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Príhovor

Divadelní ochotníci
zožali potlesk publika
str.2

Milí spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som Vám v
prichádzajúcom roku 2014
vo svojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene pracovníkov
obecného úradu, poprial veľa
zdravia, šťastia a úspechov
v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie vzájomného pokoja a harmónie,
zlepšenie
medziľudských
vzťahov. Nech vám vaše deti
prinášajú radosť a nech sa
dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú
náladu a ceňme si to, čo má
naozaj hodnotu. Verím, že sa
nám spoločným úsilím podarí
prežiť rok 2014 v spokojnosti
a pohode pri kultúrnych, spoločenských aj športových aktivitách. Prajem vám šťastný
a úspešný nový rok 2014.
Milan Maxoň, starosta obce

Oznam
Detská poradňa v obci
Dlhá nad Oravou bude
od 12.30 h v nasledovných termínoch:
8. a 22. januára 2014
5. a 19. februára 2014
5. a 19. marca 2014
2., 16. a 30. apríla 2014
14. a 28. mája 2014
11. a 25. júna 2014

Spravodajstvo
Ochotníci sa
predstavili s novou
hrou
Miestni ochotníci pripravili pre širokú verejnosť
nové divadelné predstavenie. Inscenácia Slovenská
sirota mala štyri dejstvá.
Predstavenie sa uskutočnilo 26. decembra 2013 v
miestnom kultúrnom stredisku, prvé o 14. h, druhé
o 17. h.
Režisérskej taktovky sa
ujala Mária Hudecová.
Účinkovali: Pavol Špavor,
Marta Hudecová, Jaroslav
Furjel, Ondrej Červeň,
Mária Hudecová, Dorota
Furjelová, Alžbeta Maslíková, Jakub Ťapajna, Marek Sárený a Mária Maslíková.

Deň seniorov
Obec zorganizovala 15. decembra 2013 kultúrne
podujatie pre dôchodcov.
V školskej telocvični vystúpili deti materskej a základnej školy. Každý senior
vo veku od 65 rokov si zo
stretnutia odniesol darček
v podobe poukážky s hodnotou päť eur.
Organizátori podujatia pozvali dôchodcov na tradičné kultúrnospoločenské
podujatie Páračky 2014,
ktoré sa uskutočnia 1. marca spolu s fašiangami. Spoločne si na nich zaspomíname na ľudové zvyky a
obyčaje našich predkov.

2

Zhodnotenie roku 2013
Po slávnostne prežitých vianočných sviatkoch i prvých
dňoch nového roku opäť na
nás čakajú bežné rodinné a
pracovné povinnosti.
Ohliadnime sa ešte za uplynulým rokom 2013 a pripomeňme si, ktoré plány sa nám
v minulom roku podarilo
úspešne uskutočniť, a ktoré
ešte čakajú na dokončenie.
Najvýznamnejšou a najväčšou investičnou aktivitou je
výstavba šatní v športovom
areáli. K trom ihriskám (futbalové, asfaltové a multifunkčné) pribudne zodpovedajúce stavebné dielo, ktoré
bude slúžiť nielen našim
športovcom, ale aj širokej
verejnosti. Po administratívnych prípravách, akými boli
odčlenenie stavebných pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie podľa
zadaných požiadaviek, územné a stavebné konanie sme sa
v letných mesiacoch pustili
do stavebných prác.
Aj vďaka priaznivému počasiu sa nám do konca roka
podarilo dostať hrubú stavbu
pod strechu. Celkové náklady
na šatne sa v minulom roku
vyšplhali na sumu 47 398 eur.
Po viacerých úpravách obecného rozpočtu boli postupne
uhradené z vlastných prost-

riedkov obce.
Obec investovala aj do rekonštrukcie a zveľadenia vlastného majetku. Menších stavebných úprav sa dočkali viaceré
obecné objekty a miestne komunikácie. Kompletnou rekonštrukciou prešla fatimská
kaplnka, na školskej bytovke
sme upravili a zateplili polovicu obvodových múrov, v
budove požiarnej zbrojnice a
obecného úradu sme zrekonštruovali a vynovili garáže,
miestnosť pre hasičov, kanceláriu starostu obce.
Na údržbu a úpravu miestnych komunikácií obec vynaložila 20 728 eur, v uvedenej
sume sú zahrnuté náklady na
vyasfaltovanie ciest a výtlkov,
úprava cesty na Dulove, popod cintorín a zimná údržba
komunikácií.
Nemôžeme opomenúť ani
kultúrno-spoločenské a športové akcie, ktoré obec zorganizovala, alebo sa na nich
spolupodieľala.
Začiatkom
februára sme v kultúrnom
dome prežili s našimi starkými krásny a zábavný večer
plný spomienok. O týždeň
neskôr sme si pripomenuli jubilejné tridsiate výročie
zimného turistického Chlebnického okruhu. Vydarené
podujatie, ktoré bolo podpo-

rené aj bohatou snehovou nádielkou, doplnili tradičné fašiangy s pochovávaním basy.
Letný deviaty ročník tradičného podujatia Chlebnický chlebíček sa v kresťanskom roku viery poohliadol
za duchovnými tradíciami
predkov, či už vo forme slávnostných svätých omší alebo
tematickej výstavy spojenej s
video prezentáciou.
Nedeľný popoludňajší program, na ktorom vystúpili
chlebnické deti i deti z družobnej poľskej obce Slopnice,
ukončila známa gospelová
skupina Kéfas z Ružomberka.
V druhej časti roka sme si
dôstojne a s úctou pripomenuli 40. výročie úmrtia spišského vikára Mons. Dr. Jozefa
Ligoša a 10. výročie úmrtia
chlebnického farára vdp. Rudolfa Varhola.
Obec podporila viaceré športové podujatia – futbalový a
volejbalový turnaj, deň plný
detského úsmevu, motokros.
Touto cestou by som chcel v
mene obce Chlebnice poďakovať všetkým ochotným a
obetavým obyvateľom, miestnym združeniam a organizáciám a ďalším nadšencom za
ich pričinenie sa a pomoc pri
obecných záležitostiach.

výstavbu chodníka v strednej časti obce tzv. Šoltýstvo,
rekonštrukciu
miestneho
rozhlasu. Pozornosť budeme
venovať odpadovému hospodárstvu v obci so zameraním
na zlepšenie a zefektívnenie
triedenia jednotlivých zlo-

žiek odpadu. A samozrejme,
našou snahou bude, aby sme
aj v tomto roku zorganizovali
a zabezpečili kultúrne, spoločenské, športové podujatia
aspoň na takej úrovni ako v
predchádzajúcich rokoch.

Milan Maxoň

Plány do roku 2014
A čo nás čaká v tomto roku?
Je potrebné dokončiť rozbehnuté projekty. Veľa úsilia i financií si vyžiadajú rozostavané šatne, neukončené úpravy
a oplotenie cintorína, zateplenie zvyšných dvoch stien
školskej bytovky. Plánujeme

Milan Maxoň

Spravodajstvo

Odpadové hospodárstvo - zhodnotenie roku 2013
Od júna 2013 sa v odpadovom hospodárstve našej obce udiali dve podstatné zmeny, ktorých zámerom bolo zastaviť a znížiť
rastúce výdavky na likvidáciu odpadov. Boli to zavedenie žetónov pri vývoze a pravidelný zvoz odpadu. Po polroku môžeme
zhodnotiť plnenie stanoveného zámeru.

Komunálny odpad

Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Chlebnice sa realizuje dvoma spôsobmi:
a.) Zmesný komunálny odpad (ZKO)
Termín vývozu je v piatok každý nepárny týždeň. Odpad
je umiestnený do nádob - 110 l popolnice (KUKA) alebo 1100 l kontajneru (KNT). Zamestnanci obce žetónmi
označujú naplnené nádoby určené na vývoz. Odvoz i likvidáciu odpadu zabezpečujú Technické služby Dolný Kubín.
V roku 2012 bolo vyvezených 114,61 t odpadu z 9612 ks
KUKA nádob a celkové náklady dosiahli sumu 19 248,93
€. V roku 2013 sa vyviezlo 109,61 t odpadu zo 7629
KUKA nádob a 227 KNT a celkové náklady dosiahli sumu
16 594,07 €. Z uvedených údajov vyplýva, že zavedením
žetónového systému (2. polrok 2013) a zmenou nádob zo
110 l KUKA na 1100 l KNT, umiestnených pri obchodných
prevádzkach, bytovkách a školskej jedálni (celý rok 2013),
došlo k úspore finančných prostriedkov v sume 2 654,86
€.
b.)	Objemný komunálny odpad (OKO)
Termín vývozu je podľa potreby spravidla 1 x za mesiac.
Odpad je umiestňovaný do veľkokapacitných kontajnerov, rozmiestnených v obci - na dvore bývalého JRD, na
Bahrove a v Malatinskom. Odvoz odpadu zabezpečuje v
spolupráci s pracovníkmi menších obecných služieb firma
Tomáša Furjela, likvidáciu odpadu zabezpečujú Technické služby Dolný Kubín. V roku 2012 bolo zrealizovaných
42 vývozov, ktorými bolo odvezených 111,00 t odpadu.
Celkové náklady dosiahli sumu 9 348,94 €, z toho odvoz
odpadu činil 3 068,57 € a skládkovanie 6 280,37 €. V roku
2013 sa zrealizovalo 40 vývozov, ktorými bolo odvezených 117,55 t odpadu. Celkové náklady dosiahli sumu 9
862,45 €, z toho odvoz odpadu činil 3 131,06 € a skládkovanie 6 731,39 €. Na základe vyššie uvedených údajov
možno konštatovať, že aj keď počet vývozov mierne klesol
(o 2) a došlo k miernemu nárastu odvezeného odpadu (o
6,55 t), náklady stúpli najvýraznejšie u skládkovania odpadu (o 451,02 €), nárast na odvoz činil len 62,49 €.
Za ušetrené prostriedky obec v decembri zlikvidovala skládku starých pneumatík (5 x odvoz a likvidácia v celkovej sume
832,40 €) a zakúpila ďalšie 1100 l kontajnery, ktoré budú postupne umiestnené na vyhradené miesta v obci.

Separovaný odpad

Separovanie jednotlivých zložiek odpadu prebieha v obci
Chlebnice nasledovne:
a.) Papier
V obci Chlebnice sa v roku 2013 vyzbieralo celkovo 7,334
t papiera. Prevažnú časť odpadového papiera (6,91 t) vyz-

bierali naši školáci, odvoz a likvidáciu zabezpečili Zberné
suroviny Žilina. Zvyšok vyzbierali od obyvateľov za protihodnotu Technické služby Dolný Kubín (0,302 t) a spoločnosť SAGI Žilina (0,122 t).
b.)	Sklo
Na zber obalov zo skla sú v obci pri obchodných prevádzkach (COOP Jednota 4 ks, obchody Oršuliak, Ferančíková,
Prieboj a Staš po 1 ks) a autobusovej zastávke pod Bahrovom (1 ks) rozmiestnené 1100 l kontajnery, označené
zelenou farbou a nálepkami. V roku 2013 bolo z obce prostredníctvom Technických služieb Dolný Kubín odvezených 15,2 t obalov zo skla.
c.) Plasty
Zber plastových obalov a kompozitných obalov (plechovky z nápojov a tetrapaky) sa od leta 2013 pravidelne realizuje prostredníctvom zamestnancov obce a pracovníkov
menších obecných služieb. Obyvateľom obce sú rozdané
plastové vrecia, ktoré sa 1 x mesačne zvážajú na vyhradené miesto na dvore bývalého JRD. V prípade potreby je
možné naplnené plastové vrecia doniesť aj do vyhradenej
miestnosti pod obecným úradom. Odvoz a následné vytriedenie tohto odpadu realizujú Technické služby Dolný
Kubín, v roku 2013 bolo vyzbieraných 2,73 t obalov z plastov, 0,137 t obalov z kovov a 0,17 t kompozitných obalov.
d.)	Elektroodpady
Zber elektroodpadu sa v obci taktiež realizuje prostredníctvom zamestnancov obce a pracovníkov menších obecných služieb. Odvoz a likvidáciu tohto odpadu realizuje
firma Peter Bolek – EKORAY a za rok 2013 bolo celkovo
odvezených a zlikvidovaných 3,06 t odpadu.

Odpadové hospodárstvo - plány v roku 2014

Aj keď z predchádzajúcich údajov vyplýva, že v roku 2013 došlo k zníženiu výdavkov pri nakladaní s odpadmi, ani v roku
2013 príjmy z poplatkov za odpady od obyvateľov obce a za
vyseparované zložky nepokryli celkové náklady na likvidáciu
odpadov. Avšak vedenie obce rozhodlo, že ani v roku 2014 sa
nebudeme uberať cestou zaťažovania našich obyvateľov vyššími poplatkami za odpady, ale budeme hľadať ďalšie možnosti úspor vo výdavkoch za odpady, samozrejme pri dodržaní platných zákonov a nariadení týkajúcich sa nakladania s
odpadmi.
Komunálny odpad
V roku 2014 budeme pokračovať v žetónovom systéme, kde
sme doposiaľ dosahovali najvýraznejšie úspory nákladov.
Zameriame sa na zlepšenie systému nakladania s objemným
komunálnym odpadom, stavebným odpadom a biologicky
rozložiteľným odpadom (kontajnery na bývalom dvore JRD).
Vytriedením a zhodnotením jednotlivých zložiek odpadu by
mohlo dôjsť k zníženiu množstva odpadu, (pokračovanie na s. 4)
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Servis

Čo separovať?
PAPIER
Patrí tu:

noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka,
zošity, listy
Nepatrí tu: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou,
zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly,
stanioly, celofán, hygienické potreby, plienky

SKLENÉ OBALY
Patrí tu:
fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové
poháre, tabuľové (okenné) sklo
Nepatrí tu: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo,
sklobetóny, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín

PLASTOVÉ OBALY
Patrí tu:
plastové fľaše od nápojov – PET fľaše, obaly od
aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, plastové tašky, umyté tégliky od jogurtov
Nepatrí tu: znečistené plasty (potravinami, farbami), obaly
od sladkostí, celofán, podlahové krytiny, guma,
molitan, plastové obaly z ropných produktov
KOVOVÉ OBALY
Patrí tu:
kovové obaly od potravín – plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie,
vrchnáky z fliaš, kovový šrot, oceľ, farebné kovy
Nepatrí tu: obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené kovy

ELEKTROODPAD
Patrí tu:
televízory, počítače, chladničky, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie

BIOODPAD
Patrí tu:
zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, usadenina z kávy, kvety, tráva,
lístie, drobnučké konáre, mladá burina, piliny a
hobliny, vata, drevný popol
Nepatrí tu: šupky z južného ovocia, mäsité zvyšky (šunka,
saláma, hydina, paštéta), kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok
OBJEMNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí tu:
starý nábytok, umývadlá, radiátory, kuchynské
linky, koberce
Nepatrí tu: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Patrí tu:
drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu
Nepatrí tu: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok
(azbest, ortuť, PCB)
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Sadzby a poplatky v obci
Chlebnice pre rok 2014
Daň z pozemkov

Druh pozemku
Orná pôda
TTP
Lesný pozemok
Stavebný pozemok
Záhrada
Zast. plochy a nádvoria
Ostatné plochy

Základ
dane
za 1m2

Sadzba
dane
% zo ZD

Daň
za 1m2

0,0942 €

0,44%

0,000414 €
0,000083 €
0,000528 €
0,081752 €
0,008140 €
0,008140 €
0,008140 €

0,0189 €
0,1200 €

18,5800 €
1,8500 €
1,8500 €
1,8500 €

0,44%
0,44%

0,44%

0,44%
0,44%
0,44%

Daň zo stavieb

Daň
za 1m2

Druh stavby
Stavby na bývanie a príslušenstvo
+ zvýšenie za každé ďalšie podlažie
Stavby na poľnohospodársku produkciu
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát
Samostatne stojace garáže
Priemyselné stavby
Stavby na ost. podnikateľskú a zárobkovú činnosť
Ostatné stavby

Daň za psa

0,052 €
0,035 €
0,052 €
0,150 €
0,200 €
0,350 €
0,500 €
0,200 €
Sadzba
dane za
1 psa
5,00 €

POPLATOK ZA ODPADY

Sadzba
dane
za osobu
a rok

Ročný
poplatok za
osobu

0,038 €

13,870 €

(dokončenie zo s. 3)

ktorý odvážame na skládku do Širokej (u nákladov na skládkovanie odpadu dochádza k najvýraznejšiemu nárastu).
Separovaný odpad
Pravidelný zvoz plastov bude v roku 2014 každú druhú stredu v mesiaci, a to v nasledovných termínoch: 8. 1., 12. 2.,
12. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11., 3. 12.
Obecný úrad zabezpečí zvoz elektroodpadu a objemného komunálneho odpadu minimálne 2 x v priebehu roka.
O zberoch bude obecný úrad informovať občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo oznamom na úradnej tabuli.

Šport

O pohár starostu bojovali dva domáce tímy, zvíťazilo mužstvo Firesta

V sobotu 28. decembra 2013
sa v telocvični základnej
školy odohral jubilejný 10.
ročník halového futbalového
turnaja o Pohár starostu obce
Chlebnice.
Turnaja sa zúčastnilo sedem
tímov z dolnej Oravy. Troma
tímami boli zastúpené Chlebnice: Vyšní Koksis, Tumbovci
a Firesta. Za hostí sa zúčastnili tímy z Dlhej nad Oravou,

Istebného, Pribiša a Medzibrodia nad Oravou.
Turnaj sa niesol na vysokej
hráčskej úrovni (podľa väčšiny prítomných doteraz najvyššej).
Diváci sa nemohli sťažovať
na nedostatok pekných kombinácií, individuálnych akcií
či pekných gólov. Po tuhých
a napínavých zápasoch sa do
boja o bronzové medaily do-

stali tímy Pribiša a Istebného.
Prvý polčas bol vyrovnaný,
počas druhého strhli iniciatívu na seba hráči z Pribiša.
Deklasovali svojho súpera
vysokým rozdielom skóre.
Vo finále sa stretli dva chlebnické tímy Firesta a Tumbovci. Zápas bol viac než
vyrovnaný. Po veľmi napínavom priebehu zápas skončil
v riadnom hracom čase 2:2.

Na rad museli prísť pokutové
kopy.
V základných piatich sadách
sa vyznamenali brankári
oboch tímov, za svoj chrbát
pustili iba po jednej strele.
O víťazovi napokon rozhodli
pokutové kopy v štýle „rýchla smrť“. O prvenstvo tímu
Firesta sa postaral prudkou
a presnou strelou jeden z najmladších hráčov turnaja Patrik Strapec.
Vďaka za pomoc pri organizácii turnaja patrí: Obecnému
úradu Chlebnice, sponzorom
z radov miestnych a zahraničných podnikateľov, funkcionárom TJ Tatran Chlebnice,
spoluobčanom, ktorí priložili
ruku k dielu.

Martin Suľa

Futbalisti podávajú dobré výkony

Hasičky sú vo vynikajúcej forme

Po letnej príprave sa futbalisti zapojili do súťažného ročníka
2013/14. Nastúpili štyri družstvá - prípravka, žiaci, dorast,
dospelí.
Naše mladé nádeje si udržiavajú svoj štandard, v štvorčlennej skupine sú na druhom mieste za Tvrdošínom. Žiaci súperia v ťažkej skupine o postup do prvej triedy. Figurujú na
treťom mieste s rovnakým počtom bodov ako prvá Lokca.
Dorastenci začali sezónu v štvrtej lige riadenej SsFZ. Jesenná
časť im nevyšla tak, ako si predstavovali. Čaká ich boj o udržanie sa v lige. Veríme, že chlapci zabojujú a budú rozdávať
radosť z hry ako v predchádzajúcich ročníkoch.
Družstvo dospelých začalo sezónu ako nováčik ll. triedy. Už v
prvých kolách si mužstvo získalo rešpekt súperov a ukázalo,
že sa môže uchádzať o popredné miesta v tabuľke. Po jesennej časti sú na treťom mieste. Bod pred Chlebnicami sú Zákamenné a Zázrivá. Veríme, že v zimnej prestávke naberieme
nové sily, aby sme po jarnej časti boli spokojní s výsledkami
družstiev a potešili našich skvelých fanúšikov.

Minuloročná sezóna sa dobrovoľným hasičom vydarila. V
súťažných disciplínach bojovali naplno a obec reprezentovali, ako sa patrí.
V okresnom kole súťaže dobrovoľných hasičských zborov v
Kraľovanoch súťažili v dvoch disciplínach. Prvou bola štafeta 8 x 50 metrov, druhou požiarny útok s vodou. V mužskej
kategórii chlapci predviedli pekný výkon. Umiestnili sa na
siedmom mieste.
Dievčatá si v kategórii žien vybojovali skvelé prvé miesto.
Postúpili do Regionálnej súťaže dobrovoľných hasičských
zborov, ktoré sa konalo v Novoti. Ani tam sa nedali zahanbiť.
Domov odchádzali s tretím najlepším umiestnením.

Ján Bakoš
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Zo života školy
Dopoludnie
strávené s
policajtom
Dňa 21. novembra prebiehala na našej škole prednáška s príslušníkom polície Tiborom Šándorom.
Zúčastnili sa jej žiaci 7.A,
7.B, 8.A, 8.B a 9. triedy. Témou bola internetová kriminalita.
V závere dopoludnia sa
všetci žiaci premiestnili
do telocvične, kde si zopakovali pravidlá cestnej
premávky, ktoré sa týkali
hlavne chodcov a cyklistov.
Zaujímavé bolo aj záverečné vystúpenie Tibora Šándora, ktorý s ďalšími tromi
hudobníkmi zaspieval známe ľudové piesne. Do programu zapojili aj žiakov.
Mgr. Jarmila Meľová

Tvorivá dielňa
v Ružomberku
Žiaci 9. ročníka sa 24.
októbra pod vedením
triednej učiteľky Mgr. Kantárovej a výchovnej poradkyne Mgr. Domáňovej
zúčastnili na Tvorivej dielni v Liptovskom múzeu v
Ružomberku.
Je pre nás potešiteľné konštatovať, že naši žiaci radi
pracujú a tvoria. Dôkazom
toho sú aj ich výrobky,
ktoré určite spríjemnili
najkrajšie sviatky v roku v
mnohých rodinách.
Návšteva
susedného
okresného mesta bola motivujúca aj v tom smere, že
sa žiaci oboznámili s jeho
zaujímavosťami, spoznali
niektoré významné miesta a budovy a rozšírili si
informácie o možnostiach
štúdia na niektorých stredných školách i následného
štúdia na fakultách Katolíckej univerzity.
Mgr. Natália Domáňová,VP
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Literárna exkurzia
Žiaci 5. ročníka sa 15. októbra zúčastnili tradičnej literárnej exkurzie po regióne Orava. S pani
učiteľkami R. Kadučákovou a M. Kosmelovou navštívili miesta, ktoré boli kedysi dávno srdcu
blízke našim literátom.
Prvé kroky viedli do Hviezdoslavovej horárne pod Babou horou, ktorú v minulosti rád navštevoval a tiež tu tvoril P. O. Hviezdoslav. Ďalšou zastávkou bola Jasenová, kde sa narodil Martin
Kukučín. Žiaci si prezreli rodný dom spisovateľa i jeho sochu v nadživotnej veľkosti, ktorá stojí
neďaleko rodného domu. Artikulárny kostolík v Leštinách žiakov očaril svojou nezvyčajnou
výzdobou. Dozvedeli sa mnoho z histórie, oboznámili sa so
spôsobom života v minulosti a zvykmi, z ktorých mnohé sa
tradujú dodnes.
Na záver si žiaci i vyučujúce spríjemnili deň prehliadkou Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne, kde sa oboznámili so všetkými
oddeleniami a zároveň sa zabavili na detskom oddelení čítaním literatúry podľa vlastného výberu.
Mgr. Renáta Kadučáková

Burza SŠ v Dolnom Kubíne
Centrum PPPaP v Dolnom Kubíne pripravilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne pre žiakov 9. ročníkov burzu informácií o stredných školách. Naši žiaci sa
oboznámili s možnosťami ďalšieho štúdia po skončení ZŠ. Burza sa konala dňa 12. novembra.
Zúčastnilo sa jej 18 žiakov 9. triedy pod vedením triednej učiteľky Márie Kantárovej a výchovnej poradkyne Natálie Domáňovej.
Oslovila všetkých prítomných, pretože bola skutočne dôkladne a zodpovedne pripravená a podala dostatok informácií. Zo zúčastnených škôl možno spomenúť SOŠ Ružomberok, ŠUV Ružomberok, SOŠ Liptovský Hrádok, SOŠ stavebnú Žilina, SOŠ veterinárnu Nitra, SOŠ záhradnícku
Piešťany, SOŠ Banská Bystrica, OA Dolný Kubín, SZŠ Dolný Kubín, SOŠ obchodu a služieb Dolný
Kubín, Spojenú školu Nižná, Súkromné bil. gymnázium D. Kubín a v neposlednom rade firmu
MIBA, ktorá ponúka nielen štúdium, ale aj následné zamestnanie vo vyučených odboroch.
Myslíme si, že burza splnila svoj cieľ a presvedčila budúcich študentov, že možností je nemálo,
len si treba správne vybrať.
Mgr. Natália Domáňová, VP

Týždeň zdravej výživy
V dňoch od 14. 10. do 18.10. 2013 sme sa v našej škole intenzívnejšie poohliadli za zdravím, a
to v Týždni zdravej výživy. Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá
výživa, na ktorú často zabúdame.
Týmto týždňom sme chceli podporiť zdravý životný štýl a bojovať proti obezite u detí. Naším
cieľom bolo oboznámiť sa nielen so spôsobom zdravého stravovania, ale i jeho vplyvom na
zdravie.
Celý týždeň nosili žiaci desiatu, ktorá musela obsahovať zeleninu alebo ovocie. Deti vymenili
biele pečivo za celozrnné, nahradili sladké nápoje čajom. Namiesto sladkostí nosili ovocie alebo cereálnu tyčinku.
V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka, my sme si tento deň pripomenuli v stredu
16. októbra. Žiaci si pred vstupom do tried mohli uhasiť smäd
a dobre sa zasýtiť šťavnatým kúskom jablka.
Súčasťou týždňa bola aj celoškolská výstava. Témy zdravej
výživy žiaci zachytili do zaujímavých projektov, násteniek a
kresieb.
Teší nás, že deti pre svoje zdravie urobili niečo viac. Veríme,
že návyky, ktoré im vštepujeme, sa stanú súčasťou ich života.
Mgr. Michaela Bakošová

Spektrum
Alojz daroval už päťdesiat litrov krvi

Výsledky školského kola olympiády

Na svetový Deň dobrovoľníctva sa v dolnokubínskom Hoteli Park zišli dobrovoľní darcovia krvi z celej Oravy, aby
si od Slovenského Červeného
kríža prebrali Jánskeho plakety. Okrem stovky bronzových prišlo 41 strieborných a
16 zlatých darcov. Osobitné miesto patrilo Anne Púplavovej
z Dolného Kubína, ktorá za 60-násobné darovanie dostala zlatú Jánskeho plaketu. „Krv som darovala prvýkrát ako
dvadsaťročná. Sestra ju potrebovala na operáciu.“ Odvtedy
otvára dvere na hematologicko-transfúznej stanici (HTO)
pravidelne.
Alojz Hudec z Chlebníc urobil rovnaký čin až 101-krát, za čo
ho ocenili diamantovou medailou Jána Kňazovického. „Mal
som dobrého kamaráta Alfonza Móresa. Pre neho som bol
dať krv prvýkrát. Zomrel 25-ročný a vtedy som sa zaťal a povedal si, že pokiaľ budem môcť, krv budem dávať.“

Svoje vedomosti zo slovenského jazyka si žiaci z 8.A, 8.B a 9.
triedy vyskúšali v školskom kole Olympiády zo slovenského
jazyka. Písomná časť olympiády sa konala 19. novembra, 20.
novembra sa konala ústna časť.
Olympiády sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorí preukázali veľmi
dobré vedomosti v slovenskom jazyku. Najviac sa darilo T.
Meľovej z 8.B triedy. Porota pracovala v zložení Mgr. Mária
Zimmermannová a Mgr. Renáta Kadučáková.
Umiestnenie: 1. miesto: T. Meľová, 8. B, 27 bodov, 2. miesto:
A. Stašová, 8. B, 25 bodov, 3. miesto: E. Červeňová, 8. A, 22
bodov. Do okresného kola postúpila T. Meľová. Gratulujeme!
Zúčastnili sa: z 9. triedy J. Mores, M. Stacherová, N. Spišiaková, z 8.A triedy E. Červeňová, A. Salusová, B. Bakošová, S.
Kantárová, z 8.B triedy P. Straka, M. Maxoňová, T. Meľová, A.
Stašová, K. Viglaš
Mgr. Mária Zimmermannová

Exkurzia deviatakov

Martin Pavelek (MY Oravské noviny)

Jasličková pobožnosť
Na Božie narodenie 25. decembra 2013 sa v kostole
Nanebovzatej Panny Márie
konala jasličková pobožnosť.
Na organizácii sa podieľali:
PhDr. Helena Kadučáková,
Chlebnice 221, Jozef Šutta,
Chlebnice 409, Mária Viglášová ml., Chlebnice 419,
Magdaléna Hajdúchová ml.,
Chlebnice 461, Mgr. Elena
Stacherová, Chlebnice 354 a
súbor detí.

V piatok 18. októbra sme my, žiaci deviateho ročníka, pod
vedením triednej pani učiteľky Márie Kantárovej navštívili
Štátny oblastný archív v Dolnom Kubíne. Cieľom exkurzie
bolo dozvedieť sa niečo nové o histórii Oravy a histórii obce
Chlebnice.
V archíve nás privítala pani riaditeľka, od ktorej sme sa dozvedeli mnoho nových informácií, veľmi rada nám odpovedala na naše otázky. Na úvod nám rozprávala o histórii Oravy
a ukázala nám rôzny archívny materiál (spisy, znaky, písma,
pečate). Potom nám porozprávala o histórii Chlebníc a dala
nám študovať archívny materiál našej školy, z ktorého sme
sa dozvedeli predmety, aké sa učili v školskom roku 1929/30
v druhej triede katolíckej ľudovej školy. V minulosti mali žiaci voľné štvrtky, ale museli sa učiť v sobotu. Veľmi zaujímavé
bolo pre nás to, že jeden žiak mal na vysvedčení z výtvarnej
výchovy nedostatočnú.
Mgr. Mária Kantárová, Monika Stacherová

Obec Chlebnice a fanúšikovia zimnej turistiky Vás pozývajú
na 31. ročník Chlebnického okruhu,
ktorý sa uskutoční 8. februára 2014

prezentácia:
registračný poplatok:
občerstvenie:
po absolvovaní okruhu:

od 8.00 v kultúrnom stredisku
dospelí 2 € (privítanie + vlajka + guláš)
teplý čaj, kapustnica v Hrubkovej, guláš v školskej jedálni
veselica v kultúrnom stredisku
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Spomienky na duchovného otca Rudolfa Varhola
Pri príležitosti 15. výročia
úmrtia vdp. Rudolfa Varhola
sa konala v kostole Nanebovzatej Panny Márie svätá
omša. Celebroval ju Mons.
Anton Tyrol. Otca Rudolfa sme si na začiatku svätej
omše pripomenuli takto:
„Chceme si v týchto chvíľach
pripomenúť jedno nám osobitne vzácne kňazské povolanie s vedomím, že rozprávať
o tomto dare i tajomstve zároveň, prináleží predovšetkým tým, ktorým bolo darované – kňazom.
Spomíname si teda dnes na
nášho duchovného otca Rudolfa Varhola. Narodil sa
9. augusta 1919 v Slovenskej
Vsi. Je to obec na úpätí Spišskej Magury, ktorej starobylé
korene siahajú až do 14. storočia.
Pochádzal zo zmiešanej, katolícko – evanjelickej, roľníckej rodiny Jána a Márie. Bol
najstarší zo štyroch detí.
V tejto rodine a iste v nemalej
miere aj pred oltárom a pod
vzácnou sochou Madony z
dielne Majstra Pavla z Levoče
v rímskokatolíckom kostole Obetovania Pána sa formovalo srdce človeka, ktorý
celý svoj život zasvätil službe Bohu vo svojich ľudských
bratoch a sestrách.
Táto služba začínala nadobúdať svoju konkrétnu
podobu, keď sa mladý Rudolf rozhodol prihlásiť do
seminára. No nebolo to také
jednoduché. Cirkevný kánon totiž nedovoľoval vstup
do seminára chlapcom zo
zmiešaných manželstiev. Vtedajší rektor bohosloveckého
seminára na Spišskej Kapitule Mons. ThDr. Štefan Barnáš,
ktorý pochádzal tiež zo Slovenskej Vsi, sa osobne pánu
biskupovi Vojtaššákovi za
Rudolfa zaručil. To mu umožnilo vstup do vytúženého se8

minára a 14. júna 1942 prijíma kňazskú vysviacku z rúk
pána biskupa Vojtaššáka. Duchovný otec Rudolf študoval
teda v blízkosti výnimočných
ľudí. Bol to nielen pán biskup
Vojtaššák, ale aj rektor Mons.
ThDr Štefan Barnáš, ktorý bol
zároveň otcovi Rudolfovi primičným kazateľom.
O sedem rokov neskôr,
25.10.1949, Svätý Otec Pius
XII. vymenoval spomínaného Mons. ThDr. Štefana Barnáša za pomocného biskupa
Spišskej diecézy. Biskupská
vysviacka prebehla bez účasti verejnosti v seminárnej
kaplnke v Spišskej Kapitule.
Svoj úrad mohol vykonávať
len niekoľko mesiacov, pretože ho v júni 1950 internovali a uväznili. Patril k pätici
slovenských biskupov – obetí komunistickej totality, z
ktorých dvaja sú už blahorečení. Biskup Štefan Barnáš je

tými, ktorí ho poznali, považovaný za mučeníka a svätca.
Otec Rudolf, ako mladý kňaz,
vychovávaný veľkými vzormi
sa postupne stáva kaplánom
v Liptovských Sliačoch a následne správcom farnosti na
Lúčkach, v Matejovciach a v
Liptovskom Trnovci, odkiaľ
na veľký piatok, 31. marca
1961, prichádza k nám do
Chlebníc.
Vtedy sme to ešte nevedeli,
ale dnes už vieme, že medzi
nás prišiel v jeho osobe predovšetkým veľký modlitebník. Modlil sa veľa a všade,
kde to bolo len trochu možné. Svojej neteri Anke raz pri
prechádzke, hľadiac z vŕšku
nad Chlebnicami povedal:
„Pozri, koľkých ľudí mi Pán
Boh zveril, za všetkých som
zodpovedný. Ja sa musím
veľa, veľmi veľa modliť... Za
každého z nich!“ Nesmieme
zabudnúť na gazdinku Annu

Gajanovú, ktorá sa o neho s
láskou mnohé roky starala.
A ovocie jeho modlitieb?
Okrem kňazských a rehoľných povolaní a statočnej
viery mnohých farníkov je
tu ešte jedno. Týka sa jeho
samého. Mamička otca Rudolfa, ktorá patrila do evanjelickej cirkvi, dala synovi k
25. výročiu kňazskej vysviacky vzácny dar – vstúpila
do katolíckej cirkvi a pri tejto
slávnostnej svätej omši prijíma prvýkrát Pána Ježiša z rúk
svojho vlastného syna.
Áno, otec Rudolf bol takýto.
Veľmi veľa sa o nás s Bohom
rozprával. A keď sa rozprával
s nami, tak to bolo opäť len o
nás. Ak mu niekto spomenul,
že ho bolí koleno, tak o mesiac sa určite opýtal, či je už to
koleno v poriadku. A pomáhal aj ľuďom v hmotnej núdzi. Keď mladí odchádzali na
štúdia, snažil sa dať im kon-
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Spoločný výlet duchovných.

(pokračovanie zo s. 8)

takt na niekoho spoľahlivého,
v kom mohli nájsť v cudzom
svete oporu a pomoc. Stretnutie s ním vyvolávalo vždy
rodinnú atmosféru a radosť.
Duchovný otec Rudolf mal
rád spoločnosť a s kňazmi
zo susedných farností i s bohoslovcami prežíval úprimné
bratské spoločenstvo. Vdp.
duchovný otec Anton Kováč
z Dlhej nad Oravou spomínal
zážitok jedného letného dňa,
keď sa pri opekaní slaniny
na lúke za Chlebnicami zišla skupinka kňazov. Ako to
on sám hovoril, boli tu vtedy
Alfonz Letanovský zo Sedliackej Dubovej, Rudko Varhol
a Julko Chalupa z Chlebníc,
Adolf Vagner, Jožko Kaučiarik a on z Dlhej nad Oravou.

Slaninka výborne chutila a
keďže bolo slnko ešte dosť
vysoko, na návrh vdp. Jozefa
Kaučiarika sa všetci vybrali
do Malatinej pozrieť spolubrata Martina Pazúrika veď to bolo len cez kopec.
Pred farou sa ale dohodli, že
budú do fary vchádzať po
jednom. Pán farár, ktorý len
zriedka stretol kňaza, sa veľmi potešil, keď vo dverách
uzrel milú návštevu. No keď
o malú chvíľu zaklopal ďalší
a ďalší, na posledného Jozefa
Kaučiarika sa už len obrátil s
otázkou: „Jóóóžko, odkiaľže
vás len toľkých sem čerti doniesli?“
Bol trochu zmätený, kým návštevníci pukali od smiechu.
Ale podľa slov vdp. Antona
Kováča mal predovšetkým

radosť z toľkých prítomných
kňazov i bohoslovcov a spolu
s gazdinou im pripravili poriadnu hostinu.
Nezabudnuteľné je i svedectvo otcovského vzťahu, ktorý mal k svojmu nástupcovi
vdp. Michalovi Hunčagovi,
keď ešte niekoľko rokov bok
po boku spolu slúžili v našej
farnosti.
A keď mu choroba znemožnila aktívnu službu, stále bol
pohostinný a veľmi vďačný za
všetko, až kým si ho Pán času
a večnosti nepovolal k sebe
30. novembra 2003.
On odišiel a my sme tu ostali. Všetci kráčame po cestách
života, ako kedysi učeníci po
zaprášenej ceste do Emauz,
keď sa k nim pripojila tajomná postava, v ktorej potom spoznali Krista. Každý
kňaz je takou tajomnou postavou, ktorá sa k nám pridáva, aby nám otváral písma a
lámal chlieb večného života.
Je len na nás, či dokážeme odložiť sklamanie z očakávaní
tak, ako to urobili emauzskí
a prostredníctvom služby
kňaza sa nám Ježiš stane jedinou, skutočnou istotou nášho
života, presne tak, ako učeníkom z Emauz.
Sv. Otec Benedikt XVI. v liste

napísanom pri príležitosti
otvorenia Roku kňazov 19.
júna 2009 uviedol: „Kňazstvo je láska Ježišovho Srdca“,
zvykol vravieť svätý farár z
Arsu. Toto dojímavé vyjadrenie nás vedie predovšetkým
k tomu, aby sme si s pohnutím a vďačnosťou pripomenuli nesmierny dar, ktorým
sú kňazi nielen pre cirkev, ale
aj pre samotné ľudstvo. Myslím na všetkých tých kňazov,
ktorí veriacim kresťanom a
celému svetu deň čo deň, pokorne predkladajú Kristove
slová a gestá, a tak sa usilujú
pripodobniť sa mu svojimi
myšlienkami, vôľou, cítením
a celým štýlom svojho života.“
Citujúc tieto slová Sv. Otca my
dnes s vďakou myslíme predovšetkým na toho jedného
– na nášho duchovného otca
Rudolfa Varhola. Nech mu je
sám dobrý a svätý Boh odmenou za všetko, čo pre nás urobil.
A prosíme za tých mladých,
ktorým Pán aj v dnešných
časoch adresuje svoje Poď
za mnou!, aby dokázali
ponúknuť svoj život a boli
presvedčení, že na tejto ceste
sa ich ľudská osobnosť plne
realizuje.“

Ing. Mária Viglašová

Koledníci navštívili s Dobrou novinou aj chlebnické domácnosti
Radostná zvesť o narodení
nášho Spasiteľa bola ústrednou myšlienkou, s ktorou v
dňoch 27. až 31. decembra
2013 zaklopali na dvere našich domovov deti z chlebnického eRka.
Išlo o akciu Dobrá novina,
ktorej súčasťou bola verejná
zbierka na podporu núdznych v Afrike. Dobrá vôľa a
chuť pomôcť svojim menej
šťastným vrstovníkom sa u
malých koledníkov znásobovali v každom dome, kde ich
prijali s radosťou a sami sa

pripájali k detskému spevu.
Takto spoločne – deti svojím
spevom i vinšami a rodiny
finančnými darmi podporili
projekty Dobrej noviny zamerané na pomoc chudobným ľuďom s postihnutím v
krajinách východnej Afriky.
Ďakujeme všetkým, malým a
ich rodičom za nadšené koledovanie a rodinám za veľkodušné prijatie i obdarovanie.
Za to, že chceli byť poslami
nádeje pre tých, ktorým nádej nezriedka veľmi chýba.
Ing. Mária Viglašová
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Spoločenská kronika, Servis
Spoločenská rubrika
Narodili sa:
08.10.2013
06.11.2013
17.12.2013
31.12.2013

František Staš
Ema Brunčáková
Martin Osadský
Lukáš Pavolka

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo:
05.10.2013 Jaroslav Kupkár a Marta Sviteková
12.10.2013 Ján Janík a Bc. Anna Martančíková
12.10.2013 Jakub Kukla a Adriána Michalková
19.10.2013 Adrián Prieboj a Bc. Katarína Kulašová
26.10.2013 Pavol Ivan a Kristína Brunčáková
09.11.2013 Ing. Ondrej Sálus a Anna Furjelová
Rozlúčili sme sa:
11.10.2013 Alojz Hudec č. 198
18.10.2013 Františka Ťapajnová č. 151
07.11.2013 Justín Šutta č. 122

Príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Jubilanti
50 rokov
60 rokov
70 rokov
80 rokov

Spišiak Jozef č. 249
Špavor Pavol č. 300
Špavor Peter č. 339
Sojčáková Antónia č. 365
Spišiak Alfonz č. 251
Spišiaková Mária č. 73
Prieboj Justín č. 445
Kyčinová Mária č. 398
Kadučák Alojz č. 306
Ligoš Ján č. 72

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

Polícia upozorňuje chodcov na novinky
v cestnom zákone
Najčastejšou príčinou dopravnej nehody s účasťou chodca je
neoznačený chodec bez reflexných prvkov alebo bez reflexného bezpečnostného odevu. Následkom takejto dopravnej
nehody býva ťažké zranenie s trvalými následkami dokonca aj
smrť samotného chodca.
Na základe týchto skutočností došlo od 1. januára 2014 k
úprave Zákona o cestnej premávke. Podľa nej chodci smú ísť
po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba,
ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku.
To neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po
okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom
športovom vybavení, tie sa môžu pohybovať len v rade za sebou.
Za zníženej viditeľnosti (tma, šero, dážď, sneh, hmla, fujavica)
musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Platí to aj v obci.
Chodcom sa podľa tohto zákona rozumie: účastník cestnej
premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so
zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou
nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach,
korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení,
pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby
so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo
motocykel, alebo vedie zviera.
Chodcovi idúcemu po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti bez reflexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného odevu hrozí sankcia 30 €.
Polícii nejde o ukladanie sankcií chodcom, ktorí nerešpektujú
zákon, ale hlavne o ochranu ich života a zdravia.
Je veľmi dôležité, aby sa táto skutočnosť nepodceňovala, pretože najcennejšie, čo človek môže mať, je jeho život a zdravie.
Dodržiavaním povinnosti zo zákona a správnym prístupom k
prevencii sa bude spoločnosť a hlavne občan cítiť bezpečne,
čo bude mať vplyv na kvalitu nášho života.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
konaného dňa 22. novembra 2013
UZNESENIE č. 21.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Alojza Meľu a Jozefa Šuttu.
UZNESENIE č. 21.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje nasledovný
program rokovania 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a
schválenie programu rokovania
2. Úprava rozpočtu obce Chlebnice na rok 2013
3. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
10

Chlebnice číslo 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Chlebnice
4. Rôzne (žiadosti, návrhy ...)
5. Záver
UZNESENIE č. 21.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2013.
UZNESENIE č. 21.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Chlebnice číslo 1/2013 o nakladaní s
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komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Chlebnice.
UZNESENIE č. 21.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Smernicu č.
1/2013 o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu pri zadávaní zákaziek
na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných
prác a zákaziek na poskytnutie služieb s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, v
súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
UZNESENIE č. 21.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Chlebnice v sume 300 € na nákup novej prístrojovej techniky pre interné oddelenie Dolnooravskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10.
UZNESENIE č. 21.7.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach súhlasí s preklasifikovaním financií pre originálne kompetencie z bežných výdavkov
na kapitálové z dôvodu zakúpenia umývačky riadu v školskej
jedálni a interaktívnej tabule v materskej škole.
UZNESENIE č. 21.8.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie zriadenie inventarizačných komisií, ich predsedov a členov.
UZNESENIE č. 21.9.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje poskytnutie
peňažnej poukážky v hodnote 5,- € pre obyvateľov s vekom
od 65 rokov a s trvalým pobytom v obci Chlebnice, pri príležitosti dňa úcty k starším.

UZNESENIE č. 21.10.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie na rok 2014 z Programu obnovy dediny na financovanie projektu „Výstavbu detského ihriska“,
b.) schvaľuje financovanie vo výške minimálne 5 % z nákladov na realizáciu projektu.
UZNESENIE č. 21.11.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu „Kamerový systém obce Chlebnice“ v oblasti prevencie kriminality pre
rok 2014
b.) schvaľuje financovanie vo výške minimálne 20 % z nákladov na realizáciu projektu.
UZNESENIE č. 21.12.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie správu o výsledku kontroly č. 3/2013 hlavného kontrolóra Obce
Chlebnice zo dňa 22.11.2013.
UZNESENIE č. 21.14.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie Výročnú správu Obce Chlebnice za rok
2012,
b.) berie na vedomie informáciu o pripravovanej spomienkovej svätej omši pri príležitosti 10. výročia úmrtia vdp.
Rudolfa Varhola
c.) berie na vedomie informáciu o prezentácii našej obce pri
vysvätení nového kostola u družobného partnera v Slopniciach,
d.) berie na vedomie informáciu o riešení sociálnej situácie
občana Jozefa Ťapajnu, bytom Chlebnice č. 201.

Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
konaného dňa 13. decembra 2013
UZNESENIE č. 22.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Magdalénu Janíkovú a Jozefa Ťapajnu.
UZNESENIE č. 22.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje nasledovný
program rokovania 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a
schválenie programu rokovania
2. Dotácie na voľnočasové aktivity na rok 2014
3. Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce
Chlebnice na rok 2014
4. Dotácie z rozpočtu obce Chlebnice na rok 2014
5. Rôzne
6. Rozpočet obce Chlebnice na roky 2014 až 2016 a programový rozpočet na roky 2014 až 2016
7. Záver
UZNESENIE č. 22.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje poskytnutie

finančných prostriedkov na podporu pravidelných voľnočasových aktivít osôb vo veku od 5 do 30 rokov s trvalým pobytom
na území obce Chlebnice v sume 1,75 € na osobu a kalendárny
mesiac.
UZNESENIE č. 22.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje pre kalendárny rok 2014 poskytnutie finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území obce Chlebnice vo výške určenej Všeobecne záväzným
nariadenie obce Chlebnice číslo 2/2012.
UZNESENIE č. 22.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje dotácie z rozpočtu Obce Chlebnice na rok 2014 pre:
a) TJ TATRAN Chlebnice, IČO: 22618562, (futbal) 7 000 €
b) DRACO Chlebnice, IČO: 42060249, (fitnes) 2 000 €
c) Peter Kantárik, IČO: 45978913, (deň detského úsmevu)
400 €
d) Miroslav Meľo, IČO: 43511571, (motokros) 300 €
UZNESENIE č. 22.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje finančný prí11

Uznesenia
spevok v sume 200 € pre Jozefa Blahu, bytom Nová Baňa,
Nábrežná 17, na vydanie knižky Stresy.
UZNESENIE č. 22.7.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje dvojročný
prenájom osobného automobilu Škoda Octavia EČ: DK934BC
pre Jozefa Sviteka, bytom Chlebnice č. 34, vo výške 1,20 € na
kalendárny deň.
UZNESENIE č. 22.8.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje zámer predaja prebytočného a
neupotrebiteľného hnuteľného majetku Obce Chlebnice, a to
nákladného motorového vozidla Liaz, EČV: DK808AJ, osobného motorového vozidla Škoda Felícia, EČV: DK149AT a osobného motorového vozidla Lada Niva, EČV: DK152AT.
UZNESENIE č. 22.9.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje zriadenie Komisie pre výstavbu šatní v zložení Peter Šuffák, Chlebnice č.
205, Ján Bakoš, Chlebnice č. 69, Peter Kuľaš, Chlebnice č. 15,
Tomáš Furjel, Chlebnice č. 207 a Ján Bakoš, Chlebnice č. 431.
UZNESENIE č. 22.10.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie informáciu o pripravovanom kultúrnom
podujatí pre seniorov, ktoré sa uskutoční 15.12.2013 v
školskej telocvični,
b.) berie na vedomie list rímskokatolíckych farských úradov
hornej časti dolnokubínskeho dekanátu i vyjadrenie Obce
Dlhá nad Oravou.

UZNESENIE č. 22.11.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) schvaľuje rozpočet obce Chlebnice na rok 2014,
Príjmy SPOLU:
839 958 €
Bežné príjmy:
831 958 €
Kapitálové príjmy:
8 000 €
Finančné operácie príjmové:
0€
Výdavky SPOLU:
839 958 €
Bežné výdavky:
747 814 €
Kapitálové výdavky:
92 144 €
Finančné operácie výdavkové:
0€
HOSPODÁRENIE OBCE:
0€
b.) berie na vedomie viacročný rozpočet obce Chlebnice na
roky 2015 - 2016,
rok
2015
2016
Príjmy SPOLU:
809 438 € 809 238 €
Bežné príjmy:
809 438 € 809 238 €
Kapitálové príjmy:
0€
0€
Finančné operácie príjmové:
0€
0€
Výdavky SPOLU:
809 438 € 809 238 €
Bežné výdavky:
734 638 € 738 288 €
Kapitálové výdavky:
74 800 €
70 950 €
Finančné operácie výdavkové:
0€
0€
c.) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry.

Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
konaného dňa 30. decembra 2013
UZNESENIE č. 23.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Jána Bakanca a Jána Bakoša.
UZNESENIE č. 23.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje nasledovný
program rokovania 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a
schválenie programu rokovania
2. Prejednanie žiadosti TJ TATRAN Chlebnice
3. Úprava rozpočtu obce Chlebnice na rok 2013
4. Rôzne (žiadosti, návrhy ...)
5. Záver
UZNESENIE č. 23.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje zvýšenie dotácie na rok 2013 pre TJ TATRAN Chlebnice o 1 300 €.
UZNESENIE č. 23.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje 3. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2013.
UZNESENIE č. 23.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:

a.) schvaľuje zámer zameniť majetok Obce Chlebnice za majetok Anny Kováčovej, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s §
17, ods. 1) písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia obce
Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Chlebnice a to nasledovne:
pozemok - parcelu C-KN parc. č. 4131/6 ostatné plochy o výmere 52 m2, vo vlastníctve Obce Chlebnice za pozemok –
parcelu C-KN parc. č. 2542/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, vo vlastníctve Anny Kováčovej, bytom
Dlhá nad Oravou č. 48,
b.) poveruje obecný úrad vykonať zverejnenie zámeru obce
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí, v znení neskorších predpisov,
c.) poveruje obecný úrad písomne oboznámiť Annu Kováčovú, bytom Dlhá nad Oravou č. 48, o návrhu riešenia jej žiadosti.
UZNESENIE č. 23.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje plán kontrolnej činnosti na rok 2014 hlavného kontrolóra obce Chlebnice.
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