podelil
o zážitky a zaujímavosti z misie
v Afrike. Okrem rozprávania
o svojej farnosti, nezabudol
spomenúť africkú prírodu a jej
krásy. Asi pre deti najzaujímavejšia bola ukážka tradičných
jedál tamojších ľudí. Mali možnosť vidieť, ale aj ochutnať
pražené húsenice, či sušené ryby. Ostal aj priestor na diskusiu,
kde sa deti pýtali, čo ich najviac
zaujímalo. My sme sa opýtali
tiež:

Michal, chcem ti za všetko
poďakovať a povedať ti, že preto
sa stále rúcali tie múry, aby si

ich ty obnovoval. Bol si oporou
viery v našej farnosti.“
Ďalší, ktorí sa boli poďakovať
otcovi Michalovi boli doc. Helena Kadučáková, ktorá sa poďakovala v mene celej farnosti a
starosta Ing. Milan Maxoň, ktorý
mu daroval drevený obraz, kde
bol vytesaný chlebnický kostolík. Zhotovil ho mladý rezbár
Jožko Maslík. Pán starosta
ďakoval v mene bývalých
starostov a občanov Chlebníc.
Pri prechádzaní kostolom du-

chovného otca sprevádzali oči
veriacich plné sĺz a slová jeho
obľúbenej piesne: „ Mojou

hviezdou je Mária, krásna
hviezda na mori. Tá ma istou
cestou vedie, tak mi srdce hovorí. Viem, že nikdy, mi nezapadne, nezhasí ju slnka jas. Ona
mojou lodičkou vládne, tíši vlny,
búrky, mráz, mojou hviezdou, je
Mária. “

Po svätej omši, vonku, duchovnému otcovi ďakoval
spevácky zbor na čele s kantorom Ferkom Suľom, starostom a
Paľkom Hajdúchom. Kým jedny
speváci spievali, iní sa osobitne
lúčili s duchovným otcom a podávali mu živé ruže na znak
vďaky a lásky. Osobitný dar,
pastiersku palicu, ktorú vyrezal
Paľko Hajdúch, mu daroval kantor Ferko Suľa v mene speváckeho zboru. Povedal mu, aby aj
v Liskovej bol takým dobrým
pastierom, ako bol u nás, a aby
sa o neho ovečky starali. Ďalším
darom, ktorý vyrezal Paľko Hajdúch, bola fujara, dar od obecného úradu. Duchovný otec
Michal mal túžbu vlastniť hudobný nástroj od majstra z
Chlebníc.

Rozlúčka bol dojímavá. Duchovný otec neobišiel ani jedného veriaceho, ktorý sa pri ňom
zastavil. Každému z nich poprial
a poďakoval. Speváci chrámového zboru sa s ním lúčili piesňou:
„ a tej našej Oravienke, krásne je. Voda hučí, potok šumí v
doline.
Tam je môj rodný kraj, rodná
dedina. Tam sú bratia, sestry,
celá rodina. “
„ Dávno ešte, keď som bola
maličká. Do srdca mi vštepovala
mamička.
Miluj si Oravu, ten svoj rodný
kraj. V ďalekej cudzine, naň si
spomínaj. “
„ Keď ma osud do cudziny zavolá. Spomeniem si na tie mamkine slová.
Tak mi ten les šumel, vtáčky
spievali. Keď som odchádzala z
rodnej Oravy. “
„ Zbohom otec, zbohom mamka, sestra, brat. Zbohom aj môj
najvernejší kamarát.
Ja odchádzam v diaľky, snáď
sa navrátim. Lásku k Oravienke,
nikdy nestratím. “
(ts)

dní. Navštívime hrob nášho za- čali so stavbou v júni. Všetko
Ako dlho potrvá tvoja návkladateľa sv. Arnolda Janssena. chceme zrealizovať svojpomocšteva na Slovensku?
V Chlebniciach budem do V Severnom Taliansku je zas ne. Je to veľká farnosť. Chceme
6. augusta 2012. Potom vyces- rodisko nášho prvého misionára ľudí aj týmto spôsobom naučiť
tujem do zahraničia a opäť sa v Číne sv. Jozefa Freinademetz. zodpovednosti a samostatnosti.
vrátim 8. decembra 2012 a po- V Ríme bude prebiehať duchov- Častokrát misionári prinesú
ná obnova formou prednášok. „hotové“ peniaze a oni si to nebudnem tu do 3. januára 2013.
Čo je účelom cesty do zahrani- Nebude chýbať čas aj na voľný vážia. Okrem tejto farnosti by
program. V mojom prípade je to nám mali prideliť v auguste
čia?
Spolu s bratmi verbistami po prvýkrát, takže som sám 2013 aj misiu v buši. Spolu
s pátrom z Indonézie sa budeme
z celého sveta navštívime Ho- zvedavý.
starať o viac staníc s prístupom
landsko a Severné Taliansko. Vrátiš sa späť na doterajšie
po poľných cestách.
Cieľom je duchovná obnova pôsobisko?
a návšteva hrobov našich misij- Áno, do farnosti Budiriro. Bu- Dňa 8. júna sme sa spoločne
ných bratov. V holandskom deme pokračovať v stavaní fary. rozlúčili s naším duchovným
meste Steyl sa zdržíme niekoľko Po schválení projektov sme za- otcom Michalom Hunčagom,
ktorý viedol našu farnosť 15
plodných rokov. Ako ty hodnotíš váš vzťah?
Vždy, keď sme prišli k nemu
na faru, cítili sme sa ako doma.
S ostanými bratmi nás vždy vedel prijať a bol celý pre nás. Nikdy nepovedal, že nemá pre nás
čas. Aj keď bol častokrát zaneprázdnený. Taktiež budem rád
spomínať na minuloročnú
príjemnú návštevu v Afrike.
a záver sa chceme za všetko
poďakovať a pátrovi Františkovi popriať na cestách veľa
Božieho požehnania. ech sa
medzi nás šťastlivo opäť vráti!
Páter František Kantár na besede so žiakmi našej základnej školy.

(es)

Prvé včelíny až z Maďarska

náročná. Všetko drevo bolo kresané, nebolo dostatok náradia.
Neskôr sa včelárstvo postupne
v Chlebniciach rozrastalo a v dedine pribudlo osem nových
včelínov.

Ocenenie a pochvalné uznanie
za dlhoročnú včelársku prácu.

Na Slovensku má včelárstvo
bohatú tradíciu a svojou úrovňou
patrí na popredné miesto vo
svete. Záujem o včelárstvo
vzrástol vo veľkej miere v povojnových rokoch. Jeho význam
je najmä v opeľovaní poľnohospodárskych plodín, ovocných
stromov, bobuľovín a lesných
kultúr. Okrem opeľovacej činnosti včiel je veľkým prínosom
produkcia medu, vosku, včelej
materskej kašičky, peľu, propolisu a jedu. Včelárenie je okrem
iného aj koníčkom a možnosťou,
ako tráviť voľný čas.
Pri príležitosti svojho životného jubilea sme sa na včelárstvo
a jeho činnosť v Chlebniciach
opýtali pána Adolfa Hudeca,
ktorý tento rok 14. apríla oslávil
70 rokov.

Vieme, že ste pokračovateľom
v chove včiel po vašom starom
otcovi. Mohli by ste nám povedať, ako sa k tejto krásnej
práci dostal on?
Môj starý otec Ondrej Hudec
približne v roku 1870 odišiel
spolu s manželkou do Maďarska. Dôvodom bola veľká bieda
a snaha nájsť prácu. Pobudli tu
niekoľko rokov. Stará mať tam
porodila svoje prvé dve deti,
ktoré zomreli na maláriu. Nechcela tu ostať, tak sa znova vrátili
do Chlebníc. Odtiaľ doviezli
prvé dva úle včiel, dve rodiny.
Z tých postavili štyri včelíny. Tri
včelíny boli umiestnené v dedine
a jeden v prírode, v Jamách.
Všetky včelíny v dedine mali po
23 včelstiev, rodín a boli v blízkosti rodinného domu. V roku
1916 začali stavať v Jamách pôvodný včelín. Ukončili ho
v roku 1919. Trojročná práca na
novom včelíne bola veľmi

Ťažko získaný med určite
nezostával iba v domácnosti.
Chodili ho aj predávať?
Med chodili predávať aj na
Liptov pešo cez Prosiecku dolinu. Dvaja ľudia zobrali aj 50 kilogramov do rúk a ruksakov.
A nielen med. Aj o úle bol záujem. Úle v drevených truhliciach
otec posielal vlakom až na Dolniaky. Med bol vtedy veľmi
vzácny. Za hrnček medu vám
kosec celý deň kosil.
Po starom otcovi prebral
včelárstvo váš otec Ondrej Hudec.
Áno, otec mal za svojho žitia
najviac 120 rodín. Venoval sa
tomu naplno a s veľkou láskou.
Po smrti zanechal iba 70 rodín.
Nie každý rok bol dobrý a prihodilo sa všeličo. Z otcovho rozprávania si pamätám, ako
spomínal zničenie včelína. Bolo
to počas druhej svetovej vojny,
po návrate vojakov z frontu.
Keď prechádzali okolo, celý ho
vyrabovali, vybrali zásoby. Aby
sa doň dostali, do dverí vystrieľali otvor. Dodnes je diera
prekrytá doskou. Z päťdesiatich
úľov sa zachránili iba štyri. Dôvodom, prečo tak urobili, bol
pravdepodobne hlad.

najlepšie vlhké a teplé počasie. o včelárstvo prejavili mladí
Jeden rok je dobrý, iný slabší. ľudia a venovali sa mu.
Pamätám si, keď sme išli robiť
Za blato nadstaváky, bola veľká Ako ste si zvykli na „včeliu obspara. Medníky boli prázdne. ranu“?
Koncom júla som išiel včelín Najbolestivejšie je pichnutie do
skontrolovať a pokŕmiť pre nosa, ucha a okolo očí. Inak som
nedostatok. Na moje prekvape- voči bodnutiu odolný. Pamätám
nie sa za ten čas úle naplnili si, keď sme sa ako deti hrali pri
medom. Krásnym, horským, včelíne spolu s bratom a kamahustým medom. „Hora zamedo- rátom. Včely sa rozleteli. Ja som
sa schúlil do klbka a kamarát sa
vala!“ Aj takéto veci sa stávali.
pred nimi rozbehol. A oni, hybaj
Táto práca si vyžaduje celoroč- za ním! Doštípali ho tak, že ho
celého do mokrej plachty museli
nú starostlivosť. Mohli by ste
zabaliť. Trvalo tri dni, kým
nám ju priblížiť?
Dá sa povedať, že včelársky opuch zmizol.
rok začína v auguste, niekedy aj
koncom júla. Koncom augusta Mali ste vo včelíne aj „medsa včely zakrmujú sirupom vediu“ návštevu?
z cukru a vody. Počas zimy by Otec nikdy nespomenul medmali mať približne osem až vede. Po jeho smrti o dva roky
desať kilogramové zásoby. Ot- neskôr nás medveď navštívil.
vor na úli – letáči sa zúži kvôli Urobil veľkú škodu. Popod
bezpečnosti. Včely si vytvárajú včelín vyhrabal dieru, tak sa
vo vnútri chumáč. Ten sa sťahu- chcel dostať dnu. Všetko porozje a rozťahuje. Stále si vytvárajú bíjal a poodtŕhal. Inokedy zas na
teplo. Tento proces trvá pokiaľ včelíne rozbil okienko. Vrchnák
vonkajšia teplota nevystúpi nad z úľa hodil do včelína a plné
14 až 15 stupňov. Začiatkom plasty vyberal cez okienko von.
marca, podľa počasia začínajú Navštívi nás takmer každý rok.
matky plodovať, začína rozvoj. Od tohto roku sme sa poistili
Prvá hlavná znáška býva približ- ochranným zabezpečením, ktoré
ne okolo 10. júna. Keď sa med- má medveďa vyplašiť. Nasadili
níky naplnia, začína sa s vytáča- sme aj solárne lampy. Ale čo má
ním medu. Ak je pekné počasie byť, to musí.

Ako táto práca ovplyvnila váš
život?
Pri včelíne som vyrastal, všetko som vnímal, na všetko som
bol zvedavý. No otec si celú
robotu robil sám. Skúsenosti
s prácou a starostlivosťou
o včely som tak získaval sám.
V roku 1960 som odišiel do základnej vojenskej služby. V tom Včelín v Jamách, v roku 1938. a fotografii v smere zľava - doprava
období sa o včelárenie starala sú zobrazení Helena Hudecová rod. Mikušková s manželom
moja mama Helena Hudecová Ondrejom a jeho sestra Margita Hudecová.
s pátrom B. Ferančíkom. Po návrate som sa oženil a rozhodol a dobrý rok, v júli sa môže ešte a záver sa chceme poďakovať
a tohtoročnému jubilantovi
som sa včelín vylepšiť. Staré úle dotáčať.
popriať hlavne pevné zdravie,
som zlikvidoval a prerobil na
chuť a trpezlivosť pri tejto
Sú
včely
pre
vás
iba
prácou
nový typ úľov tzv. Čechoslovák.
krásnej práci. ech sa mu darí
Tých bolo približne 40. Nové a starosťou?
aj naďalej a nech ho Pán Boh
Beriem
to
aj
ako
koníček
a
neúle zvýšili produkciu medu.
oddeliteľnú súčasť života. Včely požehnáva, jeho i celú rodinu.
sú vždy mojím potešením, či je Veď nadarmo sa nehovorí:
Ako vo všetkom, tak aj vo
zlý alebo dobrý rok. Tiež chcem „Bez Božieho požehnania,
včelárstve prídu dobré i zlé
zachovať rodinnú tradíciu. márne ľudské namáhania!“
časy. Od čoho závisí „včelia
Chcem sa tomu venovať, pokiaľ
úroda“?
(es)
Pre samotné včely a znášku je mi bude slúžiť zdravie. Bol by
som veľmi rád, keby záujem

Monika reprezentovala Slovensko
na festivale ľudovej hudby

Monika Stacherová sa od detstva venuje hudbe. Už sedem
rokov navštevuje Základnú umeleckú školu v ižnej. V septembri nastúpi do 8. ročníka Základnej školy s materskou školou
Chlebnice. Tento školský rok sa
s kapelou Ostrvka zúčastnila
celoeurópskeho festivalu ľudovej
hudby v Taliansku. Pri tejto
príležitosti sme s ňou uskutočnili
nasledovné interview.

Kto a kedy ťa doviedol k hudbe?
Keď som mala sedem rokov
rodičia ma prihlásili na ľudovú
školu, odbor husle.
Prečo si si vybrala práve husle?
Ja osobne som si vybrala
klavír, ale rodičia sa rozhodli pre
husle. No od tretieho ročníka
som začala chodiť aj na klavír.
Postupom času boli skladby
čoraz náročnejšie, a tak po
dvoch rokoch hrania na klavír,

som sa začala naplno venovať
len husliam.
Odkedy študuješ na ZUŠ?
Na ZUŠ študujem od 1. triedy
základnej školy, čiže už siedmy
rok. Pôsobím tam v ľudovej
kapele Ostrvka.
Akú krajinu si s kapelou Ostrvka navštívila tento školský
rok? V čom si reprezentovala
Slovensko?
Tento školský rok som bola na
festivale Allegromosso, ktorý sa
konal v Talianskom meste Villamarija. Bol to celoeurópsky festival ľudovej hudby. Okrem našej ľudovej kapely Ostrvka reprezentovali Slovensko ešte dva
ľudové súbory. Okrem toho
chodíme s ľudovou hudbou hrávať výchovné koncerty po okolitých základných školách. Vystupujeme na rôznych folklórnych festivaloch. V poslednom
čase sme boli v Prešove na festivale Jozefa Príhodu. Momentál-

„Deň plný detského úsmevu“
prebiehal už po štvrtýkrát
Dňa 8. júla 2012 sa na miestnom futbalovom ihrisku konal v
poradí už 4. ročník športovo zábavného podujatia pod názvom „Deň plný detského úsmevu“. Organizátorom tejto akcie bol Peter Kantárik. Program
dňa bol veľmi bohatý a istotne
sa postaral o spokojný úsmev na
tvárach detí. Mohli sa vyšantiť
v „skákacom hrade“, šoférovať
autíčka, či pojazdiť si na koníkoch. Taktiež mali možnosť
sledovať ukážku požiarneho
útoku, ktorú im predviedli naši
mladí hasiči. Celý deň sprevádzali rôzne zaujímavé súťaže, či
už pre deti alebo pre rodičov.
Taktiež sa hral futbal. O spríjemnenie dňa sa postarala miestna hudobná skupina POKROCK a DJ Sylvan. Vďaka

snahe organizátora a štedrosti
sponzorov mali deti vstup na
všetky atrakcie zdarma. Na margo tohto podujatia sa usporiadateľ Peter vyjadril: „Veľmi ma
potešila veľká účasť detí i rodičov, a hlavne ich usmiate

ne sa pripravujeme na

Podroháčske folklórne slávnosti do

Zuberca.
Ako ste sa umiestnili? V budúcnosti sa chceš aj naďalej
venovať hudbe?
Keďže to bol iba festival,
nebolo tam žiadne hodnotenie.
Išlo len o reprezentovanie
Slovenska. Strávili sme tam 5
krásnych dní s nezabudnuteľnými zážitkami. Hudbu mám veľmi rada a chcem sa jej venovať
aj naďalej. Budúci rok končím
prvý cyklus huslí a chcem pokračovať v druhom cykle. Po ich
dokončení by som chcela pokračovať štúdiom na VŠMU, ale to
je ešte ďaleko.
Aká je tvoja obľúbená skladba,
ktorú rada hrávaš na husliach?
Momentálne hrávam v dvoch
ľudových hudobných skupinách.
Ako som už spomínala v ZUŠ je
to skupina Ostrvka a druhá je
ľudová hudba–mladšia v Chlebniciach. Určite ste nás počuli
hrať na Chlebnickom chlebíčku,
na vystúpení pri príležitosti Dňa
matiek, na vianočnom koncerte,
počas svadieb a pri rôznych
iných príležitostiach. Niekedy
doprevádzam hrou na husle aj
skladby miestnej rockovej
skupiny RELAX. Mojou obľúbenou skladbou je „A-moll čardáš“ a samozrejme každá ľudová
pieseň.
Ďakujeme za rozhovor
a prajeme veľa ďalších
úspechov.

Biblická
olympiáda

a spokojnosťou žiariace tváre.“
Vo večerných hodinách prebiehala tanečná zábava. Poďakovanie patrí samotnému organizátorovi a štedrým sponzorom. Vďaka nim mohli deti
a rodičia našej obce stráviť
príjemný deň- plný zážitkov,
dobrej nálady a úsmevu.

Po prvýkrát sa tento školský
rok žiaci našej školy zapojili do
súťaže „Biblická olympiáda“.
Okresné kolo sa konalo v Dolnom Kubíne. Trojčlenné družstvo, v zložení Lucia Šuttová,
Karol Viglaš, Eva Viglašová
a náhradník Patrik Straka, do tejto súťaže pripravovala pani
Ing. Mária Viglašová. Príprava
trvala približne dva mesiace.
Súťaž pozostávala z viacerých
častí. Ich základom je vždy jedna
kniha zo Starého zákona a jedno
evanjelium z Nového zákona,
ktorých výber je každý rok iný.
Tento rok sa naši mladí museli
popasovať s knihou Genezis
a Evanjeliom sv. Marka. Svoje
vedomosti potom uplatnili
vo viacerých častiach súťaže.
Tými boli: vedomostný test, pochopenie časti textu zo Svätého
písma, úprava chybného textu, určenie daných ilustrácií
a usporiadanie do deja. Ich
príprava nebola zbytočná, pretože v našom okresnom meste obhájili 1. miesto. Postúpili tak do
diecézneho kola, ktoré sa konalo
v Spišskej kapitule. Do tohto
kola si museli súťažiaci okrem
už spomenutých disciplín pripraviť aj scénku. Rozhodli sa pre
Starý zákon a porote sa predstavili so scénkou Obetovanie
Izáka. Hodnotila sa vernosť textu, kostýmy, herecký výkon.
Diecézneho kola sa zúčastnilo
11 družstiev. To naše získalo
3. miesto. Víťazov odmeňoval
spišský biskup Mons. Štefan
Sečka. Nikto neodišiel naprázdno. Každý bol ocenený najnovším vydaním Svätého písma
a suvenírmi. Odmeny boli určite
veľkou motiváciou zúčastniť sa
aj ďalšieho ročníka súťaže.

(mb, ač)

(es)

(ts)

Účastníci biblickej olympiády
spolu s Mons. Štefanom Sečkom.

Biologická
olympiáda

Žijeme v regióne, ktorý nám
ponúka veľa prírodných krás.
Miest, kde môže človek oddychovať a načerpať novú energiu.
Miest, kde môže človek veľa poznávať. Takúto možnosť ponúka
aj súťaž, ktorej sa zúčastnila
žiačka našej školy Eva Viglašová. Pod vedením pani učiteľky
Mgr. Miroslavy Šimkovej obsadila na celoslovenskom kole
3. miesto. Nebolo jednoduché sa
na túto súťaž pripravovať.
Súčasťou bola botanická zbierka. Tá musela obsahovať minimálne desať rastlín z päťdesiatich, ktoré porota určila.
Ďalej určené rastliny pozorovať
a zaznačovať. V teoretickej časti
bolo potrebné vedieť rastliny pomenovať slovenským a latinským názvom a vedieť ich charakterizovať. Vo vedomostnom
teste obstál ten, koho nič neprekvapilo z oblasti botaniky. Za
úspešnú reprezentáciu školy Evke gratulujeme!

ávšteva
spolužiaka

(es)

Dňa 30. apríla 2012 sme navštívili spolužiaka Ľubka Harezníka, žiaka 6. A triedy. Ľubko
bol po operácii nožičiek a nemohol chodiť do školy. Našej
návšteve sa veľmi potešil a ukázal nám, koľko už dokáže prejsť
sám bez pomoci druhých.
Vedenie školy mu umožnilo
individuálne vzdelávanie doma
od 2. mája 2012. Pani učiteľky
Vrašťáková a Kubalová ho denne navštevovali doma a pomáhali mu v individuálnom štúdiu.
Veríme, že sa Ľubko rýchlo
uzdraví a opäť sa stretneme
v škole.
Mgr. Mária Zimmermannová
triedna učiteľka

Slávnostné ukončenie školského
roka 2011/2012

Rozlúčkový večierok s deviatakmi.

Po desaťmesačnej práci v školských laviciach prišli vytúžené
prázdniny. Desať mesiacov
ubehlo, ani sme sa nenazdali.
A s nimi čas znovu sa na pár dní
rozlúčiť a zaslúžene oddychovať. Ako po iné roky tak aj tentokrát, slávnostné ukončenie
školského roka zahájila ďakovaná svätá omša v chráme Nanebovzatej Panny Márie. Duchovný otec Michal nás vo svojom
príhovore povzbudil k stálemu
vzdelávaniu, ktoré je potrebné aj
pre duchovný život. Po svätej
omši čakalo na žiakov odmeňovanie za ich celoročnú prácu.
A to nielen vysvedčenie, ale aj
odmeny za reprezentáciu našej
školy v rôznych súťažiach
a iných aktivitách. Môžeme s hrdosťou povedať, že úspechov
nebolo málo. Naša škola obsadila v rámci okresu a kraju pekné
miesta. Vyhodnotenie začala pani riaditeľka Mgr. Monika Sojčáková privítaním a poďakovaním „všetkým za všetko“. Odmeňovali sa žiaci, ktorí nás
reprezentovali na okresných
a krajských kolách rôznych
súťaží. Najúspešnejšími boli žiaci, ktorí sa dostali až do celoslovenského, či medzinárodného
kola. Spomeňme aspoň niektoré:
mladí poľovníci, naše dievčatá
vo vybíjanej, olympiády, robotické súťaže, Slávik Slovenska.
Odmenou za ich úspechy boli
hodnotné ceny. Lopty, knihy
fotoaparát, dvd prehrávač a vstupenky do aquaparku, ktoré venoval Obecný úrad v Chlebniciach. Postaral sa aj o sladkú odmenu pre prospechovo najlepších žiakov v jednotlivých
ročníkoch. V mesiacoch apríl

a máj zbierali naši žiaci papier.
Za každých 50 kilogramov nazbieraného papiera dostali žiaci
čokoládu. Až 350 kilogramov
papiera nazbieral Jakub Šutta,
ktorý značnou časťou prispel
k prvému miestu jeho triedy.
Prvé miesto v zbere papiera tak
patrilo 5. A triede, druhé miesto
„si vyzbierala“ 5. B trieda
a tretie miesto obsadili žiaci zo
6. A triedy. Víťazné triedy si
mohli pochutiť na dobrej torte.

vanie, ktoré nikto nečakal a milo
nás prekvapilo. Pani riaditeľka
nezabudla odmeniť a poďakovať
všetkým učiteľom, ku ktorému
sa pridali aj žiaci veľkým potleskom. Druhou časťou, tak trocha
smutnou a nostalgickou, bola
rozlúčka s naším duchovným otcom vdp. Mgr. Michalom Hunčagom. Na našej škole, počas
svojho pôsobenia v tejto farnosti
vyučoval náboženstvo. Pripravoval naše deti nielen na
sviatosť prvého svätého prijímania, ale aj sviatosť birmovania. Spolu s nami si zaspomínal
na spoločné chvíle nielen s deťmi, ale aj s učiteľským kolektívom. Z nášho pedagogického
kolektívu taktiež odchádza špeciálna pedagogička pani Mgr.
Darina Vraštiaková, ktorej by
sme sa chceli poďakovať za veľkú spoluprácu s integrovanými
žiakmi. Táto práca si vyžadovala veľa trpezlivosti a námahy.
Poslednou časťou slávnostného
ukončenia školského roku
2011/2012 bola rozlúčka s našimi deviatakmi. Rozlúčili sa
príhovorom a piesňou. Rozlúčka
bola s úsmevom na tvári, ale aj
so slzami, pretože za deväť
rokov toho spolu prežili naozaj
veľa. Teraz sa roztratia každý
svojou cestou, na ktorej im

ajúspešnejší žiaci našej školy v školskom roku 2011/2012.

Zdravotnícky krúžok pod vedením pani učiteľky Mgr. Miroslavy Šimkovej sledoval na našej škole čistotu tried. Najlepšie
sa o svoju triedu starali tí najmenší, prváci. V súťaži o najčistejšiu triedu získali prvé miesto.
Druhé miesto patrilo 3. B triede
a 5. B trieda obsadila tretie
miesto. Špeciálnym ocenením
bola odmena za „Dobrý nápad“.
Získal ju Martin Ferančík z 5. B
triedy. Martin navrhol umiestnenie loga školy na skalu
v novozriadenom parku pred
školou. Na záver prišlo odmeňo-

prajeme veľa úspechov. Netreba
zabudnúť poďakovať triednym
učiteľom Mgr. Pavlovi Babicovi
a Mgr. Martine Mišalovej, ktorí
ich päť rokov sprevádzali. Po
rozdaní vysvedčení sme sa
spoločne rozlúčili a popriali si
pekné prázdniny. Prajeme ich
nielen deťom ale aj našim učiteľom. Tešíme sa na stretnutie
v novom školskom roku
2012/2013!
(es)

V regióne
prví

Stále niečo
nové

Na jar tohto roku ste si určite
všimli nový areál školy. Obohatila ho výsadba ozdobných
kríkov a stromov v dvoch častiach. V prvej časti, kde rástla
vŕba, sú vysadené ozdobné
kríky a súčasťou je aj skala s logom našej školy. Druhá časť sa
nachádza pri budove telocvične.
Zo sumy 592 eur sa zakúpili
kvetináče, ozdobná kôra, okrasné kríky a porasty, fólie. Veríme, že si okolie našej školy budeme chrániť a vzájomne sa oň
starať. Je to predsa naša škola,

Mladí poľovníci
Na chate Pilsko v Oravskom
Veselom sa dňa 16. 6. 2012
konala Okresná súťaž krúžkov
mladých priateľov poľovníctva.
Organizátorom bola Okresná organizácia SPZ Námestovo PZ
Oravské Veselé. Družstvo ZŠ
s MŠ Chlebnice, PZ Háj Chlebnice pod vedením pána Juraja
Langa v zložení Ján Ferančík,
Roman Laurinec a Andrej Pucoven obsadilo 1. miesto. V súťaži
jednotlivcov si Andrej Pucoven

naše okolie, ktoré nás tiež prezentuje. Do priestorov telocvične bolo nainštalované ozvučenie
v hodnote 3968 eur. Z hlavnej
výbavy spomeňme zosilňovač,
mikrofóny, osem reproduktorov,
bezdrôtové mikrofóny, mix-pult

a iné doplnky. Taktiež bolo zakúpené PVC linoleum v hodnote 2028 eur, ktoré má za úlohu chrániť povrch podlahy v telocvični pri rôznych hromadných príležitostiach.

vybojoval tiež prvenstvo. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: teoretický test, stopy zveri,
rastliny,
kynológia/plemená
psov/, názvoslovie / trofeje, časti
zbrane/, zoológia, strelectvo, azimunt a odhad vzdialenosti, chôdza na guliači. Prvenstvo družstvu prinieslo postup do celoslovenského kola. Bojovalo sa
o Putovný pohár prezidenta
Slovenského Poľovníckeho zväzu. Súťaž prebiehala v Kežmarku v dňoch 22. - 23. 6. 2012. Organizátorom bol Slovenský
poľovnícky zväz–ústredie Brati-

slava a Obvodná poľovnícka
komora Kežmarok. Naše družstvo pod záštitou OKO SPZ
Dolný Kubín skončilo na 9.
mieste s počtom bodov 597 z 22
družstiev. Od 1. miesta nás delilo len 31 bodov. Disciplíny boli
rovnaké, až na poslednú, kde sa
súťažilo v chôdzi na chodúľoch.
Chlapcom gratulujeme!

Slávik
Slovenska 2012
Do speváckej súťaže v inter- dosť zo spevu ľudovej piesne.
pretácii ľudovej piesne sa do
školského kola tento rok zapojilo približne 20 žiakov našej
školy. Speváci boli podľa veku
zaradení do troch kategórií. Prvé
miesta si vo svojich kategóriách
vyspievali Ema Suľová, Dávid
Ďuroň a Klaudia Ťapajnová.
Získali postup do okresného
kola. V Dolnom Kubíne sa dňa
17. mája 2012 stretli tí najlepší
speváci z nášho okresu. Za
druhú kategóriu Dávida Ďuroňa
zo zdravotných dôvodov zastupovala Martina Ťapajnová,
ktorá v školskom kole obsadila
2. miesto a teda bola náhradníčkou. Všetky tri dievčatá odišli zo
súťaže s prvým miestom a postupom do krajského kola. Koncom mája sa koncertná sála Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline zaplnila
33 spevákmi a speváčkami Žilinského kraja. Porota to mala
naozaj veľmi ťažké. Vo všetkých kategóriách boli výkony
spevákov naozaj vyrovnané.
Hodnotila výber piesne, intonáciu, prejav, prirodzenosť a ra-

Dievčatá odspievali najlepšie,
ako vedeli. A to sa oplatilo.
V prvej kategórii Ema Suľová
obsadila 1. miesto. V druhej
kategórii skončila Martina Ťapajnová na 2. mieste. K úspechu dievčat značnou časťou
dopomohla aj ľudová hudba
z Chlebníc pod vedením Ing. Jozefa Hajdúcha. Bez jej inštrumentálneho doprovodu by
sme sa okresného a krajského
kola nemohli zúčastniť. Emku
čakalo celoslovenské kolo
22. ročníka tejto súťaže. Garant
súťaže Peter Dvorský sa rozhodol dať tejto súťaži nový
vzhľad. Po dlhoročnej spolupráci s Orchestrom ľudových
nástrojov pod taktovkou Miroslava Dudíka dali priestor novému orchestru Ľudovej hudby tanečného súboru ZOBOR z Nitry. Netradičným bolo i miesto
konania tohto finálového kola –
obec Rybník pri Leviciach. Ako
povedal samotný zakladateľ Peter Dvorský, od tohto ročníka
chcú súťaž prezentovať v regiónoch, ktorým je pôvod vzniku

(es)

Dňa 26. 4. 2012 sa v Dolnom
Kubíne konalo regionálne kolo
zdravotníckej súťaže „Družstvo
mladých zdravotníkov“ pod záštitou Červeného kríža. Zúčastnilo sa jej aj naše päťčlenné družstvo v zložení Eva Červeňová,
Adriana Janíková, Alžbeta Stašová, Eva Viglašová a Karol
Viglaš. Našich mladých zdravotníkov pripravovala pani učiteľka
Mgr. Miroslava Šimková. Súťaž
pozostávala z dvoch hlavných
častí. Prvá časť, vedomostná,
bola zameraná na históriu vzniku
a pôsobenia Červeného kríža.
V druhej časti sa súťažiaci
museli popasovať s poskytovaním prvej pomoci pri rôznych
poraneniach a úrazoch, ale ich aj
vedomostne obhájiť. Počas celej
súťaže jednotlivé družstvá prechádzali pripravenými stanovišťami, kde sa bodovala ich úspešnosť. Zo štrnástich družstiev naši obsadili krásne prvé miesto.
Gratulujeme!

Juraj Lang
vedúci KMPP

(es)

ľudovej piesne najbližší. Do
Rybníka sme pricestovali
27. 6. 2012, poobede. Čakalo
nás individuálne skúšanie s orchestrom. Na druhý deň prebiehala súťaž. Po dvojhodinovom speváckom súboji
24 spevákov a dobrom slávnostnom obede nám neostávalo nič
iné, iba čakať na vyhlásenie výsledkov. Galakoncertom nás
sprevádzala známa tvár televíznych obrazoviek Barbora Chlebcová. Aj keď Emka neobsadila
vo svojej kategórii žiadne
miesto, dostala ocenenie laureát
Slávik Slovenska 2012. Radosť
z ocenenia neskrývala a vychutnala si ju spolu so svojimi najb-

ližšími. Na galakoncerte vystúpili mladí umelci, ktorým je
ľudová pieseň blízka od mala.
Nechýbal ani vzácny hosť Juraj
Zaujec, ktorý si so slávikmi zaspieval. Finalisti sa rozlúčili
spoločnou piesňou a garant
súťaže Peter Dvorský všetkým
poďakoval a poprial pekné
prázdniny.
Ako minulý tak aj tento rok, sa
naša rodáčka dostala medzi najlepších spevákov ľudovej piesne
na Slovensku. A to je pekný
úspech! Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu
nášho kraja, okresu, školy
a v prvom rade našej obce.
(es)

Futbalisti z Oravy
do Švédska

V mesiaci jún sa na futbalovom
ihrisku v Námestove začal výber
hráčov narodených v rokoch
2001, 2002, 2003. Zúčastnili sa
ho aj dvaja naši hráči reprezentujúci Telovýchovnú Jednotu Tatran Chlebnice, a to Dominika
Brunčáková a Roman Ťapajna.
Nasledovali ďalšie užšie výbery
do konečnej zostavy. Tá bude
v dňoch 1. 8.- 6. 8. 2012 reprezentovať Oravu vo Švédsku
v meste Helsingborg. Do užšieho
výberu sa dostal náš hráč Roman
Ťapajna. Spolu s ním pocestuje
aj Nikodém Staš, hrajúci za TJ
Družstevník Dlhá nad Oravou.
Chlapcom prajeme veľa šťastia,
dobré reprezentovanie a príjemné prázdninové dobrodružstvo.

a Slovensku
druhé

V dňoch 21. 6. - 22. 6. 2012 sa
v Trnave konala Olympiáda detí
a mládeže s medzinárodnou
účasťou pod názvom KALOKAGATIA 2012. Zúčastnili sa jej
žiačky našej školy v športovej
disciplíne vybíjaná: Adriana
Hudecová, Darina Bakošová,
Nikoleta Spišiaková, Michaela
Sklárčiková, Timea Meľová,
Soňa Sviteková, Alžbeta Stašová, Michaela Maxoňová, Adriana Janíková, Andrea Ťapajnová, Katarína Stašová, Eva
Červeňová pod vedením
Mgr. Márie Kantárovej. Do tejto
súťaže postúpili naše dievčatá

vali Žilinský kraj. Prvý deň naše
dievčatá odohrali tri zápasy, boli
veľmi šikovné a bez problémov
ich vyhrali. Večer sme sa
spoločne zúčastnili slávnostného
otvorenia „Kalokagatie“, na
ktorej bol prítomní, okrem iných

(mb)

Futbalová odveta v
Poľsku

Medzinárodná spolupráca - našou obcou a poľskou obcou
Slopnice trvá už 10 rokov.
Úspešne sa rozvíja aj naďalej.
V marci si slopnickí futbalisti
zmerali sily s našimi hráčmi.
Členovia Telovýchovnej Jednoty Tatran Chlebnice, pod vedením Jána Bakoša, sa v dňoch
21. - 22. 7. 2012 zúčastnili
priateľského futbalového stretnutia v Slopniciach. V základnej
skupine sa naši dorastenci
umiestnili na peknom 2. mieste.
Muži dokonca získali 1. miesto.
Postúpili tak do finále. Víťazstvo si nakoniec odnieslo mužstvo zo Slopníc. Naši hráči však
dostali niekoľko ocenení.
Za najlepšieho strelca turnaja
bol vyhlásený Michal Oršuliak.
Titul najlepší brankár futbalového stretnutia získal Lukáš
Michalka. Predseda TJ Tatran
Chlebnice, Ján Bakoš, sa vyjadril: „Vládla tam príjemná atmosféra. Naši poľskí priatelia na
čele so starostom Slopníc
Adamom Soltysom nám pripravili neopakovateľný športový
zážitok, za čo by som sa im
chcel veľmi pekne poďakovať.“
(mb)

sme prehrali o jeden bod. Naše
dievčatá získali krásne druhé
miesto ocenené striebornou
medailou, pohárom a diplomom.
Napriek tomu z vyjadrenia rozhodcov, naše dievčatá boli veľmi šikovné, dobré a chýbalo im
málo od víťazstva. A na záver
veľmi pekným prekvapením pre
mňa a nás všetkých bolo pri
oceňovaní to, že Timea Meľová
bola vyhlásená za „Najlepšiu
hráčku celého turnaja“. Nakoniec by som sa chcela poďakovať aj pani učiteľke
Mgr. Renáte Kadučákovej, ktorá
bola veľkou oporou pre všetky
dievčatá, vedela ich povzbudiť,
dať im odvahu a poradiť im.
Mgr. Mária Kantárová

po víťazstve v krajskom kole
v Žiline, kde obsadili prvé
miesto a postúpili na celoslovenské kolo. Celoslovenské
kolo vo vybíjanej dievčat „Kalokagatia“ prebiehalo na ZŠ Ružindol – Trnava, kde boli vytvorené veľmi dobré podmienky
pre všetkých účastníkov. Tejto
súťaže sa zúčastnilo osem krajov a naše dievčatá reprezento-

aj minister školstva Dušan Čaplovič, Martina Moravcová a
Martin Harich, na ktorého vystúpení sme sa aj s inými účastníkmi veľmi dobre zabávali.
Druhý deň sme sa zúčastnili
semifinále, v ktorom sme tiež
bez väčších problémov vyhrali a
postúpili do finále. Vo finále
sme bojovali s ŽS Piešťany a po
vyrovnanom a tvrdom súboji

Prvú júnovú nedeľu naši futbalisti ukončili jarnú sezónu 2012.
Zakončili ju o niečo skôr, a to
z dôvodu odhlásenia niektorých
futbalových oddielov zo súťaže.
Dorastenci si udržali 2. miesto,
čo im umožnilo postup do
1. triedy. Tešia sa z postupu. Sú
nesmierne vďační svojim trénerom, ktorí obetavo a svedomite
pristupovali k práci s mládežou.
Sú to nadšenci pre šport, ktorí
sami dlhé roky aktívne hrali futbal. Veľmi dobre sa rozumejú
pravidlám hrania tejto športovej
disciplíny. Dúfame, že svoje
zručnosti a skúsenosti odovzdajú

ďalším generáciám.
Žiakom sa napriek úsiliu a
snahe nepodarilo odraziť z posledného 10. miesta. No veríme,
že zápal do hry s loptou nestratia
a v nasledujúcej jesennej sezóne
sa im bude dariť viac.
U mnohých mladých ľudí sa
obnovila chuť zahrať si futbal a
nedeľné popoludnie stráviť
športovo. Do súťaže sa prihlásili
aj muži.
Predseda TJ Tatran Chlebnice
vyjadril svoju spokojnosť
slovami: „Veríme, že v ďalšej
sezóne budú ďalšie úspechy.“
Rozpis „majstrovských stretnutí

Ukončenie jarnej futbalovej
sezóny

jeseň 2012“ bude zverejnený na
dostupných miestach. Veríme,
že na svoje si prídu všetky vekové kategórie a budú hojnou
účasťou povzbudzovať našich
hráčov.
Organizačne, ale aj finančne
viesť futbalový oddiel si vyžaduje veľa práce. No vďaka ochotným ľuďom je to ľahšie. Touto
cestou sa chceme poďakovať aj
všetkým sponzorom, ktorí prispievali a prispievajú na rozvoj
futbalu v obci. Patria k nim:
spoločnosť Libex v zastúpení Jánom Polčicom, Ján ŠľachtaStavebná činnosť, Pavol PriebojQuattrogas, Pavol Sojčák- Pohostinstvo, Autoservis Anton
Suľa a mnohí ďalší.
(mb)

Zo spomienok starej mamy

V letnom období sa v našej obci, v minulosti vykonávalo veľké
množstvo
poľných
prác.
V súčasnosti sa prácam na poli
venuje čoraz menej ľudí. aši
rodičia a starí rodičia si však
popri ťažkej robote vždy našli
čas na modlitbu. Vedeli si vzájomne potešiť duše a srdcia pri
speve krásnych ľudových piesní.
Duchovný otec vdp. Michal
Hunčaga sa o nás v jednom
príspevku vyjadril: „ Chlebničania sa vedia, modliť, pracovať i
zabávať. “ Snažme sa o to, aby
tento jeho výrok aj naďalej zostával pravdivý. Inšpiráciu môžeme čerpať z nasledujúceho
rozhovoru, kde nám jedna z našich starých mám priblížila letné
mesiace v Chlebniciach, v období jej ranného detstva a mladosti.

Aké poľné práce sa v našej obci v letnom období väčšinou
vykonávali?
Letné práce sa začali už v
máji. Okopávali sa zemiaky,
burgyňa. Sadila sa kapusta. Sial
sa ľan. Popri ťažkej práci sme si
ako dievčatá a mladé ženy však
vždy našli čas na modlitbu sv.
ruženca. Každý deň v máji sme
sa chodili spoločne modliť ruženec ku Fatimskej Panne Márii.
Veľmi rada spomínam na toto
obdobie môjho života.
V júni sa kosila ďatelina, ktorá
sa zasiala rok predtým. Potom
sa kládla na kopy. Neskôr sa začala kosiť tráva. Kosili sme lúky. Sušili trávu a zvážali seno.
Keď prebiehali tieto práce
v celej dedine bolo vždy veľmi
veselo. Pri zvážaní sena do
stodôl si pomáhala celá rodina,
aby sa suché dostalo čo najskôr
pod strechu.

Ako prebiehali práce na poli?
Chlapi vstávali skoro ráno už
o tretej. V poli zostávali a kosili
až do neskorého večera. Cez
obed, cez najväčšiu páľavu si
zvykli zdriemnuť a oddýchnuť
v chládku pod kopami alebo pod
stromami. Potom pokračovali
v práci, až kým sa nezotmilo.
Niektorí kosci kosili lúku dovtedy, kým ju celú nepokosili. Keď
bol blízko lesný potôčik, tam sa
občerstvili v čerstvej vodičke.
Ženy hrabali. Kládli veľké
tlačené kopy. Deti im pomáhali.
Z jednej natlačenej kopy býval
až voz sena. Polosuché seno,
ktoré zhrabali v ten deň, zvykli
dávať do menších kôp, krtín.
Ľudia si pri prácach navzájom
veľmi radi pomáhali. Kosci sa
dávali do skupiniek, aby odrobili deň tým, čo im predtým pomohli. Pri hrabaní sena a kosení
lúk sa naším chotárom ozýval
prekrásny spev ľudových piesní,
ktorý vždy potešil. Tieto piesne
dievky a ženy vždy zakončili
zaujúkaním. V celej dedine bolo
veľmi veselo. Dievčatá spievali
aj tieto trávnice: „ Ďatelinka

drobná s červeným kvietočkom
voňaj že milému večer pod oblôčkom. Ďatelinka drobná trávu
prevyšuje, nejeden šuhajko falošne miluje. Podúvaj vetríčku
z poľa zeleného, dones mi
novinu od môjho milého. Keby
ja vedela, kde môj milý kosí, veď
by mu zaniesla do pohára rosy.
Keby ja vedela, kde môj milý býva, zaniesla by som mu do pohára vína. Zapadá slniečko za vysoké hory, čože ja odkážem môjmu šuhajovi. Večeríček ide,
ktože do nás príde, kamarátky
nemám s frajerom sa hnevám. “

Mládenci si veľmi radi pospevo-

vali túto pieseň:

„ Podúvaj vetríčku po jačmennom klase, každý šuhaj pozná dievčinu po
hlase. “ Ich veľmi obľúbenou
bola aj táto pesnička: „ Sobotienka ide, čože ma je po nej. Cesta
zarúbaná ku frajerke mojej. “

Čo bolo obľúbeným pokrmom
koscov pri práci?
Väčšinou sa skoro ráno koscom varili halušky s bryndzou,
halušky s kapustou alebo „kuľaša“ s bryndzou a oškvarkami.
Smäd sa zaháňal kyslým
mliekom. Tieto jedlá boli veľmi
obľúbené, sýte a chutné. Na
obed si všetci pracujúci mohli
pochutiť aj na domácom chlebe,
kabáči, ktorý si potreli bryndzou
alebo maslom. Slaninku sme
zvykli v poli aj opekať, z čoho
mali radosť hlavne deti. Do poľa
sa nosila aj fazuľka nakyslo, či
„geršňa s kapustou, varenou
šunkou a rebierkami“. Na večeru sme si už doma zvykli pripraviť zemiaky, a to „repu
s mliekom“ alebo veľmi obľúbenú polievku, „repu s haluškami“.
V minulosti základnou látkou
v každej rodine v Chlebniciach
bolo ľanové plátno. Práca s ľanom bola zásadne ženskou
záležitosťou. Mohli by ste nám
spracovanie ľanu aspoň čiastočne priblížiť?
Bola to celoročná práca. Ľan
sa pestoval na pomerne veľkých
plochách. Dozretý sa trhal zo
zeme ručne, keď sa skončili
práce so senami. Potom sa poviazal do menších snôpkov,
otiepok. Až teraz nastala skutočná robota. Najskôr sa z ľanu odstránili ľanové semiačka rafaním na rafadle. Potom sa ľan dal
močiť do „močidiel“, väčších
jám nachádzajúcich sa na
záhumniach v blízkosti potôčkov. Natlačil sa do nich a zalial
sa vodou. Ľan sa močil až
2 týždne. Po vymáčaní ho rozriadkovali na lúku, aby dobre
vyschol. Keď bol suchý, gazdiné
ľan pozbierali a dali do veľkých
otiepok. Tie potom naukladali
na slnečné miesto a tĺkli ľan
drevenými tĺkmi. Až dobre vytlčený sa trepal na trepadle, aby
sa z neho mohla uvoľniť drevnatá hmota- pazderie. Potom ho
česali na kovových ihliciach,
aby sa ľan očistil. Z odpadu-

zrebia sa vyrábali vrecia na zemiaky. Z čistých vláken sa
spriadali nite z kúdele na vretená
alebo na kolovrátky. Gazdinky
a dievčatá sa schádzali na priadky už väčšinou v zimnom období. Vždy bolo veľmi veselo.
Keď bola priadza hotová, začalo
sa snovanie na krosnách. Bolo to
náročné. Každá nitka musela
prejsť cez očká nitelníc a potom
ešte cez brdo. Až potom sa
mohlo tkať. Keď bolo plátno
utkané, nasledovala ďalšia dôležitá časť, bielenie ľanu. To sa
robilo už neskôr za hrejivých lúčov slniečka. „Bieľoviská“ boli
taktiež umiestnené na záhumniach. Plátno bolo povystierané
na žrdiach. Tie sa museli
polievať najmenej tri- štyrikrát
za deň.
Mládež sa popri namáhavej
práci na poli rada stretávala
pri spoločnom speve a tanci.
Mohli by ste nám pripomenúť
ľudový zvyk pálenie vatry,
„Jánskych ohňov“, v období
vašej mladosti?
Mládenci na Jána chodili páliť
vatru, „Jánske ohne“, na Ďaučovku. Najprv nanosili dreva a
potom sa zapálila čo najväčšia
vatra, aby ju bolo dobre vidieť aj
z väčšej diaľky. Veselo si pritom
nôtili: „ Ó Jáne, ó Jáne, kde ťa
páliť máme. a vrchu Ďaučovky
tam ťa páliť máme. “ Mládenci s

dievčatami počas tejto noci pri
vatre tancovali a spievali si obľúbené ľudové piesne. Tento
zvyk sa konal počas „Svätojánskej noci“. Veľmi ma potešilo,
keď aj tento rok chlapi z nášho
chrámového zboru na čele
s kantorom Ferkom Suľom,
spievali v Tŕni prekrásne ľudové
pesničky. Znelo to nádherne celým chotárom. Pripomenulo mi
to moje detstvo a mladosť. Pri
takom krásnom speve zo srdca
každý človek, či mladý alebo
starý pookreje.
(ač)
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