Vítame
duchovného otca
Stanislava Kaníka

Spievajú zo
srdca!
Dobrovoľný
hasičský zbor
v Chlebniciach

Zo spomienok starej
mamy

Príhovor starostu obce

V tohtoročnom letnom období
sa v našej obci udialo viacero
udalostí, ktoré sa dotýkali ak nie
celej obce, tak aspoň jej prevažnej väčšiny. Zmenu nášho duchovného pastiera sprevádzali
veľké emócie, a to či už sa
jednalo o rozlúčku s veľadôstojným pánom Michalom Hunčagom, po pätnástich rokoch pôsobenia v našej farnosti, ktorému
sme venovali viac priestoru
v minulom čísle Chlebnického
spravodaja, alebo privítanie veľadôstojného pána Stanislava
Kaníka, ktorého myšlienkam a
názorom sa obšírnejšie venu-

jeme na ďalších stránkach našich
obecných novín.
Ani pri medzinárodnej spolupráci s poľskými Słopnicami
sme nezaspali, len sme sa tentokrát preniesli za naše severné
hranice. Početná delegácia
z Chlebníc za zúčastnila na dožinkových oslavách pri príležitosti ukončenia zberu úrody,
ktorými sme si uctili namáhavú
i tŕnistú prácu roľníkov. O pár
dní neskôr sa naši turisti, spoločne so športovcami zúčastnili turistického výstupu na vrchol
Mogielice.
Aj obecné zastupiteľstvo malo
viac práce a zasadalo častejšie,
pretože s príchodom jesene treba
ešte podokončovať viaceré rozrobené projekty,– či je to zbúraný most a oporný múr na miestnej komunikácii na vyšnom konci, alebo rozrobená cintorínska
cesta. Veríme, že aj s Božou pomocou sa nám započatá práca
podarí dokončiť a aj počasie bude k nám ústretové.
Ing. Milan Maxoň
strarosta obce

Chlebnický spravodaj slávi prvé
narodeniny
Vážení spoluobčania, milí čitatelia, pred rokom ste vo svojich
poštových schránkach objavili 1.
číslo našich obecných novín.
Chlebnický spravodaj slávi prvé
narodeniny. Pri tejto príležitosti
by som sa chcela poďakovať
starostovi našej obce Ing. Milanovi Maxoňovi, ktorého hlavným pričinením a z jeho iniciatívy začal vychádzať tento časopis. Pôsobí tiež ako redaktor,
ochotne sa zúčastňuje všetkých
redakčných stretnutí. Ďalej by
som sa za kvalitnú spoluprácu

Oznam o návštevách
detskej lekárky

Pani doktorka MUDr. Elena
Bohušová navštívi detskú poradňu v nasledujúcich dňoch:

17. október, 31. október,
14. november, 28. november,
5. december, 19. december
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)

chcela poďakovať redaktorkám
Mgr. Terézii Sárenej, Mgr.
Elene Stacherovej, Margaréte
Brunčákovej a grafikovi Ing. Jánovi Brunčákovi. V neposlednom rade sa chcem poďakovať
vám, drahí rodáci. Našim hlavným cieľom bolo pravidelne vás
informovať o dianí v Chlebniciach. Myslím si, že sa nám náš
zámer podarilo naplniť. Svedčí
o tom váš záujem, či ochota
spolupracovať.

UZESEIA z 12. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 3. augusta 2012
UZESEIE č. 12.1.:

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Margarétu
Brunčákovú a Jozefa Ťapajnu.

UZESEIE č. 12.2.:

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program
rokovania 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

UZESEIE č. 12.3.:

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Chlebnice v súčasnej rozpracovanej verzii, ktorý
predstavili pracovníci Agentúry
pre regionálny rozvoj SEVER so
sídlom v Dolnom Kubíne.

UZESEIE č. 12.4.:

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu
obce
Chlebnice
ku dňu 30.6.2012.

UZESEIE č. 12.5.:

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje 1. úpravu rozpočtu
obce
Chlebnice
na rok 2012.

UZESEIE č. 12.6.:

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje zmenu otváracích hodín v prevádzke Pohostinstvo Šľachta, Chlebnice 350,

ktorú prevádzkuje spoločnosti
ŠĽACHTA
s.r.o.,
IČO: 44336195, so sídlom Veličná 305, nasledovne:
od 04.08.2012 do 31.08.2012
denne z 22:00 hod. na 23:00
hod.

UZESEIE č. 12.7.:

Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje
jednorázový finančný príspevok
v sume 200,00 € pre Máriu Ťapajnovú, ktorý je určený na úhradu zvýšených nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou u maloletého dieťaťa.

UZESEIE č. 12.8.:

Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje zámer
predaja hnuteľného prebytočného a neupotrebiteľného majetku
obce Chlebnice, a to lyžiarskeho
vleku.

UZESEIE č. 12.9.:

Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach
a.) berie na vedomie informáciu o postupe stavebných prác
pri výstavbe mosta a oporného
múru na vyšnom konci,
b.) berie na vedomie informáciu o postupe stavebných pri výstavbe novej prístupovej cesty
v miestnom cintoríne,
c.) poveruje starostu obce na
vykonanie prieskumu trhu na
zhotoviteľa povrchovej úpravy
novej cesty v cintoríne.

Mgr. Anna Čabajová
šéfredaktorka

Oznam
obecného
úradu

Občania obce Chlebnice si na
obecnom úrade majú možnosť
zakúpiť lacnejšie poukážky do
Aquaparku AquaRelax Dolný
Kubín. V cene jej zahrnutý
jeden 3-hodinový vstup do
plaveckého bazéna a „vodného
sveta“ s vodnými atrakciami.
(OÚ)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva navštívil aj náš nový duchovný
otec vdp. Mgr. Stanislav Kaník.

UZESEIA z 13. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 20. septembra 2012

UZESEIE č. 13.1.:

ciu nákladov spojených s údržObecné zastupiteľstvo v Chleb- bou obecného bytu ani prehodniciach schvaľuje za overovate- notenie výšky nájomného pre
ľov zápisnice z 13. riadneho za- Mgr. Antona Domáňa.
sadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Jána Bakoša UZESEIE č. 13.5.:
Obecné
zastupiteľstvo
a Jozefa Šuttu.
v Chlebniciach schvaľuje dotáciu na rok 2012 na prevádzku
UZESEIE č. 13.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- a mzdy pre Súkromnú základnú
niciach schvaľuje program umeleckú školu Chlebnice v celrokovania 13. riadneho zasadnu- kovej sume 19 552,00 €
t. j. 4 888,00 € mesačne. Dotácia
tia obecného zastupiteľstva.
bude vyplácaná Súkromnej základnej umeleckej škole so sídUZESEIE č. 13.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- lom v Chlebniciach ihneď po jej
niciach neschvaľuje poskytnutie obdržaní zo štátneho rozpočtu.
jednorazového finančného príspevku pre Mgr. Magdalénu Haj- UZESEIE č. 13.6.:
Obecné
zastupiteľstvo
dúchovú, Chlebnice č. 461.
v Chlebniciach
a.) schvaľuje Tomáša Furjela,
UZESEIE č. 13.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chleb- IČO: 45 322 228, Chlebnice
niciach neschvaľuje kompenzá- 207, PSČ: 027 55, na položenie

povrchového krytu na ceste UZESEIE č. 13.8.:
v cintoríne (zámkovej dlažby),
Obecné
zastupiteľstvo
b.) poveruje starostu obce na v Chlebniciach:
uzatvorenie zmluvy o dielo s
a.) berie na vedomie informáTomášom
Furjelom, cie o slovensko-poľskej spoluIČO: 45 322 228, Chlebnice práci,
207, PSČ: 027 55.
b.) berie na vedomie informáciu o nakladaní a separovaní
UZESEIE č. 13.7.:
komunálneho odpadu v obci
Obecné
zastupiteľstvo Chlebnice,
v Chlebniciach:
c.) schvaľuje kúpu 2 kusov poa.) berie na vedomie sťažnosť užitých veľkoobjemových konobčanov obce Chlebnice na paní tajnerov na odpad za cenu
Janette Kadučákovú a odstupuje 1 000,00 € vrátane DPH.
ju na riešenie Komisii verejného
poriadku,
b.) berie na vedomie sťažnosť
pani Zuzany Kadučákovej,
Chlebnice 470 a odstupuje ju na
riešenie Komisii verejného
poriadku,
c.) berie na vedomie sťažnosť
obyvateľov obce Chlebnice na
Adama Kafku a odstupuje ju na
riešenie Komisii verejného
poriadku.

Slovensko-poľská spolupráca
medzi Chlebnicami a Słopnicami
v roku 2012
V minulom čísle Chlebnického
spravodaja sme si zaspomínali

na 10 rokov vzájomnej spolupráce medzi našou obcou a partnerskou poľskou obcou Słopnice. V tomto vydaní našich obecných novín si pripomeňme
tohtoročné medzníky našej plodnej spolupráce.
Naše spoločné stretnutia sme
tak ako každý rok aj tentokrát
zahájili u nás v Chlebniciach.
Už 11. februára k nám prišli
priatelia zo Słopníc a pomohli
nám pri zdolávaní 29. ročníka
Chlebnického okruhu. Napriek
hojnej turistickej účasti a nád-

hernému počasiu to nebola ľahká úloha, pretože štipľavejší
mrázik za nechtami i tohtoročná
nadpriemerná snehová nádielka

umožnili absolvovať celý okruh
len tým športovo založeným
jedincom. My ostatní sme sa, po
hrejivej kapustnicovej nádielke
v Hrúbkovej, vrátili pešo naspäť
k teplému gulášu v centre obce.
Dňa 17. 3. 2012 sa dva tímy
poľských futbalistov zúčastnili
futbalového turnaja O pohár
prezidenta TJ TATRA" Chlebnice. Tentokrát šťastena stála na

poľskej strane a po urputných
vzájomných
športových
súbojoch si od nás odniesli dve
najcennejšie trofeje.
Ďalšie
naše
vzájomné
medzinárodné stretnutie sa

uskutočnilo počas obecných
folklórnych slávností Chlebnický
chlebíček 2012, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 16. a 17. jú-

na. V nedeľu 17. júna sme si pri
slávnostnom obede pripomenuli
10. výročie vzájomnej spolupráce medzi našimi obcami
a v popoludňajšom programe
hrali prím chlebnické a słopnické umelecké skupiny.
A potom sa klbko našej spolupráce zagúľalo za severnú hranicu našej vlasti, až do Poľskej republiky. Delegácia chlebnických
predstaviteľov sa 12. augusta zúčastnila dožinkových slávností
v Słopniciach. U poľských
priateľov sme neboli sami, na
Dožinky 2012 prišli aj družobné
delegácie z Maďarska a Rumunska. Príjemnú atmosféru na slávnostiach nemohlo schladiť ani
trošku upršané počasie a naši
chlebnickí zástupcovia dokázali
udržať živú a veselú náladu až
do samého večerného konca.
Ďalším tohtoročným kamienkom našej spolupráce bol futbalový turnaj O pohár starostu
Słopníc, kde sa už zadarilo aj na-

šim chlebnickým futbalistom
a domov si doniesli pohár
za 2. miesto v tomto športovom
zápolení.
V poslednú augustovú nedeľu,
26. augusta, sa v okolí Słopníc
uskutočnil výstup na vrchol
Mogielice. Zástupcovia našich
turistov a športovcov absolvovali nielen svätú omšu pod holým
nebom, ale jedna z nich aj
úspešne obhájila naše chlebnické
farby v súťaži o titul
Miss Mogielicy 2012, ktorý
v tomto roku získala okrem poľskej súťažiacej Magdalenie Dubiel z Wieliczki aj naša rodáčka
Andrea Ťapajnová, žiačka 7.A
triedy.
V súčasnosti sú už v plnom
prúde prípravy našich hasičov
i hasičiek na spoločné hasičské
cvičenie obidvoch partnerských
obcí, ktoré sa uskutoční 29. septembra v Słopniciach.
(mm)

Chlebnický cintorín
Po odkúpení a majetkovom vysporiadaní hornej časti cintorína,
ktoré sa uskutočnilo v predchádzajúcom volebnom období, za-

vybetónovanie základov nového
oplotenia i výstavbu prístupovej
komunikácie, ktorá bola vysypaná podkladovým štrkom.

čal v minulom roku vlastník cintorína – Obec Chlebnice
so stavebnými úpravami na pripojení tejto novej časti cintorína.
Už z jari v roku 2011 obyvatelia Chlebníc zaznamenali čulý
stavebný ruch na chlebnickom
cintoríne. Uskutočnili sa rozsiahle terénne úpravy – odstránil
sa starý skalný múr spolu s krovinatými porastmi, medza ktorá
oddeľovala novú a starú časť
cintorína bola vyrovnaná a zatrávnená. V hornej časti cintorína boli vypílené a odstránené tuje spolu so starým oplotením.
Suchá a slnečná jeseň umožnila

V tomto roku sa stavebné práce
na cintoríne odsunuli na neskoršie obdobie, pretože po tuhej zime sa vo farskom dvore pod
kostolom rozpadol oporný múr,
ktorý bolo potrebné okamžite –
už v jarných mesiacoch od apríla
do júna - opraviť a nanovo postaviť.
V lete sa však stavebné práce
v cintoríne opätovne rozbehli,
tentoraz sa pokračovalo dolnou
časťou cintorína. Po odstránení
porastu z tují a pôvodného oplotenia, boli opäť vybetónované
základy nového oplotenia a bola
podkladovým štrkom upravená

Dožinkové slávnosti v Slopniciach

Dňa 12. 8. 2012, sa v poľskej
družobnej obci, v Slopniciach,
konali dožinkové slávnosti,
ktoré boli spojené s poďakovaním za tohoročnú úrodu. Chlebnice na tomto podujatí zastupoval starosta obce Ing. Milan
Maxoň spolu s poslancami obecného zastupiteľstva. Poľských
priateľov navštívili aj družobné
delegácie z Maďarska a Rumunska.

Tento deň pomohla kultúrne
obohatiť svojím spevom aj ženská folklórna skupina z Chlebníc, pod vedením pani Heleny
Suľovej. Taktiež tu svoje zručnosti predviedla skupina historického šermu „Staroslovania“,
pod vedením veľmajstra Jána
Janíka. Predviedli, ako správne
zaobchádzať s mečom a získali
obdiv aj u tých najmenších divákov. Počas nedeľného popolud-

prístupová komunikácia, ktorá
vyúsťuje pri hlavnej vstupnej
bráne cintorína.
Keďže všetky tieto stavebné
úpravy sú financované len z
obecného rozpočtu, v súčasnom
období poslanci obecného zastupiteľstva rozhodujú, a to po
dôkladnom zvážení na základe
vypracovaných cenových ponúk,
o konečnej povrchovej úprave
tejto novej a hlavnej komunikácii v areáli cintorína. Veríme, že
nám ešte v tomto roku poveternostné podmienky a finančné
možnosti umožnia čo najviac
pokročiť v našej snahe o zlepšenie a skrášlenie nášho cintorína, pretože vybudovaním novej
cesty práca v cintoríne nekončí.
Začali sme s vypiľovaním krovín a s terénnymi úpravami
popod cintorínom. Do budúcna

plánujeme vypílenie starých a
poškodených stromov /líp aj tují/
nachádzajúcich sa v areáli cintorína, osadenie nového kovového
oplotenia i vstupnej brány, osadenie oddychových lavičiek
a odpadkových nádob, úpravu
osvetlenia, rekonštrukciu poškodených prístupových chodníkov, postavenie drevenej búdky
na náradie. Plánov máme zatiaľ
viac ako času a financií, a preto
by sme chceli aj touto cestou
požiadať obyvateľov Chlebníc
o tvorivú spoluprácu a podávanie podnetných návrhov na
skrášlenie nášho cintorína,
a to prostredníctvom obecného
úradu alebo našej internetovej
stránky www.obecchlebnice.sk
v časti "apíšte nám Váš názor.

nia mala naša delegácia možnosť
prejsť a navštíviť Pasierbiec.
Súčasťou Sanktuaria Matky
Božej Útechy v Pasierbci je
okrem Jaskyne záchrany a
Mariánskych cestičiek aj Krížová cesta. Na nej možno pri
jednotlivých zastaveniach vidieť
sochy v nadživotnej veľkosti,
zobrazujúce okrem Pána Ježiša
aj poľských mučeníkov, väzňov
koncentračných táborov a tiež
poľských blahoslavených ako
napr. bl. Jána Pavla II., bl. Jerzy

Popieluszka - mučeného a zavraždeného za komunizmu, aj
poľského prímasa Tisícročia
kardinála Wyszynského. Pozvanie správcu tohto sanktuária znelo – „ A priveďte sem ďalších!“
Počas celého dňa vládla príjemná atmosféra. Nádherný spev
a tanec sprevádzali vzájomné
sympatie všetkých zúčastnených.

Pasierbiec- Krížová cesta

OÚ

(mb)

Dobrovoľný hasičský zbor v Chlebniciach

Obec Chlebnice vo svojej histórii zažila deštruktívnu silu
ničivých požiarov. Tie v minulosti viackrát zapríčinili veľké
straty na obytných domoch, hospodárskych budovách aj na ľudských životoch. V roku 1929 vypukol v obci veľký požiar, ktorý
zničil viac ako pol dediny. Bolo
to na konci žatvy, keď už ľudia
mali doma seno a obilie pripravené na mlátenie. Všetko zničil
požiar. Ľudia hladovali a museli
chodiť po okolitých dedinách po
žobraní. Ledva sa spamätali, postavili si nové domy a hospodárske budovy, znova dedinu zachvátil požiar. Bolo to v roku
1932. Mnoho ľudí vtedy muselo
popredať pozemky a tiež veľa
mužov odišlo do Ameriky za
prácou, aby posplácali dlžoby.
V roku 1929 bol založený
dobrovoľný hasičský zbor, ktorý
mal asi 45 členov. Obec zakúpila ručnú striekačku, ktorá mala
pomôcť pri hasení požiarov. No
práca hasičov bola v tom období
veľmi ťažká, lebo všetky domy
boli drevené a oheň sa veľmi
ťažko uhasil. Požiar v našej obci
vypukol ešte viackrát. Najmä
zásluhou dobrovoľných hasičov,
ktorí rýchle zareagovali, nemal
však už také ničivé následky.
Dobrovoľný hasičský zbor sa
radí medzi aktívne zložky v obci

Chlebnice. V roku 1986 bola postavená nová hasičská zbrojnica,
na stavbe ktorej sa podieľali aj
samotní hasiči. V rámci možností obec zabezpečila hasičskú
techniku, ktorú sa snaží udržiavať v pohotovostnom stave.
Snahou obecných orgánov je
udržanie dobrovoľných hasičov
po odbornej a materiálnej stránke na dobrej a kvalitnej úrovni.
Jednotky obecných hasičských
zborov sú aj v súčasnosti zaraďované do požiarno-poplachových plánov, no vzhľadom na
nedostatočné finančné možnosti,
ako aj technické a personálne
vybavenie v obci je to nepostačujúce.
Chlebnickí hasiči pomáhali aj
pri hasení požiarov v susedných
obciach a taktiež pri odstraňovaní rôznych prírodných kalamít,
pri záplavách a povodniach.
Svoje kvality si hasiči preverujú
na
hasičských
súťažiach,
ktorých sa v rámci okresu zúčastňujú, resp. ktoré organizujú
spolu s družobnou obcou Slopnice z Poľskej republiky.
V roku 2010 sa Dobrovoľný
hasičský zbor v Chlebniciach
rozrástol o družstvo zložené
z mladých dievčat, ktoré sa intenzívne zapájajú nielen do
diania dobrovoľného hasičského
zboru, ale aj do miestnych

a obecných aktivít.
V súčasnosti má dobrovoľný
hasičský zbor zhruba 80 členov,
z ktorých je 38 aktívnych a ktorí
sú pravidelne
vzdelávaní
a školení v zmysle platnej legislatívy. Miestni hasiči, v spolupráci s okresnými štruktúrami
hasičského, záchranného a
policajného zboru, zabezpečujú
pre žiakov Základnej školy
s materskou školou Chlebnice
pravidelné preventívne prednášky, s následnou ukážkou a prehliadkou požiarnej, záchrannej a
policajnej techniky.
Chlebnickí dobrovoľní hasiči
pri svojej činnosti využívajú pomerne zastaranú, avšak ešte stále funkčnú automobilovú techniku - TATRU 148 a AVIU. Pre
dostatočné
zabezpečenie
ochrany obyvateľstva pred
požiarmi ako aj pri mimoriadnych živelných udalostiach je
potrebné vybaviť a doplniť uvedenú techniku aspoň na nevyhnutnú úroveň.
Začiatkom roka 2012 bol
pracovníkmi Obecného úradu v
Chlebniciach
a
vedením
Dobrovoľného hasičského zboru
v Chlebniciach vypracovaný
projekt „Materiálno-technické
vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Chlebniciach“,
ktorého cieľom je materiálnotechnické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Chlebniciach, prednostne zamerané
pre prípadné zásahy v lesných a
trávnatých porastoch, resp. pri
mimoriadnych živelných udalostiach, kde je ohrozený život a
zdravie obyvateľov obce.
V rámci uvedeného projektu
boli zakúpené: špeciálna technika pre hasičský zbor (plávajúci sací kôš, motorové kalové
čerpadlo a benzínová elektrocentrála) a ochranné pomôcky
(po 10 kusov ľahkých zásahových odevov, zásahovej obuvi,
zásahových rukavíc a zásahových prilieb), ktoré by mali
zlepšiť a uľahčiť prácu
dobrovoľných hasičov pri hasení
požiarov i v prípadoch neočakávaných mimoriadnych udalostí.
Z kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky bol uvedený projekt podporený dotáciou v sume 2 100 €. Odovzdanie
zakúpenej techniky i ochranných pomôcok sa uskutočnilo
dňa 22. 10. 2012 v sále miestneho kultúrneho strediska.
Mgr. Helena Meľová

Spoločenská
rubrika
arodili sa:

Karin Škvareková
16.07.2012
Karolína Spišáková
28.07.2012
Peter Bakanec
17.08.2012
Terezka Sárená
30.08.2012
Diana Polčicová
31.08.2012
Tomáš Janík
21.08.2012
Ján Polčíc
27.9.2012

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo:

Miroslav Mičáň a Jana
Sálusová
07.07.2012
Martin Hujo a Mgr. Zuzana
Oršuliaková
28.07.2012
Marek Hajdúch a Lucia
Maslíková
04.08.2012
Peter Černota a Andrea
Meľová
25.08.2012

Gratulujeme mladomanželom!
Rozlúčili sme sa:

Červeňová Anna (83)
06.07.2012
Meľová Anna (78)
15.08.2012
Stašová Johana (88)
29.08.2012

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
Jubilanti
50 rokov

Zuberová Anna
Sopko Jozef
Maslíková Mária
Hajdúch Ondrej

60 rokov

Šuffáková Margita
Ďuroň Peter
Polčic Alojz
Jonásová Anna
Ťapajnová Cecília
Hasík Rudolf

70 rokov

Furieľová Cecília
Gerátová Mária

80 rokov

Furieľová Helena

(344)
(128)
(220)
(284)
(206)
(78)
(54)
(104)
(336)
(31)
(165)
(136)
(248)

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia a
Božieho požehnania.

Vítame duchovného otca
Stanislava Kaníka
Duchovný otec vdp. Mgr.
Stanislav Kaník sa dňa 22. júla
2012 oficiálne stal 16. duchovným správcom Chlebníc. Pochádza z dedinky pri Trstenej,
z Brezovice. Jeho predošlým pôsobením bola farnosť Šuňava,
kde pôsobil 26 rokov. V rozhovore s nami si zaspomínal na svoje,
detstvo,
štúdium,
farnosti,
v ktorých pôsobil. Prezradil nám
tiež, aké zmeny plánuje urobiť
v našej farnosti.

Kde ste sa narodili, odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z dedinky pri Trstenej, z Brezovice. Tam som sa
aj narodil. Vyrastal som u rodičov a starých rodičov. Poznal
som dobre starých rodičov, teda
maminých a otcových rodičov.
Boli to skutočne dobrí ľudia
a kresťania.

Kde ste študovali?

Do základnej školy som chodil
od prvého až po skončenie štvrtého ročníka v rodisku. Od piateho ročníka po deviaty, som dochádzal do Trstenej. Pretože nás
bolo veľa žiakov z Trstenej, Zábiedova a z Brezovice, tak sme
chodili na dve smeny- doobeda
a poobede. Ale pre málo priestorov v základných deväťročných školách v Trstenej, chodili
sme niektoré ročníky na
Gymnázium do Trstenej. Pred
ukončením môjho ôsmeho ročníka, vyšiel zákon, že základná
škola bude končiť, nie ôsmym,
ale deviatym ročníkom. A tak
sme chodili do školy o rok dlhšie
ako naši starší kamaráti.
Na základnej škole som si dal
prihlášku na gymnázium do Trstenej. My, ktorí sme začali prvý
ročník sme nekončili tretím roč-

níkom, ale maturitou po štvrtom
ročníku. Po maturite som rok
pracoval v závode Turčianskych
strojární v Trstenej. V práci som
spoznal mnohých mužov a ženy
zo širokého okolia a mal som
podiel na výrobe LKT- lesných
kolesových traktorov. Tam som
sa naučil šoférovať na LKT-čku.

Kedy a prečo ste sa rozhodli
stať sa kňazom?

Iskierku stať sa kňazom som
dostal ako malé dieťa, od nášho
dobrého rodáka, kňaza ThDr.
Martina Hrbču. On bol vtedy
ceremoniárom v Trnavskej
diecéze pri biskupovi Ambrózovi Lazíkovi. Kňaz Martin, navštevoval môjho starého otca,
Ľudovíta Hucíka, ktorého starý
otec niesol na krst. Ten mi hovorieval: „Stanko, čím budeš?“
„Kňazom,“ znela moja detská
odpoveď, a tak som v tejto túžbe
pokračoval. Keď som chodil do
práce, v tomto období bol v Trstenej pri pánovi farárovi Michalovi Marekovi, pán kaplán Andrej Filipek. Dopočul sa, že akýsi chlapec chce byť kňazom, ale
chodí do roboty. Vyhľadal ma
u nás doma, vzal do auta a odviezol na faru. Tam som napísal
životopis a prihlášku do seminára. Neprešiel ani rok, keď mi
jedného dňa prišiel list. Keď
som ho otvoril a prečítal, od veľkej radosti som skákal po dvore
a kričal. Prijali ma študovať. Ale
na druhý deň som dostal ďalší
list. Po prečítaní som zosmutnel
a začal som sám konať. Bol to
list, v ktorom bola výzva: „Dostavte sa okamžite na Okresnú
vojenskú správu /OVS/ do Dolného Kubína, prevziať si povolávací rozkaz.“ Sadol som do autobusu a v Kubíne na OVS ma
náčelník vyzval: „Podpíšte a prevezmite si povolávací rozkaz.“
Odmietol som a rýchlo som
z kancelárie veliteľa utiekol. Ten
za mnou kričal: „Dám vás predviesť vojenskou políciou!“ Ale
ja som bežal cez park na autobusovú zastávku a nasadol do autobusu, smer Banská Bystrica.
V Banskej Bystrici som vyhľadal Krajskú vojenskú správu
a službukonajúceho vojaka som
prosil, aby ma zaviedol ku
dverám náčelníka OVS. Vtom
sa jeho dvere otvorili, pozval ma
dnu. Ponúkol mi stoličku, aby
som si sadol k zelenému stolu.
Keď sa ma opýtal, čo si prajem,

povedal som: „Bojím sa vám to
povedať, preto vás prosím, prečítajte si tieto dva listy s ich dátumom na obálke.“ Opýtal som
sa ho, že či mám právo študovať
alebo ísť na vojenskú službu,
keď som dostal list na teológiu
skôr, ako na vojnu. Porozprával
som mu o jednaní v Kubíne. On
zobral telefón a náčelníkovi
OVS v Kubíne dal rozkaz:
„Roztrhaj povolávací rozkaz,
chlapec má právo študovať!“
Takto to Božia vôľa vyriešila.
Od októbra 1975 som začal
študovať v Bratislave.
Presnú odpoveď na otázku:
„Prečo som sa stal kňazom?“,
nevie ani jeden kňaz. Ani ja. Verím tomuto výroku zo Svätého
Písma: „Pán si vyvolil tých,
ktorých sám chcel. Nie vy ste si
vyrobili mňa, ale ja som vyrobil
vás.“

Kto vás v tomto rozhodnutí
najviac podporoval?

V tomto rozhodnutí ma podporovali: kňaz M. Hrbča, moji
rodičia a starí rodičia, ale
predovšetkým mamina sestra, teta Apolónia. Oni ma vychovávali, napomínali, ale sa za mňa aj
veľa modlili. Boli to aj súrodenci, ale aj kňazi a rehoľné sestričky z Brezovice. Finančne
ma podporovali rodičia,
starí rodičia, tety, rodina
pokrvná, ale aj rodáci.
Taktiež aj vtedajší generálny vikár Štefan Garaj.
Po vysviacke na kňaza ma
podporovali aj desiatky
veriacich dobrodincov
z Oravy. Všetkým Pán
Boh nech udelí večnú
slávu v nebi, o to Ho
prosím v modlitbách.

Aké bolo štúdium
v seminári počas komunizmu?

ročníka, bol som predstavenými
fakulty poverený stať sa duktorom. Čiže jeden celý rok bývať
na izbe s bohoslovcami prvého
ročníka. Udržiavať s nimi disciplínu, poriadok, viesť ich duchovne. Denne sa s nimi učiť na
študovni, napomínať ich konať
dobro. Táto skúška s nimi pozostávala ešte z viacerých úloh.
Bohu vďaka, že som to zvládol.
Spomedzi týchto bývalých
bohoslovcov prvého ročníka sú
dnes viacerí na vysokých postoch. Sú z nich profesori, okresní dekani, dekani teologických
fakúlt, ale aj bratislavský
arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Boli to dobrí študenti a mladíci.
Mám na nich pekné spomienky.
Často som chodieval s mnohými
bohoslovcami, skoro denne,
okrem nedele, hrávať futbal cez
most SNP, za Dunaj do Petržalky. Niektorí z nich sú dnes
vzácni, ako napr. gréckokatolícky biskup Mons. Milan Chautur,
arcibiskup Mons. Ján Babiak,
biskup Mons. Stanislav Stolárik,
trnavský biskup Mons. Ján
Orosz, biskup Mons. Milan Šášik, náš sídelný spišský biskup
Mons. ThDr. Štefan Sečka
a ďalší. V piatom ročníku môjho

Život a štúdium v seminári
neboli
ľahké.
Študoval som v rokoch
komunizmu 1975 až
1980. Všade sme museli
byť opatrní, lebo sme ve- Duchovný otec Stanislav Kaník na veži
deli, aká je doba. Za kaž- Kostola Všetkých svätých v "ižnej Šuňave.
dú maličkosť nám hrozilo
vyhodenie zo štúdií. Na
štúdia som bol predstavenými
nákup do mesta sme mohli ísť fakulty poverený prijať úlohu
len s povolením a podpisom na ceremoniára celej fakulty. Bola
papieri, volalo sa to bumaška. to zaujímavá úloha. Pozostávala
Museli sme chodiť najmenej zo svetských duchovných liturtraja, a to len občas, nie často. gických úloh pri svätých omSo strachom sme skrývali malý šiach a veľkých duchovných
ohrievač, keď bolo zima v izbe slávnostiach ako sú diakonát
alebo malý varič na čaj. Za to a kňazské vysviacky.
hrozilo vyhodenie. Bolo mnoho
iných nástrah na vyhodenie.
(pokračovanie na strane 7)
Keď som prišiel do tretieho

(pokračovanie zo strany 6)

Ktorá bola vaša prvá farnosť?

Po kňazskej vysviacke som dostal dekrét nastúpiť do Kežmarku za kaplána. Bolo to mesto,
ktoré malo aj filiálku. Boli tam
vzácni a dobrí ľudia i kresťania,
ochotní žiť kresťansky. Učil som

tam náboženstvo v piatich
školách. Deti boli horlivé a poslušné. Po štyroch rokoch som
bol preložený za kaplána do Vysokých Tatier.

rokov. Fara, dva kostoly, výučba
náboženstva od prvého po
deviaty ročník. Učil som všetkých žiakov sám, bez katechétov. Vo farnosti som sa staral o
údržbu 14 krížov v chotári danej
farnosti, zaviedol som mesačnú
službu prvých piatkov okolo
chorých, dve polnočné sväté

Mikuláša. Boli tu vykonané síl mám, aj skúseností, záleží od
práce: opravená vonkajšia i vnú- vás, drahí moji farníci, od vašej
torná fasáda, dvakrát výmaľba fyzickej práce a finančnej povo vnútri chrámov, jedenkrát moci. Začneme od strechy.
zvonku, zavedenie nového Chcem sa tu usilovať v prvom
elektrického vedenia, vybudova- rade o osobnú svätosť, spásu
nie prívodu vody, položenie vlastnej duše a vás viesť cestou
novej dlažby, spevnenie stropu ku Kristovi. Chcem byť pre vás
kostola železnou konštrukciou, kňazom SACERDOS- čo z lavetracie kanály okolo základov, tinčiny znamená DAROM, a
generálka dvoch organov, PONTIFEX- čo znamená
oprava lavíc, opravenie zvonič- STAVITEĽOM
MOSTOV
ky, postavenie nového chóru, MEDZI BOHOM A ĽUĎMI.
pokrytie veží a jednej strechy Chcem, aby Pán Ježiš prichádzal
medeným plechom. Na farskej do vašich čistých duší, v ktorých
budove výmena eternitu za hliní- sa cíti dobre, ale aby sa aj v
kový plech, nový kamenný múr krásnom obnovenom kostole cíokolo fary, nová ohrada cintorí- til ešte lepšie.
na, vymenené a posvätené nové
Bol by som rád, keby sa našiel
kríže v chotároch, ohradenie far- ďalší režisér a pokračoval v diskej budovy a záhrad, položenie vadlách ako pani Johana. Budem
dlažby vo farskom dvore, výme- rád, keby vznikol aj mládežnícna starých drevených obetných ky spevokol. Chcem sa stretávať
stolov, ambóny, sedésy za nové- raz do mesiaca s miništrantmi,
mramorové, nové plynové ústredné kúrenie v
kostoloch a fare, nové
ozvučenie
kostolov,
úsporné
halogénové
osvetlenie,
oteplenie
kamennou vatou na
klenbách kostolov, ...
Všade, kde som pôsobil som sa duchovne, ale
aj prácou rúk, zapájal do
svetských prác, napr. pri
opravách veží, kostolov,
zvonov a farských úradov. Reštaurovanie sôch
a obrazov na oltároch, to
oddialilo o týždeň neskôr môj príchod do
Chlebníc. Vo farnosti
Šuňava som vydal knižku s názvom „Z myš- S otcom biskupom Františkom Tondrom.
lienok sa rodí svet“ so
schválením Mons. ThDr. Fran- učiť dôkladne deti na nábožentiška Tondru, nášho spišského stve, pripravovať deti na prvé
sídelného biskupa. Mám pripra- sväté prijímanie, birmovky, navvenú ďalšiu knižku na vydanie. števovať starých a chorých ľudí
Spolupracoval som aj na vydaní a posilňovať ich na prvé piatky
knihy obce s názvom „Šuňava eucharisticky- Pánom Ježišom.
Chcem, aby sme spolu komuna prelome tisícročí 1298nikovali v kresťanskom duchu.
2001.“
Som optimista a verím, že v
Kedy ste sa dozvedeli, že idete
Chlebniciach je veľa krásnych
do Chlebníc?
Že budem preložený som sa duší. Už teraz ich obdivujem.
dozvedel pri návšteve otca bis- Ich zoznam by bol naozaj dlhý.
kupa v bývalej farnosti dňa 13. Jediný záujem, ktorý má Panna
marca 2012 o 13:50, v utorok. Mária aj v Chlebniciach, je priŽe pôjdem do Chlebníc, to mi viesť všetkých k svojmu milootec biskup povedal v máji na vanému Synovi.
rekolekciách.

omše v oboch kostoloch, vedenie modlitby krížovej cesty,
svätého ruženca, májových a októbrových pobožností, každú
nedeľu poobede večiereň v
Koľko rokov ste tam pôsobili?
oboch kostoloch, dvojité sláveVo Vysokých Tatrách som pô- nie obradov vo veľkonočnom
sobil jeden rok a sedem týždni- Zelený štvrtok, Veľký
mesiacov. V celých Tatrách bolo piatok, Biela sobota a Veľviacero škôl a kostolov. Všade konočná nedeľa. Dvakrát každý
duchovná služba. Farárom tam rok zabezpečenie odpustových
bol ThDr. Štefan Mordel. Odtiaľ kazateľov a celebrantov, každoma preložili do mesta Poprad. ročné koledy z posviacky všetČakalo tam na mňa mnoho škôl, kých domov s kňazským požehvýučba náboženstva, sväté om- naním, chodenie často ku
še, krsty, pohreby, sobáše...
chorým do nemocnice v PopraAké zmeny ste vo vašich bývade, hasičské sväté omše a slávlých farnostiach uskutočnili?
nosti, poľovnícke svätohubertV roku 1986, 17. júna som bol ské sväté omše, posvätenie bypreložený za farára do farnosti lín, poďakovanie za úrodu,
Šuňava, kde som pôsobil 26 výlety s mládežou a miništrantmi
do
Levoče,
Osvienčima, biblické
súťaže v kostoloch,
jasličkové pobožnosti,
rôzne koncerty, orchestre, mládežnícke
spevokoly, vystúpenie
španielsko- poľskoslovenského orchestra, prijatie štyroch
spevokolov na Štedrý
deň na fare, zavedenie
každoročnej
svätej
omše pri kaplnke
Najsvätejšej Trojice,
ktorá spája dve obce,
...
zmeny plánujete urobiť v
Okrem všetkých du- Aké
našej
farnosti?
chovných aktivít som
Aké
plánujem? To
sa postaral o rekon- prinesie zmeny
čas
postupným
štrukciu
dvoch návaním sa, načúvanímspoz-a
chrámov:
Chrámu spoločným plnením Božej vôle.
Rekonštrukcia kostola si vyžiadala aj Všetkých svätých a Budeme sa za to modliť. Chuti a
Chrámu
svätého
prítomnosť leteckej techniky.

Duchovnému otcovi ďakujeme
za rozhovor a prajeme veľa síl
a Božích milostí v aktivitách v
našej farnosti.

(ts)

Spievajú zo srdca!
Cirkevný spevácky zbor Panny
Márie "anebovzatej v Chlebniciach vznikol v roku 1930. Vtedajšia mládež bola združená

v spolku Združenia katolíckej
mládeže. Učili sa spievať dvojhlasné, trojhlasné i štvorhlasné
piesne pod vedením viacerých
študentov bohosloveckého seminára, rodákov z Chlebníc. Medzi
najvýznamnejších patrili Osv.
pán dr. Jozef Ligoš, kapitulský
vikár spišský, páter Blažej Ferančík a vdp. Jozef Strapec. Počas druhej svetovej vojny sa
spev nerozvíjal, až stagnoval.
V roku 1946 sa ujal kantorovania Anton Ligoš a zároveň obnovil činnosť spevokolu. Spevokol viedol do roku 1979, kedy
náhle zomiera. Po roku 1979 až
dodnes vedie spevokol František Suľa. Pri príležitosti oslavy
životného jubilea, sme sa opýtali na jeho dlhoročné pôsobenie
v spevokole.

Hudbou žijete. Ako ste sa k nej
dostali?

Doma sme boli štyria súrodenci. Ja a moje tri staršie sestry.
Otcov brat páter Timotej Suľa
nám zakúpil harmónium. Chcel,
aby sme sa naučili hrať. Zadovážil nám aj kancionál a mnohé
noty. Pod jeho dohľadom sme sa
naučili hrať ja a moja sestra

Mária. S hrou som začal už ako
prvák na základnej škole.
V deviatej triede som ovládal
všetky piesne z Jednotného kato-

líckeho spevníka.

Už niekoľko rokov pôsobíte
nielen ako vedúci spevokolu,
ale aj ako kantor našej farnosti.

kých piesní. Ako som už spomenul, speváci Ján Hajdúch a Jozef
Gerát, boli mojimi najväčšími
pomocníkmi so spevom. Ja som
sa sústredil hlavne na hru. Prišlo
Veľkonočné trojdnie, počas
ktorého som hral a spieval už aj
spolu so štyridsaťčlenným
spevokolom. Po svätej omši mi
duchovný otec Rudolf Varhol
povedal, že môžem nastúpiť na
miesto organistu. Počas rokov
1981 až 1983 som odsluhoval
základnú vojenskú službu. Vtedy ma zastupovali Mária
Červeňová a Ján Ligoš.

Cirkevný zbor pôsobí v našej
obci už niekoľko desiatok
rokov. Mohli by sme spomenúť
tých najdlhšie pôsobiacich
členov, možno aj tých, ktorí už
nie sú medzi nami?

Medzi najdlhšie pôsobiacich
členov a dobrých spevákov pa-

kvality tenoru, je „korením“ pre
zmiešaný spevácky zbor. Na
týchto slávnostiach sme sa zúčastnili viackrát.
V rokoch 2000 a 2001 sme
spievali na festivale a zároveň
odpustovej slávnosti „Spievajme
Márii“ v Trstenej. Určite je vám
známy festival
„Letokruhy
človeka a krajiny pod Svoradom“, ktorý sa konal v obci
Veľké Borové.
Tam sme v roku 2002 spievali
počas svätej omše, ktorá sa niesla v staroslovienskom duchu.
Bola venovaná spomienke svätého Svorada. Stretli sa tam umelci nielen z oblasti hudby a
spevu, ale aj rôznych remesiel.

avštívili ste aj zahraničie?

Áno, bolo to v roku 2007,
v Krakove, pri príležitosti Dňí
slovenskej kultúry. Trstenský
spevácky zbor nás oslovil

Keď som bol chlapec, kantorom bol Anton Ligoš. Dokonca
viedol aj dychovku. Keď
25. januára 1979 zomrel, miesto
organistu ostalo prázdne. Spomínam si, ako ma zasväcoval do
tejto práce. Cez sväté prijímanie,
počas svätej omše mi dal zahrať
na organe. Moja prvá pieseň
bola „Ježiš, Ježiš, príď ku mne.“
Priznám sa, že som mal veľkú
trému. Ale on ma vždy potľapkal po pleci a povzbudil. Na jar, tria Alfonz Mores (bas), Jozef k spolupráci. V Kostole svätého
pred slávením Veľkonočných Gerát (bas), Jozef Svitek (tenor) Mikuláša v Krakowe sme vystúsviatkov toho roku, prišli za a už nebohý Ján Hajdúch, ktorý pili spoločne, aj samostatne. Namnou členovia spevokolu Ján bol vynikajúcim tenoristom. Zo ši rodáci žijúci v Krakove boli
Hajdúch a Jozef Gerát. Práve žien spomeňme Máriu Špavoro- veľmi radi, že po niekoľkých
oni mi pomohli s prvými nácvik- vú (sopran), Annu Kadučákovú rokoch počuli typické slovenské
mi piesní a naďalej ma povzbu- (sopran), Máriu Červeňovú (alt), piesne.
dzovali ku hraniu v kostole. Bol Vieru Ďuroňovú (alt), Helenu
Vtedy sme začali bližšie spolusom druhákom na Strednom od- Polčicovú (alt) a Helenu pracovať s Hornooravským
bornom učilišti v Istebnom. Bý- Spišiakovú (alt). Veľa bývalých zborom (Trstený, Nižná, Tvrdoval som na internáte. V kostole členov spevokolu sa presťaho- šín) pod vedením Pavla Bažíka.
som sa snažil hrať aspoň valo. Ale rok, čo rok pribúdali Po roku sme si opäť spoločne
v nedeľu. Na Kvetnú nedeľu ma noví záujemcovia, ktorí chceli zaspievali v našom Chráme
duchovný otec Rudolf Varhol spievať.
Nanebovzatej Panny Márie.
vyzval k zahratiu a nácviku neja- Ako cirkevný spevácky zbor
Vráťme sa späť na Slovensko

pôsobíte nielen v našom
chráme počas bohoslužieb. Zúčastnili ste sa aj rôznych súťaží
a prehliadok chrámových
zborov.

Po prevrate v roku 1991 sme
sa zúčastnili prvého ročníka
Námestovských
hudobných
slávností, kde sa prezentovali
cirkevné spevácke zbory. Boli to
„nesúťažné“ vystúpenia. Vtedajší člen poroty pán profesor
Kalay po našom vystúpení povedal: „Ani neviete, aký máte
dobrý spevácky zbor!“ Prezradil
mi, že zbor sa posudzuje podľa

a k návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku
v roku 2003.

Za najväčší úspech považujem
účasť na svätej omši, ktorú Svätý Otec celebroval, ako aj účasť
v dvestočlennom spevokole.
Bolo to 12. septembra 2003, pri
príležitosti návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Samotnú prípravu na túto
slávnostnú svätú omšu predchádzal výber spevákov. Výber sa
konal v Krivej.
(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 8)

Tam komisia rozhodla, koľko
spevákov z nášho zboru pôjde. Z
našej farnosti vybrali dvanásť
spevákov, čo bol najväčší počet
za jednotlivé obce. Doma sme
nacvičovali piesne, ktoré boli
vybrané komisiou. Nasledoval
spoločný nácvik spevokolu a zosúladenie s orchestrom v Banskej Bystrici. Orchester dirigoval pán Igor Vlach. Dirigentkou
zboru bola Miroslava Matisová.

Určite bola spolupráca s orchestrom nezabudnuteľným zážitkom a veľkou skúsenosťou.

To áno. Ale za najsilnejší
moment považujem chvíľu, keď
Svätý Otec prechádzal cez
námestie tak blízko nás, za
sprievodu piesne „Exultate
Deo“. Celá svätá omša sa niesla

v mariánskom duchu. Svätý
Otec to patrične ocenil slovami:
„Ďakujem pekne za krásny
spev.“ Prispel k tomu veľmi
dobrý a kvalitný výber piesní, ku
ktorým sa dodnes radi vraciame.
Spomeňme nápev „Aleluja“.

emožno si nevšimnúť vašu
ochotu spievať na svadobných
svätých omšiach, či pri tých
smutnejších príležitostiach,
pohreboch.

Všetko je to naozaj o ochote
ľudí. Prísť, nájsť si voľný čas a
zaspievať. A tých v našom
spevokole nechýba. Veľmi si to
vážim a cením. A myslím, že
nielen ja, ale aj ostatní z našej
farnosti. Či už pri svadobných
svätých omšiach zaznie to trojhlasné „Amen“, čo symbolizuje
jednotu, že sa netreba rozchá-

Sedembolestná Panna Mária,
hlavná Patrónka Slovenska

Sedembolestnú Pannu Máriu si
uctievame ako národnú patrónku
Slovenska už od roku 1966, kedy ju pápež Pavol VI. vyhlásil
za hlavnú patrónku Slovenska.
Od roku 1913 pripadá tento
sviatok na deň 15. september.
Najväčšou národnou svätyňou

Sedembolestnej Panny Márie je
u nás bazilika minor v Šaštíne.
Každý rok v tento deň a na Turíce navštívi túto baziliku mnoho
veriacich. Vyprosujú si pomoc
v bolestiach a utrpení každodenného života.
V súčasnosti prebieha petícia
iniciatívy občanov za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Petičné hárky sa nachádzajú v miestnom kostole
Nanebovzatia Panny Márie.
Tento sviatok má národný, historický i kultúrny rozmer. Podpisy za zachovanie sviatku sa
budú zbierať do 7. októbra 2012.
Ako veriaci, kresťania, mariánski ctitelia, by sme nemali zostá-

vať ľahostajní k danému stavu
a vyjadriť svoj nesúhlas s postojom vlády podpisom petičného hárku.
Z histórie vieme, že v roku
1927 boli slovenskí veriaci
spolu s biskupmi podať žiadosť
o to, aby Rím vydal povolenie.
Chceli do Loretánskych litánií
pridať prosbu: „Matka sedembolestná, oroduj za nás.“ Bolo to
však zamietnuté. Akoby zázrakom sa na ďalšom zasadnutí,
o dva týždne neskôr rozhodlo,
že sa to dovolí pridať do litánií,
ale v tomto znení: „Oroduj za
nás, Matka Sedembolestná", s
odpoveďou: „Aby sme sa stali
hodní prisľúbení Kristových."
V roku 1964, pápež Pavol VI.
vyhlásil našu svätyňu v Šastíne,
za menšiu baziliku.
Čo znamená symbol sedem? V
biblickom význame to slovo
znamená plnosť, dokonalosť.
Naša Matka Mária však mala vo
svojom živote veľa bolestí. Jej
život bol plný nečakaných
a bolestných udalostí. Tradícia
hovorí o siedmich bolestiach
Panny Márie, ktoré mariánski
pútnici uctievajú: 1. proroctvo
Simeona v chráme, 2. útek do
Egypta, 3. strata dvanásťročného
Ježiša v chráme, 4. stretnutie s
Ježišom na krížovej ceste, 5.
Ježišovo ukrižovanie a smrť, 6.
Ježišovo snímanie z kríža a 7.
pohreb Ježiša.
Obraz Sedembolestnej Panny
Márie, ktorý ste mohli mnohí
vidieť v Šastíne zobrazuje Máriu
ako drží na svojich kolenách

dzať.

Pre našich veriacich, ale aj veriacich z iných farností, je
krásnou udalosťou Chlebnický
odpust.

A nielen pochopenia, ale aj trpezlivosti. Touto cestou sa
chcem poďakovať v prvom rade
mojej manželke a mojim deťom.
Ale hlavne jej, pretože mi vychovala krásnych šesť detí, hoci
to niekedy nebolo ľahké. Taktiež ďakujem mojim rodičom,
strýkovi, ktorý ma k hudbe priviedol. Ale aj všetkým členom
spevokolu za spoluprácu a čas
strávený spoločne. Či už pri
skúškach, alebo posedeniach, na
ktorých vždy vládla rodinná a
priateľská atmosféra.

Už so zosnulým duchovným
otcom Rudolfom Varholom a
bývalým duchovným otcom
Michalom Hunčagom sme sa
snažili dať Chlebnickému odpustu slávnostný ráz. A to práve
jedinečnou atmosférou, spevmi
v našom kostole. Aby sa návštevníci, pútnici každý rok radi
vracali do Chlebníc a prišli
osláviť sviatok Nanebovzatia a záver sa chceme poďaPanny Márie.
kovať a jubilantovi, ktorý sa v

To, čo robíte už niekoľko
rokov pre našu farnosť, si vyžaduje veľa času. A možno aj
veľa pochopenia od svojich
najbližších, rodiny.

tomto mesiaci dožíva 50 rokov
života, popriať len to dobré a
veľa Božích milostí.

mŕtveho Syna, práve zloženého
z kríža. Je to moment, ktorý
v sebe zahŕňa nevýslovnú
bolesť, ľudské utrpenie, ale aj
duchovné zjednotenie. „Fiat
mihi secundum verbum tuum Nech sa mi stane podľa tvojho
slova!", tak matka Mária prijala
túto bolesť. Môže byť vzorom
pre mnohé trpiace matky, ale aj
pre ľudí, ktorí už nemajú síl ísť
ďalej. Mária je žena s obrovským srdcom a pokorou. Nech
je nám príkladom.
Keďže október je mesiac ruženca, vyzývame rodiny, aby sa
nezabudli modliť ruženec

mi bol doráňaný hlboko mi v
srdce vtlač.
Po poslednom tajomstve sa
modlí: 3x Zdravas Mária...Ježiš,
ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...
Modlime sa: "Prosíme ťa Bož-

k Sedembolestnej Panne Márii:
„ Verím Boha; Sláva Otcu; Otče náš; Zdravas Mária milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si
medzi ženami a požehnaný je
plod života Tvojho Ježiš,
1. ktorý nech rozmnožuje v nás
úctu k Sedembolestnej Matke, 2.
dôveru k Sedembolestnej Matke, 3. lásku k Sedembolestnej
Matke.

Tajomstvá:

1. Ktorého utrpenie ti bolo od
Simeona zvestované.
2. S ktorým si do Egypta utekala.
3. Ktorého si s bolesťou tri dni
hľadala.
4. Ktorý sa s Tebou stretol na
krížovej ceste.
5. Ktorého si videla na kríži
umierať.
6. Ktorého mŕtve telo si držala
vo svojom náručí.
7. Ktorého si s bolesťou do
hrobu položila.

Každé tajomstvo sa modlí: Otče náš....Zdravas 7x... Sláva...
Svätá Matka Krista rany, ktorý-

(es)

ský Spasiteľ, dožič nám, aby sme
sa stali účastnými zásluh tvojho
utrpenia, keď úctivo rozjímame
o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej
nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon.
Amen. “

Aj keď každoročne začínajú
sväté omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v tomto
znení, ja chcem ukončiť tento
článok touto piesňou. Chcem,
aby sme boli hrdí na to, že sme
Slováci a máme patrónku, ktorá
nie je len patrónkou a symbolom
krajiny, ale je hlavne našou matkou. Matkou, ktorá nás neopúšťa v našich bolestiach a trápeniach.

„ O Mária Bolestivá naša
Ochrana, slovenský náš národ
volá; Pros za nás Boha!
Ty si Mať dobrotivá, Patrónka
ľútostivá, oroduj vždy za náš
národ u svojho Syna!“
„ Matka drahá, spomni na nás
tu pod Tatrami, verní sme my
svätej cirkvi, prebývaj s nami!
Ty si Mať dobrotivá, Patrónka
ľútostivá, oroduj vždy za náš
národ u svojho Syna!“
„ Vlasť našu stráž a obhajuj,
vypros milosti. "ech nás Syn
tvoj posilňuje vo viere, čnosti.
Ty si Mat' dobrotivá, Patrónka
ľútostivá, oroduj vždy za náš
národ u svojho Syna!“
(ts)

Posledné slová zo Zambie

S dievčatami a reholnou sestrou Caroline pred internátom.

“Budíček!” a dobre známy
ostrý zvuk malého zvončeka ma
prebúdza z pokojného spánku.
Vonku za oknom je ešte stále
tma, ale z úzkej chodby sa už
ozývajú monotónne hlasy recitujúce dobre naučenú rannú modlitbu. Je takmer päť hodín ráno
a nový deň sa práve začal v internáte strednej školy Laury
Vicune v Kasame. Noci v tomto
zimnom období prinášajú chlad
a zatínanie zubov, rána sú chladné. Dievčatá sa rýchlo okúpu v
studenej vode a pomaly začínajú
ešte rozospaté drhnúť podlahy,
čistiť okolie inzerátu a svoje izby. Ten čas ale uteká rýchlo. Budúci týždeň tomu bude 6
mesiacov, čo som sa prvýkrát
zobudila v Zambii a o necelý
týždeň odtiaľto odchádzam,
možno navždy…
Za posledné mesiace sa toho
udialo veľa. V marci sa ku mne
pridala ďalšia dobrovoľníčka

Cestovanie na "zambijský spôsob".

z Anglicka, Gabriela. Delíme sa
nielen o našu izbu, ale aj príbehy
z nášho pôsobenia v škole
a v centre. V apríli sa skončil
polrok a žiačky opustili školské
lavice na celý mesiac, mesiac
prázdnin. A tak sme sa aj my
s Gabrielou rozhodli využiť tento čas na objavovanie tejto obrovskej krajiny.
Prvý týždeň sme strávili v Livingstone vzdialenom celých 23

hodín cesty autobusom, počas
ktorej sme sa dozvedeli ako
cestuje na „zambijský spôsob.“
Princíp je jednoduchý, nabaliť
všetko čo sa dá. Tašky, kufre,
vrecia nie sú len v batožinovom
priestore, ale všade kde sa zmestia.
Livingstone je mesto, kde turista nájde veľkolepé Viktóriine
vodopády, jeden z novodobých
divov sveta. Keďže v apríli sa
končí obdobie dažďov, vodopády sa nám ukázali v plnej sile a
kráse. Hľadiac na tieto najväčšie
vodopády sveta si človek len povzdychne: „Aké to nádherné
Božie dielo.“
Ďalší týždeň sme strávili
u susedov, v Tanzánii. Po náročnej dvojdňovej ceste autobusom
nám ale bola odmenou krajina
plná národných parkov a divokých zvierat; slony, žirafy, zebry, všetky sme s otvorenými ústami pozorovali z okien autobu-

su. Tanzánia na rozdiel od Zambie, je krajina rôznorodá
a spája kultúru africkú, moslimskú a ázijskú. Ľudia sú hluční,
ale vždy priateľskí a aj napriek
ich neznalosti angličtiny, nás
vždy pekne privítali a nezištne
poradili na ceste.
Po prázdninách sme sa vrátili
do Kasami pomalým vlakom
a tu sa pomaly začínal nový polrok. Okrem zvyčajnej práce

v knižnici, v škole a na internáte
som sa odhodlala založiť IT (informačno-technologickú) triedu
so všetkými 4 funkčnými počítačmi. Ale ako sa hovorí, niekde predsa len treba začať a po
týždňoch opakovania a opakovania sa nesmelé ruky študentiek
vytrénovali a počítače to taktiež
prežili .
Počas pôsobenia v Zambii som
sa dozvedela niekoľko zaujímavých faktov, o ktoré by som
sa s vami chcela podeliť.
Zambia je obrovskou krajinou,
rozmermi sa približuje k rozlohe

Viktóriine vodopády.

Anglicka a Francúzska a populáciou naším susedom Čechom.
Krajina je to bohatá na minerály,
chudobná, čo sa týka životných
podmienok jej obyvateľov. Ceny
za jedlo a oblečenie sa vyrovnajú slovenským cenám, pretože
takmer všetko od benzínu a áut,
oblečenia, hračiek po kozmetiku
sa dováža z iných krajín; dokonca aj káva, ktorá sa tu pestuje,
ale všetka sa vyváža na export,
na spracovanie ďaleko za hranice Zambie.
Potrvá ešte veľa rokov, kým sa
Zambia vzoprie problémom
a postaví sa na vlastné nohy. To
ale nepôjde bez kvalitného
vzdelania. To je azda najväčšou
výzvou tejto krajiny, v ktorej
polovicu populácie tvoria deti
a mládež. Zambia je mladou krajinou, a aj z tohto dôvodu zambijská vláda nestíha stavať
školy a platiť veľký počet učiteľov. Len 20% všetkých detí sa
dostane na strednú školu, za
ktorú musia ich rodičia platiť nemalú sumu peňazí a len 3% z
nich to dotiahne na univerzitu.
A ešte na strednej skole násobilka stále robí žiačkam problémy!
V krajine chýbajú efektívne osnovy a každý rok sa žiačky učia
to isté učivo len pridajú pár faktov a náročnosť. Až tu v tejto
ďalekej krajine som si uvedomila, aké je vzdelanie dôležité

a aká som vďačná za vzdelanie,
ktoré sa mi dostalo na Slovensku. Za matematikou trpí hádam
najviac dejepis a zemepis. Veľakrát sa stalo, že som dostala
otázku z ktorého kmeňa pochádzam. Ľudia Zambie pochádzajú
zo 73 kmeňov, a preto žiačky
netušia, že kmene nie sú normálnou črtou iných krajín.
Nemalým prekvapením bolo aj
odhalenie, že mnoho ľudí skalopevne verí v čiernu mágiu, ktorá
je súčasťou histórie tohto kontinentu a je pevne zakorenená
v kultúre Zambie. A či sú už

ľudia kresťania, alebo moslimovia, majú obrovský strach pred
urieknutím. Mnohokrát sa ľudia
uchyľujú k rade od „doktora
mágie“, či už majú problém
s peniazmi, vzťahom alebo
chorobou ako napríklad malária.
Veľakrát sa stalo, že doktor im
sľúbi peniaze za takzvanú obetu,
ktorou je obetovanie milovanej
osoby, vlastného dieťaťa, či
vlastnej matky. Nemusím opisovať novinové titulky o vraždách
v rodinách...
Zambia bola dobrou skúsenosťou, hádam najlepšou v mojom
živote. Ako raz povedala Matka
Tereza: „Človek nežije iba
z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej ktorú daruje.“ A tak
moja cesta pokračuje do Londýna, kde sa chcem venovať práci
a štúdiu v oblasti charity
a medzinárodného rozvoja.

Predtým ako sa rozlúčim, by
som sa chcela z celého srdca
poďakovať za modlitby, ktoré
ste za mňa i za ľudí v tejto
ďalekej krajine na juhu Afriky, drahí Chlebničania, obetovali. Pán Boh vám zaplať
a opatruj. Všetky milodary,
ktoré ste mi štedro darovali
pôjdu do centra do Indie na
vzdelanie tých, ktorí to potrebujú najviac.
Bc. Mária Polčicová

Spoznala nové kultúry,
videla kus sveta
"ie je to nič neobvyklé, že
mladí ľudia vycestujú do rôznych kútov sveta. Či už za
prácou, oddychom, alebo štúdiom. Ich cieľom je poznať nové
kultúry, ľudí, reč a iný spôsob
života. Ten niekomu zavonia, iný
sa zas riadi starým známym:
„ Všade dobre, doma najlepšie!. “ "a nezvyčajnú cestu do
zahraničia sme sa opýtali bývalej žiačky našej školy Márii Viglašovej. Tieto letné prázdniny
boli pre ňu výnimočné. Viac nám
prezradila sama v nasledujúcom
rozhovore.

Akú školu navštevuješ?

Chodím na Gymnázium Martina Hattalu do Trstenej, konkrétne som na španielskej bilingválnej sekcii, v treťom ročníku.

rie alebo literatúry. Z tohtoročných námetov som si vybrala tému: Ústava z roku 1812 a jej
vplyv na krajiny latinskej Ameriky. Tému som si musela naštudovať a potom fakty zakomponovať do príbehu. Svoju
prácu som poslala na španielsku
ambasádu do Bratislavy a hoci
mi, pravdupovediac, bolo jedno,
či ma vyberú, čakala som na výsledky.

Aké boli podmienky súťaže?

Do súťaže sa každoročne môžu
zapojiť šestnásť až sedemnásťroční študenti z celého sveta.
Jedna z podmienok je aj dobrá
znalosť španielskeho jazyka.
Približne z dvestopäťdesiat
mladých je vždy väčšina Španielov a ľudí zo španielsky

Majka medzi kolumbijskými fešákmi.

dva týždne. Posledným dňom na spievali pre španielskeho kráľa
Rute bol 24. júl. Bolo to tridsať- Juana Carlosa I.
šesť najlepších dní môjho živo- Ako to bolo s ubytovaním?
ta. Cesta sa vždy uskutočňuje
Keďže ide o dobrodružstvo,
najprv v jednej krajine Latinskej bývali sme väčšinou v stanoch,
Ameriky. Tento rok tou šťastnou prípadne v telocvični. Raz sme
bola Kolumbia a potom sme boli dokonca spali v sieti, a v Špav Španielsku. Prebrázdili sme nielsku to okrem stanov bolo
veľa miest, či krásnych dedín týždenné bývanie u kamarátov,
v Kolumbii. V Španielsku sme na vojenskej lodi, na terase
strávili čas v hlavnom meste a domov a na pláži. Aj tak musím
potom v mnohých mestách na povedať, že najlepšie sa spalo v
južnom pobreží.
spacáku a stane.

Čo bolo hlavným cieľom organizátorov tohto krásneho
podujatia?

hovoriacich krajín, plus z ostatných krajín sveta vždy jeden
reprezentant.

Ruta Quetzal je mládežnícka
vedecká expedícia zameraná na
získavanie poznatkov, spoznanie
nových kultúr a dobrodružstiev.
No predovšetkým, je to zážitok
a skúsenosť, ktoré rozvíjajú v
mladých ducha spolupráce, rešpektovania. Je to cesta za spoznaním hodnôt a takisto prináša
množstvo nových kamarátov,
ktorí sa stanú vašou druhou rodinou.

dobrodružstvom. Rok 2012 je už
dvadsiatymsiedmym ročníkom Slovensku odborná komisia vytohto projektu, ktorý má pod berie študenta, ktorý urobí najzáštitou španielska spoločnosť lepšiu prácu na niektorú zo
BBVA. Ruta Quetzal takto kaž- spomínaných tém. Tie sa každý
dý rok poskytuje možnosť viac rok menia. V Španielsku je
ako dvesto mladým ľuďom z proces výberu zložitejší. Hlási sa
celého sveta zažiť najväčšie tam veľmi veľa žiakov, teda vydobrodružstvo svojho života. braté práce musia byť dobre vyAby sa však tejto veľkej cesty pracované. Španielski študenti
mohli zúčastniť, musia urobiť musia navyše ešte absolvovať
prácu na nejakú z tém, ktoré sa osobný rozhovor s univerzitnýnachádzajú na webovej stránke mi odborníkmi v Madride.
Ruta Quetzal.
Ako dlho trval pobyt?
Ako si sa k tejto súťaži doExpedícia Ruta Quetzal 2012
stala?
sa začala 19. júna v Madride.
Naša španielska lektorka prišla Hneď na druhý deň sme leteli do
jedného dňa do triedy a povinne Kolumbie, kde sme obdivovali
nám dala urobiť literárnu prácu jej krásu tri týždne. Potom sme
na jednu z piatich tém. Tie boli z sa vrátili do Madridu a v Špaoblasti hispánskej kultúry, histó- nielsku sme strávili približne

návštevy pamiatok, historických
miest juhu a severu Kolumbie,
rôznych túr po pralesoch, kúpania sa v Karibiku a Stredozemnom mori, cez odborné konferencie, ktorých bolo neúrekom,
pobyt na vojenskej lietadlovej
lodi Galicia, času na rozhovory,
až po oficiálnu návštevu prezidenta Kolumbie, ktorý nás všetkých vymenoval za kolumbijských veľvyslancov vo svete, či
prijatie expedície španielskym
kráľom a kráľovnou. Na to sme
mohli ísť oblečení v typickom
kroji našej krajiny. Samozrejme
ja som si doniesla ten náš, chlebnický, a keďže som sa prihlásila
do zboru na Rute, mala som veľký zážitok z toho, ako sme

Kroje z rôznych častí sveta, v zastúpení je aj chlebnický.

Mohla by si nám bližšie popísať súťaž, do ktorej si sa zapojila a vďaka ktorej si prázdniny strávila v zahraničí?

Súťaž sa volá Ruta Quetzal
BBVA , je to cesta za poznaním a

Program bol určite bohatý.
Mohla by si nám z neho prePriebeh súťaže má v každej zradiť aspoň časť?
Program bol veľmi pestrý, od
krajine mierne odlišnosti. Na

Akou formou prebiehali
jednotlivé výberové kolá?

Čo ťa najviac z tohto celého
poznávania oslovilo, prekvapilo?

Nedá sa vypichnúť jedna vec,
ktorá ma najviac oslovila, pretože ich bolo veľmi veľa. Spomeniem asi to, že napriek tomu, že
sme sa pred touto expedíciouRutou nepoznali a každý bol iný,
dokázali sme skončiť ako jedna
rodina Ruta Quetzal 2012.
Spojilo nás veľa vecí, a často to
boli práve rozdielne názory. Dokázali sme sa rešpektovať a zistila som, že dokážem vytvoriť
veľmi krásne priateľstvá s ľuďmi, ktorí sú neskutočne odo mňa
odlišní. Takisto som sa naučila
vážiť si oveľa viac moju rodinu.
Je to asi to najväčšie šťastie,
ktoré som v živote dostala. Nesmiem zabudnúť ani na štedrých
ľudí v Kolumbii, ktorí nás napriek svojej chudobe prijali ako
kráľov a dali nám všetko, čo
mali. Najviac som ostala prekvapená sama zo seba, pretože
som si dokázala užívať tento
jedinečný výlet aj napriek prísnym podmienkam, nedostatku
vody, niekedy obrovskej únave
alebo tomu, že mi chýbala rodina a kamaráti. Myslím, že som
splnila jeden z cieľov, ku ktorým
nás vyzýval riaditeľ Ruty:
„Spoznaj seba samého cez túto
cestu!“
(pokračovanie na strane 12)

(pokračovanie zo strany 11)

Určite to bude mať veľký
vplyv a obohatenie pre tvoju
budúcnosť.

Veľký, neskutočne veľký.
Okrem toho, že mám teraz veľa
skvelých priateľov po celom
svete, spoznala som nové kultú-

ry. Videla som kus sveta a naučila som sa zaujímavé veci z
konferencií. Zlepšila som si španielčinu. Je to predovšetkým
nový pohľad na život, na čas,
ktorý mám. Narástla som ako
osobnosť. Všetci sme sa učili od
druhých a to, čo sme si navzá-

jom odovzdali, chceme rozdávať
ostatným. Zakončím slovami
nášho šéfa tábora, Jesusa Lunu,
ktorý nás každé ráno s megafónom zobúdzal hovoriac: „Dnes
je ten deň, ktorý sme všetci očakávali a ktorý konečne prišiel!“
A také sú odvtedy aj moje dni.

patrónom šoférov, cestujúcich,
pútnikov a športovcov je svätý
Krištof. Krištof znamená po
grécky nesúci Krista. Na obrázkoch sa zobrazuje ako obor s palicou v ruke, na chrbte nesie
dieťa, Ježiška. Svätý Krištof sa
oslavuje u nás v kalendári 25.
júla. Patril k štrnástim pomocníkom v núdzi. Z gréckej legendy
zo 6. storočia vieme, že bol synom pohanského kráľa, jeho
mama však bola kresťankou. Pomocou modlitieb a utiekaniu
k Bohu sa im narodil syn. Pohanský kráľ ho nazval Offerus.
Mal veľkú silu a obrovskú postavu. V dospelosti sa rozhodol,
že bude slúžiť len tomu najmocnejšiemu, ktorého stretne. Bol
v službách mocného kráľa, ale aj
satana. Avšak po zistení, že sa

satan trasie pred krížom, opustil preto nahneval a nechal Krištofa
jeho služby. Po nasledovnom zavrieť do väzenia. Potom ho dal
hľadaní stretol pustovníka, ktorý sťať. V polovici 9. storočia sa
mu povedal o Bohu a naučil ho legenda šírila aj na území
základným pravdám viery. Kriš- Francúzska. Sv. Krištof však
tof sa teda dal pokrstiť. Za svoju skutočne existoval. Bol mučeníúlohu a aj Božiu vôľu považoval kom, ako dosvedčujú viacerí
pomáhať ľuďom. Prenášal ich na historici a svätci vo svojich
druhý breh rieky, ktorá bola dielach. Žil v Lícii. Zomrel zrejpríliš prudká. Jedného dňa prišlo me za cisára Décia. Je patrónom
za ním dieťa. Chcelo sa dať mnohých chrámov a kláštorov.
preniesť na druhý breh. Krištof Modlitba vodiča auta:
neváhal a naložil si ho na svoje
„ Bože, ty si Pánom života
plecia. Každým krokom bolo a smrti, utvrď ma v presvedčení,
dieťa ťažšie a ťažšie. Zdalo sa že pri jazde musím zachovať zámu, akoby niesol celý svet na kon lásky k blížnemu a mať
svojich ramenách. Milé dieťa sa ohľad na ostatných ľudí. Chráň
mu predstavilo ako Spasiteľ ma pred vystatovaním sa na
sveta. Prikázalo mu, aby zapi- ceste a pred nemiernou rýchloschol svoju palicu do zeme na ťou v jazde. Aj za volantom si
brehu rieky. On tak urobil. Na chcem stále uvedomovať zodpodruhý deň palica zapustila kore- vednosť za vlastný život a za žine. Vyrástla z nej krásna palma. vot blížnych. Amen. “
Vďaka tomuto zázraku sa veľa
ľudí obrátilo. Vtedajší kráľ sa
(ts)

Svätý Krištof, patrón šoférov

Duchovný otec Stanislav,
v nedeľu 5. augusta 2012, po
svätej omši, svätil autá našich
veriacich. Autá boli zaparkované
od obecného úradu až po kultúrny dom. Prázdny nezostal ani
školský dvor. Málokto vie, že

Súkromná základná umelecká
škola Chlebnice
Od 1. septembra 2012 je Súkromná základná umelecká
škola Chlebnice oficiálne zaradená do siete základných umeleckých škôl. K jej vzniku sa samotný zriaďovateľ Vladimír Pánik vyjadril: „Myšlienka zriadiť
Základnú umeleckú školu v
Chlebniciach vznikla v roku
2010. Bol som oslovený, že nemá kto vyučovať hru na hudobné nástroje priamo vo vašej obci,
aby deti nemuseli dochádzať za
hudobným vzdelaním. Učil som
na štátnej Základnej umeleckej
škole v Trstenej, kde pôsobím
doteraz. Váhal som, ako sa to
časovo bude dať zvládnuť. Po
prvom stretnutí s rodičmi v septembri 2010 som rozmýšľal ešte
viac, pretože záujem bol veľký.
Napokon sme sa s rodičmi dohodli, že vyučovanie bude prebiehať v soboty a v pracovné dni
podvečer. Pán riaditeľ Mgr.
Anton Domáň nám poskytol
priestor na základnej škole, kde
prebiehal vyučovací proces. Po
splnení všetkých náležitostí a
celej agendy okolo zriadenia
ZUŠ začal proces schvaľovania.

V októbri 2011 prišlo z ministerstva kladné vyjadrenie, že chlebnická ZUŠ bude od 1. septembra
2012 zaradená do siete škôl.
Keďže povolenie prišlo až od
roku 2012, fungovali sme naďalej ako predtým. Od tohto školského roku fungujeme ako
škola. Deti po absolvovaní môžu
pokračovať na školách umeleckého zamerania, dostanú vysvedčenia. Jednoducho povedané, to isté ako na štátnych ZUŠ.
Už nie sme krúžok, ale škola.
Pod hlavičkou školy chceme
robiť dobré meno obci Chlebnice aj v okolitých dedinách, kde
máme vysunuté pracoviská a vychovať absolventov, ktorí budú
robiť radosť nám, ale hlavne
vám. Chcel by som poďakovať
vedeniu obce, vedeniu základnej
školy, rodičom a deťom, pretože
bez vás by sme to nezvládli.“
Súkromná základná zmelecká
škola tento školský rok otvorila
tanečný a hudobný odbor. Vyučovať sa bude hra na klavír, keyboard, akordeón, gitaru, flautu,
bicie a husle. Vyučovať budú
spolu deviati učitelia zo ZUŠ

v Trstenej a Dolnom Kubíne.
Snahou je v budúcnosti založiť
detský dychový orchester. To si
však vyžaduje čas, záujem a trpezlivosť. V školskom roku
2012/2013 bude Súkromnú základnú umeleckú školu Chlebnice navštevovať 54 žiakov v hudobnom a 57 žiakov v tanečnom
odbore. Priestory pre vyučovanie poskytne Základná škola
s materskou školou Chlebnice.
Svoju prácu a snaženie budú
žiaci prezentovať na rôznych
kultúrnych podujatiach nielen
v obci Chlebnice, ale aj mimo
nej. Vďaka užšej spolupráci so
Súkromnou základnou umelec-

Ďakujeme za podelenie sa o
krásne zážitky a skúsenosti.
ech je aj táto skutočnosť veľkou výzvou a silnou motiváciou pre všetkých mladých ľudí,
ktorí chcú ísť za svojím
cieľom.

(es)

kou školou PIERROT v Námestove sa budú prezentovať na výchovných koncertoch. Nebudú
chýbať ani triedne prehrávky
a koncerty. Taktiež sa pre žiakov
hudobného odboru plánuje návšteva filharmónie a s tanečníkmi
tanečné predstavenie. Ani cez
letné prázdniny nebude ZUŠ zaháľať. Ako nám povedal jej
zriaďovateľ Vladimír Pánik,
chceli by pre žiakov pripraviť
letný tábor. Novej škole prajeme
veľa úspechov a veľa šikovných
žiakov!
(es)

Školský rok 2012/2013

Školský rok 2012/2013 sme
zahájili 3. septembra 2012 slávnostnou svätou omšou v Kostole
Nanebovzatej Panny Márie
v Chlebniciach. K jeho dobrému
začiatku nás povzbudil duchovný otec vdp. Mgr. Stanislav
Kaník. Pani riaditeľka Mgr.
Monika Sojčáková popriala
žiakom a učiteľom veľa chuti
a trpezlivosti do práce. Naši noví
deviataci medzi nami privítali po
prvýkrát 22 prvákov. Materskú
školu bude navštevovať 33 detí,
z toho 11 predškolákov. Tento
školský rok zasadne do lavíc
spolu 228 žiakov. Triednictvo
a počty žiakov za jednotlivé
triedy sú nasledovné:
Do učiteľského kolektívu pribudla pani učiteľka Mgr. Michaela Bakošová. Na škole bude vyučovať anglický jazyk na prvom
a druhom stupni. Hodiny
náboženskej výchovy povedie
vdp. Mgr. Stanislav Kaník,
ktorého sme privítali ako nového

nielen na pozícii kňaza našej farnosti, ale aj pedagóga v učiteľskom kolektíve. Prajeme im
všetko dobré, veľa trpezlivosti
a chuti do práce.
Ako po iné školské roky, tak aj
tento, bude na škole prebiehať
integrácia (začlenenie) žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V tomto školskom roku sa vedeniu základnej
školy podarilo zriadiť špeciálnu
triedu. Povedie ju Mgr. Daniela
Sojčáková, ako učiteľ základnej

školy v špeciálnej triede a zároveň školský špeciálny pedagóg,
bude ju navštevovať päť žiakov.
V druhom ročníku aprílového
čísla nášho Chlebnického
spravodaja sme uviedli názvy
projektov, do ktorých sa naša
škola zapojila. Jedným z nich
bol projekt pod názvom „Stop
bariéram 2012“, určený na zakúpenie pomôcok pre integrovaných žiakov v našej škole. To
bol aj jeden z podnetov pre realizáciu špeciálnej triedy. Počas
prázdnin bol projekt schválený.
Z finančných zdrojov vo výške
8.075 eur sa do tejto triedy zakúpia špeciálne informačné
technológie (klávesnice, výučbové programy, počítače,...),
s ktorými budú môcť žiaci
pracovať.
Žiakom a učiteľom prajeme len
to najlepšie, nech je tento školský rok 2012/2013 plný dobrých
nápadov, myšlienok a predovšetkým dobrej reprezentácie našej školy a obce v rôznych súťažiach tak, ako po iné roky.
(es)

„Po škole do školy“
Po škole do školy, ale za oddychom. V popoludňajších hodinách majú deti možnosť výberu,
ako stráviť voľný čas formou
záujmových útvarov. Škola
ponúka v tomto školskom roku
možnosť výberu z trinástich
záujmových útvarov, krúžkov.
Tie budú prebiehať v priestoroch
budovy Základnej školy s materskou školou Chlebnice. Ponuka
pre žiakov je nasledovná:
Vybíjaná pre dievčatá

Mgr. Mária Kantárová
Športové hry

Mgr. Pavel Babic
Zumba

Mgr. Martina Mišalová
Zdravotnícky krúžok

Mgr. Miroslava Šimková
Chémia okolo nás

Mgr. Miroslava Šimková
Stolný tenis

Mgr. Jozef Šimko

Počítačový krúžok

Mgr. Júlia Straková
Anglický jazyk

Mgr. Michaela Bakošová
Biblický krúžok

Ing. Mária Viglašová
Poľovnícky krúžok

p. Juraj Lang

Športovo-turistický krúžok

Mgr. Jarmila Meľová
Folklórny krúžok

p. Helena Suľová

Konštrukcia a programovanie
robotov

PaedDr. Karol Pauchly

Veríme, že každý si nájde „to
svoje“ a strávi čas pre dobrú vec
a v tom, čo ho zaujíma a napĺňa.

„Tvoj deň!“

Občianske združenie VIAC,
ktoré zastrešuje Oravské centrum mládeže v Trstenej, pripravilo pre deti našej obce zábavné
popoludnie pod názvom „Tvoj
deň!“. Cieľom tejto aktivity
bolo spríjemniť deťom, ako aj
mládeži jeden z posledných
prázdninových dní a nasmerovať ich k rozumnému tráveniu
voľného času a vzájomnej
spolupráci. Školský dvor sa 30.
augusta zaplnil deťmi a dobrou
náladou. Pripravené boli hry
a súťaže naozaj pre každého.
Okrem známej trampolíny, či
strieľania na terč, sa mohli deti
vyblázniť na „skákacích topánkach“ a vo vodnom futbale.
Nechýbal ani tvorivý kútik, kde

(es)

sa mohli presvedčiť o svojej
zručnosti a šikovnosti. Medzi
aktivity bola zaradená aj modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Vydarené popoludnie
ukončili účastníci podujatia
spoločne svätou omšou a poďakovaním za prinášanie radosti
druhým a zároveň sebe samým.
(es)

Výstup na Mogielicu
Poľskí turisti, cyklisti, milovníci histórie, duchovenstvo, miestna samospráva, rodiny, priatelia
a známi ako aj organizované
skupiny putovali chodníkmi vedúcimi až na vrchol Mogielice v
Poľsku. Tento rok, dňa 26. 8.
2012, sa výstup na Mogielicu
konal už po 14. krát a medzi
účastníkmi nechýbali ani zástupcovia z našej obce. Skupina ľudí
so slovenskou zástavou reprezentovala Chlebnice v nasledovnom zastúpení, starosta obce

Ing. Milan Maxoň, turisti, futbalisti a milovníci prírody.
Po skončení bohoslužby, ktorá
sa koná každoročne v horskom
teréne, nasledovalo volenie
najkrajšieho dievčaťa s titulom
Miss Mogielica 2012. Ten
okrem poľskej súťažiacej Magdalenie Dubiel z Wieliczki získala aj naša rodáčka Andrea Ťapajnová, žiačka 7. ročníka
miestnej základnej školy.
(mb)

Aktuálny stav okolia futbalového ihriska
V auguste 2012 sme sa zapojili
do jesennej futbalovej súťaže
2012/2013. Záujem hrať futbal

za obec Chlebnice bol veľký.
Pribudlo ďalšie mužstvo dospelých. V našej obci máme na-

Chlebnická varecha
Dňa 4. augusta 2012 sa na futbalovom ihrisku v Chlebniciach
nielen hralo, ale aj varilo. Konal
sa uvádzací súťažný ročník vo
varení guľášov. Usporiadateľmi
tohto degustátorského ročníka
boli Ján Bakoš a Jozef Ťapajna.

sledovné hrajúce tímy: prípravka- chlapci a dievčatá, žiacichlapci a dievčatá, dorast a
muži. Aktuálne umiestnenie
mužstiev je nasledovné: dospelí
sú na 2. mieste z 11 družstiev, s
počtom bodov 16. Dorastenci sú
na 3. mieste zo 14 mužstiev, s
počtom bodov 21. Žiaci sú na
poslednom mieste. Od Oravského futbalového zväzu máme povolenú výnimku na dva hracie
roky, t.j. do konca júna 2013.
V prípade, že nedôjde k viditeľným zmenám, čo sa týka spoločenských priestorov- šatní, naša
činnosť bude značne obmedzená. Dúfame, že nedôjde k pozastaveniu. Záujem narastá nielen
na strane športových nadšencov,
ale aj zo strany divákov futbalo-

vých stretnutí. Sledovanosť
jednotlivých zápasov má stúpajúcu tendenciu. Ľudia si takto
radi spríjemnia nedeľné popoludnie. Mrzí nás však súčasný
nevyhovujúci, takmer havarijný
stav okolia futbalového ihriska,
či šatní pre športovcov. Hlavným dôvodom pre nevyhnutnosť
stavebných úprav sú nevyhovujúce spoločenské, prevádzkové a
hygienické priestory. Občania
našej obce, skúsme si položiť
otázku všetci, bez rozdielu na to,
či sme priaznivcami tohto športu
alebo nie: „Je potrebné niečo začať stavať, alebo sa uspokojíme
s tým, že našim deťom toto
stačí?“

Kantárik a Jozef Meľo. Na
druhom mieste skončil Fero team z Námestova. Tretie miesto
získali chlebnickí hasiči Jozef
Bakanec, Jozef Smutňák spolu s
kamarátom z Ludrovej. Na poslednom, štvrtom mieste sa
umiestnili chlebnickí mládenci a
ich pomocníčky. Sponzormi tohto zaujímavého podujatia boli:

Rudolf Jelínek, Fernet Stock,
Old Herold, Obec Chlebnice,
Banana Dlhá, Pohostinstvo Sojčák, SHR, Tomáš Furjeľ, Ján
Šľachta, Autoservis Suľa, MTS
Krivá, Vega, 9MM. Tešíme sa
na ďalší ročník.
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O najlepšie uvarený a dochutený
guláš súperili 4 skupiny rôzneho
veku. Odmenu za prvenstvo, vyrezávanú drevenú varechu nadmernej veľkosti od majstra Pavla Hajdúcha, si odniesli tréneri
futbalu Jozef Ťapajna, Peter

(mb)

Zo spomienok starej mamy
Jeseň pomaly, ale isto prichádza do nášho chotára. K tomuto
ročnému obdobiu patria už po
mnohé roky aj posledné roboty
na poliach a záhradách. Usilovní farmári a pestovatelia sa môžu tešiť z ovocia svojej práce,
ktorá sa začala už v jarných
mesiacoch. V nasledujúcom rozhovore nám jedna z našich
starých mám priblížila jesenné
obdobie
v
Chlebniciach,
v minulosti.

Aké práce na poliach prebiehali v našej obci zvyčajne
v jesennom období?

Jesenné práce sa vždy začínali
kosbou obilnín, ktorá sa začínala v polovici augusta a končila sa až v polovici septembra.
Po žatve a zvezení obilia do
stodôl sa začínala práca okolo
vykopávania
zemiakov,
v Chlebniciach tiež nazývaných
repa. Potom nasledovalo zvážanie dreva a príprava na zimné
obdobie. Dobytok sa pásol čo
najdlhšie na poli, aby sa takto
ušetrilo seno a slama. Neskôr
sa tlačila kapusta.

Mohli by ste priblížiť našim

čitateľom, ako prebiehala žatva?

Medzi jesenné práce neodmysliteľne patrilo kosenie a mlátenie obilia. Väčšinou po odpustovej slávnosti sa zvyklo obilie
pokosiť. Potom sa poviazalo do
snôpkov a z tých sa zhotovili
panáky- „nemce“. Tie pozostávali zo 7 snôpkov, navrchu bola
čiapka. Keď nemce uschli, pozvážali sa do dvorov, humien
a ďalej prebiehalo mlátenie na

mláťačke- „mašine“. V dedine
boli v tých časoch dve mláťačky. Na jednej sa začalo mlátiť
na vyšnom konci, na druhej na
nižnom konci. Väčšinou sa
stretávali v strede dediny. Pri
prácach okolo mlátenia obilia
a pri obsluhovaní mašín si ľudia
veľmi radi navzájom pomáhali.
Veľkú radosť mali hlavne deti.
Keď sa v popoludňajších hodinách vracali zo školy, zvykli sa
zastaviť v jednom z domov pri
pracujúcich rodičoch, kde ich
domáci s radosťou ponúkli
z pripraveného občerstvenia.
Vždy si na to s radosťou spomeniem. Na stoloch nechýbala

bryndzová nátierka s tvarohom,
pečené mäso, šišky, biela káva„melta“...Ľudia mali ozajstnú
radosť z dobre vykonanej práce.
Boli to krásne časy.

kovať na vojnu, mohli by ste
nám sprostredkovať atmosféru v obci?

Pestovanie kapusty a zemiakov
je aj v dnešnej dobe, v našom
chotári veľmi rozšírené. Jedlá
pripravené z týchto plodín boli
v časoch vášho detstva
a mladosti takmer každodenným pokrmom.

predtým po odobierke chodili
spievajúc celou dedinou a lúčili
sa s obyvateľmi i frajerkami.
Mládenci si zvykli pospevovať
túto pieseň: „ Oj, mamko má,

Keď sa na poliach urodilo dostatok zemiakov a kapusty, nikto sa nemusel obávať hladu.
Ak bol menej úrodný rok, tak sa
i drobné zemiaky jedli ako pečené so surovou kapustou. Zemiaky sa začínali zvyčajne
kopať po 15. septembri, po
sviatku Sedembolestnej Panny
Márie. Práce prebiehali až do
polovice októbra. Pri ručnom
kopaní nás niekedy zastihlo aj

chladné a nepriaznivé počasie.
Zemiaky od sadenia po ich dopestovanie a vykopanie vyžadovali
veľa
práce.
Keď sa vykopali, ťahala sa burgyňa a tlačila sa kapusta.
V minulosti gazdovia sadili veľké množstvo kapusty. Tlačili sa
až 200 litrové sudy. Niet sa
čomu čudovať, veď v časoch
môjho detstva a mladosti bola
kapusta každodenným jedlom.
Gazdinky ju rady používali pri
príprave jedál.

Prvého októbra rukovali
z dediny regrúti na vojnu. Už

prečo ste ma chovala? Prečo ste
ma chovala, chovala, vojna sa
ma ujala. Ujali ma dva páni, na
vojnu ma zobrali. "a tú vojnu
širokú, ďalekú, musím nechať
milú svú . . . . “ Veľakrát tento

sprievod sprevádzala aj hra na
harmoniku. Regrúti si radi zaspievali aj nasledovnú pesničku:

„ Zbohom sa tu majte, už ideme.
Za vašu opateru vám rodičia
ďakujeme. "ech vám Boh nahradí, čo ste nám dali, v nebeskom kráľovstve prebývali. “

Veľmi obľúbenou bola aj táto
pieseň: „ Slovenské mamičky

pekných synov máte, vychovali
ste ich, na vojnu ich dáte. Vychovali ste ich ako to vtáčatko,
za nimi zaplače nie jedno dievčatko. "ie jedno dievčatko rúčky zalamuje, škoda ťa preškoda
na tej vojne bude. Škoda ťa preškoda, tej krvi červenej, ktorá sa
vyleje na lúčke zelenej. "a lúčke
zelenej, v zelenom hájičku,
škoda ťa preškoda švárny šuhajíčku. “
(ač)
V októbri zvykli mládenci ruKvartálnik občanov obce Chlebnice. Vydáva: Obec Chlebnice. Adresa redakcie: Obec Chlebnice, 027 55 Chlebnice, tel. 043/
5880 399, fax 043/ 5894 364, e-mail: ouchlebnice@orava.sk. Grafika sadzba: Ing. Ján Brunčák ,Tlač: Tesfo Ružomberok.
Príspevky neprešli jazykovou úpravou. Za obsah článku zodpovedá autor. Uzávierka čísla 15. september 2012. Uzávierka
ďalšieho čísla: 15. december 2012.
Šéfredaktorka: Mgr. Anna Čabajová, redakčná rada: Ing. Milan Maxoň, Mgr. Terézia Sárená, Mgr. Elena Stacherová,
Margaréta Brunčáková. Registračné číslo: EV 4437/11 Ministerstvo kultúry, Evidencia periodickej tlače, Dátum registrácie: 5. september 2011

Obec v obraze
"Tvoj deň"- zábavné popoludnie pre deti a mládež

Výstup na Mogielicu

Dožinkové slávnosti v Slopniciach

