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Súťaž terénnych motoriek

Hviezdou podujatia bol Štefan Svitko
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Pri kostole sa zosúva svah

Leto v Slopniciach

Obec upozorňuje obyvateľov, aby tam neparkovali autá.

Chlebničania navštívili dožinky a vystúpili na Mogielicu.
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Spravodajstvo

Do prírody nepatrí odpad
Téma znečisťovania prírody a vyhadzovania odpadkov,
hlavne plastových fliaš, skla a
plechovíc je aktuálna a ostane
ňou zrejme ešte dlhšiu dobu.
Bohužiaľ, nie je to inak ani v
chlebnickom chotári. Je priam
zarážajúce, že v dobe, v ktorej
sa takmer každý deň stretávame s témou nutnosti triedenia odpadu a vyhadzovania
odpadu na miesta na to určené,
dokážeme odpadkami znečistiť
prírodu. Nehovoriac o tom, že
obec zabezpečuje pre občanov
zatiaľ bezplatne zber plastového odpadu.
Igelitové vrecia plné smetí, fólie, plechovky a plastové fľaše
vyhodené takmer na každom

metri popri cestách, taká je naša
vizitka. Vizitka obce a jej občanov je nielen o tom, ako máme
vyzametané dvory a okolie, ale
aj o tom, čo je nad domami a v
prírode. Je čas, aby sme sa každý jeden okolo seba rozhliadli,
či už je to v dedine alebo niekde
v prírode, zamysleli sa nad sebou a hlavne si uvedomili, že ak
niečo nepodnikneme a budeme
takto pokračovať, môže to mať
katastrofálne následky. Hory
a polia sú naše dedičstvo, je to
dar od Boha. Má to byť miesto,
kde ľudia chodia nielen pracovať, ale aj relaxovať a čerpať
silu a nie miesto, kde sa má vyhadzovať odpad.

Svah sa zosúva
Po obhliadke prístupových ciest a miestnych komunikácií
obecní poslanci predložili návrh na ich opravu, ako je to
uvedené v zápisnici z Komisie pre údržbu a opravu miestnych komunikácií zo dňa 25. augusta.
Obec však chce dať do pozornosti obyvateľom zosúvajúci sa svah pod kostolom pri ceste a značne poškodený
oporný múr. Vzhľadom na túto skutočnosť žiada občanov,
aby plochu v okolí kostola nevyužívali na parkovanie áut.
Plocha je určená iba na príležitostné parkovanie a nie, ako
to začalo byť zvykom, na bežné parkovanie. Ak to ľudia
nebudú akceptovať, samospráva bude musieť priestor zatvoriť.

(mč)

Rekonštrukcia sociálnych
zariadení
Počas letných prázdnin prebehla v našej škole rekonštrukcia sociálnych zariadení v bloku prvého stupňa základnej školy. S obnovou a prípravnými prácami sa začalo
ešte uplynulý školský rok v júni. Práce skončili v auguste.
Havarijný stav si vyžadoval výmenu záchodov a umývadiel. V sociálnom zariadení sa nenachádzalo žiadne vetranie. Situáciu bolo potrebné riešiť zavedením prívodu
čerstvého vzduchu a elektrickým odsávaním. Súčasťou rekonštrukcie bolo umiestnenie umývadiel a prívodu vody
do každej triedy. Taktiež sa kúpili nové dvere a osvetlenie.
Úpravy sa uskutočnili v spolupráci s obecným úradom,
ktorý sa spolupodieľal na financovaní rekonštrukcie.
Mgr. Elena Stacherová
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Udialo sa

Letné akcie v Slopniciach opäť nesklamali
Ako každý rok bol 15. august
pre obec Slopnice oslavou a
poďakovaním za úrodu, dňom
dožiniek. Oslava začala slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva Slopnice za
účasti zahraničných delegácií a
pozvaných hostí.
Z Chlebníc sa slávnosti zúčastnil starosta Milan Maxoň s manželkou, poslanci a súbor pod
vedením pani Stacherovej, ktorý spestril program. Tohtoročné dožinkové posedenie bolo
tiež príležitosťou na zhrnutie
25 rokov samostatnosti samosprávy. Starosta Slopníc Adam
Soltys predstavil hostí, výstižnou a zaujímavou prezentáciou

predstavil a poukázal na zmenu
magistrátu Slopníc v priebehu
rokov 1997-2015. Po oficiálnej
časti programu a obede sa delegácia presunula k obecnému
úradu. Odtiaľ išiel tradičný
sprievod ku kostolu, kde sa konala slávnostná sv. omša.
Program pokračoval na námestí, starosta Adam Šoltys a
starosta Limanowskiego Jan
Puchala oficiálne otvorili oslavy. Súčasťou programu bolo
ocenenie miestnych farmárov,
výstava ťažkých poľnohospodárskych strojov, vystúpenia
tanečných skupín, podávanie
tradičných jedál a rôzne aktivity pre deti. Večer pokračoval

posedením so zahraničnými
delegáciami z Rumunska, Balkánu, Maďarska, Rakúska a Slovenska.
Posledná augustová nedeľa
patrila 17. ročníku výstupu na
Mogielicu. Na vrchole sa konala slávnostná svätá omša,
ktorú celebroval vld. Stanislav
Wojcieszak. Po skončení bohoslužby už tradične nasledovalo
volenie najkrajšieho dievčaťa
podujatia Miss Mogielica. Súťaže sa zúčastnila aj žiačka Lucka
Šuttová, ktorá získala jedno z
ocenení.
Obe letné akcie boli pre zúčastnených obohatením o spoločenské, športové zážitky a
prehlbovaním spolupráce.
(mč)

Medžugorie - miesto, kde sa nebo dotýka zeme

O sile tohto pútnického miesta svedčia tisíce ľudí z celého sveta. Medzi nich patria aj
pútnici z našej farnosti, ktorí
sa s pútnikmi zo Zákamenného a kaplánom Pavlom púte
zúčastnili. Mnohí načerpali
veľa síl a to aj napriek tomu, že
silu museli vydať, aby vystúpi-

li na miesto zjavenia Podbrdo
či Križevac. Všetci putovali s
vlastnými prosbami, úmyslami,
ale aj spoločnou prosbou za pokojné spolužitie v celej farnosti
Chlebnice. Okrem pútnických
miest sme navštívili komunitu Cenacolo, ktorá poskytuje
miesto pre stratených mladých

ľudí, nespokojných, búriacich
sa, zúfalých, tých, ktorí chcú
nájsť zmysel života a sami seba.
V komunite sa nachádzajú mladí ľudia, ktorí zápasia s rôznymi
závislosťami. V komunite sme
sa stretli aj so Slovákom, ktorý
nám porozprával svoj životný
príbeh a povzbudil pútnikov,
aby nikdy neupadli do žiadnej
závislosti.
Viera je veľmi dôležitá v živote
každého človeka, pomáha nám
prekonávať rôzne skúšky, ťažké obdobia, situácie, ktoré si
nevieme vysvetliť rozumom. V
dnešnej dobe hlavne mladý človek prežíva mnoho náročných
chvíľ, snaží sa nájsť tú správnu cestu. Jedným zo spôsobov
pomoci či ukázania správneho
smeru, alebo prehlbovania vie-

ry je aj návšteva Medžugoria,
malého mestečka v Bosne a
Hercegovine, kde sa naozaj
nebo dotýka zeme.
(mč)
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Zo života školy

Otvorenie školského roku 2015/2016
Po veľmi pekných a teplých
dňoch prišiel dlho očakávaný
deň 2. september.
V tento deň sa otvorili opäť
brány škôl. Skončili sa bezstarostné obdobie plné zábavy,
hier a oddychu a začal sa nový
školský rok.
Druhého septembra sa opäť
zišli žiaci so svojimi učiteľmi a
spolužiakmi. Prišli aj malí prváčikovia s rodičmi. Škola privítala trinásť prvákov.
Po slávnostnej svätej omši sa
všetci ponáhľali do telocvične
školy na slávnostné otvorenie
školského roku 2015/2016.
Riaditeľka privítala prítomných
a predstavila novú učiteľku Vieru Majdišovú, ktorá bude učiť
anglický jazyk.
Škola aj v tomto školskom roku
pripravila pre prváčikov netradičné privítanie. V spolupráci
so šermiarskou skupinou Dra-

gon v zastúpení „rytiera“ Jána
Janíka a dvoch dvorných dám
bol každý nový žiačik pasovaný
za prváka a dostal malý darček
od deviatakov.
Svedkami tohto slávnostného
privítania prvákov boli okrem
učiteľov, spolužiakov a rodičov
aj riaditeľka Monika Oklapková, starosta Milan Maxoň, vdp.
Mgr. Stanislav Kaník, predsedníčka ZRPŠ Margaréta Brunčáková, predsedníčka Školskej

rady p. Hudecová, zástupkyňa
MŠ Magdaléna Furjelová a zástupca ZŠ Karol Pauchly, ktorý
toto slávnostné otvorenie školského roku uvádzal.
Po slávnostnom otvorení školského roku sa žiaci so svojimi
triednymi učiteľmi rozišli do
tried, kde im triedni učitelia
dali prvé pokyny k nasledujúcim dňom.
Mgr. Mária Zimmermannová

Podujatia sa zúčastnilo približne 11-tisíc žiakov zo základných, špeciálnych škôl, stredných škôl, odborných učilíšť a
detských domovov.
Myšlienku projektu prišli podporiť osobnosti zo sveta politiky, umenia a športu. Žiaci mali
možnosť vidieť hráčov futbalovej reprezentácie Slovenska a
najlepších slovenských hokejistov, ktorí pôsobia v kanadskoamerickej NHL.

Triedny učiteľ je najdôležitejším sprievodcom žiaka
počas jeho štúdia v škole. Je
prvou kontaktnou osobou v
prípade otázok, nejasností a
problémov.
Tak aj žiaci sa po zasadnutí do lavíc stretli so svojimi „starými“ alebo novými
triednymi učiteľmi.
1. r.:
2. r.:
3. r.:
4. r.:
5. r.:
6. r.:
7. r.:
8. r.:
9. r.:

Mária Sopková
Júlia Straková
Elena Stacherová
Jarmila Meľová
Renáta Kadučáková
Michaela Bakošová
Mária Kosmelová
Martina Mišalová
Pavel Babic
Miroslava Šimková

Nech sa im v tomto školskom
roku darí.
Mgr. Miroslava Šimková
Mgr. Terézia Sárená

Integrácia 2015 v Bratislave
OZ Integrácia svieti na všetky
deti rovnako pozvalo deti na
siedmy ročník akcie Integrácia
2015, ktorá sa konala 3. septembra v SLOVNAFT Aréne v
Bratislave.
Zo ZŠ Chlebnice sa na tomto
podujatí zúčastnilo dvadsať
žiakov z 5. - 9. ročníka.
Hlavná myšlienka akcie je integrácia detí s ťažším štartom do
života prostredníctvom kultúry
a prehliadky talentu.

Triednictvo

Ďalej sa prezentovali najúspešnejší umelci Slovenska a Českej republiky a tiež zahraničný
umelec s medzinárodným celosvetovým hitom.
Podujatie bolo sprevádzané zástupcami médií. Celý program
bol nahrávaný RTVS a záznam
bude odvysielaný v období Vianoc v Slovenskej televízii.
Mgr. Renáta Kadučáková

Mgr. Michaela Bakošová

Krúžky v školskom roku
2015/2016
Deti majú v ponuke mnoho
zaujímavých krúžkov, ktoré
môžu navštevovať:
• Zdravotnícky krúžok
• Chémia okolo nás
(Mgr. Šimková)
• Počítačový krúžok
• Z každého rožku trošku
(Mgr. Sopková)
• Športové hry pre chlapcov
(Mgr. Babic)
• Vybíjaná pre dievčatá
(Mgr. Kantárová)
• Rozvoj komunikácie v angličtine
(Mgr. Bakošová)
• Športové hry (Mgr. Meľová)
• Zumba (Mgr. Mišalová)
• Biblický krúžok
(Ing. Viglašová)
• Folklórny krúžok
(pani Suľová)
• Konštrukcia a programovanie robotov
(PaedDr. Pauchly)
Mgr. Miroslava Šimková
Mgr. Terézia Sárená
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Vzdelávanie je kľúčom k lepšej budúcnosti
Úroveň vzdelávania začína pri kvalite škôl na všetkých stupňoch. V dnešnej tradičnej forme má však svoje limity. Deti
vďaka moderným technológiám dostávajú množstvo podnetov a informácií skôr ako v škole. Pritom práve škola by mala
pripravovať žiakov a študentov na úspešné fungovanie na
trhu práce, ktorý informačnú gramotnosť nekompromisne
vyžaduje.
Dnešné školstvo je v rozhodujúcej miere závislé od štátneho
rozpočtu a nedostatočné prostriedky v ňom negatívne ovplyvňujú okrem iného aj zabezpečenie úloh zo strany školského
manažmentu v podobe optimálnych podmienok nevyhnutných pre edukačný proces.
Naša škola má záujem čiastočne eliminovať a zmierniť podhodnotený systém financovania školy. Jedno z riešení je
aktívne zapájanie sa do malých grantov podporujúcich inováciu v škole a zvyšovanie jej kvality.
Učitelia sa chopili iniciatívy a zapájajú sa do projektov.

Úspešné projekty
2012/2013

Stop bariéram
Cieľom projektu bolo umožniť
vzdelávať sa žiakom so ŠVVP
modernou formou prostredníctvom IKT. Zakúpili sa špeciálne
počítače, klávesnice, myši, počítačové programy v hodnote
8 075 eur.

Chlebnické krpčeky
Úlohou tohto projektu bolo
zefektívniť a obohatiť činnosť
v oblasti folklóru v našej škole
a obci. Pridelená bola suma štyristo eur, za ktorú sa zakúpili
krpce pre folklórny súbor, ktorý pôsobí v škole.
Jolly Phonics
V rámci projektu sme získali
pomôcky na výučbu angličtiny
novou metódou v 1. a 2. ročníku
v hodnote tisíc eur.

Letné tábory OZ Štvorlístok
deťom
Desať žiakov sa malo možnosť
zúčastniť letných táborov OZ
Štvorlístok deťom. Hodnota tohto príspevku je dodnes
1500 eur.

2013/2014

Bezpečne a zodpovedne nielen
na internete – Nadácia Orange

Zámerom projektu bolo nenútenou zážitkovo-diskusno-interaktívnou formou oboznámiť
žiakov 6. a 7. ročníka s pravidlami bezpečného využívania
moderných
komunikačných
technológií, najmä internetu a
mobilných sietí, oboznámiť ich
s rizikami a nebezpečenstvom
spojeným s využívaním týchto
technológií. Nadácia Orange
poskytla na realizáciu projektu
1 100 eur. Z finančného daru
boli zakúpené kancelárske
potreby, odborné publikácie,
cestovné náklady a prenájom
miestnosti na záverečné stretnutie a financovanie odborných
pracovníkov.

2014/2015

Školské ovocie
Cieľom projektu je podporiť
zdravý životný štýl mladých
ľudí a zvyšovať u nich konzumáciu ovocia ako podstatného
zdroja príjmu vitamínov dôležitých pre zdravý vývoj ľudského organizmu. V rámci projektu
sa deťom v MŠ a žiakom v ZŠ
poskytovalo zdarma ovocie a
ovocná šťava v celkovej hodnote 837 eur.
Grantový program pre
optimistov – Nadácia Orange
Zámerom projektu bolo uskutočniť spoluprácu žiakov ZŠ a

starších občanov v obci. Cieľom
tejto aktivity bolo usporiadať
spoločné hudobné posedenia
pri speve a hre na hudobných
nástrojoch. Na záver vystúpili na obecných slávnostiach
Chlebnický chlebíček. Na realizáciu projektu poskytla Nadácia Orange dvesto eur, z ktorého boli zakúpené jednoduché
hudobné nástroje.
Moderné vzdelávanie Digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie
predmety
Škola v rámci projektu získala
notebook, sadu reproduktorov
na ozvučenie učebne a interaktívnu tabuľu. Technika bola
umiestnená v novovzniknutej
prírodovednej učebni. Hodnota
projektu je tritisíc eur.

Komplexný poradenský
systém prevencie a
ovplyvňovania sociálnopatologických javov v
školskom prostredí
Hodnota projektu predstavuje
sumu tisíc eur. Bol zakúpený didaktický materiál pre triednych
učiteľov a výchovného poradcu.
Projekt je zameraný na rozvoj
ľudských zdrojov v systéme
výchovného poradenstva a prevencie na základných školách.
Zefektívni sociálnu integráciu
žiakov, zvýši ich zamestnanosť
a uplatnenie na trhu práce.

Nové trendy vzdelávania
učiteľov anglického jazyka
na ZŠ
V rámci projektu sme získali
sadu nových didaktických prostriedkov na výučbu anglického
jazyka – metodiky pre učiteľov,
pracovné listy pre žiakov a digitálny vzdelávací obsah v hodnote 420,72 eur.
Za uplynulé tri roky získala škola vďaka učiteľom na
skvalitnenie vyučovacieho
procesu prostriedky v celkovej hodnote 17 532,72 eur.

Spoločenská
rubrika
Narodili sa
Linda Maslíková
Andrej Smutňák
Simona Sviteková
Peter Spišák
Soňa Priebojová

Vitajte medzi nami.
Uzavreli manželstvo
• Martin Hajdúch a
Mgr. Jana Marečeková
• Tomáš Mores a
Patrícia Klocháňová
• Tomáš Pecník a
Katarína Hajdúchová
• Ing. Juraj Štiga a
Ing. Lucia Šuffáková
• Miroslav Železňák a
Stanislava Straková
• Michal Oršuliak a
Martina Polčicová
Blahoželáme!

Rozlúčili sme sa
Alojz Strapec

Vyjadrujeme úprimnú
sústrasť pozostalým.
Jubilanti
• 50rokov
Ďuroňová Helena
Furielová Mária
Pucoven Alfonz
Mgr. Mária Spišáková
Ťapajna Stanislav
• 60 rokov
Pavolka Jozef
Potocká Eva

• 70 rokov
Brunčák Jozef
Polčicová Anna

• 80 rokov
Šuffáková Terézia

Blahoželáme
a želáme veľa zdravia,
šťastia a božieho
požehnania!

Mgr. Mária Zimmermannová
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Šport

August patril milovníkom hlučných motoriek
V nedeľu 9. augusta sa konalo
ďalšie podujatie tohtoročnej
sezóny countrycrossu na už
dobre známej a čoraz populárnejšej trati v Chlebniciach. V
počte pretekárov mal tento ročník doposiaľ najväčšiu účasť.
Preteku sa zúčastnilo 72 štartujúcich, ktorí si v extrémne
horúcom počasí zmerali sily vo
všetkých kategóriách. Súťažilo

sa v 6 kategóriách a to: Hobby
Amatér, HOBBY Profi, Junior,
Junior 85, Profesionál a Veterán. Stupienky víťazov patrili:
Hobby Amatér - 1. miesto Ján
Piták, 2. miesto Ivan Dudák, 3.
miesto Martin Okapal. V tejto
kategórii, tesne pod stupienkom víťazov, sa na peknom
4. mieste umiestnil chlebnický
pretekár a zároveň jeden z or-

ganizátorov súťaže Milan Sojčák na svojej KTM 250. HOBBY
Profi - 1. miesto Marek Stančík,
2. miesto Peter Malý, 3. miesto Radoslav Horváth. Junior
- 1. miesto Benjamín Škuta, 2.
miesto Adam Kuric, 3. miesto
Ivan Babej. Junior 85 – 1. miesto Miroslav Ďurko, 2. miesto
Lukáš Prašnický, 3. miesto Štefan Piták. Profesionál – 1. mies-

to Štefan Svitko, 2. miesto Jaroslav Galovič, 3. miesto Patrik
Mikuš. Veterán 1. miesto Milan
Niňaj, 2. miesto Slavomír Sirko,
3. miesto Anton Bakaľa.
Hojný počet divákov prilákalo
nielen krásne slnečné počasie,
ale aj jazda súťažiacich, ktorí
dosahujú výborné výsledky aj v
svetovom motokrose. Hlavným
favoritom a najväčšou hviezdou
pretekov bol Štefan Svitko. Už
dvakrát pre Slovensko vybojoval 5. miesto na Rely Dakar.
Najväčšia podpora hlavne od
domácich divákov však patrila
dvom chlebnickým pretekárom, už spomínanému Milanovi
Sojčákovi a Petrovi Strážnickému. Hlavní organizátori akcie
boli Miroslav Meľo a Milan
Sojčák, ktorým patrí vďaka za
organizáciu a úspešný priebeh
akcie.
(mč)

Chlebnice sa naďalej bavia futbalom
Jesenná časť futbalového ročníka 2015-2016 vo všetkých
súťažiach prebieha nad očakávania. Záujem detí o futbal v
poslednej dobe vzrástol. Zaregistrovali sme viac detí než po
iné roky. V žiackych súťažiach
máme okolo päťdesiat malých
nádejí. Trénerom prípravky je
Ján Petričiak. Prípravka je momentálne na druhom mieste,
najlepším strelcom je Andrej
Zuber so štyrmi strelenými gólmi. Mladších žiakov trénuje Pe-
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ter Štefka, priebežne sú na druhom mieste. Najlepší strelec je
Patrik Suľa, počet strelených
gólov 10. Starší žiaci už ukončili jesennú časť sezóny a skončili
na prvom mieste. Keďže jesenná časť skončila skôr, na hosťovanie do Dlhej nad Oravou sme
uvoľnili troch hráčov. Najlepší
strelec starších žiakov je Roman Ťapajna s počtom strelených gólov 8. Starším žiakom
a dorastu sa venuje aj naďalej
tréner Jozef Scheling. Zlúčenie

dorastu Chlebníc a Dlhej prinieslo svoje ovocie. Máme k
dispozícii dostatok kvalitných
hráčov, čomu nasvedčuje druhé miesto v tabuľke IV. ligy. Z
12 zápasov prehrali iba dva na
súperových ihriskách. Najlepší
strelec ja kapitán Patrik Strapec, na konte má osem gólov.
Muži s novým trénerom Milanom Hôlkom ako nováčik v V.
lige naďalej spôsobujú futbalový ošiaľ. Po 12 kolách sú na 1.
mieste so skóre 31:9, s troma
remízami a iba jednou prehrou.
Najlepší strelec je Lukáš Bakoš,
na konte s 9 gólmi, ktorý klub
zviditeľnil aj na televíznych obrazovkách krásnym gólom pro-

ti Oravskej Jasenici. V jesennej
časti sa hráčom nevyhli zranenia. Ján Čupaj a Patrik Špavor
podstúpili operácie a Ondrej
Michalka mal zlomeninu prsta
na nohe. Zraneným hráčom želáme skoré uzdravenie. Vďaka
patrí všetkým futbalistom
od prípravky až po mužov za
skvelú reprezentáciu obce, ale
aj fanúšikom, ktorí si nájdu čas
a prídu povzbudiť Chlebnice v
hojnom počte aj na súperove
ihriská. Fanúšikov, ktorí majú
záujem pomôcť pri organizácii
futbalových majstrovských zápasov, radi prijmeme do našej
futbalovej rodiny.
(zn)

Uznesenia

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
Uznesenie č. 5. 1.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Jána Adamca a Jozefa Šuttu.
Uznesenie č. 5. 2.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

b) berie na vedomie informácie o prebiehajúcich a uskutočnených
prácach realizovaných obcou,
c) berie na vedomie informácie o nasledujúcich plánovaných podujatiach družobného partnera v Slopniciach,
d) berie na vedomie informácie poslancov obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 5. 4.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na
vedomie informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu obce Chlebnice k
30. 06. 2015.

Uznesenie č. 5. 12.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaplatenie
dopravy autobusom pre 20 vybratých žiakov + 2 pedagógovia do
Bratislavy v rámci projektu Integrácia.

Uznesenie č. 5. 3.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2015 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
na činnosť školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni.

Uznesenie č. 5. 5.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chlebnice
na roky 2012 - 2019.

Uznesenie č. 5. 6.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje vypracovanie Spoločného programu rozvoja obcí Oravského
Podhradia.

Uznesenie č. 5. 7.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 49/15/5503 zo dňa 04.
06. 2015, podaného voči VZN č. 3/2011 o podmienkach držania
psov na území obce Chlebnice a dňom 30. 07. 2015 ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice č. 3/2011 o podmienkach držania psov na území obce Chlebnice zo dňa 12. 09.
2011,
b) poveruje starostu obce a obecný úrad vypracovaním nového
všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach držania
psov na území obce Chlebnice.
Uznesenie č. 5. 8.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na usporiadanie
športovej ligy v zmiešanom bojovom umení a v pretláčaní rukou
pre KASprof security bul team Orava, Oravské Veselé 440.

Uznesenie č. 5. 9.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) berie na vedomie informácie o zmenách pri nakladaní s komunálnym odpadom,
b) berie na vedomie informácie o verejnom obstarávaní „Nakladanie s odpadom“,
c) schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s EKO-Centrom, o. z.
Oravský Podzámok,
d) splnomocňuje starostu obce na podpísanie mandátnej zmluvy.

Uznesenie č. 5. 10.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) berie na vedomie zhodnotenie XI. ročníka Chlebnického chlebíčka,

Uznesenie č. 5. 11.: Poslanci zobrali žiadosť Ing. Romana Meľu,
Chlebnice č. 303 o poskytnutie plastových rúr na zvod dažďovej
vody z miestnej komunikácie na vedomie a navrhli postúpiť žiadosť komisii pre údržbu a opravu miestnych komunikácií.

Uznesenie č. 6. 1.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Mgr. Silvia Hudecová a Martina Čabajová.
Uznesenie č. 6. 2.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 6. 3.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2015 o podmienkach držania psov na území obce Chlebnice
Uznesenie č. 6. 4.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločný projekt nakladania s biologickým odpadom pre Mikroregión
Oravská Vrchovina s predpokladanou 5 % spoluúčasťou Obce
Chlebnice v sume 3 382,50 €.

Uznesenie č. 6. 5.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach sa rozhodlo vykonať dobudovanie miestnej prístupovej komunikácie,
doriešenie odvodových kanálov a dažďových priepustov k domom
č. 496 a č. 271 po dohode s vlastníkmi dotknutých pozemkov v
budúcom roku.

Uznesenie č. 6. 6.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu výtlkov na miestnych komunikáciách a poveruje starostu obce výberom firmy.
Uznesenie č. 6. 7.: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce
pripraviť výber zamestnanca a určiť podmienky výberu na miesto
údržbára v obci v termíne do 30. 09. 2015

Uznesenie č. 6. 8.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2015.
Schvaľuje zapojenie rezervného fondu obce do rozpočtu v
sume 39 900 eur na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Chlebnice“
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Spektrum

Návšteva z kláštora v Kremnických Baniach
Prenikol nás pocit obrovského
šťastia a radosti, keď sa v základnej škole objavil záhadný
muž zahalený do habitu s dlhou
špicatou kapucňou. Žiaci vykúkali z tried, zvedavými očami sledovali jeho kroky. Až keď
vstúpil medzi nich a predstavil
sa, odpadlo z nich to napätie.
Rehoľník Mgr. Lukáš Mikovíny
nás poctil svojou návštevou v
tomto Roku zasväteného života.
Rozprával veľmi zaujímavo a
pútavo o svojom živote. O ceste,
ktorú pre neho pripravil Boh.
Rok zasväteného života sa vyznačuje prítomnosťou Ducha,
ktorý nás vedie k životu aj cez
slabé stránky a neveru, skrze
skúsenosť Božieho milosrdenstva a lásky.

Br. Mgr. Lukáš Mikovíny bol
minulý rok vysvätený za kapucínskeho kňaza. V súčasnosti
pôsobí v Kremnických Baniach
ako predstavený kláštora. Žiaci dychtivo zachytávali každé
kazateľovo slovo a na konci ho
zasypali množstvom zvedavých
otázok. Ako vypadá bežný život
kapucínov, aká je hlavná náplň
ich poslania.
Našim najmenším vírilo hlavičkou najmä to, čo má rehoľník oblečené pod habitom a či
v zime necíti chlad. Stačila len
malá chvíľočka, aby si Br. Lukáša deti obľúbili vďaka jeho
charizme, ktorá vniesla svetlo a
pokoj do týchto jesenných dní.

V piatok 25. septembra bolo v
Chlebniciach hasičské cvičenie
zamerané na evakuáciu žiakov z budovy základnej školy.
Zámerom cvičenia bola spolupráca medzi hasičmi a učiteľmi pri evakuácii žiakov z tried.
Rýchle a bezpečné evakuovanie
prebehlo podľa plánu. Zásahového cvičenia sa zúčastnilo pätnásť členov.
V sobotu cvičenie pokračovalo
s jednotkou dobrovoľných hasičov z družobnej obce Slopnice. Začali simuláciou požiaru
v budove základnej školy, konkrétne v chemickom laborató-

riu. Pri cvičení zasahovali štyri
hasičské autá, dve z Chlebníc a
dve zo Slopníc. Úlohou hasičov
bola evakuácia osôb v budove,
poskytnutie prvej pomoci a
uhasenie požiaru. Jeden človek
simuloval zranenie, bolo nutné
mu poskytnúť prvú pomoc s
použitím dýchacieho prístroja.
Cvičenia sa zúčastnilo 25 dobrovoľníkov. Priebeh evakuácie
sledovali starosta Milan Maxoň
a starosta Slopnic Adam Šoltys,
ktorí sa podieľali na vyhodnotení zásahu.
Po náročnom dni patril večer
zaslúženému posedeniu pri gu-

Mgr. Michaela Bakošová

Hasiči z Chlebníc a Slopníc mali spoločné cvičenie
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ľáši. Od dobrovoľných hasičov
zo Slopníc dostali Chlebničania ako pozornosť stožiarové
osvetlenie. Cieľom takýchto
návštev a spoločných cvičení

hasičov je výmena skúseností
pri zásahu, záchranných operáciách či použitie núdzového
vybavenia.
(mč)

