áš rodák,
spisovateľ Jozef
Blaha

Zhodnotenie
roku 2012

Jasličková
pobožnosť

Zo športu

Július Staš, 5. trieda

ovoročný príhovor
starostu obce

Milí spoluobčania,
každoročne na začiatku nového
roka hodnotíme, čo sa nám
v tom, už minulom roku,
podarilo uskutočniť, čo nás po-

čas uplynulých 366 dní postretlo, čo potešilo či zarmútilo. Niektoré chvíle preleteli rýchlosťou
blesku, hlavne tie, na ktoré s radosťou spomíname. Pri iných,
najmä tých smutnejších, zabolí
každá myšlienka alebo spomienka. Tak ako po každej búrke vykúka slniečko, tak aj v našom živote všedné dni vystriedajú
tie sviatočné. Život je ako hojdačka, kde sa nám raz darí
a inokedy nie. Neponáhľajme sa,
naučme sa svoje krásne a šťastné životné chvíľky užívať si
a vychutnávať ich plnými
priehršťami, lebo nevieme, či sa
ešte niekedy zopakujú.
Vo sviatočnom období máme
akosi viac času i príležitostí ve-

UZNESENIE č. 14.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 14. riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Ondreja Mičáňa
a Petra Šuffáka.
UZNESENIE č. 14.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program
rokovania 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 14.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje doplnenie
Zásad odmeňovania poslancov

obecného zastupiteľstva Obce
Chlebnice, schválených uznesením č. 1/2010 dňa 27.12.2010
a účinných od 01.01.2011, a to v
§ 2 o nový odsek 8. v nasledovnom znení: „Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že svoj
mandát bude vykonávať bez odmeny.“
UZNESENIE č. 14.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie vyhlásenie poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Chlebnice
Margaréty Brunčákovej o vzdaní
sa odmeny vyplývajúcej z fun-

UZNESENIE č. 15.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Jána Bakanca
a Jozefa Ťapajnu.
UZNESENIE č. 15.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program
rokovania 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 15.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje prevádzkovanie reštaurácie v penzióne „Viktória“ za rodinným domom
č. 258, pre Milana Sojčáka,
Chlebnice č. 258 za nasledovných podmienok: písomný súhlas s prevádzkou reštaurácie od
vlastníkov susedných rodinných
domov, vybudovanie detského
ihriska v areáli penziónu, pred
zahájením prevádzky reštaurácie

požiadať obecné zastupiteľstvo o
schválenie
prevádzkových
hodín.
UZNESENIE č. 15.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie žiadosť
Jozefa Sviteka, bytom Chlebnice
č. 105, o vysporiadanie pozemkov,
b.) odstupuje žiadosť Jozefa
Sviteka, bytom Chlebnice
č. 105, o vysporiadanie pozemkov, Komisii životného prostredia, výstavby a územného
plánovania, na jej prerokovanie
a predloženie návrhu možného
riešenia.
UZNESENIE č. 15.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje predaj hnuteľného prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce Chlebnice,
a to nákladného motorového
vozidla LIAZ za cenu 1 200,00 €

UZESEIA zo 14. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 23. októbra 2012

UZESEIA zo 15. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 14. december 2012

novať sa svojim blízkym,
známym, či priateľom. Naplňme
ich láskou, radosťou i úctou.
Buďme k sebe milí a pozorní.
Nesnažme sa žiť len pre seba samého, ale majme pochopenie aj
pre trápenia a problémy nášho
okolia. A možno zistíme, že
i malé podanie ruky, spolupatričnosť s trpiacimi, či pomoc
ubiedeným nás dokáže naplniť
a obohatiť. Nikdy nevieme, či
takúto, na pohľad bezvýznamnú
pomoc a podporu, ktorá nás môže preniesť aj cez tie najťažšie
momenty nášho života, nebudeme aj my zajtra potrebovať.
Na druhej strane neodmietajme
pomocnú ruku, ktorá sa nám
ponúka. Nie je slabosťou
kcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Chlebnice.
UZNESENIE č. 14.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie
ekonomické informácie o nakladaní a separovaní komunálneho odpadu v obci,
b.) berie na vedomie informácie o postupe stavebných prác
pri rekonštrukcii mosta a operného múru na miestnej komunikácii na vyšnom konci,
c.) berie na vedomie informácie o vykonaných prácach na
miestnom cintoríne, detskom ihrisku a na bytovom dome č. 236,
d.) berie na vedomie informácie o futbalovom areáli - zame-

podeliť sa s utrpením, bolesťou
a žiaľom, slabosťou je dovoliť
im zvíťaziť nad nami. Ľudský
život je príliš krátky na to, aby
sme si ho nevážili a hazardovali
s ním. Nakladajme s ním
ako s neoceniteľným Božím
darom, lebo takýto dar dostávame len jedenkrát. Nezabúdajme
ani na toho, od koho sme tento
dar dostali a práve počas
sviatočných chvíľ sa zamyslime,
ako by sme mohli čo najlepšie
rozvinúť a zveľadiť tento pozemský dar na slávu a chválu
Božiu. Tak nám v tom Pán Boh
pomáhaj.

záujemcovi Otovi Pálešovi, bytom Nitrianske Pravno, Malinová č. 355.
UZNESENIE č. 15.6.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje finančný dar v sume 200,00 €
pre Spišskú katolícku charitu –
Agentúru domácej starostlivosti
a Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti so sídlom
v Dolnom Kubíne, Námestie
J. Vojtaššáka 1551/1.
UZNESENIE č. 15.7.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje finančný príspevok v sume
200,00 € pre Jozefa Blahu, bytom Nová Baňa, Nábrežná 17,
na vydanie knižky „Výkriky do
tmy“.
UZNESENIE č. 15.8.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje
jednorázový finančný príspevok
v sume 200,00 € pre Mgr. Teréziu Sárenú, bytom Chlebnice
č. 66, určený na úhradu zvýšených nákladov súvisiacich

so zdravotnou starostlivosťou
u maloletého dieťaťa.
UZNESENIE č. 15.9.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach neschvaľuje finančný príspevok pre Martu Kulašovú, bytom Chlebnice č. 414.
UZNESENIE č. 15.10.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Chlebnice číslo 1/2012 - PREVÁDZKOVÝ
PORIADOK
POHREBISKA.
UZNESENIE č. 15.11.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Chlebnice číslo 2/2012 o určení
výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce
Chlebnice.

Ing. Milan Maxoň
starosta obce

ranie pozemkov a ihrísk, oprava
chybných údajov v katastrálnom
operáte, plánovaná výstavba šatní,
e.) berie na vedomie informácie o príprave stretnutia s dôchodcami.

(pokračovanie na strane 5)

Zhodnotenie
roku
2012
Milí obyvatelia Chlebníc.
štatovať, že uplynulý rok bol
Na začiatku tohto nového roku
Vám chcem zaželať len to najlepšie, na čo si dokážete pomyslieť – či už je to zdravie, šťastie,
láska, ale i dostatok financií
a zároveň Vám popriať, aby sa
Vám aj v nasledujúcich dňoch
plnili Vaše túžby i želania.
Dnes prežívame úprimnú radosť z príchodu niečoho nového
– tentokrát nového roku 2013.
Sme naplnení novými očakávaniami a predsavzatiami. Snívame o lepšom i krajšom zajtrajšku. Aj pred rokom sme si takto
želali a priali veľa nového, ale aj
dokončenie už rozrobeného. Na
sklonku tohto sviatočného obdobia sa na chvíľu ohliadnime
a zhodnoťme, čo sa nám z tých
predošlých plánov a predsavzatí
podarilo uskutočniť.

Nesporne najväčšia zmena
v roku 2012 sa v našej obci
udiala v duchovnej oblasti –
po spoločne prežitých 15 rokoch
sme sa v lete rozlúčili s duchovným otcom vdp. Mgr. Michalom
Hunčagom. Aj touto cestou mu
ešte raz veľmi pekne ďakujeme
za jeho, hlavne duchovné pôsobenie v našej farnosti a prajeme
mu veľa úspechov na novom pôsobisku v neďalekej liptovskej
obci Lisková. Osud k nám zavial
rodáka z malebnej oravskej
dedinky Brezovica, duchovného
otca vdp. Mgr. Stanislava Kaníka. Po krásnych 26 rokoch pôsobenia v podtatranskej oblasti a
obci Šuňava sa vrátil späť na
Oravu, kde sa v nasledujúcom
období bude starať o náš, nielen
duchovný rozvoj. Veríme a
modlíme sa za to, aby aj počas
pôsobenia nášho nového duchovného otca chlebnická farnosť prekvitala na Božiu slávu a
chválu. Tak mu v tom Pán Boh
pomáhaj.
Za našu obec môžeme skon-

celkom úspešný a podarilo sa
nám uskutočniť a dokončiť aj
niektoré viacročné investičné
projekty. Medzi finančne najnáročnejšie investičné akcie
v Chlebniciach v roku 2012 patrili:
Most a oporný múr
Najväčšou investičnou akciou
v predchádzajúcom roku bola
rekonštrukcia mosta a oporného
múru na miestnej komunikácii
na vyšnom konci. Po viacročnom šetrení finančných prostriedkov obec pokračovala
v oprave miestnej komunikácie
na vyšnom konci, a to rekon-

štrukciou mostného telesa spolu
s časťou oporného múru.
V januári 2012 bola dokončená
a odovzdaná projektová dokumentácia a následne prebehlo
územné a stavebné konanie.
Zároveň prebehlo aj verejné obstarávanie a výber dodávateľa
stavebných prác. Víťazom sa
stala firma MBM-STAV
z Námestova, a to sa na základe
najnižšej ponúknutej ceny. Po
odovzdaní a príprave staveniska
sa počas letných prázdninových
mesiacov rozbehli stavebné
práce. Tak ako na každej stavbe,
niektoré nepredvídateľné záležitosti sme spolu s dodávateľom
riešili počas realizácie stavebných prác. Aj vďaka tohtoroč-

ným priaznivým poveternostným
podmienkam (práce prebiehali
v koryte potoka), stavebné práce
boli úspešne ukončené v mesiaci
november. V súčasnom období
ešte prebieha kolaudačné konanie.
Cintorín
V roku 2012 neustal pracovný
ruch ani pri ďalšej našej väčšej
investičnej a stavebnej aktivite, a
to miestnom cintoríne. Počas letného obdobia sa nám podarilo
vybudovať základy nového oplotenia v dolnej časti cintorína a
následne zrealizovať aj pokládku
povrchovej vrstvy tohto hlavného chodníka v našom cintoríne.
Dodávateľom stavebných prác,
na základe uskutočneného výbe-

rového konania, bola firma Tomáša Furjela z Chlebníc. V rámci drobných obecných prác sa
naši spoluobčania pričinili o vyčistenie nielen celého areálu
i priľahlého okolia tohto cintorína, ale i nášho starého cintorína
oproti kaplnke svätého Vendelína. Koncom roka 2012, v súlade
so zákonom o pohrebníctve,
obecné zastupiteľstvo vydalo
prevádzkový poriadok pohrebiska, na základe ktorého naša
obec, ako prevádzkovateľ pohrebiska, bude v priebehu
roku 2013 uzatvárať nájomné
zmluvy a vyberať nájomné
za hrobové miesta. Tieto finančné prostriedky sú podľa zákona
určené na úhradu služieb poskytovaných
prevádzkovateľom
pohrebiska, a to na správu pohrebiska, údržbu komunikácií
a zelene na pohrebisku, vedenie
evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, uzatváranie
zmlúv o nájme hrobového
miesta a vyberanie nájomného
za hrobové miesto a podobne.
Detské ihrisko
Aj keď sa ešte v lete mnohým
zdalo, že obec akosi pozabudla
na dobudovanie detského ihriska
pri škole, opak je pravdou. V
jeseni sa uskutočnilo výberové

konanie na dodávku prvkov detského ihriska, vrátane dopravy,
montáže a osadenia a keďže nám
aj počasie prialo víťazný dodávateľ – firma GRAND MONT,
s. r. o., stihla tieto drevené prvky
detského ihriska zmontovať a
osadiť ešte pred prvou snehovou
prikrývkou. Na jar nás ešte
čakajú drobné terénne úpravy
a osadenie informačných tabúľ.
Dúfame, že toto malé detské ihrisko bude slúžiť hlavne našim
najmenším deťúrencom a v budúcnosti sa nám aj s Vašou pomocou podarí v obci a jej okolí
vybudovať ďalšie takéto oddychové miesta.
Na niektorých nových investičných projektoch už aktívne
pracujeme aj v súčasnom období
(šatne na futbalovom ihrisku, rekonštrukcia kultúrneho strediska). V roku 2012 sa nám podarilo uskutočniť aj ďalšie, z finančného hľadiska menej náročné
projekty: výmena okien a vchodových dverí v bytovke č. 236,
materiálno-technické dovybavenie nášho dobrovoľného hasičského zboru (kúpa centrály, kalového čerpadla i zásahového oblečenia a obuvi), zameranie a
úprava miestnych komunikácií
v lokalitách novej výstavby
rodinných domov.
V minulom roku sa v obci
podarilo zorganizovať niekoľko
vydarených spoločensko-kultúrnych akcií - páračky, fašiangy,
Deň matiek, Deň detského
úsmevu, varenie gulášu, Deň úcty k starším, ako aj športových
akcií - Chlebnický okruh 2012,
volejbalový turnaj, futbalové
turnaje, súťaž v pretláčaní rúk,
motokros. V roku 2012 sme si
pripomenuli 10. výročie našej
medzinárodnej spolupráce s družobnou poľskou obcou Słopnice,
a to či už u nás na našom Chlebnickom chlebíčku 2012 alebo
v Słopniciach na oslavách Dožinky 2012.
Obec Chlebnice finančne podporuje i ďalšie organizácie, ktoré
u nás aktívne pôsobia a podieľajú sa na športovom, či kultúrnom
rozvoji našej obce – futbalistom
miestnej Telovýchovnej jednoty
TATRAN sa darí úspešne vystupovať nahor po súťažných
rebríčkoch, v obci bola založená
a pomaly rozbieha svoju činnosť
aj súkromná základná umelecká
škola, v ktorej sa budú rozvíjať a
cibriť aj chlebnické umelecké
talenty.
(pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 4)

zložiek domových odpadov a ich
následného zhodnotenia resp.
odpredaja, nám budú náklady
v tejto oblasti len narastať. A nesmieme zabúdať ani na nárast
nepovolených čiernych skládok
odpadu v okrajových častiach
obce, ktoré je obec povinná odstraňovať na vlastné náklady.
Vedenie obce sa v súčasnom
ťažšom období neuberá cestou
zvyšovania poplatkového zaťaženia svojich obyvateľov, ale
snaží sa nájsť nové riešenia tejto
problematiky, samozrejme aj za

pomoci Vášho aktívneho prístupu.
Na záver tohto krátkeho obzretia sa za rokom 2012 by som
chcel v mene obce i obecného
zastupiteľstva srdečne poďakovať všetkým našim obyvateľom i dobrodincom, ktorí priložili ruku k dielu a aktívne sa
podieľali na rozvoji a skrášlení
našej obce Chlebnice.
Ing. Milan Maxoň
starosta obce

Všetkým
držíme
palce
a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom období.

UZNESENIE č. 15.12.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Chlebnice číslo 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
UZNESENIE č. 15.13.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) schvaľuje rozpočet obce
Chlebnice vrátane programov
a podprogramov podľa prílohy
na rok 2013:
b.) berie na vedomie viacročný
Príjmy SPOLU: 761 148 €
Bežné príjmy:
758 648 €
Kapitálové príjmy: 2 500 €
Finančné operácie príjmové: 0 €
Výdavky SPOLU: 761 148 €
Bežné výdavky:
718 207 €
Kapitálové príjmy: 42 941 €
Finančné operácie príjmové: 0 €
Hospodárenie obce:
0€

Dominika Gerátová 5.10.2012
Šlachta Adam 10.10.2012
Spišák Šimon 17.10.2012
Pavolková Michaela
16.11.2012
Prieboj Martin 30.11.2012
Mičáňová Sofia 28.12.2012
Hajdúch Peter 14.12.2012
Vitajte medzi nami !

Rozlúčili sme sa:

Suľová Mária (82) 14.10.2012
Števka Ján (66) 28.10.2012
Šutta Ján (49) 12.12.2012

rozpočet obce Chlebnice vrátane
programov a podprogramov
podľa prílohy na roky 2013 a
2015:
c.) schvaľuje dotácie z rozpočtu obce Chlebnice na rok 2013
pre:
TJ TATRAN Chlebnice, IČO:
22618562, (futbal) v sume
7 000,- €
Peter
Kantárik,
IČO:
45978913, (deň detského
úsmevu) v sume 400,- €
Šľachta s.r.o., IČO: 44336195,
(futbalový turnaj) v sume
200,- €
KASprof – SECURITY, s.r.o.,
ROK
Príjmy SPOLU:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné operácie príjmové:
Výdavky SPOLU:
Bežné výdavky:
Kapitálové príjmy:
Finančné operácie príjmové:

UZESEIA zo 16. mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach, konaného
dňa 28. december 2012
UZNESENIE č. 16.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 16. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
poslankyne
Margarétu Brunčákovú a Magdalénu Janíkovú.

arodili sa:

Uzavreli manželstvo:
Peter Haľama a Frederika
Suľová
10.11.2012
Benedikt Suľa a Viera Stašová
10.11.2012
Gratulujeme
mladomanželom!

Sú však aj oblasti, kde sa nám
ešte celkom nedarí napĺňať naše
zámery a predstavy. Je to hlavne
oblasť odpadového hospodárstva. Obec síce vynakladá nemalé prostriedky na odvoz a skládkovanie odpadov, zakúpila
a rozmiestnila aj nové kontajnery, avšak bez zvýšenia separácie,
čiže triedenia jednotlivých
(pokračovanie zo strany 3)

Spoločenská
rubrika

UZNESENIE č. 16.2.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 16. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 16.3.:
Obecné
zastupiteľstvo

IČO: 44522045, (pretláčanie
rúk)
v sume 200,- €
Peter Staš, IČO: 41657322,
(motokros)
v sume
200,- €
Ján Bakoš, IČO: 40171086,
(varenie gulášu) v sume
200,- €
UZNESENIE č. 15.14.:
Obecné zastupiteľstvo v
Chlebniciach:
a.) berie na vedomie správu o
vykonanej kontrole hlavného
kontrolóra obce Chlebnice,
b.) schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Chlebnice na rok 2013.
2014
2015
751 296 € 759 646 €
748 796 € 757 146 €
2 500 €
2 500 €
0€ 0€
751 296 € 759 646 €
723 496 € 738 326 €
27 800 €
21 320 €
0€ 0€
v Chlebniciach schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce Chlebnice
na rok 2013.
UZNESENIE č. 16.4.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje ústrednú inventarizačnú komisiu, čiastkové inventarizačné komisie,
ich predsedov a členov.

Príbuzným
vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti:

50 rokov
Hudec Jozef 452
60 rokov
Šuffák Peter 205
70 rokov
Ligošová Margita 102
Blahová Anna 272
Bakancová Helena 342
Badínová Helena 403
80 rokov
Sálusová Anna 92

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia,
lásky a Božieho požehnania.

Oznam o návštevách
detskej lekárky

Pani doktorka MUDr. Elena
Bohušová navštívi detskú
poradňu v nasledujúcich dňoch:
23. január, 6. február,
20. február, 6. marec,
20. marec, 3. apríl, 17. apríl
2013.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)

Poďte k Otcovi. Ježiš vás volá: Príď a obnov sa!

Drahí moji veriaci, bratia a sestry, vzácni mladí ľudia, milé
Božie deti. Rok 2012/2013 je
pre nás Slovákov rokom oslavy.
Pred 1150 rokmi, v roku 863 po
Kristovi, prišli medzi našich
predkov dvaja misionári, Konštantín a Metod. Piateho júla
2012, na sviatok sv. Cyrila
a Metoda, sme si vďačne pripomenuli, ako pred 1150 rokmi zaznelo slovo Pána Ježiša v zrozumiteľnej reči našich predkov
z úst sv. Cyrila a Metoda: „ Kto
uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“(Mk, 16, 16) Dlhé roky
pred ich príchodom žili na našom území germánske kmene.
Neskôr prišli na toto územie
slovanské kmene a Germánov
vytisli. Slovania, teda naši predkovia, boli pohanmi. Neboli
zjednotení, a preto si ich podmanili Avari. Ale keď franský
cisár Karol Veľký Avarov porazil, začali mať na Slovanov
vplyv v našich krajoch Nemci.
Ale nitriansky knieža Pribina dal
postaviť prvý katolícky kostol
v Nitre, v roku 828. Z Nitry ho
vyhnal v roku 833 knieža Moravanov, Mojmír, stal sa vládcom
nad celým Slovenskom, Moravou a dnešným územím Maďarska. Nemci Mojmíra zosadili a
dosadili Rastislava. Ten v roku
860 posiela do Ríma žiadosť,
aby pápež Mikuláš I. poslal
misionárov, ale on žiadosti nevyhovel. Rastislav sa obrátil na
byzantského cisára Michala III.,
aby mu poslal misionárov.
Michal III. posiela dvoch veľmi
vzdelaných mužov zo Solúna,
bratov Konštantína a Metoda.
Odvtedy sa v krstnom prameni
cez stáročia, teda 1150 rokov,
rodia generácie Kristových
učeníkov a bezprestania sa
zveľaďuje Božia rodina- Cirkev.

Preto slávime narodeniny nášho
národa pre Krista a Cirkev
a Rok viery. Jedenásteho októbra 2012 pápež Benedikt XVI. otvoril spomínaný Rok viery.
Máme sa usilovať intenzívne ju
prežívať, lebo viera je cestou
k jednote s Bohom a s ľuďmi.
V tom nám pomáha sviatosť
zmierenia- svätá spoveď, sv.
omša, Eucharistia. Nie je to len
naše splnenie povinnosti, ale aj
príležitosť povzbudzovať sa
láskou medzi nami. V tejto
službe my kresťania sme nenahraditeľní. V tomto jubilejnom
roku sv. Cyrila a Metoda a Roku
viery sa aj my kresťania našej
chlebnickej farnosti snažíme aktívne zapájať, zveľaďovaním
svojej viery. Skoro celá farnosť
pristupuje k sv. spovedi. Tak
sme to urobili aj pred Vianocami
a Novým rokom. Prežívame
vianočné sviatky. Jediné slovo
Pravdy už bolo vyslovené: „A
slovo sa telom stalo a prebývalo
medzi nami.“ Oslavujeme Ježišov príchod na svet. Pripomíname si, ako veľmi nás Boh
miluje. Prišiel k nám, aby sme
my mohli prísť k nemu. Nečakal, kým sa my vrátime k nemu.
On prevzal iniciatívu a my ju
neodmietame, ale praktizujeme.
Snažíme sa prispieť, „aby láska
bola slnkom novej jari ľudstva.“
Skoro každá láska sa začína rajom a skutkami lásky sa máme
dostať do nebeského raja. Toto
bude naša druhá vlasť, moja
i tvoja vlasť. Slzy dvadsiateho
storočia pripravili pôdu pre novú
jar ľudských dejín. Žime ich
ochotne, naplno a s láskou
k sebe, ľuďom a Bohu. Slovenská rodina, udrela tvoja hodina.

Preto žiaden smútok, Vianoce
pokračujú. Veď pokračujú novým rokom 2013. Pokračujú
sviatkom Bohorodičky Panny
Márie. Pre cestujúcich chudobných nebolo miesta a zvlášť pre
Pannu Máriu. Kiežby v novom
roku pre žiadnu matku, otca
a rodinu, to nebolo tak. Aby nemali matky problém zamestnať
sa aj napriek adekvátnemu
vzdelaniu. Aby uvoľnili ľudia
ochotne mamičke v požehnanom
stave miesto v autobuse, pred
ambulanciou lekára alebo
v kostolnej lavici! Aby sa ľudia
prestali pozerať na matku, ktorá
čaká piate alebo šieste dieťa tak,
ako na „nenormálnu“, ktorá sa
nevie brániť! Aby sa nepozerali
na jej manžela ako na nezodpovedného, ktorý vystavuje už žijúce deti väčšej skromnosti a
menšiemu blahobytu! Keby do
betlehemského hostinca vošla
barová tanečnica, alebo sporo
odetá ľahká žena, určite by sa
pre ňu našlo miesto. Prečo nejaká herečka po silikónovej úprave
žne v dnešnom svete honoráre,
pýši sa skazeným životom a rozhodne za menej námahy zarobí
omnoho viac ako „žena- matka“
zohnutá and šijacím strojom vo
fabrike, alebo v bielom plášti
v pekárni, alebo v nemocnici?
Zažívajú snáď niektoré ženy,
ktoré z rozmaru podstupujú rozličné estetické úpravy na svojom
tele také útrapy a taký štýl
jednania, ako žena- matka pri
pôrode v nemocniciach, alebo
pri lekárskych prehliadkach? Žena- matka, dievča- panna musia
doslova žobrať o úctu v skazenej
spoločnosti, kde najdôležitejším
meradlom je zisk, egoizmus
a neúcta k človekovi- hlavne ak

je chudobný a dobrý. Aj o tom je
realita celého nového roku 2013.
Kiežby sa zmenila v krajšiu budúcnosť duša každého v novom
roku. Modlime sa za to a prosme
o ochranu Pannu Máriu. Prosme
ju, aby ľudia chápali a uznávali
„ženu- matku“ ako slnko rodiny.
Ako slnko, čo vychádza svetu na
Božej oblohe. Nech žena, ako
slnko svojou veľkodušnosťou,
obetavosťou, radosťou, pozornosťou a starostlivosťou robí radosť mužovi a deťom. Prajem
jej, aby každá žena vyžarovala
okolo seba svetlo a srdečné teplo. Tento vynikajúci duševný
zmysel a úloha sú výsadou
a vznešenosťou ženy- matky.
Ona je Bohom obdarená materským citom, múdrosťou a rozumnosťou srdca. Prajem všetkým ženám- matkám krásu ušľachtilého a jednoduchého
kvetu, ktorý otvára lupene na
prijímanie a vyžarovanie slnečných farieb lásky ku všetkým.
Kiežby ste si uvedomili, aké
vznešené city lásky a vďačnosti
vzbudzuje a vštepuje obraz takejto ženy a matky v srdciach
otca, detí a sveta! Každá dobrá
matka je v dedine, meste, bohatstvom slovenského národa ako
Panna Mária. Mamičky a ženy,
prajem Vám, majte vždy srdce
plné radosti v celom ďalšom
novom roku, či bude deň upršaný, chladný alebo horúci. Boh
vám dal veľký dar, využite ho.
Prajem a vyprosujem Vám, aby
každý človek, syn aj muž mohol
o Vás povedať: „Ona je dobrá,
lebo každý deň nosí Vianoce
v srdci.“
Mgr. Stanislav Kaník
duchovný otec

Ospravedlnenie a oprava
chyby
Redakcia sa ospravedlňuje duchovnému otcovi Mgr. Stanislavovi Kaníkovi za chybu
v článku „Vítame duchovného
otca Stanislava Kaníka“.
V spomínanom interview sme
nesprávne uviedli: „Nie vy ste si
vyrobili mňa, ale ja som si vyrobil vás.“ Duchovný otec sa pôvodne vyjadril: „Nie vy ste si
vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Zároveň sa
ospravedlňujeme všetkým čitateľom.
(red)

Relikvie
sv. Imricha

Dňa 5. novembra 2012 boli
v našom Kostole Nanebovzatia
Panny Márie vyložené k úcte
relikvie sv. Imricha. Po svätej
omši dovolil duchovný otec
Mgr. Stanislav Kaník veriacim
pobozkať pozostatky tohto svätca. Cestou k oltáru mohli veriaci
predniesť v tichu modlitby vlastnú prosbu, ako dar sv. Imrichovi. Ako mnohí vieme, náš prvý
kostolík mu bol zasvätený.
Najskôr Chlebničania chodili
do kostola do neďalekej dediny,
Sedliackej Dubovej. Až do konca 18. storočia patrila obec pod
dubovskú farnosť. Do tohto
kostola chodili veriaci aj z iných
dedín. Avšak, keď bolo zlé počasie, bolo treba v Dlhej prebrodiť rieku Oravu. V roku 1630
sa preto naši veriaci rozhodli, že

si postavia vlastný drevený
kostol. Oltár bol zasvätený sv.
Imrichovi. Stavebné práce boli
ukončené v roku 1635. O rok
neskôr mal kostol aj svoj zvon.
V roku 1760 sa začal v Chlebniciach stavať nový murovaný
kostol, ktorého výstavba bola
dokončená v roku 1764 za pôsobenia farára Štefana Švábyho
a bol zasvätený sv. Vojtechovi.
Na mnohé žiadosti našich občanov, bola v Chlebniciach v roku
1787 na základe cisárskeho povolenia, zriadená kaplánska
stanica. V auguste toho istého
roku bola vykonaná nová konsekrácia kostola, kedy bol už zasvätený Nanebovzatiu Panny
Márie.
V roku 1928 v obci padlo rozhodnutie, že je potrebné starý
kostol zbúrať a postaviť nový
väčší chrám. Výstavba nového
kostola trvala poldruha roka.
Stavala ho firma Schillinger

Kampaň „ Mladí za rodinu 2012“

Od Dňa študentov, 17. októbra
2012, až do sviatku Svätej Rodiny, 30. decembra 2012 sa mladí
na Slovensku vo večerných
hodinách spoločne modlili Anjel
Pána alebo inú modlitbu. Každý
týždeň sa spájali v jednotlivom
úmysle. Nosením hnedého gombíka s bielou šnúrkou vyjadrili
podporu rodine, ktorú tvoria
muž a žena, a ktorých lásku pretkáva Boh. Prečo hnedý gombík
s bielou šnúrkou? Pretože hnedá
symbolizuje tradičnosť a biela je
farba štóly, ktorou kňaz požehnáva každé nové manželstvo.
Úmysly boli nasledovné:

17. 11 – 25. 11 Za správny výber
manželského
partnera
a predmanželskú čistotu
26. 11 – 2. 12 Za zákony podporujúce mravné dobro mládeže
a stabilitu rodiny
3. 12 – 9. 12 Za úctu k životu
od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
10. 12 – 16. 12 Za rodiny
v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva
17. 12 – 23. 12 Za starostlivosť

o starých a chorých členov rodiny
24. 12 – 30. 12 Za múdrosť pri
výchove a svedectvo viery a za
posvätenie rodín

Do tejto akcie sa zapojili aj vysokoškoláci z našej farnosti.
Spýtali sme sa Márie Priebojovej, študentky prvého ročníka
Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine, ako to prebiehalo
v ich kresťanskom spoločenstve.
Vyjadrila sa: „Dennodenne sa
študenti z našej školy modlili
Anjel Pána v kaplnke, ktorá je
na internáte. Každú stredu máme
možnosť ísť na svätú omšu do
posluchárne, ktorá je blízko internátu. Tam sa vo väčšom počte
stretávame a modlíme na dané
úmysly. Naposledy sme spievali
na konci svätej omše pieseň “Tichá noc“, ktorou sme sa aj rozlúčili so zimným semestrom
a rokom 2012.“
(ts)

Svätý Štefan a jeho syn svätý Imrich. Autor: Franz Anton
Maulbertsch.

a spol. Na výstavbu výrazne
prispel Urbársky spolok. Zo
starého kostola, postaveného
v rokoch 1760- 1764, zostala iba
veža. Dnes je Chrám Nanebovzatia Panny Márie na vŕšku Žiar

ozdobou našej obce. V budúcnosti sa plánuje jeho rozsiahla
rekonštrukcia.

Na sviatok svätej Cecílie,
22. novembra 2012, bola v našom kostole duchovným otcom
Mgr. Stanislavom Kaníkom posvätená socha patrónky hudobníkov. Túto vzácnu sochu sv.
Cecílie vyrezal miestny umelecký rezbár Pavol Hajdúch. Sv.
omše sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich a svojím spevom
ju ozdobil aj náš spevácky zbor.
Ako vieme, sv. Cecília je patrónkou hudobníkov a hudby.
Podľa starej tradície sv. Cecília
zložila sľub čistoty a zasvätila
sa Kristovi. Napriek tomu ju
prinútili, aby sa vydala za pohana, Valeriána. Ona sa mu cez
svadobnú noc priznala s jej zasvätením a povedala mu: „Som
panna zasvätená Bohu a anjel
Pána mi pomáha uchrániť moju
čistotu. Maj sa teda na pozore,
aby si sa ma nedotkol a neprivo-

lal na seba hnev neba.“ Na svoju stranu získala nielen svojho
manžela, ale aj brata Tiburcia.
Pre kresťanstvo všetci traja
podstúpili mučenícku smrť.
Sv. Cecília bola sťatá mečom
22. novembra v roku 230. Jej
telo bolo pochované pápežom
Urbanom I., do Kalixtových
katakomb. Objavili ho v roku
822 a uložili ho do baziliky
v Zatiberí, ktorá je zasvätená
svätici. V ikonografii je sv.
Cecília zobrazená, ako sa modlí
v tunike s mučeníckou palmou
v ruke, ako hrá na organe. Jej
atribútmi sú anjel, hudobné nástroje ako citara, harfa, lutna
a organ. Tiež tam je horiaca
lampa, meč, veniec z bielych a
červených ruží, ktoré znázorňujú jej nevinnosť a mučeníctvo.

(ts)

Svätá Cecília, patrónka hudby
a hudobníkov, zdobí náš chrám

(ts)

áš rodák, spisovateľ Jozef Blaha

Pán Jozef Blaha, spisovateľ,
publicista, promovaný ovocinár,
predovšetkým hrdý rodák, ktorý
na Chlebnice nikdy nezabudol
a zvečnil ich vo svojej tvorbe aj
pre nasledujúce generácie. Svoje
prvé články písal už ako 18 ročný do okresných novín Hlas pokroku v Žiline. eskôr sa stal ich
šéfredaktorom. Publikoval v desiatkach časopisov, napísal
okolo 10 000 príspevkov. Pre
svoje náboženské presvedčenie
bol prenasledovaný a spolu
s inými spolutrpiacimi kolegami
nútený opustiť svoj pracovný
post. Jeho hlavným pracovným
pôsobiskom bol rezort pôdohospodárstva, ktorému venoval aj
dlhé roky štúdií. V súčasnosti žije a tvorí v ovej Bani, kde sa
usadil v roku 1979. Vo svojej
tvorbe sa venuje predovšetkým
skutočným príbehom, osudom
ľudí v rodnej obci Chlebnice, na
Orave i Pohroní. Vyzdvihuje
morálne hodnoty jednoduchého
dedinského človeka. Dňa 15. júna 2004 sa stal oficiálnym
členom Spolku slovenských
spisovateľov. Pri príležitosti
jeho krásneho životného jubilea80. rokov života, sme s ním
uskutočnili nasledovný rozhovor.

Kde ste študovali?
Základnú školu som navštevoval v rodnej obci Chlebnice. Neskôr som chcel nadviazať na
skúsenosti z domu a otcove rozumy, a tak ma viedli kroky na
poľnohospodárske školy. Postupne som priamo denným
a diaľkovým štúdiom absolvoval
päť druhov poľnohospodárskych
škôl: Poľnohospodárske odborné
učilište vo Veselom pri Piešťanoch, Včelárstvo v Liptovskom Hrádku, Agronómiu a zootechniku v Pruskom pri Ilave,
Strednú vinohradnícko- ovoci-

nársku školu v Modre. Študoval
som taktiež pedagogiku a psychológiu na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici. Navštevoval som aj Fakultu
ekonomiky a cestovného ruchu
v Banskej Bystrici. Absolovoval
som štyri semestre žurnalistiky
na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave, potom som v štúdiu pokračoval v Novinárskom
ústave pre šéfredaktorov Praha –
Roztěž. Vzdelanie som ukončil
na Vysokej škole poľnohospodárstva v Nitre- odbor: ovocinársky a záhradnícky odborník.
Všetky tieto spomenuté štúdiá
som dokončil ešte pred odchodom do dôchodku.
Aké publikácie ste doteraz
napísali?
Som spoluautorom monografie „Chlebnice v premenách
času (1997)“, na ktorej som
spolupracoval spolu s PhDr. Jozefom Mlynarčíkom. Ďalšie
moje diela sú: Testament (2004),
Stratené zrkadlá (2004), Slamené strechy – tu zastal čas...

k čítaniu mojich knižiek, ale aj
iných v obecnej knižnici.
Vo svojich dielach ako majster slova opisujete tvrdý život
oravského človeka. Vyzdvihujete jeho morálne hodnoty.
Mohli by ste našim čitateľom
priblížiť vašu tvorbu?
Moja tvorba slov sa skladá
z časti dialektov – dialektizmov,
slov z ľudovej slovesnosti, ktorú
som nadobúdal od malička
a dobre som si ich zapamätal až
do seniorského veku. Ona mi
tiež pomáhala pozdvihnúť ducha
„obrany“ pred suchou úradníckou vydrukovanou rečou so
suchopárnym podtónom, ktorá
ochudobňuje ducha tvorby. Je to
moje krédo, ktorému verím a je
mi veľmi blízke až do smrti. Potvrdil som to aj napokon zozbieraním dialektizmov ľudových slov v čiastke vyše 2 000,
ktoré vari doteraz žiadny autor
za osem rokov toľko nenazbieral. Aspoň o tom nemám
žiadne správy...
Ako vznikali vaše knižky,
máte nejaké motto, ktorým sa
pri písaní riadite?

JozefBlaha spolu s účastníkmi výstupu na Veľký Inovec.

(2006), Svedectvá dneška
a minulosti (2008), Dialógy –
dialekty a dialektizmy (2008),
Odvodnenie
poľnohospodárskych pozemkov rúrkovou
drenážou (2009), Spomienky
a životné vyznania, 1. diel
(2010), Spomienky a životné vyznania, 2. diel (2011) a Tiesňavy
a hlbiny (2012). Koncom januára a začiatkom februára 2013
by mala vyjsť moja najnovšia
kniha s názvom „Výkriky
do tmy“.
Ktorá z desiatich knižiek je
vám najbližšia?
Všetky. Lebo som ich písal
vždy srdcom. Ale aj s vedomím,
že pozdvihnem u občanov lásku

Moje knižky vznikali v slovnej
podobe za ticha v záhrade medzi
zeleňou stromov, vlašského orecha, ktorý vysadil ešte manželkin starý otec pred 150 rokmi.
Pripomínam, že po zrútení socializmu som dal výzvu prvému
primátorovi mesta Nová Baňa,
pánovi Mgr. Jánovi Polcovi, na
premenovanie socialistických
názvov ulíc na dnešné posvätné.
Moja požiadavka bola akceptovaná.
Zobral som sa po vzore mojich
predošlých, najmä dvoch krajanov, napísať ako Oravčan, ako
repa, a aj ja prispieť s troškou do
mlyna v tomto baníckom meste
niečím. Vdp. Chovančák, farár,

zasvätil miesto Kohútovo
mariánskej úcte. V 19. storočí
pri veľkom suchu tam bol postavený neveľký kostol zasvätený Panne Márii. Napísal o tom
aj brožúru, ktorú majú takmer
všetci Novobančania, ako
príručku k čítaniu o tomto zázračnom mieste, kde sa stali aj
dva uznané Cirkvou zázraky
uzdravenia.
Ďalší krajan, Peter Melek,
z Dolného Kubína viedol roky
rokúce divadlá v meste. Ako
zubný technik ich odohral do sto
aj on s kolektívom. Je po ňom
pomenovaná aj „Divadelná
nová baňa“, kde sa súťaží o najlepší režisérsky i herecký výkon
a vyhodnocuje sa za okres Žiar
nad Hronom, až doteraz. Tak
som si povedal, že ich cestou
musím ísť aj ja a niečím prispieť, vytvoriť spisbu s autentickým zázemím, a tak spropagovať všetkých Oravcov, ktorí sa
tu prisťahovali a žijú. Poznamenávam skromne len „s troškou
do mlyna“.
Moje knižky vznikali hekticky
nesúmerne tak, ako som začal
a mohol sústrediť peniažky na
ne so sponzorskou podporou
dobrodincov, a najmä rodnej obce Chlebnice, ako môjho drahého rodiska, ktoré som srdcom
tak „poospevoval“, že z toho
môžu čerpať všetci Chlebničania- mladí v škole, starší v zaujímavom čítaní, v ktorom sa vidia
ako „ v zrkadle“. Píšem preto,
aby som naplnil túžbu ducha.
Využívam čas prúdiaci v tichu
spolu s nami, lebo kto ho zmešká, zmešká aj vlak, či rýchlik života. Stratený čas najmä ľahostajnosťou sa už nikdy nenavráti,
to je moje základné krédo.
Aké knihy čítate vo voľnom
čase?
Knižiek vo voľnom čase,
ktorého mám málo, som veľa
neprečítal. Pomáha mi dialekt s
ľuďmi vysokého veku, kde
beriem rozumy z „pravej ruky, z
ústneho podania histórie a totožnosti života občanov“. Podobne
som sa oddal srdcom i dušou aj
svojej rodnej obci, Orave, strednému Pohroniu a časť z tvorby
som rozvinul aj na miesta, kde
som pôsobil na školách, v zamestnaní, výskume a pod. doslova, kde som sa zdržal čo len
dva- tri dni, už som niečo napísal alebo som si zapísal aspoň
poznámky z toho, čo ma vážne
zaujalo...
(pokračovanie na strane 9)

"Konečne doma v rodných Chlebniciach. "

Aké boli vaše iné aktivity v
obci Chlebnice?
Chcem vám moji rodáci ešte
pripomenúť, že mi vždy bolo v
srdci zakotvené, ako loďka hojdajúca sa na vlnách času, kultúrne a historické zveľaďovanie obce. Tak som sa pustil v prvom
rade ešte pred vydaním mojich
prvých dvoch knižiek k zhotoveniu mramorových, či žulových
pamätných tabúľ, najmä niektorým kňazom – rodákom. Boli to
kapitulný spišský vikár ThDr.
Jozef Ligoš, za ním nasledoval
vdp. farár v Ochodnici na Kysuciach, Alojz Furjel, ktorý sa
narodil na „Šoltýctve“ u Furjela.
Bol mariánskym básnikom,
ktorý bol ako horlivý duchovný
správca a kňaz poverený písaním obsahu kázní s predstihom
vždy na ďalší týždeň tak, aby
ich osnova spĺňala náležitosti
čítaného evanjelia a časovosti
cirkevných sviatkov- homílií.
Pri tretej veľkej pamätnej tabuli, ktorú za lacný peniaz zhotovil
môj nebohý priateľ a kamenársky majster Filip Červenák, sme
spolu s nebohým duchovným otcom Rudolfom Varholom
z darovaných peňazí, hodených
do kostolnej pokladničky aj
s lístkom, na ktorom bolo napísané, aby 10 000 Sk, ktoré boli
darované, boli použité na pamätnú tabuľu vari najzaslúženejšiemu kňazovi, misionárovi Jánovi Hudecovi SVD, ktorý pôsobil na ostrove Flores,
v ďalekej Indonézii. V skromnom predsavzatí odovzdal pravú
vieru v jediného Boha tamojším
obyvateľom, tisícom pohansky
zmýšľajúcim ľudí. Rozhodli sme
sa tak, že za darované peniaze
urobí môj priateľ, kamenársky
majster, na jednu veľkú tabuľu
všetkých kňazov z pochádzajúcej obce, a to od začiatku
zriadenia vlastnej farnosti, od
roku 1793 až donedávna. Kreh-

kú tabuľu sme niesli v rukách
opatrne zhora, zo závozu od cintorína nadol z auta a zavesili
pred vchod do kostola, kde je
dodnes. Vysekané tabule
doniesol zadarmo, ako dobrý
kresťan a majster. Krížik a časť
textov vysekal tiež zadarmo.
Textáciu a mená som hľadal
spolu s bývalým starostom Jozefom Strapcom aj vo farskej kronike.
Ste nielen spisovateľ a publicista, ale aj promovaný ovocinár. Čo vás ženie vopred, čo
vám pomáha pri tvorbe a pri
práci?
Áno. Nie som len spisovateľ
a publicista, ale aj ovocinár, záhradkár a tvorca životného prostredia krajinných oblastí
a podobne. Čo všetko som sa
v teórii naučil, v piatich druhoch
poľnohospodárskych škôl, to
som sa snažil doteraz vytvárať
všade, kde som pôsobil, a to aj
na pracoviskách v príslušných
miestach. Tiež to uvádzam v postupnosti tak, ako som ich zdolával. Celých 29 rokov štúdií, či
ľudovo povedané „drania školských lavíc“. Väčšinou diaľkovou formou som striedal popri
zamestnaní a nocami, keď som
sa učil, učil a učil a stále som
zisťoval, že všetko je stále málo
a neviem nič. S posmeškom sám
v sebe a so sebou...aj to som sa
snažil opísať v mojich knižkáchteraz už vo vašich knižkách,
lebo ja raz umriem, ale knižky
budú žiť naveky. Preto je aj veľká zodpovednosť, ako pred
svetom, tak pred Pánom Bohom
v otázkach: Ako písať, prečo písať? Komu zvlášť písať a pritom
nikoho neurážať, hoci aj pravdou. Predsa sme len ľudia a
máme všetci aj okrem kladných
vecí aj určité dedičné chyby.
Niekedy nás k takémuto „ tónu“
privádza zloba časov a prežitých
peripetií na tomto svete.

Ako ste oslávili svoje okrúhle
narodeniny?
Ako vždy tie ostatné po štyridsiatke. Oslávil som ich návštevou svätej omše, spoveďou
a svätým prijímaním aj na
„zdupľovanej“ svätej omši v
kostole. Inak to ani nejde, lebo
by som musel zatajiť hlas svojho
svedomia. Je to kompas v každom z nás, ktorého ručičky mi
dávali posilu i v tvorbe.
Aké zmeny by ste v našej obci uvítali?
V ďalšej etape zviditeľňovania
a skultúrňovania obce by sa
mohlo pokračovať v zavedení
názvov ulíc už aj preto, aby adresy občanov s rovnakými
menami boli presnejšie. Nielen
poštári, ale aj cudzí ľudia majú
s tým problémy. Nerobím nič
zvláštne, len ako vidno, využívam čas. Na srdci mi leží aj fungovanie obecnej knižnice, ktorá
pokrivkáva za „duchom času“.
Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom, rodákom, pri
vstupe do nového roku 2013?
Našim a mojim čitateľom do
nového roku chcem zaželať naozaj srdečne vážne veľa zdravia,
lásky, pokoja, a keď príde na
každého tiaž žitia na tejto zemi,
nech si pomyslí ako žili naši otcovia, matky, starí rodičia, a ako
nás vychovávali. Že sme za ten
svet ešte nepreskákali, všetko to,
čo nám prináša táto hektická
doba. V nej sa hrnie veľa ľudí,
každý len za peniazmi a bez
akejkoľvek skromnosti. Tak sa
vydávajú s lacnou kožou na trh
diablovi ako úhlavnému nepriateľovi tohto dnešného sveta.
Prajem vám, moji drahí občania a spolurodáci, naozaj len to
najlepšie a silu Ducha a zbožnosti až do smrti. Náš život je
len akýmsi výletom v časnosti
žitia človeka na tejto zemi.
Znášajme všetci spoločne svoje
kríže a denné trápenia najmä
v nezamestnanosti. Držme sa pri
kormidle svojej nesmrteľnej duše a netopme sa ako loď Titanic
v búrkach žitia mora, ktorým je
sám život.
Na záver vám ďakujem za
všetko. Všetko, čo ste mi svojim
srdcom, láskou aj vzorom dali,
lebo aj vy ste ma vychovávali.

Aj takto sa dá
pomáhať
Pastoračná rada našej farnosti
prijala aj tento rok výzvu na organizáciu projektu „Sviečka za
nenarodené deti 2012“. Jeho
cieľom je spojenie spomienky
na všetkých verných zosnulých
so spomienkou za nenarodené
deti. Pri tejto príležitosti sa
v našom kostole 2. novembra
2012 konala pobožnosť. Prostredníctvom nej sme mohli nahliadnuť do života Chiary Petrillo. Mladá 28-ročná krásna žena zomrela, pretože sa vzdala
chemoterapie a liečby kvôli
tretiemu dieťatku, ktoré čakala
so svojim manželom Enricom.
Sprievodné slovo a prezentácia
nám priblížili svedectvo tejto
odvážnej ženy a matky. Vonkajším symbolom bola horiaca
sviečka v oknách našich domov
a spoločná modlitba za deti,
ktoré sa nemohli narodiť, lebo
zomreli pri potrate. Naša vďaka
patrí pastoračnej rade a predovšetkým Ing. Márii Viglašovej za
prípravu tohto projektu.
(es)

Blahoslavená Chiara Petrillo.

Spomienky
pokračujú

Dňa 2. 2. 2013 sa v Kultúrnom
dome v Chlebniciach uskutoční
II. ročník kultúrno- spoločenskej
akcie pod názvom „Večer plný
spomienok“. Spolu s našimi
starými rodičmi si budete môcť
zaspomínať, ako oni trávili dlhé
zimné večere počas fašiangov.
Nebude chýbať ani ľudový
odev, spev, tanec, ľudová hudĎakujeme za rozhovor ba, ako aj dobroty od našich
a prajeme veľa, zdravia, gazdiniek. Všetkých vás srdečne
Božích milostí a síl do ďalšej pozývame, príďte sa zabaviť,
tvorivej práce.
oživiť tradície našich predkov.
(ts, ač)

(mb)

Deň úcty k starším

spomína, aký to bol krásny zvyk
chodiť v advente na „roráty“.
Ľudia vstávali za tmy. Vzali do
rúk lampáše a veľakrát už po
snehu a v mraze putovali do
kostola. Program obohatila svojím vystúpením aj pani Andrea
Šnapková, ktorá sa slovom aj
piesňou poďakovala našim rodičom a starým rodičom.
Tohto podujatia sa zúčastnila aj
najstaršia obyvateľka našej obce
pani Helena Červeňová. Starosta

V očiach sa jej leskli slzičky
dojatia.
Počas tejto akcie bol každý občan nad 65 rokov obdarovaný
sladkým darčekom od obecného
úradu, ktorý bol zároveň sponzorom. Nezabudlo sa ani na
tých, ktorí sa zo zdravotných
dôvodov nemohli stretnutia zúčastniť, k nim sladká odmena
poputovala domov.
Organizátorkami podujatia boli
poslankyne obecného zastupi-

Tento rok bol pre našich dedkov a babičky pripravený kultúrny
program v duchu vianočných zvykov a tradícií.

Dňa 16. 12. 2012 sa v popoludňajších hodinách, v priestoroch
telocvične miestnej základnej
školy, uskutočnilo kultúrnospoločenské podujatie venované
našim starším obyvateľom. Tento rok bol pre našich dedkov
a babičky pripravený kultúrny
program v duchu vianočných
zvykov a tradícií.
Na úvod všetkých zúčastnených hostí privítal starosta obce Ing. Milan Maxoň. Vo svojom príhovore im poďakoval za
hojnú účasť a oboznámil ich, že
obec na seniorov nezabúda a sú
pre nich pripravené ešte ďalšie
príjemné stretnutia. Moderátori
podujatia, Júlia Smoleňová a Peter Spišiak, uviedli prvých účinkujúcich, našich škôlkarov.
Dievčatko slovami: „Ja vás tu
dnes pekne vítam, hoci som len
maličká“, vyčarilo úsmev na
tvárach našich dedkov a babičiek. Ježiškovi k jasliam sa išli
pokloniť aj betlehemskí valasi.
Detičky z materskej školy pod
vedením svojich pani učiteliek
prekrásnym spevom a tancom

Divadlo na sv. Štefana
malo veľký úspech

Aj tento rok nám naši divadelníci pod vedením dlhoročnej
režisérky Márie Hudecovej spestrili vianočné sviatky. Inscenácia
prózy Martina Kukučína, Neprebudený, mala u divákov veľký
úspech. Herci sa na javisku naplno stotožnili s hlavnými postavami. Ukázali svoj talent.
Rozosmiali i dojali k slzám.
Hlavné postavy stvárnili Michal
Hudec, Mgr. Katarína Špavorová a Marek Sárený. Toto divadlo
bolo v poradí štrnástym, v réžii
pani Márie Hudecovej. Vyjadrila

pohladili srdcia všetkých
prítomných.
Program pokračoval vystúpením folklórnej skupiny žiačok
našej základnej školy pod vedením pani Heleny Suľovej.
Dievčence spievali krásne
ľudové pesničky, zatancovali,
zaujúkali. Ich vystúpenie sprevádzala aj hra na harmoniku.
Rozveselili všetkých prítomných
hostí. Pri piesňach ako „Išli
dievky ľan trhať, vytrhali samú
vňať.... Sedemdesiat sukieň
mala, a predsa sa nevydala....“,
si naši starkí a starké mohli zaspomínať na krásne obdobie
svojej mladosti.
Svojim vystúpením všetkých
prítomných potešili aj žiaci 1.
stupňa pod vedením pani učiteliek Mgr. Márie Sopkovej
a Mgr. Eleny Stacherovej. Svetlá zhasli. Miestnosťou sa ozýval
zvuk kostolného zvona. Všetci
prítomní sa preniesli do minulosti. Deti, oblečené v krojoch
zaspievali piesne, ktoré sa zvykli
spievať pri rorátnych svätých
omšiach. Dodnes sa v rodinách
sa: „Je to náročná, ale zaujímavá
práca.“ S divadelným predstavením vystúpili počas vianočných
sviatkov aj v dedinke Breza. Teší nás, že herci spolu s pani režisérkou nám každý rok na sviatok
sv. Štefana dávajú príležitosť
spoločne sa stretnúť a kultúrne
sa obohatiť.
Ochotnícke divadlo v Chlebniciach má už dlhoročnú tradíciu.
Divadelný súbor, ako v minulosti, tak aj v súčasnosti pomáha
rozvíjať kultúrny život našej obce. Divadlá sa hrávali už pred
prvou svetovou vojnou v starej
školskej budove, ktorá bola po-

Starosta obce Ing. Milan Maxoň spolu s najstaršou obyvateľkou
Chlebníc pani Helenou Červeňovou.

obce Ing. Milan Maxoň sa jej
v záverečnom príhovore za
účasť osobitne poďakoval. Na
otázku, ako sa jej páčilo toto
stretnutie odvetila: „Bolo to
krásne. Pán Boh zaplať.“

teľstva Magdaléna Janíková
a Margaréta Brunčáková,
v spolupráci so starostom obce
Ing. Milanom Maxoňom a poslancami OZ.

stavená v roku 1885. Režisérmi
divadelných hier bývali zväčša
miestni učitelia, neskôr i domáci
herci. Zo starších režisérov si
pozornosť zaslúži Ladislav
Strojný, učiteľka a riaditeľka

školy Mária Ligošová a Štefan
Fiala. Neskôr sa o rozvoj
domáckeho ochotníckeho divadla pričinili Johana Stašová a pani
učiteľky Gerátová a Kazárová.

(ač)

(ač)

Vlastní už zlatú plaketu Jána Janského

chách. Bronzová plaketa sa získava za 10 bezplatných odberov,
strieborná za 20 odberov, zlatá
u mužov za 40 a u žien za 30 odberov. Diamantová plaketa je
u žien za 60 a u mužov za 80
bezplatných odberov. Pri tejto
príležitosti sme s pani Helenou
uskutočnili nasledujúce interview.

„ Každý môže v rámci svojich
možností a schopností, urobiť
niečo pre to, aby pomohol
dobrej veci a urobil tento svet
lepším, ” vyjadril sa zakladateľ
Červeného kríža Jean Henry
Dunant. Pani Helena Koleničová sa v decembri 2012 stala držiteľkou už tretej Jánskeho
plakety v poradí. Získala zlatú
plaketu. Je to ocenenie, ktoré sa
odovzdáva za mnohonásobné
bezpríspevkové darovanie krvi.
Plakety sú udeľované Červeným
krížom na Slovensku a v Če-

Čo vás viedlo k rozhodnutiu
darovať krv?
V televízii som zahliadla upútavku, prosili ľudí, aby prišli
darovať krv. Ako matku dvoch
detí, ma to veľmi oslovilo.
Človek nikdy nevie, kedy bude
takúto pomoc potrebovať sám,
alebo niekto z jeho príbuzných,
či priateľov. Rozhodla som sa,
že pokiaľ mi to bude môj
zdravotný stav umožňovať, budem každoročne darovať krv.
Kedy ste darovali krv po
prvýkrát?
Bolo to pred 11 rokmi, presný
dátum a miesto si dodnes pamätám- 19. september 2001, Ban-

Jasličková pobožnosť

Dňa 25. decembra 2012, na
Prvý sviatok vianočný, sa v našom chráme konala už tradične
jasličková pobožnosť. Svoju
účasť na tomto vystúpení mali
všetky vekové kategórie. V rámci programu vystupovali krojované ženy, spevokol Nanebovzatej Panny Márie a žiaci základnej školy pod vedením Mgr.
Eleny Stacherovej. Sprievodné
slovo čítali Mária Viglašová ml.,
Matej Stachera a doc. Helena
Kadučáková. Prekrásny spev sa
niesol celým kostolom, tešil naše srdcia a duše. Deti oblečené

ská Bystrica.
Koľkých odberov ste sa už
zúčastnili?
Ženy majú povolené tri odbery
do roka. Dala som si predsavzatie, že každý rok sa ich budem
pravidelne zúčastňovať. Krv
som darovala celkovo 31 krát.
Bola som ocenená troma Janského plaketami. Vlastním bronzovú, aj striebornú. V decembri
2012 do mojej zbierky pribudla
zlatá plaketa. Mám z toho veľkú
radosť.
Mali ste účasť na oceňovaní
mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi, ako celé
podujatie prebiehalo?
Dňa 7. decembra 2012 v Hoteli
Park, v Dolnom Kubíne prebiehal slávnostný ceremoniál,
kde sa odovzdávali plakety. Pre
darcov bol pripravený zaujímavý
kultúrny program so slávnostnou
večerou.
Daruje krv aj niekto z vašich
rodinných príslušníkov alebo
priateľov?
Pre bezpríspevkové darovanie

krvi sa rozhodli, už pred niekoľkými rokmi, môj brat Ondrej
Maxoň s manželkou Annou.
Bratovi nechýba už veľa odberov k získaniu zlatej Jánskeho
plakety.
Čo by ste chceli odkázať
všetkým, ktorí uvažujú o darcovstve krvi, ale váhajú?
Chcela by som im odkázať, že
je to vynikajúci pocit, vedieť, že
ste niekomu pomohli v ťažkej
životnej situácii, že ste niekomu
možno aj zachránili život.
Človek by mal urobiť všetko pre
záchranu života. Má to výhody
aj pre darcu. Pri darovaní krvi sa
urobí kompletné laboratórne vyšetrenie krvi, ktoré častokrát
môže odhaliť ochorenie,
o ktorom potenciálny darca nevie.
Ďakujeme za rozhovor a do
budúcnosti vám prajeme veľa
zdravia a síl, aby ste vo svojom predsavzatí pomáhať zachraňovať ľudské životy,
mohli pokračovať aj naďalej.
(ač)

v tradičnom odeve spolu so ženami spievali rorátne i vianočné
piesne. Všetci sa prišli pokloniť
malému Ježiškovi. Na záver
programu sa duchovný otec
Mgr. Stanislav Kaník poďakoval
všetkým, ktorí pripravili túto
slávnostnú akadémiu. Konala sa
poklona k Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej. Tohtoročnú jasličkovú
pobožnosť usporiadali už
dlhoročné organizátorky Mgr.
Anna Zuberová, Anna Kuhajdová a Ing. Mária Viglašová.
(ač)
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Špeciálna trieda Škôlkari privítali svätého Mikuláša
V apríli 2012 pani učiteľka
Mgr. Daniela Sojčáková vypracovala projekt pod názvom
„STOP BARIÉRAM 2012“.
Zámerom projektu bolo získať
peniaze na kúpu informačno –
technologických- IKT pomôcok
pre začlenených žiakov. Zhruba
o mesiac neskôr sa naša škola
nachádzala na zozname jedenástich škôl z celého Slovenska,
ktorým bol projekt schválený a
tým sme získali finančnú podporu 8 075 eur od Ministerstva
školstva Slovenskej republiky.
Finančný prostriedok natoľko
motivoval pani riaditeľku Mgr.
Moniku Sojčákovú, že sa rozhodla v spolupráci s Mgr.
Danielou Sojčákovou zriadiť
špeciálnu triedu pre žiakov s
mentálnym postihnutím. Využívaním IKT pomôcok a špeciálnych licenčných programov,
žiaci hravou formou nadobúdajú
poznatky z náučných predmetov. Jednotlivé programy sú zamerané aj na koncentráciu pozornosti, sluchové a pamäťové
vnímanie a v neposlednom rade
poskytujú žiakom aj malé rozptýlenie počas pre nich náročného vyučovacieho dňa. Súčasťou
špeciálnych pomôcok je aj
komunikátor, kde sa žiaci nahrávajú pri pomenovaní rôznych
osôb, predmetov, činností, zvierat, ľudských vlastností atď.
Komunikátor slúži na nápravu
komunikačných schopností, osvojovanie si pojmov potrebných
pre život v spoločnosti. Najdôležitejšou úlohou tohto prístroja
je prirodzené vsunutie žiaka do
vyučovacieho procesu. Žiaci sú
v triede veľmi spokojní. Navzájom si pomáhajú, vzdelávajú sa
a tak spolu vytvárajú harmonické prostredie, ktoré priaznivo
vplýva na ich osobnostný rozvoj.
Mgr. Daniela Sojčáková

Dňa 5. 12. 2012 sme si v našej
materskej škôlke pripravili
besiedku, na ktorú boli pozvaní
aj rodičia detí. Už predtým sme
si s deťmi pripravovali program
pre Mikuláša. V tento deň ho už
netrpezlivo očakávali, vyzerali
z okna. Nakoniec počuli zvonček na chodbe a vtedy stíchli.
Mikuláša privítali piesňou „Vitaj
v našej škôlke“. Mikuláš však
prišiel do triedy bez darčekov,
pretože bola veľká fujavica a on
ich niekde postrácal. Deti trochu
zosmutneli, ale pani učiteľky išli
darčeky pohľadať, aj ich našli
a priniesli pod stromček. Potom
škôlkari Mikulášovi predviedli
program. Zaspievali piesne,
predniesli básne a scénky
s vianočnou tematikou. V nich
sa deti premenili na hviezdičky,

Aktivity
v materskej škole

S prvým snehom prišla aj radosť detí v našej škôlke. Z okien
vykúkali veselé tváre a rozžiarené oči naši najmenších, ktorí sa
z padajúceho snehu veľmi tešili.
Spolu so svojimi pani učiteľkami si prvý sneh vychutnali najviac, ako sa len dalo. Nechýbali
iba zimné radovánky, ale aj
práca. Malí škôlkari nezaháľali
a pustili sa do odpratávania snehu pred ich škôlkou. Práce mali
plné ruky. Svoje triedy si vyzdobili vlastnoručne vyrobenými
zimnými ozdôbkami, výtvarnými prácami, či spevom prvých
vianočných piesní. Nacvičovali
program pod stromček a nezabudli ani na našich dôchodcov.
Nechýbal ani vianočný stromček, ktorý im spríjemňoval chvíle čakania na vianočné sviatky.
S veľkou chuťou sa zapojili aj
do našej súťaže „Vianoce“.

Vody sa už neboja

Mesiac november 2012 bol pre
našich tretiakov a štvrtákov iný
ako tie ostatné. V dňoch
19. a 23. novembra absolvovali
plavecký výcvik v Aquaparku
Aquarelax Dolný Kubín. Celý
kurz sa niesol vo veľmi dobrej
a uvoľnenej atmosfére. A to
vďaka peknému prostrediu, ale
aj profesionálnemu prístupu
plavčíkov. Naša vďaka patrí
v prvom rade pánu Ivanovi Skirčákovi, ktorý pomáhal deťom
od prvého oboznámenia sa s
vodou až k základným plavec-

vločky, pastierov. Program sa
páčil nielen Mikulášovi, ale aj
čertovi a anjelovi, ktorí prišli
s ním. Čerta sa nemuseli obávať,
leto to bol veľmi milý Mikulášov pomocník. Nakoniec Mikuláš rozdal deťom všetky

Dvanásť párov usilovných ručičiek nakreslilo svoju predstavu
Vianoc, ako najlepšie vedeli.
Pridala sa aj pani zástupkyňa
materskej školy Magdaléna
Furjelová, ktorá prispela
nasledujúcou básňou.
Čarovné Vianoce
Učupené chalúpky
v tichej našej doline,
krásne ako holúbky
bielym snehom pokryté.

kým štýlom. Každý deň mali
deti možnosť zabaviť sa vo vodnom svete. Bola to odmena za
ich usilovnosť a nebojácnosť
a zároveň silná motivácia naučiť
sa plávať a nemať strach z vody.

sladkosti. Oni sa mu poďakovali
a prisľúbili poslušnosť v celom
roku. V druhom koši boli hračky
pre deti, ktoré boli veľmi dobré.
Na záver sa detičky s Mikulášom rozlúčili spoločnou piesňou.
Mária Špavorová

Za oknami jasné svetlo
rozžiari nám srdiečka,
keď sedíme všetci spolu
tešia sa aj očičká.
V izbe stromček ligotavý,
večera je na stole
už len čakať na Ježiška
a tešiť sa do vôle.
(es)

Posledný deň boli všetci plavci
odmenení sladkou odmenou,
mokrým vysvedčením a vstupenkou do aquaparku.
(es)

Čakanie si spríjemnili čo najlepšie

Všade dobre, doma najlepšie.
Nech sme kdekoľvek, chceme sa
cítiť príjemne. Nielen cez
Vianoce, ale aj počas celého
predvianočného obdobia ozdobujeme svoje domy, ulice,
námestia. A tak sa tešíme a oča-

Súťaž
„VIAOCE“

V mesiaci december vyhlásila
naša redakčná rada, v Základnej
škole s materskou školou Chlebnice, súťaž o najkrajšie výtvarné
a literárne práce. Hlavnou témou
boli Vianoce, vianočné zvyky,
tradície, jednoducho všetko, čo
si pod týmto slovom predstavíme. Do súťaže sa zapojilo
59 detských prác. Za škôlku
súťažilo 12 výtvarných prác, za
základnú školu 46 výtvarných
a 1 literárna práca. Porota vybrala deväť najlepších výtvarných prác, ktoré sú zároveň
súčasťou kalendára Chlebnického spravodaja tohto čísla. Pri
výbere hodnotila náročnosť

kávame tie najkrajšie sviatky
v roku. Škola je jedným z miest,
kde deti trávia najviac zo svojho
času. V duchu Vianoc ju okrášlili spolu s učiteľmi. V triedach
na stoloch nechýbal adventný
veniec, či vianočne vyzdobené
práce, použité techniky. Snažila
sa vybrať tie najlepšie v každom
vekovom zastúpení. Autormi víťazných prác sú: Katka Hudecová (MŠ), Dominik Pucovän
(1. trieda), Tadeáš Straka
(2. trieda), Timea Sojčáková
(3. trieda), Július Staš (5. trieda),
Miriamma Stašová (3. trieda),
Benjamín Hajdúch (3. trieda),
Adriana Janíková a Alžbeta
Stašová (7. B)- spoločná práca a
Martina Salusová (9. trieda).
Keďže do súťaže o literárne
práce bola odovzdaná iba jedna
práca, rozhodli sme sa ju tiež
odmeniť. Autorkou mikulášskej
básne je Mária Adamcová
(3. trieda). Osobitne na titulnej
strane uvádzame prácu už
spomínaného žiaka Júliusa Staša
(5. trieda). Táto práca si zaslúži

Oslava svätého Mikuláša v našej škole
Sviatok sv. Mikuláša vo svojej
podstate patrí medzi kresťanské
sviatky. V jeho pozadí stojí
skutočná osobnosť biskupa,
ktorý nezištne pomáhal druhým.
V tejto tradícii môžeme nájsť
rozprávkovú symboliku, dobro
a zlo. Príchod sv. Mikuláša je
nielen stáročnou tradíciou, na
ktorú sa deti tešia, ale aj určitým
výchovným prostriedkom. Učí
dieťa prekonávať strach a motivuje ho k tomu, aby bolo lepším
človekom. Svätý Mikuláš svoje
učenie prenášal do svojho každodenného života. Bol to muž s
veľkým srdcom. Tento sviatok
sme si pripomenuli spoločne
6. decembra 2012 aj na našej
škole. Už tradične k nám zavítalo divadlo Clipperton s predstavením „Princezná so zlatou

hviezdou na čele“, ktoré sa nieslo v zábavnom duchu plnom
úsmevných a milých situácií
dnešného moderného sveta. Po
jeho ukončení prišla chvíľa obdarúvania. Mikuláš spolu so svojím pomocníkom odovzdal zá-

okná. Ochotou a snahou nás
prekvapili chlapci Jakub Šutta
(6. A) a Matúš Janík (5. trieda),
ktorí do školy priniesli živý
vianočný stromček a spolu so
svojimi triedami ho vyzdobili.
Ako po iné roky, ani tento rok
nechýbalo posedenie pri stromčeku. Celým programom nás
sprevádzali žiaci deviateho ročníka. Na túto neľahkú úlohu ich
pripravovala a pomáhala im pani
učiteľka Mgr. Renáta Kadučáková. V programe vystúpili
škôlkari, žiaci jednotlivých tried,
či záujmových krúžkov. Každý
chcel ukázať to najlepšie. Vďaka
patrí ich triednym učiteľom,
ktorí im pri nácviku pomáhali.
Recitovalo sa, spievalo, hralo
a tancovalo pod krásne vyzdobeným stromčekom. Zdobili ho

vlastnoručne vyrobené papierové ozdoby. Ocenená bola aj nápaditosť a šikovnosť žiakov. Pri
hraní krátkych scénok si dali
záležať na kostýmoch, či svojpomocne vyrobených maskách
a prevlekoch. Záver patril
tradičnej „Tichej noci“, ktorú
sme si spoločne zaspievali.
Program sledovali nielen žiaci,
ale aj rodičia, či bývalí žiaci
školy. Pozvanie prijali aj pán
starosta Ing. Milan Maxoň
a predsedníčka ZRPŠ pani Margaréta Brunčáková. Pani riaditeľka Mgr. Monika Sojčáková
všetkým poďakovala a popriala
pokojné a požehnané Vianoce
v kruhu svojich blízkych.

uznanie.
Starosta Ing. Milan Maxoň
a zároveň člen redakčnej rady v
mene obce Chlebnice odmenil
všetkých zúčastnených a osobitne aj víťazov. Veríme, že samotnou odmenou je aj kalendár,

ktorý nám všetkým bude pripomínať vašu šikovnosť. Ďakujeme tým, ktorí sa do súťaže zapojili a tešíme sa nabudúce.

stupcovi každej triedy sladké
odmeny pre každého. Myšlienku
tejto tradície je potrebné si pripomínať každý deň. Tešme sa
z obdarúvania a nezabúdajme
obdarúvať.
(es)

(es)

(es)

Rodičovský ples

Dňa 26. 1. 2013 sa v sále
miestneho kultúrneho domu
uskutoční „Rodičovský ples“.
Organizátorom tejto spoločenskej akcie je už niekoľko
desiatok rokov Združenie rodičov a priateľov Základnej školy
s materskou školou Chlebnice, v
zastúpení triednych dôverníkov.
Veríme, že aj tento rok sa dobre
zabavíte na rôznych súťažiach a
prekvapeniach. Vstupenku si
bude možné zakúpiť v predajni
COOP Jednota- Chlebnice.
V cene je zahrnutá večera, hudba a občerstvenie. Počas plesu si
budete môcť kúpiť aj tombolové
lístky a vyhrať tak rôzne zaujímavé ceny. Prajeme vám príjemnú zábavu.
(mb)

Ukončenie jesennej
časti futbalovej sezóny
2012/2013

V novembri 2012 sme ukončili
jesennú
futbalovú
súťaž
2012/2013, riadenú Oravským
futbalovým zväzom so sídlom v
Dolnom Kubíne. Do súťaže sme
prihlásili prípravku, žiakov,
dorast a pribudlo aj mužstvo dospelých.
Umiestnenie bolo nasledovné.
Prípravka skončila na 1. mieste z
troch hrajúcich tímov. Žiaci sú
na 7. mieste zo siedmich hrajúcich tímov. Dorastenci predviedli svoje zručnosti, a tak sa po
rozhodujúcom futbalovom stretnutí na domácej pôde s mužstvom z Vavrečky stali ,,jesennými majstrami“. Obsadili
1. miesto zo štrnástich hrajúcich
tímov 1. triedy. Dospelí skončili
na 4. mieste z 12 hrajúcich tímov 3. triedy.
Iniciatíva hráčov je veľká, a
taktiež účasť obecenstva vzrastá.
Počas nedeľňajších popoludní,
keď sa hralo na domácej pôde,
počet divákov sa pohyboval
okolo čísla 200. Predseda futbalového oddielu TJ Tatran Chleb-

nice Ján Bakoš sa vyjadril:
„Chcel by som sa poďakovať
našim fanúšikom za podporu,
častokrát aj na ihriskách súperov. Tešia ma úspechy našich
hráčov a trénerov. Najväčšiu základňu hráčov máme v prípravke. Dokázali hrať vyrovnané zápasy aj so staršími žiakmi. Mužstvo žiakov je zatiaľ na poslednom mieste, snaha zabojovať im
však nechýba a myslím si, že
v budúcnosti by ich družstvo
mohli posilniť odchovanci našej
prípravky. Najväčší úspech zaznamenalo mužstvo dorastencov. Teší ma, že ťahali za jeden
povraz a dotiahli to na 1. miesto,
čo nikto nečakal. Mám radosť

Jubilejný 30. ročník Chlebnického okruhu
Dňa 9. 2. 2013 sa uskutoční
jubilejný 30. ročník Chlebnického okruhu. Usporiadateľom je
Obec Chlebnice v spolupráci s
Urbariátom obce Chlebnice a
futbalovým oddielom TJ Tatran
Chlebnice.
Srdečne vás pozývame. Záleží

už len na vás, ktorú z možností
si vyberiete. Či sa rozhodnete
pre pešiu trasu smer- Malé
Borové, Veľké Borové, Chlebnice alebo zvolíte bežkársku
trasu so smerom Malé Borové,
Veľké Borové, Malatiná, Chlebnice. Prajeme vám priaznivé počasie a bohatý športový zážitok.
Tešíme sa aj na našich priateľov z poľskej obce Slopnice,
ktorí sa tohto športového podujatia zúčastňujú už niekoľko
rokov.
Bližšie informácie budú poskytnuté aj na webovej stránke
našej obce:
www.obecchlebnice.sk

z toho, že splnili to, čo si predsavzali a chcú postúpiť do 5. ligy. Dúfam, že im elán vydrží aj
naďalej. Dospelí hrali svoj štandard, ich snahou je postúpiť do
2. triedy.“
Otvorenie jarnej časti futbalovej súťaže sa plánuje na
24. 3. 2013, v prípade vyhovujúceho stavu ihriska.
Aj počas jesennej sezóny sa na
ihrisku nielen hralo, ale aj
pracovalo. Svedčí o tom aktuálny stav okolia futbalového ihriska. V mene vedenia futbalového
oddielu TJ Tatran Chlebnice sa
chcem poďakovať všetkým trénerom, organizačným pracovníkom, hráčom za pomoc pri práci

s deťmi a za účasť na dobrovoľných brigádach, taktiež za finančnú pomoc sponzorom.
Počet organizačných pracovníkov futbalového oddielu vzrástol o 6 nových členov v zastúpení troch dorastencov a troch
mužov.
Stav šatní je však alarmujúci.
Predseda futbalového oddielu
Ján Bakoš prezentoval starostovi
obce a obecnému zastupiteľstvu
návrh na umiestnenie a vybudovanie nových šatní. Projekt je
zatiaľ v štádiu riešenia. Obec
Chlebnice v súčasnosti odčleňuje pozemky pod ihriskami
a stavebné pozemky pre výstavbu šatní, nakoľko tieto sa nachádzajú v katastrálnom území
Dlhá nad Oravou, kde dodnes
nebol ukončený ROEP a u
Správy katastra Dolný Kubín
bol zistený duplicitný zápis
predmetných pozemkov.
Za pomoci financií z obecného
rozpočtu dúfame, že budúci rok
sa začne s výstavbou šatní a sociálneho zariadenia. Poslúžia
nielen športovcom a fanúšikom,
ale budú prínosom aj pre celú
obec.
(mb)

Silvestrovský výstup na Cengárku
Dňa 31. 12. 2012 sa už po 5.
krát v našej obci uskutočnil silvestrovský výstup na najvyšší
vrch v Chlebniciach, na Cengárku. Snehu bolo málo, miestami
len slabý poprašok. No zúčastnených neodradila ani cesta
podobajúca sa zrkadlu. Táto turistická akcia sa zaradila medzi
obľúbené aktivity a zúčastňuje
sa jej čoraz viac detí a dospelých

rôzneho veku. Radi prídu nielen
ľudia zo susedných dedín, ale aj
príbuzní z okolitých okresov.
Veď po vianočných sviatkoch,
takáto prechádzka prospeje
nielen duchu, ale aj telu. Ďakujeme všetkým účastníkom výstupu a tešíme sa na budúci ročník.
(mb)

(mb)

Priateľský futbalový zápas
Tradičná trasa okruhu

Naši futbalisti ani počas zimy
neoddychujú, trénujú v telocvični základnej školy. Rozšírili
skupinu svojich súperov a zmerali si sily už aj s futbalistami
z obce Lisková. V marci 2013 si

zahrajú s nimi priateľský zápas.
Bližšie informácie budú včas
zverejnené.
(mb)

Obec v obraze

Jasličková pobožnosť

Divadlo na sv. Štefana: Martin Kukučín- eprebudený

