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Milí naši spoluobčania. Tak
ako i v predchádzajúcich rokoch, aj na začiatku tohto roku
Vás chceme poinformovať o naplánovaných investičných aktivitách v našej obci.
Šatne na futbalovom ihrisku
Počas zimných mesiacov bol
poslancami obecného zastupiteľstva, na základe návrhov čelných predstaviteľov Telovýchovnej jednoty TATRAN
Chlebnice, schválený záverečný
variant stavby šatní a sociálnych
zariadení na našom futbalovom
ihrisku. V priebehu mesiaca

apríl by už mala byť dokončená
aj projektová dokumentácia, potrebná pre zahájenie územného
a stavebného konania. Po jej
prevzatí od projektanta a zápise
novovytvorených stavebných
pozemkov do katastra nehnuteľností, vyžiada naša obec
stanoviská správcov sietí a dotknutých orgánov a následne
požiada stavebný úrad, ktorým
je Obec Dlhá nad Oravou, o vydanie územného a stavebného
povolenia. Po úspešnom zvládnutí tejto „papierovej časti“ výstavby nových šatní, v letných
mesiacoch by sme chceli začať
so zemnými prácami. Dúfame,

pre projekt „Stavebné úpravy
a zateplenie kultúrneho domu
Chlebnice“. V priebehu 3 mesiacov by mala vypracovaná
a odovzdaná projektová dokumentácia, po jej prevzatí od
projektanta naša obec požiada
o stanoviská dotknuté orgány
a následne požiada stavebný
úrad o vydanie stavebného povolenia. Po úspešnom ukončení
stavebného konania, v tomto

ľahká úloha.
V tomto roku plánujeme naše
skromné obecné prostriedky použiť aj na nasledovné aktivity:
cintorín - osadenie a vysvätenie
kríža v hornej časti, dokončenie
oplotenia, výsadba zelene v cintoríne a jeho okolí, úprava
chodníkov a osvetlenia, detské
ihrisko v areáli školy - terénne
úpravy, osadenie informačnej
tabule. Ak nám finančné pros-

roku pravdepodobne zrealizujeme len drobnejšie búracie a
stavebné práce. Počas zimného
obdobia plánujeme vybudovať
nové sociálne zariadenia, kuchynku i drobné prevádzkové
priestory. Nakoľko celková rekonštrukcia so zateplením nášho
„kulturáku“ predstavuje náročnejšiu investíciu, pri jej financovaní sa nezaobídeme bez spoluúčasti prostriedkov z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu.
Avšak v dnešnej zložitej
ekonomickej situácii na Slovensku i v Európskej únii to nebude

triedky dovolia, plánujeme
aj úpravu a údržbu obecných
bytoviek, miestnych komunikácií i ďalšieho obecného majetku.
Tento rok sa chceme vo väčšej
miere zamerať na zlepšenie odpadového hospodárstva v našej
obci. Tejto problematike sa
podrobnejšie venujeme v samostatnom článku.

že sa nám do prvého snehu
podarí dostať pod strechu aspoň
hrubú stavbu. Keďže stavbu budeme financovať z vlastných,
čiže obecných prostriedkov,
ktorých nie je nazvyš, poteší nás
aj materiálna podpora a pomoc
miestnych podnikateľov i organizácií.
Kultúrny dom Chlebnice
Na poslednom februárovom
zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci vybrali dodávateľa
na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie

Ing. Milan Maxoň
starosta obce

UZESEIA
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Chlebniciach,
konaného dňa 22. februára 2013
UZESEIE č. 17.1.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje poslancov Petra Šuffáka a Jozefa
Šuttu za overovateľov zápisnice
zo 17. riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
UZESEIE č. 17.2.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZESEIE č. 17.3.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku
pani Jarmile Šútovcovej, bytom
Chlebnice č. 341.
UZESEIE č. 17.4.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach neschvaľuje
zvýšenie času (hodín) opatrovania Františky Ťapajnovej, bytom
Chlebnice č. 151.

UZESEIE č. 17.5.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie žiadosť
Heleny Stašovej, bytom Obchodná 803, Turany o umiestnenie zábran, vyhlásenie o obmedzení (zákaze) parkovania,
b.) poveruje starostu obce informovať vlastníkov nehnuteľností o ich právach a povinnostiach v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon).
UZESEIE č. 17.6.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach
a.) schvaľuje na vypracovanie
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre projekt „Stavebné úpravy a zateplenie kultúrneho domu Chlebnice“ dodávateľa
Ing. Petra Hudeca – HP projekt,
IČO: 42 215 129, Dlhá nad Ora-

Odpadové
hospodárstvo v obci

čiť poplatok pre viacčlenné
domácnosti (v roku 2012 maxi-

málne 95 € za jednu domácnosť) , čím niektorí obyvatelia

Pomaly sa už stáva pravidlom,
že v každom čísle nášho
spravodaja sa venujeme téme
odpadového hospodárstva v našej obci. Je to zapríčinené tým,
že je to oblasť, ktorá sa nás všetkých dotýka aj po finančnej
stránke. Preto by nebolo od veci
použiť aj niekoľko čísel.
V prvom rade poplatok obyvateľov obce za odpady – v roku
2013 zostal zachovaný na tej istej úrovni ako v roku 2012, a to
0,038 € na osobu a deň, čo činí
13,87 € na osobu za rok. Zmenou zákona v tomto roku došlo
aj u nás k niektorým podstatným
zmenám – už nie je možné poskytnúť úľavu pre dôchodcov a
invalidov (v roku 2012 vo výške 25 % z poplatku) ani ohrani-

obce pocítili nárast poplatku za
odpady. Poplatok v plnej výške
uhradia aj obyvatelia, ktorí sa v
obci nezdržiavajú viac ako
90 dní v roku (napr. študenti,
pracovníci v zahraničí a pod.),
avšak po skončení roka im bude
na základe doložených dokladov
poplatok prerátaný už len za tie
dni, ktoré sa v obci skutočne
zdržiavali. Je to síce pracnejší a
administratívne náročnejší postup, avšak tak to určuje zákon.
V roku 2012 sa v našej obci
vybralo na poplatkoch za odpady celkom 20 339,74 €. Výdavky súvisiace s nakladaním
s komunálnym odpadom boli
v celkovej výške 34 753,97 €.
V tejto sume sú zahrnuté náklady za vývoz odpadových
nádob Technickými službami, vývoz veľkoobjemových
kontajnerov rozmiestnených po
obci i vývoz a likvidácia odpadov z rôznych čiernych skládok.
Z uvedeného vyplýva že naša
obec doplatila na odpady

vou 411, PSČ: 027 55,
b.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie zmluvy o dielo,
v súlade s predloženou cenovou
ponukou, s dodávateľom
Ing. Petrom Hudecom –
HP projekt, IČO: 42 215 129,
Dlhá nad Oravou 411,
PSČ: 027 55.
UZESEIE č. 17.7.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach
a.) schvaľuje podanie žiadosti
o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov
mimoriadnej situácie podľa
§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Dolnom Kubíne,
pre troch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na obdobie od 01.04.2013 do
30.06.2013,
b.) schvaľuje finančné zabezpečenie realizácie opatrení
na ochranu pred povodňami
a riešenia následkov mimoriad-

nej situácie,
c.) schvaľuje financovanie vo
výške 5% z celkovej ceny práce
zamestnancov na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov
mimoriadnej situácie.
UZESEIE č. 17.8.:
Obecné
zastupiteľstvo
v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie informácie o tohtoročných podujatiach
organizovaných Obcou Chlebnice - „Páračky, Chlebnický okruh
2013, Fašiangy“,
b.) berie na vedomie informácie o príprave letného kultúrnospoločenského
podujatia
„Chlebnický chlebíček 2013“.

Rok 2013

100%
Celkové množstvo odpadu 251,310 ton
225,610 ton
89,78%
z toho komunálny odpad
20,686
ton
8,23%
z toho separovaný zber
5,010 ton
1,99%
z toho elektroodpad
z vlastných zdrojov ešte skládky. Preto obec v nasledujú14 414,23 €. Keďže obec odpa- cich mesiacoch, po skončení
dové hospodárstvo riadi a zod- zimného obdobia bude realizopovedá zaň, nemala by na ňom vať opatrenia, ktorých účelom
zarábať, ale ani prerábať, a preto je zníženie nákladových
hospodársky výsledok by mal položiek súvisiacich s odpadobyť nulový.
vým hospodárstvom.
Poslanci obecného zastupiteľ(pokračovanie na strane 4)
stva si plne uvedomujú súčasnú
ťažkú ekonomickú situáciu našich obyvateľov, snažia sa nezvyšovať poplatok za odpady a
hľadajú možnosti úspor pri ich
zbere a likvidácii. Značné rezervy vidíme v zlepšení separácie
komunálneho odpadu, čiže
Pani doktorka MUDr. Elena
v zvýšení triedenia jednotlivých Bohušová navštívi detskú
zložiek odpadu (papier, plasty, poradňu v nasledujúcich dňoch:
sklo, kovy, textil a pod.). Za tak- 17. apríl, 24. apríl, 15. máj,
to vytriedené zložky komunál- 29. máj, 12. jún, 26. jún 2013.
neho odpadu obec dostáva Toto zariadenie má slúžiť hlavnezanedbateľné finančné pros- ne matkám s malými detičkami
triedky, čím ich zber, odvoz a za účelom preventívnych prelikvidácia až tak nezaťažujú hliadok a očkovaní. V prípade
obecnú pokladňu.
ochorenia detí odporúčame
rodičom navštíviť Zdravotné
Ako vyplýva z tabuľky, z našej stredisko v Dlhej nad Oravou,
obce sa ešte stále prevažná časť kde sa nachádza lekáreň.
komunálneho a nevytriedeného
odpadu vyváža na čoraz drahšie
(red)

Oznam
o návštevách
detskej lekárky

(pokračovanie so strany 3)

V minulom roku obec zakúpila
nové 1100 litrové nádoby na odpad - kontajnery. Boli rozmiestnené pri obchodných prevádzkach, bytovkách a školskej
jedálni, čo sú miesta, kde sa nazhromaždí väčšie množstvo odpadu. Pre porovnanie uvádzame
ceny za vývoz odpadovej nádoby. 110 litrová nádoba na odpad
(popolnica) cena za vývoz
1,99 € a 1100 litrová nádoba na
odpad (kontajner) cena za vývoz 6,62 €.
Z porovnania vyplýva, že za
10 násobný objem komunálneho
odpadu obec zaplatí len 3,3 násobok, čo je v podstate len
tretinová cena. Aj na základe
dosiahnutých úspor obec plánuje zakúpenie ďalších kontajnerov a ich rozmiestnenie na také
miesta, kde sa nazbiera väčšie
množstvo odpadu. Pretože nie
každej domácnosti vystačí len
jedna popolnica. Veľakrát
pri vývoze odpadu sú pri popolnici naukladané vrecia z odpadom a obec zaplatí 1,99 € nielen
za vývoz popolnice, ale aj za
každé vrece pri popolnici, čím
sa vývoz odpadu neúmerne predražuje. Nechceme, aby tieto
domácnosti vlastnili 2-3 popolnice, našou snahou je zabezpečiť efektívny vývoz odpadov.
Preto žiadame našich občanov,

aby prednostne zapĺňali tieto
obecné kontajnery a až následne
vlastné popolnice.
Ďalšou zmenou bude zavedenie žetónov na vývoz komunálneho odpadu. Netreba mať
ale žiadne obavy, žetóny budú
na popolnice a kontajnery
umiestňovať určení pracovníci
menších obecných služieb. Našim zámerom je označiť a vyviezť odpad z naplnených odpadových nádob. Zaplatiť za vývoz skoro prázdnej nádoby,
alebo zaplatiť za každé vrece
s odpadom, ktoré je položené

110 litrová nádoba na odpad
(popolnica)

vedľa plnej nádoby a pritom
susedná nádoba je skoro prázdna, ale taktiež zaplatená, je podľa nás zbytočným luxusom. Aj o
uspokojivé vyriešenie takýchto
záležitosti sa postará obec pro-

Ochrana majetku a bezpečnosti
osôb v našej obci

Oznam Policajného zboru
Dolný Kubín

Polícia v poslednom období
zaznamenala v obvode zvýšený
výskyt cudzích štátnych príslušníkov predovšetkým z Bulharska
a Rumunska, ale aj zvýšený pohyb osôb z iných okresov,
u ktorých je podozrenie, že sa
môžu dopúšťať majetkovej trest-

nej činnosti (krádeže vlámaním
do motorových vozidiel, domov,
garáži), ale aj podvodov hlavne
na starších občanoch (pod rôznou zámienkou vniknú do
domov občanov a odcudzia im
finančnú hotovosť, cenné predmety, šperky alebo oslovujú občanov, že mali dopravnú nehodu
a potrebujú zaplatiť v nemocnici
za operáciu, pričom žiadajú na

stredníctvom pracovníkov menších obecných služieb.
Nakoľko nás trápi aj nízka
separácia komunálneho odpadu,
plánujeme pravidelne každý
mesiac organizovať zber a odvoz plastov, papiera, textilu, železného šrotu, elektroodpadu
a veľkoobjemového odpadu
(sedačky, nábytok a pod.) od
domácností na vyhradené zberné
miesto, tak ako to vidíte aj
v okolitých obciach. Budeme ,
ak nám pri zbere jednotlivých
zložiek odpadu, napr. papiera
vypomôžu aj žiaci miestnej
je umiestnený nad otvorom na
vhodenie.

1100 litrová nádoba na odpad
(kontajner)

základnej školy.
Od marca 2013 sa na chodbe
obecného úradu nachádza E-box
- interiérová nádoba, ktorá
slúži na zber drobného elektroodpadu. Využitím E-boxu
deklarujete vašu ekologickú
zodpovednosť,
prispejete
k ochrane životného prostredia
a úspore prírodných zdrojov.
Súčasťou E-boxu je aj box na
zber akumulátorov a batérií.
Rozsah zberu: Všetky drobné
elektrozariadenia z kancelárie aj
z domácnosti (s výnimkou žiariviek), napr. nefunkčné kalkulačky, telefóny, drobné počítačové
vybavenie, MP3 prehrávače,
varné kanvice, fény, elektrické
náradie a ďalšie. Batérie a akumulátory sa odkladajú do samostatného horného boxu, ktorý
tento účel požičať finančné
prostriedky). Vzhľadom na tieto
skutočnosti Vás polícia žiada,
aby občania boli pri jednaní
s cudzími osobami opatrní a všímaví, aby ich nevpúšťali do
domov a dvorov a aby o pohybe
podozrivých osôb alebo motorových vozidiel v obci neodkladne
informovali políciu na telefónnom čísle 158, ktoré je bezplatné.
K vyššie uvedenému dopĺňame
telefónne čísla obecného úradu
5894 364 a starostu obce

Obec Chlebnice chráni životné prostredie
Obec Chlebnice pristupuje
zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stala súčasťou
systému ZELENÝ BOD. Hlavnou úlohou tohto systému je
podpora separovaného zberu odpadu z obalov a osveta medzi
obyvateľmi. Veď až v 8 z 10
prípadov je možné odpad sepa-

rovať, túto surovinu zhodnotiť
a znovu použiť vo výrobe alebo
službách. To, že obec Chlebnice
je členom systému ZELENÝ
BOD, dokazuje, že životné prostredie nám nie je ľahostajné
a spolupodieľame sa na tom, aby
ste vy, naši obyvatelia, mali vytvorené dobré podmienky na
separovanie odpadu. Systém
ZELENÝ BOD prevádzkuje na
Slovensku oprávnená organizácia ENVI-PAK.
(mm)

0907 818 552, na ktoré môžete
taktiež v prípade potreby kedykoľvek zatelefonovať.

Veľkonočné sviatky, príhovor
duchovného otca

Vianoce, sviatky splnenia
Božieho prísľubu, že príde Syn
Boží na zem, anjeli oznámili,
pokoj ľuďom dobrej vôle. Syn
Boží sa rodí z Panny- Matky zázračne ako „Zázračný“. Dajú
mu meno Ježiš Spasiteľ. Jeho
narodenie vyvolalo radosť pre
celý svet.
Pôstne obdobie na konci zimy,
ktorá pomaly stráca svoju zamračenú moc a nad ktorou víťazí slnko svojimi teplými lúčmi,
prináša nádych nového života.
Aj pôstny čas, prináša prísľub

Božej lásky. Pôst, ktorý začal
Popolcovou stredou, tak jeho
utrpenie, predzvesť slávneho
vzkriesenia a jeho vyvrcholenie
zmnohonásobilo radosť, lebo na
prvú Veľkú noc vyvrcholilo
všetko, čo proroci predpovedali
o Ježišovi Kristovi. Prvá Veľká
noc dala definitívnu istotu záchrany celému ľudskému pokoleniu, a preto môžeme hovoriť, písať a prežívať veľkonočnú
radosť. Veľkonočná radosť, táto
istota viery je jasavé vedomie
víťazstva večného života.
Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych,
zjavil sa aj apoštolom zídeným
vo večeradle. Zastal uprostred
nich, povedal im: „Pokoj Vám,
ja som to, nebojte sa!“ Cirkev
nám stále zdôrazňuje, že slávenie zmŕtvychvstania je prežarované veľkonočnou radosťou, dýchajúcou POKOJOM, ktorý je
veľkonočným darom Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Tak,
ako sa zaradovali učeníci, tak aj
my máme nekonečný dôvod radosti z lásky k blížnemu, ktorý
je obrazom Kristovho pokoja,

Stretnutie so Svätým Otcom
blahoslaveným Jánom Pavlom II.

Jún 1986 bol pamätným pre
veriace z našej farnosti: Paulínu
Štrbkovú, Danielu Spišiakovú
a Annu Kadučákovú. Mali tú
česť a milosť ešte v období totalitného režimu osobne sa stretnúť so Svätým Otcom blahoslaveným Jánom Pavlom II.
Dojatie z tohto stretnutia u nich
pretrváva dodnes. Požehnanie
od Svätého Otca Jána Pavla II.
bolo darom pre celú našu farnosť Chlebnice. Jeho nadčasové
slová: „ebojte sa! Otvorte
Kristovi dvere dokorán!“, nech
sú pre nás posilou a nádejou aj
v týchto časoch. Pani Danka
Spišiaková našim čitateľom priblížila priebeh tohto vzácneho
stretnutia:

„V júni, v roku 1986 sme mali
tú česť a poctu osobne sa stretnúť so Svätým Otcom blaho-

slaveným Jánom Pavlom II.
Bolo to ešte v období komunizmu. Potrebovali sme víza do
Francúzska i do Talianska.
Museli sme prekonať veľa prekážok. Vybavovanie trvalo vyše
pol roka. Som veľmi vďačná
ľuďom, ktorí nám pomáhali pri
získaní víz.
Cestovali sme najskôr vlakom
do Nemecka a z Nemecka do
Francúzska. V Paríži sme navštívili Baziliku Sacre Coeur
(Božského srdca Ježišovho).
Z Lúrd, kde sme strávili 5 dní
a ubytovaní sme boli v katolíckej misii, sme cestovali vlakom
24 hodín do Ríma. Spali sme na
zemi. Audiencia u Svätého Otca
Jána Pavla II. bývala vždy
v stredu. My sme však prišli neskoro. Dorazili sme až v stredu,
v noci. V Ríme, keď sme vystúpili z rýchlika, nás čakal saleziánsky kňaz Štefan Šilhár.
Pre veriacich našej krajiny najmä počas totality urobil veľa.
Ilegálne im posielal náboženské
knihy a sprevádzal Slovákov po
pamätihodnostiach Ríma. Od
roku 1986 obetavo sprevádzal
tisíce pútnikov zo Slovenska na
audienciu k Svätému Otcovi.
Privítal nás slovami: „Moje milé

a ten má pôvod v Bohu Otcovi.
Syn Boží, Knieža pokoja,
zmieril nás všetkých s Bohom.
Všetci máme dôvod na radosť
zo života.
Zaiste mi dáte za pravdu, keď
poviem, že človek, ktorý by už
od života nič nečakal, bol by za
živa mŕtvy. Určite nikto z nás by
nechcel žiť takýto život. Ľudia
budú od života stále očakávať
zlepšenie zdravia, úspech
v práci, pokoj v rodine. Niektorí
sa to pokúšajú dosiahnuť vlastnými silami a nijakého Boha
o nič neprosia a ani po smrti od
neho nič nečakajú. Vraj sú
sebestační, nezávislí. Ak by
však bolo pravdou to, čo tvrdia,
tak potom by to mali byť najšťastnejší ľudia, ktorí kedy
chodili po tejto zemi. Aj títo
podliehajú strachu o radosť zo
života. Strachu z choroby, ktorá
ešte neprišla, z nešťastia, nehody, neúspechu, ktorý ešte nezačal hroziť. Kresťan vo všetkom
tom má vieru, ktorá je základom
veľkonočných udalostí Ježišovho zmŕtvychvstania, ktoré
v týchto dňoch oslavujeme.
Zmŕtvychvstanie je odpoveď na
naše túžby po živote, po láske,
pútničky určite ste sklamané, že
ste nestihli audienciu u Svätého
Otca. Zajtra budete mať výnimočný deň. Stretnete sa so Svätým Otcom. Odprevadím vás do
jeho letného sídla Castel Gandolfo, kde prijme poľských pútnikov." Boli sme nesmierne
dojaté a šťastné, že sa nám dostalo takejto Božej milosti
a Božím riadením sa stretneme
so Svätým Otcom.
Nasledoval pamätný deň, stretnutie so Svätým Otcom Jánom
Pavlom II. Mám na to veľmi živé spomienky. Prešli sme cez

po spravodlivosti, po pravde
a pokoji. A táto nádej je aj pre
nás, ako opora v živote na každý
deň.
Cítime a chápeme v čom
spočíva
zmŕtvychvstanie?
V tom, že zlo nezahubilo Ježiša.
Kto sa chce stať bližším k Bohu,
dokáže to len cestou pokory,
svätej spovede a častého svätého
prijímania. Kristus vstal z mŕtvych a kráča dejinami svojej
Cirkvi. Koľko ľudí ho chcelo
znova pochovať v doterajších
dejinách: jeho učeníci zo slabosti, jeho nepriatelia zo zloby. Ale
Kristus je jediným Víťazom nad
všetkou slabosťou a zlobou.
Prijmime ho do nášho života,
aby nás raz On pozval do svojho
života v nebi. Toto vám prajem
a vyprosujem od Zmŕtvychvstalého Pána. Váš duchovný
otec farnosti Chlebnice.
Plány vo farnosti v tomto
roku 2013
Túžba veriacich i moja je pokrytie strechy kostola medeným
plechom. Modlime sa za to všetci, aby nám v tom pomáhal Boh
a ochraňovala Panna Mária.

Mgr. Stanislav Kaník
duchovný otec

Švajčiarsku gardu. Prišli sme na
veľké nádvorie. Poliaci vyobliekaní v krojoch spievali
nábožné piesne. Stretli sme tam
aj slovenských kňazov. Mali
sme možnosť vyspovedať sa
a ísť s čistým srdcom na toto
vzácne stretnutie. Povedali nám,
že Svätý Otec pôjde dolu schodmi. Zazvonil zvon a on pomaly
zostupoval dolu, blížil sa k nám.
Premohlo nás dojatie. Bolo na
ňom vidieť, že z našej návštevy,
má aj on nesmiernu radosť. Privítal nás so slzami v očiach.
(pokračovanie na strane 7)

a pamätnej fotografii 3 našich rodáčok sa Svätý Otec Ján Pavol II.
pýta Danky Spišiakovej: „ Odkiaľ ste?“ Ona odvetila: „ Z Oravy. “
„ o, to sme rodáci, “ usmial sa.

(pokračovanie zo strany 6)

Potom sme sa zúčastnili svätej
omše. Po sv. omši mal s nami
pútnikmi stretnutie.
Zo Slovenska tam boli ešte aj
pútnici z Košíc. Pri spoločnom
fotografovaní sa na mňa obrátil
s otázkou: „Odkiaľ ste?“ Odvetila som: „Z Oravy.“ „No, to
sme rodáci.“ usmial sa.
V Ríme sme strávili jeden deň.
Navštívili sme Baziliku sv. Petra, Baziliku Santa Maria Maggi-

Zvony sa
rozozvučali
aj u nás

Svätý Otec Benedikt XVI. sa
rozhodol slobodne vzdať svojho
úradu 11. februára 2013.
Uviedol, že dlho zvažoval urobiť tento závažný krok. Povedal,
že mu na riadne vykonávanie
úradu nestačia sily a cíti na sebe
ťarchu staroby. Pápež Benedikt
XVI., sa stal pápežom v apríli
2005. Do úradu nastúpil vo veku
78 rokov. Oficiálne opustil svoj
úrad 28. februára 2013 a svoj
pontifikát ukončil takmer po 8
rokoch. Ako na celom svete, tak
aj v chlebnickej veži sa rozozvučali zvony a svet ostal v pôstnom tichu a bolesti, bez vodcu.
Bez pápeža. V Ríme sa neskôr
stretli kardináli na 75. konkláve,
aby zvolili hlavu katolíckej Cirkvi. Počas konkláve sa kardináli
nestretávali s nikým. Pravidlom
je, že kardináli nad 80 rokov nemôžu hlasovať. Dvaja slovenskí
kardináli- Jozef Tomko a Ján
Chryzostom sa preto nezúčastnili voľby nového pápeža. Pápeža
volili 115 kardinálov. Zastúpenie mali všetky svetadiely.
Dňa 13. marca 2013 veriaci na
Námestí svätého Petra v Ríme s
napätím očakávali biely dym z
komína Sixtínskej kaplnky.
Štyrikrát vyšiel čierny dym.
Piatykrát veriaci s napätím očakávali dym a ich oči smerovali k
nebu. Prekvapil ich biely dym a
na svete sa znova rozozvučali
zvony v chrámoch. Ľudia tlieskali, spievali a modlili sa, pretože kardináli zvolili nového pápeža, ktorý si vybral meno František. Stal sa ním 76-ročný
argentínsky kardinál Jorge
Mario Bergoglio. Takmer po
1000 rokoch bol zvolený iný pápež ako Európan. Je prvým jezuitom na pápežskom stolci, 266. v
poradí.
František si ako svoj pápežský
erb rozhodol zachovať v pod-

ore, kde sú uložené jasličky Pána Ježiša. Mali sme taktiež možnosť kráčať po Svätých
schodoch. Boli sme aj v Ústave
sv. Cyrila a Metoda, odkiaľ sme
neskôr pre našich veriacich tajne cez hranice previezli modlitebné knižky a náboženskú literatúru. Bolo to veľmi riskantné,
ale cítili sme Božiu ochranu.
Sprevádzala nás Lurdská Panna
Mária.
V období náboženského útlaku
statných rysoch svoj predošlý
znak, ktorý si zvolil po svojej
biskupskej vysviacke a je charakterizovaný lineárnou jednoduchosťou.
Modrý štít ako symbol pápežskej dôstojnosti, nad ním mitra
umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým a strieborným –
previazanými červenou šnúrou.
V hornej časti modrého štítu sa
nachádza znak pôvodu pápeža,
znak Spoločnosti Ježišovej,
žiariace slnko a červené písmená IHS ako monogram Krista. Písmeno H je predelené
krížom, pod ktorým sú tri čierne
klince. V dolnej časti znaku vľavo je hviezda a vpravo nardový
kvet. Hviezda symbolizuje podľa starodávnej heraldickej tradície Pannu Máriu, Matku Krista a
Cirkvi, zatiaľ čo nardový kvet
predstavuje sv. Jozefa, patróna
univerzálnej Cirkvi. Podľa hispánskej ikonografickej tradície
je sv. Jozef znázorňovaný s nardovou vetvičkou v ruke.
Umiestnením týchto obrazov vo
svojom erbe chcel pápež vyjadriť svoju osobitnú úctu k Panne
Márii a svätému Jozefovi.
Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného, kňaza. Komentuje v nej
evanjeliový príbeh povolania sv.
Matúša slovami: „Ježiš vidiac
vyberača daní zadíval sa na
neho pohľadom lásky a povolal
ho povediac mu: "Poď za
mnou.“
Inauguračná svätá omša sa
konala na sviatok sv. Jozefa, 19.
marca. Na Zelený štvrtok sa pápež prihovoril nielen kňazom,
ale aj veriacim, ktorí sú pomazaní kňazmi. „ Bratia a sestry, s
radosťou slávim túto svätú omšu
svätenia olejov po prvýkrát ako
rímsky biskup. Všetkých vás srdečne pozdravujem, osobitne
vás, drahí kňazi, ktorí si dnes,
ako aj ja, pripomínate deň vysviacky. . . Kňaz slávi bohoslužbu
tak, že na pleciach nesie celý
jemu zverený ľud a jeho mená
má vpísané do srdca. Keď si ob-

a prenasledovania bola táto púť
a najmä stretnutie so Svätým
Otcom blahoslaveným Jánom
Pavlom II. pre nás obrovskou
duchovnou posilou. Bolo to
niečo úžasné. Silu a dojmy
z tohto stretnutia sme si priniesli
do našich domovov, rodín, do
našej farnosti Chlebnice.“
(ač)
liekame náš jednoduchý ornát,
môžeme naozaj na ramenách aj
v srdci cítiť a rozpoznávať váhu
i tvár nášho veriaceho ľudu, našich svätých i našich mučeníkov,
ktorých je v našich časoch tak
mnoho!. . . Dobrého kňaza je
možné rozpoznať podľa toho,
ako je pomazaný jeho ľud. Toto
je jasný znak. Ak sú naši ľudia
pomazaní olejom radosti, je to
zjavné: napríklad, keď odchádzajú po svätej omši s tvárou
človeka, ktorý dostal dobrú
správu. aši ľudia oceňujú
evanjelium hlásané s pomazaním, vážia si, keď nami ohlasovaná dobrá zvesť zasahuje ich
každodenný život, keď steká ako
Áronov olej až na okraje reality,
keď osvieti hraničné situácie, tie
„ periférie“, kde je veriaci ľud
najviac vystavený invázii tých,
ktorí by ho chceli obrať o vieru.
Ľudia sú nám vďační, keď cítia,
že sme sa modlili dotýkajúc sa
skutočností ich všedného života,
ich trápení, radostí, úzkostí a
nádejí. Keď zacítia vôňu Pomazaného, Krista, idú nám v ústrety, sú povzbudení k tomu, aby
sa nám zdôverili so všetkým, čo
v nich očakáva Pánov príchod:
„ modlite sa za mňa, otče, lebo
mám takýto problém“, „ požehnajte ma, otče“, „ proste za
mňa“. . . Kňaz, ktorý vychádza zo
seba veľmi málo, keď pomazáva
veľmi málo – nehovorím, že
„ vôbec“, pretože – vďaka Bohu
– ľudia nám to pomazanie kradnú – prichádza o to najlepšie z
nášho ľudu, o to, čo je schopné
aktivovať najhlbšiu časť kňazského srdca. Kto nevychádza zo
seba, namiesto toho, aby sa stal
prostredníkom, stáva sa postupne sprostredkovateľom, tým,
ktorý iba riadi. “ Pápež nezabudol ani na svojich veriacich:
„ Drahí veriaci, buďte svojim
kňazom nablízku s láskou a
modlitbou, aby boli vždy pastiermi podľa Božieho srdca. “
(zdroj: tk kbs
upravila: ts)

Spoločenská
rubrika
arodili sa:

Paulína Ďuroňová 03.01.2013
Tomáš Hajdúch 19.01.2013
Martin Ťapajna 09.02.2013
Lenka Sviteková 09.02.2013
Nina Černotová 14.02.2013
Bibiana Haľamová 20.02.2013
Veronika Matejíčková
22.02.2013
Dorota Suľová 26.03.2013
Jakub Meľo
30.03.2013
Vitajte medzi nami!
Rozlúčili sme sa:
Mária Šuttová
09.01.2013
Anna Mičáňová
18.01.2013
Alfonz Mores
01.03.2013
Jana Čabajová
12.03.2013
Helena Straková
20.03.2013

(71)
(78)
(81)
(37)
(84)

Príbuzným
vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
Jubilanti:
50rokov
Anna Strážnická
František Kadučák
Štefánia Meľová
Jozef Hajdúch
Marta Spišiaková
Alojz Šnapko

448
470
177
413
139
270

60 rokov
Pavol Sojčák
Jozef Pačo
Cecília Hajdúchová
Mária Straková
Ján Bakanec

146
278
61
86
247

70 rokov
Anna Ťapajnová

263

80 rokov
Marcelín Sojčák 135
Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia,
lásky a Božieho požehnania.

V spomienkach rehoľnej sestričky Andrey
Rehoľná
sestrička
Andrea
v Poľsku, v Zakopanom.

Rehoľná sestrička Andrea
Červeňová, vlastným menom
Anna Červeňová, oslávila vo
februári svoje 60te narodeniny.
Pri tejto príležitosti sme urobili
s ňou rozhovor.

Detstvo ste prežili v Chlebniciach, ako si naň spomínate?
Detstvo prežité s obidvoma
rodičmi a s dobrou starou
mamou i starým otcom je pre
každé dieťa pekné. Rodičia mali
dosť starostí a nebolo veľa

V Lipnici, v dojčenskom ústave.

bohatstva, ale láska mamy
a láskavá obetavosť starej mamy
sa nedá ničím zaplatiť a toto
nám v detstve nikdy nechýbalo.
Deti na toto nikdy nezabudnú
a ovplyvní to ich ďalší život.
Tak to bolo aj v našej rodine.
Nezabudnuteľné spomienky na
dobrú starú mamu, ktorá vedela
piecť voňavý koláč, ktorého vôňu sme už zacítili, keď sme utekali z Vyšného konca na návštevu do Malatinského. Tieto
spomienky na dobré detstvo my
pomáhali prekonávať ťažkosti
v ďalšom živote.
Kde ste študovali?
Po ukončení základnej školy,

som začala študovať v Dolnom
Kubíne na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, ktorú som
ukončila v roku 1971. Potom
som sa pýtala sama seba: „Čo
ďalej?“ V mojom srdci sa rodila
túžba po rehoľnom povolaní.
Tak som sa rozhodla odísť
pracovať do Dunajskej Lužnej –
Lipnice, s tým, že si dokončím
kvalifikáciu na detskú sestru,
lebo vtedy sestry nemohli pracovať v žiadnych iných profesiách
okrem zdravotníctva.
V Lipnici pracovali rehoľné
sestry v dojčenskom ústave, kde
bolo umiestnených 57 detí do
dvoch rokov, pre zlé sociálne
podmienky v rodine. Tak som
pracovala a zároveň si dopĺňala
štúdium na Zdravotnej škole
v Bratislave.
V rokoch 1988 – 1990 som si
doplnila postgraduálne štúdium
pre detské sestry, odbor – výchovná starostlivosť. No prišiel
rok 1989 a s ním nové výzvy
pre nové možnosti pôsobenia
pre rehoľné sestry. S tým vznikla potreba učiť náboženstvo na
základných školách, kde sme
pred rokom 1989 nemohli pôsobiť. Generálna predstavená našej kongregácie ma preložila na
nové pôsobisko, do Tvrdošína,
v roku 1992. Tam som si doplnila vzdelanie po jednoročnom
katechetickom kurze v Trnave.
V období 1995 – 2000 som
študovala na Univerzite Komenského na Teologickej fakulte,
v Spišskom Podhradí- odbor
katechetika.
Ako si spomínate na Veľkú
noc a Veľkonočný pondelok
ako dieťa?

Najväčším zážitkom bol pre
mňa Boží hrob. To ticho
v kostole a mŕtve telo Ježiša pre
mňa bolo veľké tajomstvo, ktoré
som nevedela pochopiť a na to
som sa nikoho nepýtala. Teraz si
to tak uvedomujem, že malým

poslaním rádu?
Ja patrím do Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej
Imeldy, ktorá má generálny dom
v Bratislave. Zakladateľom nášho dominikánskeho rádu je Svätý Otec Dominik. Založil ho na
začiatku 13. storočia. Podľa jeho
charizmy sa snažíme žiť ako

S deťmi, pri príležitosti slávnosti 1. svätého prijímania.

deťom treba o tomto tajomstve osoby evanjelia. Vlastným
rozprávať, aj keď sa nepýtajú. cieľom kongregácie je spozVeľkonočný pondelok som ne- návanie Pravdy a ohlasovanie
mala rada, a zvlášť oblievačku, Pravdy tým, ktorí to najviac povtedy som si priala, aby tento trebujú.
deň z kalendára vypadol.
Aké boli vaše začiatky? Kde
Kedy ste sa rozhodli stať sa
všade ste pôsobili až doteraz?
rehoľnou sestrou? Ako ste si
Môj začiatok bol už vtedy, keď
vybrali patróna?
som
sa lúčila s rodičmi a starýPovolanie k rehoľnému životu mi rodičmi.
Boli sme tri dievčasa rodilo pomaly. Boli to časy tá a jeden brat.
Dve sestry už
totalitného režimu a kláštory boli v „kláštore“.
boli v rokoch 1950 zrušené. Ne- z domu a mama Užsa odišli
ešte
vedelo sa, čo bude s rehoľnými spoliehala na mňa, že keď skonsestrami. Aká bude ich budúc- čím štúdium, zostanem doma
nosť. Vstupovala som do ne- a doopatrujem ich. Dlho mi zneznáma, ale s dôverou, že Boh li slová mamy, ktorá mi dávajúc
bude so mnou v každom kúte krížik na cestu ešte naposledy
našej krajiny a v každom čase.
„Hanka, mohla si asPri vstupe do noviciátu (ob- povedala:
poň
ty
ostať
Kto nás doliečka), rehoľné sestry na znak opatruje?“ Aledoma.
boli
to aj slová,
toho, že začínajú novú etapu ktoré vtedy nedopovedala:
V období mladosti, fotografia na svojho života dostávajú nové „Choď, keď treba...! S úplnou
mená, meno nejakého svätca. Ja odovzdanosťou do vôle Božej.
maturitnom table.
som dostala meno Andrea
Boh splnil jej túžbu – ja som
Ako dieťa si na Veľkonočné a mojím patrónom je svätý Aju doopatrovala.
sviatky, ako na sviatky nášho apoštol Andrej.
(pokračovanie na strane 9)
vykúpenia až tak nespomínam. Do akého rádu patríte a čo je

(pokračovanie so strany 8)

Od roku 1971 do roku 1992
som pôsobila v Dunajskej
Lužnej – Lipnici ako detská
sestra. Od roku 1992 až doteraz,
v Tvrdošíne. Učila som a stále
učím náboženskú výchovu na
základných
školách:
na
Medvedzí, v Základnej cirkevnej
škole v Tvrdošíne a v
Chlebniciach.
Už 42 rokov som prežila v
rehoľnom spoločenstve, ale
tešila som sa stále a teším sa, že
mám toto spoločenstvo, ktoré je
pre mňa veľkou oporou.
Ako ste prežili „komunistickú
dobu“? Ako rehoľná sestra ste
to asi nemali ľahké...
Každé obdobie je ťažké, ale
zároveň i krásne, keď človek
žije v Božej prítomnosti. Bolo to
obdobie, ktoré nás v istom
zmysle
obmedzovalo,
a
nedovoľovalo nám navonok sa
hlásiť k svojmu rehoľnému
povolaniu, ale žiť vnútorný
duchovný život nám nemohli
zakázať. Aj keď neboli možnosti
poznania duchovnej literatúry,
mali sme možnosť žiť v Božej
prítomnosti. Prijímať každú

Erko

Erko v Chlebniciach funguje
už niekoľko rokov. Počas nich
sa už vystriedalo veľa animátorov, ktorým chcem hneď na začiatku poďakovať za ich obeta-

vú prácu. Veľmi dobrá spolupráca bola však aj s bývalým
duchovným otcom Mgr. Michalom Hunčagom a naďalej spolupracujeme s terajším duchovným otcom Mgr. Stanislavom
Kaníkom, ktorý nám tiež vychádza v ústrety.
Súčasne eRko vedie deväť animátorov pod vedením Mgr. An-

milosť prítomnej chvíle, nám učiť zajtra? Ja som sa včera povedať, že Boh ich má každého
zakázať nemohli.
rozprával s Ježišom a všetko osobne rád. Aby spoznali Boha
Čo je najkrajšie na vašom
som mu povedal.“
ako osobu. A táto Božská osoba
povolaní?
Pri tejto skúsenosti som sa – Ježiš, niekoho pozýva do
Čo je najkrajšie? V mojom presvedčila, že ani jedno slovo zasväteného života a niekoho do
povolaní je najkrajší Boh. Veď povedané pri ohlasovaní evan- manželstva. Modlím sa za to,
to, že si ma Boh povolal k jelia deťom, nie je zbytočné. A aby mladí počúvali Boží hlas,
rehoľnému životu, to nie je moja my dospelí sa „deťmi“ vo ktorý hovorí ku každému
zásluha, ale to je dar dobrého a vzťahu voči Bohu musíme stať.
človeku. A keď dnes Boh
krásneho Boha. A ja mu za to
hovorí, zajtra ho počúvať, bude
ďakujem.
Čo by ste odkázali našim
niekedy neskoro.
Teraz učíte v škole
mladým, ktorí rozmýšľajú o
Ďakujeme za rozhovor a
náboženstvo. Stala sa vám s
duchovnom povolaní?
prajeme veľa Božích síl a
deťmi nejaká veselá príhoda?
Všetkým mladým, nielen tým, milostí v nasledujúcich rokoch
Pracovať medzi deťmi, ktoré ktorí rozmýšľajú o duchovnom života.
sú darom neba, to je každý deň povolaní, by som chcela
(ts)
nejaká veselá príhoda. Deti sú
čisté, pýtajúce sa, hľadajúce a
túžiace po láske svojich
vychovávateľov. Ja si spomínam
na malého druháka Miška, ktorý
doma nebol vedený k viere, ale
bol prihlásený na náboženstvo.
Cez hodinu vyrušoval spolu s
inými deťmi. A tak som si
povzdychla: „Oplatí sa učiť?“
Bolo to na začiatku mojej
pedagogickej činnosti. Raz som
tak prechádzala cez veľkú
chodbu na Základnej škole, na
Medvedzí a Miško za mnou
kričí: „Sestrička, čo sa budeme Pani riaditeľka ZŠy Mgr. Monika Sojčáková gratuluje oslávenkyni.
ny Zuberovej, Benka Kuhajdu a prácu s eRkármi v Malatinej, sa nevzdávajú a „stretká“ naďadonedávna aj Mgr. Zuzky Oršu- Dlhej nad Oravou a Krivej. Deti lej navštevujú a rodičom za to,
liakovej Hujovej. V spolupráci s si budú môcť vyskúšať nájsť že aj oni nás „erkárov“ podporuobcou Chlebnice, Farským úra- nových kamarátov alebo jú.
dom v Chlebniciach a ZŠ s MŠ kamarátky nielen cez internet,
A do budúcna chcem len popChlebnice sa nám darí organizo- ale teraz už aj písaním si listov s riať, aby sa nám naďalej darilo
vať pre deti a mladých stále viac deťmi v týchto a iných obciach. ako doteraz aj so spoluprácou
a viac spoločných akcií ako na- Neskôr sa dúfame budú aj môcť Vás všetkých a pozvať aj ostatné
príklad: Šarkaniádu, Nocovačku stretnúť na spoločných výletoch. deti, aby sa nebáli a na „stretká“
No a na záver chcem poďa- prišli, aj keď doteraz nechodili.
kovať všetkým terajším ale aj
bývalým animátorom za ich
Jakub Spišák
obetavú prácu, deťom za to, že

v škole, Tanečný maratón,
Mikuláša a veľa ďalších spoločných výletov a chvíľ s nezabudnuteľnými zážitkami. Zároveň
bývajú počas víkendov spoločné
„stretká“ detí po ročníkoch v
priestoroch fary. Deti sa snažíme viesť pri rozvoji ich duchovného, ale aj vonkajšieho života.
Nedávno sme nadviazali spolu-

Hviezdoslavov Kubín
2013

V prvej kategórii, v prednese
poézie obsadil 1. miesto Oliver
Bača.

Tento rok sa konal už 59. ročník súťaže v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy
a detských recitačných kolektívov. Súťaže sa zúčastnili aj naši
žiaci troch vekových kategórií,
a to v dvoch termínoch.
Dňa 22. 3. 2013 sa uskutočnilo
školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prednese poézie
a prózy sa predstavilo 20 žiakov
I. stupňa. V prvej kategórii,
v prednese poézie obsadil 1.
miesto Oliver Bača (2. trieda), 2.
miesto Mária Bakošová (4. A)
a 3. miesto Miriama Stašová (3.
trieda). Prvé miesto v prednese
prózy si vybojovala Ema Suľová
(4. B). Z druhého miesta sa tešili
Eva Meľová (4. B) a Iveta Mičáňová (3. trieda) a 3. miesto patrilo Petrovi Ďuroňovi (4. A).
Nedočkaví boli aj žiaci druhé-

ho stupňa. O dva dni neskôr, 25.
3. 2013, si svoje recitačné
schopnosti mohli porovnať súťažiaci druhej a tretej kategórie.
V druhej kategórii súťažili piataci, šiestaci a siedmaci. Prvé
miesto v prednese poézie porota
neudelila. Druhé miesto obsadil
Marek Bača (5. trieda) a
3. miesto patrilo Júliusovi
Adamcovi (7. A). V prednese
prózy dominovali dievčatá.
Tretie miesto si zaslúžili Eva
Červeňová (7. A) a Michaela
Maxoňová (7. B). Z druhej
priečky sa mohli tešiť Erika Salusová (7. A) a Karol Viglaš (7.
B). Prvenstvo patrí Petre Pavolkovej (5. trieda).
V tretej kategórii si pomerali
sily ôsmaci a deviataci. Dominika Jonáková (8. trieda) obsadila
v prednese poézie 1. miesto.
Druhé miesto porota neudelila.
Tretie miesto patrí Milene Ťapajnovej (8. trieda). V prednese
prózy boli udelené iba 2. a 3.
miesto. Martina Salusová (9.
trieda) sa mohla tešiť z 2. miesta
a Júlii Smoleňovej (8. trieda)
patrí 3. miesto.
Víťazi jednotlivých kategórií
postupujú do okresného kola tejto
súťaže.
Gratulujeme
a prajeme veľa úspechov! Zároveň ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí žiakov pripravovali.
(es)

...Biblia pribalená snáď v každom batohu...
Útulné priestory Dolnokubínskeho pastoračného centra, osem
trojčlenných družstiev so svojimi
katechétami, štvorčlenná porota,
no a samozrejme Biblia pribalená snáď v každom batohu
a taške. To bola atmosféra, ktorá
privítala dňa 20. 3. 2013 aj družstvo z našej školy v zložení : Július Staš, Lucia Šuttová a Karol
Viglaš, spolu s náhradníkom Dávidom Dulačkom na dekanátnom
kole tohtoročnej Biblickej olympiády. Ústredná téma – „ Syn
Dávidov“, ktorá spájala tri bib-

lické knihy – Rút, Prvú knihu
kráľov a Matúšovo evanjelium,
bola obsiahnutá v piatich, naozaj
náročných, súťažných úlohách.
Naše deti si ale s každou z nich
poradili, čo im nakoniec prinieslo prvé miesto a s ním aj tú česť
reprezentovať celý Dolnokubínský dekanát na diecéznom kole
Biblickej olympiády na Spišskej
Kapitule. Aj touto cestou, deti
z biblického krúžku ďakujú za
vašu podporu v modlitbe.
Ing. Mária Viglašová

Lyžiarsky
výcvik

Tak ako v minulosti, aj tento
školský rok Základná škola
s materskou školou v Chlebniciach v súlade s učebnými osnovami z telesnej a športovej
výchovy pre siedmy ročník,
usporiadala pre svojich žiakov
lyžiarsky výcvik. Lyžovanie je
súčasťou základného učiva, je
pohybová aktivita v prírodnom
prostredí, ktorá má mimoriadny
význam pre telesný a pohybový
vývoj a zdravie. Je jednou z najfrekventovanejších aktivít obyvateľov Slovenska, a preto aj
rezort školstva odporúča ve-

novať lyžiarskym výcvikom
a kurzom mimoriadnu pozornosť.
Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil
v dňoch 18. - 22. februára 2013
v lyžiarskom stredisku Nižná
Uhliská. Zúčastnilo sa ho 35
žiakov. Odborné vedenie a pedagogický dozor zabezpečovali
dvaja učitelia Mgr. Pavel Babic
a Mgr. Martina Mišalová. Ciele
a úlohy, ktoré si lyžiarsky výcvik vytýčil, boli splnené. Žiaci
odchádzali spokojní, vyšportovaní, ale hlavne lyžiarsky dostatočne zruční a schopní v budúcnosti zmysluplne a zdravo
vyplniť svoj voľný čas v budúcnosti touto aktivitou.
Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu školy za sladké
odmeny, ktorými boli žiaci odmenení za aktivitu a správanie
a rodičovskému združeniu za finančnú pomoc, ktorou nám
uhradilo náklady na dopravu
žiakov.
Mgr. Pavel Babic
Mgr. Martina Mišalová

Čo
je
nové
v
našej
škole...
Okrem toho, že sa môžeme po- škôl, pri zasadaní rady školy, či
chváliť úspechmi a vynikajúcimi
výsledkami našich žiakov v rôznych súťažiach, treba spomenúť,
že aj priestory našej školy sa postupne
stále
vynovujú.
V mesiacoch január a február
vedenie Základnej školy
s materskou školou Chlebnice
obnovilo priestory odbornej
učebne. V hodnote približne
3000€ sa zakúpili kuchynská linka, stoly, stoličky a podlahová
krytina. Priestory tejto učebne
majú slúžiť k všestrannému využitiu. V prvom rade pre vyučovací proces odborných predmetov, ale aj na reprezentačné
účely školy, ako sú návštevy
družobnej obce Słopnice, návštevy pedagógov z okolitých

rady rodičov.
Taktiež sa obnovili priestory
školskej knižnice. Škola zakúpila úložné regály na knihy v hodnote 560€ a zabezpečila ich
montáž. Inovácia knižnice pokračuje podaním projektu
„Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc“. Jeho cieľom
je požadovanú sumu 3000€ využiť na zakúpenie počítačovej
zostavy pre používateľov školskej knižnice, čítacie zariadenie
kódov, ale predovšetkým aktualizovať nové knihy, ktorých je
nedostatok a väčšina z nich je
zastaraná.
(es)

Matematické
súťaže

Matematických súťaží sa naši
žiaci zúčastňujú takmer s každoročnou tradíciou a môžeme povedať, že úspešne. Tento rok na
škole prebehli dve takéto súťaže.

Pytagoriády - okresného kola,
ktoré sa konalo 19. – 20. 3. 2013
v Dolnom Kubíne, sa zúčastnili
Peter Ďuroň (4. A), Ján Meľo
(5. trieda), Natália Janíková
(6.B) a Vratko Červeň
(5. trieda). Všetci zúčastnení
boli úspešní riešitelia a vo svojej
kategórii pekné 1. miesto obsa-

Testovanie 9
2013
Mesiac marec má niekoľko

prívlastkov. Už oddávna je
pomenovaný ako mesiac knihy,
je to mesiac, kedy začína jar. V
tomto roku bol aj mesiacom
začiatku Veľkonočných sviatkov a v neposlednom rade aj
mesiacom zvýšeného napätia a
možno aj nervozity, pretože
maturanti stredných škôl písali
svoje maturitné písomky a
deviataci základných škôl Testovanie 9, ktoré bolo v
uplynulých rokoch známe ako

dil Vratko Červeň. Žiakov do
súťaže pripravovali pani učiteľky Mgr. Jarmila Meľová, Mgr.
Miroslava Šimková a Mgr.
Mária Kosmelová. Pani učiteľky
taktiež ponúkli žiakom možnosť
zapojiť sa a zorganizovali na
škole najväčšiu medzinárodnú
súťaž Matematický klokan,
ktorej sa minulý rok zúčastnilo
7 miliónov žiakov. Boli medzi
nimi aj naši žiaci, a to aj tento
rok. Výzvu „...môžeš predviesť
celej zemeguli, že ti to páli...“
prijali žiaci v hojnom počte
a 25. marca 2013 si svoje matematické zručnosti vyskúšali na
vypracovaní testov. Žiaci sa zabavili na zaujímavých úlohách.
Každý zúčastnený dostane po
vyhodnotení tejto súťaže diplom. V súťaži je možné hrať aj
o notebook, alebo o účasť do
medzinárodného tábora. Výsledky súťaže budú známe 15. apríla
2013. Všetkým zúčastneným
gratulujeme a prajeme veľa
úspechov pri jej vyhodnotení!
(es)
Monitor 9.

V našej obci, v škole aj v
rodinách vládlo určité napätie.
Napätie deviatakov je v tomto
školskom roku väčšie z toho
dôvodu, že naše ministerstvo
rozhodlo, že žiaci, ktorí zvládnu
Testovanie 9 na 90% a viac,
nemusia robiť prijímacie skúšky
na stredné školy.
Všetci sme preto v očakávaní,
aké výsledky dosiahne našich 24
deviatakov, ktorí sa na testovaní
zúčastnili. V každom prípade im
všetkým držíme palce, aby sa
ich sny a plány stali
skutočnosťou.

Olympiád sme sa nielen zúčastnili!
Nebolo ich málo, žiaci sa ich
zúčastnili, učitelia ich ochotne
pripravili a nie zbytočne.
V súťažiach jednotlivých predmetov sme obsadili v okrese
pekné miesta. A to nasledovne:
Olympiáda z anglického jazyka – okresného kola sa zúčastnila Alžbeta Stašová (7. B), ktorá
sa umiestnila na peknom siedmom mieste. Do súťaže ju pripravovala pani učiteľka Mgr.
Michaela Bakošová.
Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo súťaže sa
konalo 24. 1. 2013. Pod vedením
pani učiteľky Mgr. Martiny
Mišalovej, Dávid Hajdúch (7. B)
obsadil 2. miesto. Natália
Meľová (9. trieda) uspela na 3.
mieste, pripravovala ju pani učiteľka Mgr. Mária Zimmermannová.
Olympiáda z dejepisu-okresného kola tejto súťaže sa 5. 2.
2013 zúčastnili traja žiaci pod
vedením pani učiteľky Mgr.
Márie Kantárovej. Jakub Kuhajda (7.A) skončil na peknom 2.

Vybíjaná

Ani tento rok naše dievčatá nesklamali. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Kantárovej sa
žiačky dňa 27. 3. 2013 zúčastnili krajského kola. Súťaž sa
konala v Žiline. Do krajského
kola dievčatá postúpili po obvodnom a okresnom kole, v
ktorých obsadili 1. miesto.
Krajského kola sa zúčastnilo
desať družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Žiačky
v zložení Timea Meľová, Soňa

mieste, Karolovi Viglašovi (7.
B) patrilo 3. miesto a Michaela
Maxoňová (7. B) obsadila 4.
miesto.
Olympiáda z geografie- Karol
Viglaš (7. B) sa v tejto súťaži
umiestnil na 4. mieste. Okresné
kolo sa konalo 7. 2. 2013 a do
súťaže ho pripravila pani učiteľka Mgr. Jarmila Meľová.
Chemická olympiáda – reprezentovali nás štyri žiačky
z deviateho ročníka. Natália
Meľová, Dorota Furjelová, Laura Moresová, ktoré si vyslúžili
titul „úspešné riešiteľky“ a Ivana Nakačková, ktorá vybojovala
2. miesto. Dievčatá do súťaže
pripravovala pani učiteľka Mgr.
Miroslava Šimková.
Žiakom gratulujeme, ďakujeme za peknú reprezentáciu
školy a prajeme veľa úspechov.
Vďaka patrí aj učiteľom, ktorí
žiakov pripravovali a venovali
im kus zo svojho času.
(es)

Sviteková, Ivana Maxoňová,
Dominika Brunčáková, Lucia
Kadučáková, Natália Ťapajnová,
Natália Janíková, Martina Ťapajnová, Petra Pavolková, Adriana Maslíková, Mária Bakošová a Eva Meľová vo svojej
skupine bez problémov zvíťazili
a postúpili do finále. Vo finále
po dvoch náročných zápasoch
obsadili 2. miesto. Za najlepšiu
hráčku bola vyhlásená Timea
Meľová. Žiačkam k ich úspechu gratulujeme!
Mgr. Mária Kantárová

Mgr. atália Domáňová
výchovný poradca

Sprava Timea Meľová, najlepšia hráčka turnaja.
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Konštrukcia a programovanie robotov

Pod týmto názvom môžete na
webe našej školy nájsť novú
sekciu venovanú tejto problematike. Už niekoľko rokov sa
tejto činnosti venuje pán zástupca PaedDr. Karol Pauchly
a musíme povedať, že veľmi
úspešne. Spolu so svojimi žiakmi sa zúčastnil a stále aktívne
zúčastňuje rôznych prehliadok
a súťaží, a to nielen v rámci
Slovenska, ale aj v zahraničí.

Počas celého školského roka
2012/2013 bola možnosť zapájať sa do rôznych súťaží.
Spomeňme informatickú on-line
súťaž iBobor, v ktorej úspešnými riešiteľmi boli Natália Janíková (6. B), Jakub Kuhajda (7.
A) a Evka Červeňová (7. A).
Vráťme sa však späť ku konštrukcii a programovaniu
robotov. V rámci činnosti záujmového útvaru na našej škole
Ukrajiny. Jeho predstavitelia
a účinkujúci, mladí študenti
a čerství absolventi, ukázali naozaj obdivuhodné kúsky a triky.
Nielen divadelné predstavenia, Okrem dokonalého predstavenia
či koncerty si môžu žiaci do- nechýbala ani účasť z obecenpriať vo svojej škole. Možno stva, našich žiakov, ktorí sa zatrochu netradičné predstavenie si pojili a nesklamali nás.
mohli vychutnať 14. marca
(es)
2013, kedy našu školu navštívil
cirkus JACKO zo susednej

avštívil nás
cirkus

pod vedením PaedDr. Karola
Pauchlyho sa Milan Šnapko (9.
trieda) zúčastnil medzinárodnej
súťaže vo Viedni. Samotnú
súťaž a jej priebeh RobotChallenge 2013 nám Milan v krátkom interview priblížil.
Počas tohto školského roka si
sa zúčastnil viacerých súťaží
a prehliadok. Kedy a kde sa
konala táto posledná?
Súťaž sa konala 23. a 24. marca v centre Viedne. My sme boli
tiež ubytovaní vo Viedni, ale až
na kraji mesta. Na súťaž sme sa
dopravovali metrom.
V čom spočívala príprava na
túto súťaž?
Príprava pozostávala samozrejme z dolaďovania programu.
Príprave sme sa venovali postupne od začiatku roka. Aj počas súťaže boli problémy, ktoré
sme museli opraviť. Najväčšiu
zásluhu má na tom všetkom pán
zástupca Pauchly, ktorý ma pripravoval a usmerňoval.
Čo bolo jej obsahom?
Súťažili sme v troch kategóriách. LineFollower (sledovanie
čiernej čiary), kde sme sa

umiestnili na 25. mieste. Ďalej
sme súťažili v kategórií LineFollower Lego (stopovanie
čiary, ale robot mohol byť postavaný len z legových dielov),
kde sme sa umiestnili na 1.
priečke a v najnáročnejšej kategórií LineFollower Enhanced,
kde sme skončili tretí. LineFollower Enhanced pozostáva tiež
zo stopovania čiary, ale s prekážkami: hehla, ktorá leží na
čiare, prerušenie čiary a nakoniec hojdačka.
Určite ti súťaž priniesla nové
skúsenosti.
Načerpal som inšpirácie a získal veľa nových kontaktov.
Ovplyvnilo to aj môj výber
strednej školy. Dúfam, že tieto
skúsenosti budú mať pozitívny
vplyv na moju budúcnosť. Ako
napríklad prijatie na vysokú
školu. Chcel by som sa tomu venovať aj naďalej, predsa len celá
výroba je takmer už všade zautomatizovaná. Uvidíme, aké
možnosti sa mi naskytnú po
skončení školy.
Ďakujeme a prajeme veľa
úspechov!
(es)

Futbalové stretnutie
s priateľmi z Poľska
Dňa 23. 2. 2013 sa v telocvični
základnej školy uskutočnil ďalší
futbalový turnaj medzi domácim
klubom TJ Tatran Chlebnice a
klubom Sokol zo Slopnice. Na
turnaji bojovalo 5 mužstiev, z
toho 3 domáce a 2 zo Slopnice.
Turnaj sprevádzali aj zápasy
domácich žiakov a prípravky.
Odohral sa aj exhibičný zápas
chlapcov zo Slopnice a našich
dievčenských
futbalových
hviezd, ako aj zápas veteránov z
Chlebníc.
Víťazom turnaja sa opäť stali
futbalisti zo Slopnice, na

druhom mieste boli dorastenci
pod vedením kapitána Tibora
Mudroňa a treťom mieste sa
umiestnili chlapci pod vedením
kapitána Ivana Oršuliaka.
Turnaj počas celého dňa sprevádzala príjemná hudba. Bol to
veľmi pekný futbalový zážitok,
nielen pre hráča, ale aj pre diváka, o čom svedčí hojná účasť fanúšikov.
Tešíme sa na letnú futbalovú
odvetu v Poľsku, v Slopnici.
(mb)

Futbalová sezóna jar 2013
Po zimnej príprave hrania futbalu v telocvični základnej
školy, naši hráči pokračujú v
hraní majstrovských futbalových stretnutí jar 2013.
V súťaži pokračujú 4 družstvá:
prípravka, žiaci, dorast a dospelí.

Umiestnenie v tabuľke je nasledovné: prípravka na 1. mieste
z 3 hrajúcich tímov, dorast na 1.
mieste zo 14 hrajúcich tímov a
dospelí na 4. mieste z 11 hrajúcich tímov. Dúfame, že žiakom
sa podarí odlepiť od dna a
spoločným úsilím naplnia slová

30. ročník Chlebnického
okruhu mal fašiangové čaro
Dňa 9. 2. 2013 sme slávili
jubilejný 30. ročník Chlebnického okruhu. Pri tejto príležitosti
si zaspomínajme ako Chlebnický okruh začal písať svoju históriu v roku 1982, kedy sa
uskutočnil nultý ročník.
Zakladateľom tohto obľúbeného zimného športového podujatia je Turistický oddiel Chlebnice. Vznikol dobrovoľným stretnutím mladých ľudí, ktorí mali
záujem spoznávať a objavovať
krásu hôr a vrchov. Pravidelne
sa zúčastňovali viacerých turistických podujatí: letného a zimného výstupu na Choč, Krivskej
podkovy, výstupu na Babiu
Horu a mnohých ďalších. Medzi
prvých a dodnes aktívnych
členov patria: Ondrej Kuhajda,
vtedajší okresný funkcionár pre
turistiku na Orave, pracoval aj
ako horský záchranár pre oblasť
Západné Tatry-Roháče; Ondrej
Meľo, predseda Turistického
oddielu Chlebnice; dlhoroční
členovia: Ján Kantár a Viktor
Staš. Ďalšími účastníkmi, spoluorganizátormi a členmi sú:
Milan Ťapajna, František Števka, Alfonz Pucovän, Jozef
Strapec, Ing. Anton Staš, Ondrej
Staš, Jaroslav Furieľ, Martin
Jurička, František Furieľ, Ján
Straka.
Zaujímavosťou je, že nultý
ročník mal inú trasu ako ostatné
ročníky. Účastníci začínali výstupom na Ďaučovku, pokračovali cez Malatinú, smerom na
Vrchdiel a vracali sa späť do
Chlebníc. Ďalší ročník, a tak je
tomu podnes, sa organizátori
rozhodli už pre opačný smer. Išlo sa Hore vrchom, nie cez Ďaučovku, z dôvodu miernejšieho
stúpania svahu. Pôvodná bežkárska trasa: Chlebnice-Vrch,
Prípor, Hrubková; Malé Borové,
Veľké Borové, Malatiná, Tri
sosny, Tokárovo, Ďaučovka,
nadol- smerom do dediny ponad

Húšťavu.
Po 20. ročníku sa trasa skrátila
z Malatinej- smerom cez Jamy,
Židov lán, dole do dediny.
Chlebnický okruh je vhodný
pre peších turistov aj pre bežkárov. Dĺžka trate pre peších je 12
km a pre bežkárov 25 km. Trasa
prechádza prekrásnou prírodou,
s výhľadom na Západné TatryRoháče, Chočské vrchy, Oravskú Maguru a Malú Fatru.
V deň tohto športového podujatia bolo v celej dedine veľmi
veselo. Obecný rozhlas krásnou
ľudovou hudbou vítal všetkých
účastníkov. Zápis sa začínal o
siedmej ráno a trval do
deviatej hodiny, prebiehal v kultúrnom dome. Účastníci prechodu pri zápise sú každoročne obdarovaní spomienkovým suvenírom- vlajkou. Prvé vlajky boli
drevené. Zhotovil ich Ondrej
Meľo. Od 10. ročníka okruhu sa
začali používať už látkové vlajky a používajú sa dodnes s
malou zmenou tvaru a farieb.
Jubilejný 30. ročník bol
podporený hojnou účasťou
V priebehu rokov sa začali
konať aj pešie túry. Veľmi radi
sa ich spolu s rodičmi zúčastňu-

nového trénera.
Medzi najlepších strelcov za
TJ Tatran Chlebnice patria hráči:
dorast: Pavol Bakoš- 18 gólov1. miesto, Martin Mudroň - 13
gólov- 4. miesto
dospelí: Marek Bakoš- 13 gólov- 2. miesto
Začiatok futbalovej sezóny je
plánovaný na 14. 4. 2013, podľa
jú aj deti. Trať pešej trasy je nasledovná: Chlebnice- smer vyšný koniec, Kemenné, Klin,
Malé Borové, Veľké Borové.
Pravidelné zastávky peších
účastníkov sú: Tri panny, urbárska chata, Malé Borové (spev
pri kríži), Veľké Borové (pri
zvonici), cez Príslop- smerom
dole do dediny. V novej urbárskej chate bol pre účastníkov
pripravený horúci čaj a aj voňavá kapustnica. Milým prekvapením pre všetkých bol spev za
sprievodu hrania na harmonike a
možnosť si zatancovať aj na
snehu.
Keďže tento rok sa 30. ročník
Chlebnického okruhu spájal aj s
fašiangami, mali sme možnosť
aj počas cesty sa stretnúť s ľuďmi prestrojenými za rôzne masky, napr. bežkár s čertovskými
rožkami, turista v prestrojení a s
ručne vyrobenou krošňou na
pleciach, mládenci v kostýmoch
s maskami zabávali nielen deti
ale aj dospelých.
Pri návrate do Chlebníc sa
podával v jedálni základnej
školy tradičný guľáš. Potom sa
pokračovalo zábavou na ľudovú
nôtu v kultúrnom dome, ktorej
súčasťou bol tento rok aj fašiangový rituál pochovávania
basy. Počas dňa sa pamätalo aj
na starších občanov Chlebníc,
pri kultúrnom dome sa podávala

stavu ihriska. Plánované hranie:
dorast vycestuje do Oravskej
Lesnej a mužstvo dospelých do
Ťapešova.
Pozývame verných futbalových fanúšikov, všetkých
milovníkov športu, ale aj deti,
rodiny a dospelých na príjemne
strávené nedeľné popoludnia.
(mb)

opekaná klobása.
Chlebnický
okruh
má
aj medzinárodnú účasť. Od roku
1986 sú pravidelnými účastníkmi poľskí turisti z okr. mesta Limanová a od roku 2002 aj z
družobnej obce Slopnice.
Počasie nám aj tento rok
prialo, snehu bolo dosť, na niektorých miestach až priveľa.
Skalní turisti, aj z okolitých
okresov, sa radi vracajú a zúčastňujú tejto akcie pravidelne
každý ročník. Svedčí o tom aj
počet zapísaných. Pochvaľujú si
najmä perfektne pripravenú trať.
Na tom majú zásluhu hlavne turisti, ktorí nielen trať pripravia,
ale aj kontrolujú, v prípade potreby poradia, pomôžu k šťastnému návratu.
Tešíme sa na ďalší ročník tohto
podujatia, na bohatý športový
zážitok a deň strávený v kruhu
priateľov. Radi privítame nových účastníkov.
Usporiadateľmi 30. ročníka
Chlebnického okruhu boli: Obec
Chlebnice, Urbariát obce Chlebnice a Futbalový oddiel TJ Tatran Chlebnice.
(mb)

Môj stôl je plný poznámok....

Jeden múdry človek kedysi povedal, že rodisko je tak vážna
vec, ako sám človek, ktorý
z neho vyšiel. S pripomienkou
aj takou, že ak si človek neváži

rodisko, neváži si ani sám seba.
A to je to čo povedať na úvod
mojej desiatej knižky, ktorá
práve v tieto dni vyšla z tlačiarne Cicero v Leviciach. Knižka
bude k dispozícii v predajni potravín COOP Jednota a na obecnom úrade.
Tu na strednom Pohroní zapúšťam svoje bočné korene už
34 rok. Prvé dve knižky vyšli
v tlačiarni Dolný Kubín, ďalšie
v Ružomberku a terajšie ďalšie
štyri v poradí, v Leviciach. Tak
sa postupne posúvam na juh
moji drahí čitatelia a občania
z rodiska- Chlebnice. Srdcom
som stále s vami a myšlienkami
ešte viacej. Keby ste uzreli môj
pracovný stôl, ten je plný poznámok, ktoré si píšem zavše

Pripomenuli sme si zvyky
našich predkov

Dňa 2. 2. 2013 sa v miestnom
kultúrnom dome uskutočnil II.
ročník kultúrno- spoločenskej
akcie „Večer plný spomienok“.
Spolu s našimi starými rodičmi
sme si mohli zaspomínať, ako
prežívali dlhé zimné večere počas fašiangov. Neodmysliteľnou
súčasťou podujatia boli ľudový
odev, spev, tanec, ľudová hudba, ako aj dobroty od našich
gazdiniek.
Na úvod programu všetkých
prítomných hostí privítal
starosta obce Ing. Milan Maxoň.
Divákov podujatím sprevádzal
moderátor Pavol Špavor. Súčasťou bohatého kultúrneho programu boli názorné ukážky
tradičných prác a remesiel, prezentácia ručných prác. Pri práci
sme mohli sledovať dlhoroč-

ných včelárov Adolfa Hudeca
a Albína Vrába. Výrobu pletených košíkov nám priblížili
Alojz Šnapko a Milan Staš.
Pradenie ľanu tento rok predviedli Helena Hajdúchová, Anna
Sojčáková, Helena Maslíková,
Anna Pucovenová. Pani Anna
Sojčáková zároveň prišla s myšlienkou založenia tohto podujatia, zameraného na tradičné
zvyky a remeslá našej obce.
Sálou sa ozýval prekrásny spev
ľudových piesní, trávnic, ktorý
sprevádzali hrou na harmonikách Ján Čabaj, Jozef Strapec,
Jozef Ťapajna a samozrejme
nechýbala Katka Ťapajnová.
Návštevníci tohto podujatia mali
taktiež možnosť sledovať priblíženie tradičných zvykov, ktoré
nám zanechali naši predkovia:

„dvojzmyselne“, pravdupovediac „nasurovo“. Stačí mi pár
slov na papieriku a už sa rozvíjajú moje myšlienkové poryvy.
Mojím krédom je zachytiť, čo
najviacej dobrých, ale i horších
vecí, činov a zavádzajúcich pohnútok zameraných na literárne
spracovanie faktu. Veľmi sa
vždy poteším tomu, keď s dozviem z Chlebnického spravodaja, že sa v dedine niečo
deje hlavne po kultúrnej
i náboženskej stránke. Za to
ďakujem pekne zo srdca, aj za
informatívny časopis, ktorý je
plný dobrých najmä náboženských skutkov, ktoré nás všetkých držia nad dobou zla, ktoré
sa násilne vrýva do nášho povedomia a žitia na tejto Bohom
stvorenej zemi slovenskej.
Náboženstvo je vecou, ktoré
pulzuje spolu s krvou do nášho
vyprevádzanie mládencov na
vojnu, humorne ladené venkovanie, či pochovávanie basy.
Príjemným spestrením večera
bolo vystúpenie Anny Pavničkovej. K ľudovému spevu sa
pridali aj dievčatá, mladšie, ale i
staršie. Svoje spevácke umenie
predviedla aj Emka Suľová a
mnohí ďalší. Najstaršou účastníčkou podujatia bola pani Helena Červeňová, ktorá v rozhovore s moderátorom všetkým
prítomným priblížila obdobie
svojho detstva a mladosti.
Najmladším zúčastneným bol
Tomáško Janík.
Usporiadateľmi tohto podujatia
v spolupráci s Obecným úradom
Chlebnice boli Magdaléna Janíková, Pavol Hajdúch a Pavol
Špavor. Na zdarnom priebehu
podujatia mali zásluhu aj divadelníci so svojimi jedinečnými
kulisami a DJ-Sylvan- Peter
Spišiak. Poslankyňa OZ Magdaléna Janíková sa vyjadrila:
„Hlavným cieľom tejto akcie
bolo oživenie histórie našej ob-

srdca a myšlienok. Od toho
závisia aj naše počiny. S ním sa
nám lepšie pracuje a sme
oslobodení od ťarchy, ktorú zapríčiňuje akýkoľvek hriech!
Ďakujem pekne aj za finančnú
sponzorskú podporu, ktorú mi
na splatenie do tlačiarne posielajú každoročne z obecného
úradu. Do tretice ďakujem za
blahoželanie niektorých občanov a taktiež šéfredaktorke
Chlebnického spravodaja Mgr.
Anne Čabajovej za interview so
mnou na diaľku.
Všetkým Vám v oktáve nového štvrťroka 2013 želám v zbožnom duchu zdravie a Božie
požehnanie. Aj za to, čo každodenne prekonávate v našej prekrásnej oravskej prírode! Váš
rodák Jozef Blaha.
JozefBlaha

ce, zvykov a tradícií. Podujatie
sa nieslo v duchu motta:
„Dedičstvo otcov zachovaj nám
Pane.“ Veľmi ma prekvapila
ochota ľudí. Prišli v hojnom počte. Dokonca na túto akciu si
niektoré ženy ušili aj vizitky a
tie mladšie ochotne napiekli
šišky. Po večeroch sa stretávali,
aby nás mohli potešiť krásnymi
starodávnymi piesňami. Myslím, si že je veľmi potrebné čosi
z minulosti uchovať aj pre nasledujúce generácie. Chceli by
sme sa poďakovať všetkým
účinkujúcim i zúčastneným
a najmä tým, ktorí prišli a boli
ochotní predviesť tradičné
remeslá. Zároveň pozývame
všetkých na nasledujúci ročník.
Dúfame, že pribudne prezentácia ďalších remesiel.“
Ľudia spievali, tancovali, rozprávali, spomínali. Ale čo je
najdôležitejšie stretli sa. Veď
nenadarmo sa hovorí: „Stretnutie ľudí zbližuje.“
(ač)

Večer plný spomienok v obraze

Prechod chlebnickým chotárom

Príprava trate

Deň okruhu

