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Chlebničanky vystúpili v Poľsku na dožinkách
s. 3
Komunálne voľby

Futbalisti sú vo forme

Zoznam kandidátov na starostu obce, poslancov
Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach a podrobnosti
o prichádzajúcich komunálnych voľbách

Správa o výkonnosti a výsledkoch futbalistov všetkých
vekových kategórií reprezentujúcich obec v regionálnych
súťažiach

s. 2

s. 3

Aktuálne

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil konanie volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu
15. novembra 2014. Voľby sa budú konať od 7. h do 20. h. v Miestnom osvetovom stredisku.

Kandidáti na starostu obce v Chlebniciach
č.
1.
2.

meno a priezvisko, titul
Ján Bakoš
Milan Maxoň, Ing.

vek
41
46

povolanie
SZČO
starosta obce

trvalý pobyt
Chlebnice č. 69
Chlebnice č. 398

Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach

politická strana
SDKÚ-DS, SIEŤ
KDH

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Meno a priezvisko, titul
Ján Adamec
Alena Bačová
Margaréta Brunčáková
Martina Čabajová
František Hajdúch
Marta Hudecová
Silvia Hudecová, Mgr.
Magdaléna Janíková
Anna Karolčeková
Ladislav Klocháň
Peter Kulaš
Tomáš Maslik
Alojz Meľo
Roman Meľo, Ing.
Ján Mores
Helena Pavolková
Miroslav Smoleň
Daniela Sojčáková, Mgr.
Peter Staš
Peter Štefka
Jozef Šutta

vek
41
39
40
36
54
54
39
45
30
44
26
42
60
33
52
40
42
30
34
33
48

povolanie
robotník
zubný technik
referent
referent
robotník
učiteľka MŠ
ekonómka
účtovníčka
logistika
SZČO
nastavovač CNC strojov
robotník
dôchodca
manažér
robotník
účtovníčka
stavby vedúci
špeciálny pedagóg
robotník
elektrotechnik
referent

trvalý pobyt
Chlebnice č. 330
Chlebnice č. 165
Chlebnice č. 27
Chlebnice č. 395
Chlebnice č. 124
Chlebnice č. 153
Chlebnice č. 487
Chlebnice č. 340
Chlebnice č. 369
Chlebnice č. 472
Chlebnice č. 15
Chlebnice č. 468
Chlebnice č. 426
Chlebnice č. 303
Chlebnice č. 348
Chlebnice č. 179
Chlebnice č. 327
Chlebnice č. 243
Chlebnice č. 252
Chlebnice č. 246
Chlebnice č. 409

politická strana
KDH
SIEŤ, SDKÚ - DS
KDH
SIEŤ, SDKÚ - DS
KDH
KDH
nezávislý kandidát
KDH
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
KDH
Právo a spravodlivosť
KDH
SIEŤ, SDKÚ - DS
KDH
SIEŤ, SDKÚ - DS
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SIEŤ, SDKÚ - DS
SIEŤ, SDKÚ - DS
KDH

Volič je povinný preukázať
sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname
v zozname voličov dostane
volič vo volebnej miestnosti
od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky
obce a dva hlasovacie lístky.
Hlasovací lístok pre voľby
starostu obce a hlasovací
lístok pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na
odovzdanie hlasu vybraným
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kandidátom - zakrúžkovaním
ich poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič
poradové číslo len jedného
kandidáta. Na hlasovacom
lístku pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov,
avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov
má byť vo volebnom obvode
zvolený (údaj je uvedený na
hlasovacom lístku). V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok
pre voľby poslancov obec-

ného zastupiteľstva a jeden
hlasovací lístok pre voľby
starostu obce. Volič hlasuje
tak, že po opustení priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do
volebnej schránky. Voličovi,
ktorý sa neodobral do tohto
priestoru, komisia hlasovanie
neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň
volieb dostaviť do volebnej
miestnosti, môže požiadať
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú
volebnú komisiu (v ktorej
zozname voličov je zapísaný)
o hlasovanie mimo volebnej
miestnosti. V takom prípade

okrsková volebná komisia
vyšle k voličovi dvoch svojich
členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje
tak, aby sa dodržala tajnosť
hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre
telesnú chybu alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať,
má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného
voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za
neho hlasovací lístok podľa
jeho pokynov upravil a vložil
do obálky.

Život v obci

Chlebničania zdolali Mogielicu

Na dožinkách bola zábava

Poslednú prázdninovú nedeľu sa v družobnej obci Słopnice
uskutočnil 16. ročník výstupu na kráľovnú Karpát Mogielicu
(1170 m). Chlebnice reprezentovala Telovýchovná jednota
a zástupca starostu Jozef Šutta. Po takmer dvojhodinovom
výstupe sa v krásnom počasí prihovoril asi dvom tisíckam
turistov starosta Słopníc Adam Šoltýs. Na vrchole sa konala
svätá omša na počesť Sv. Otca Jána Pavla II. ktorý chodil na
Mogielicu na túry. Najmladší turista mal štyri mesiace, najstarší 87 rokov.

Ako každý rok aj v tomto sa delegácia z Chlebníc zúčastnila
dožinkových slávností. Konali sa 15. augusta v partnerskej
obci Słopnice. Na slávnostiach, ktoré organizuje poľská obec
s mestom Limanová, sa už tradične stretávajú zástupcovia
viacerých národností. Tentokrát to boli okrem domácich
poľských hostiteľov aj družobné delegácie z Maďarska, Rumunska, Rakúska a samozrejme zo Slovenska.
Po slávnostnej svätej omši nasledoval v amfiteátri pri obecnom úrade kultúrny program. Vystúpili v ňom domáce folklórne súbory a zahraniční hostia, medzi ktorými boli aj
chlebnické krojované seniorky. Pri spoločnom posedení sa
o veselú náladu starali najmä Pavol Hajdúch a Ján Čabaj. Ich
ozembuch a harmonika si ani na chvíľu neoddýchli.

Ján Bakoš

Futbalistom sa darí
Do jesennej sezóny najlepšie vykročili mladší žiaci. Vyhrali
doposiaľ všetky zápasy v skupine, v ktorej sú družstvá z Habovky, Medzibrodia, Krivej. Vedúcim mužstvom v skupine C
sú Chlebnice s 27 bodmi a skóre 61:13. V tabuľke nasleduje
Krivá, ktorá má 16 bodov. V mužstve rastú mladé a dúfajme,
že aj veľké talenty. Starší žiaci začali v prvej triede naberať
nové skúsenosti. Zatiaľ sa im podarilo vyhrať iba dva zápasy.
Po zimnej prestávke sa snáď mužstvo zdokonalí, starší žiaci
zaberú a zachránia 1. triedu. Najhoršie to je u dorastencov.
Chlapci by mali začať chodiť na tréningy. Družstvo má malý
výber futbalistov. Jarná sezóna ukáže, či si udržia IV. ligu.
Dospelí sú v prvej triede nováčikom. Sú príjemným prekvapením jesennej časti, ktorej zatiaľ jednoznačne kraľujú z prvého miesta. Do konca sezóny chýbajú ešte tri zápasy. Ak si
Chlebničania udržia formu, mohlo by sa im podariť prezimovať v čele tabuľky.
Ján Bakoš

Hasiči cvičili spoločne
V sobotu 4. októbra sa v družobnej poľskej obci Słopnice
uskutočnilo spoločné cvičenie słopnických a chlebnických
dobrovoľných hasičov. Predmetom cvičenia bol hlavne zásah
hasičov v priestoroch miestnej čistiarne odpadových vôd,
ktorý preveril nielen hasičské schopnosti dobrovoľníkov, ale
i zdravotnícku záchranu postihnutých osôb.
Neskôr hasičov zamestnala porucha obecného zásobníka
pitnej vody. Ich úlohou bolo doplniť zásobník vody pomocou
vlastných motorových čerpadiel z nižšie položeného vodného zdroja. Po úspešnom zvládnutí zadaných úloh a záverečnom vyhodnotení cvičenia prebiehala družná výmena skúseností pri občerstvení, ktoré prichystali słopnickí „stražáci“.
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Volebné obdobie 2010 - 2014

Najdôležitejšie investície a akcie
Štyri roky uplynuli, končí sa
volebné obdobie súčasného
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Aj keď
od jesene 2011 vychádza
Chlebnický spravodaj, ktorý
obyvateľov štyrikrát v roku
informuje o aktivitách a dianí v obci, poohliadnime sa a v
skratke si pripomeňme to, čo
sa obci za uplynulé štvorročné obdobie podarilo urobiť.

Investičné aktivity

Najväčšou investíciou bola
výstavba mosta na vyšnom
konci v sume 145 350 eur.
Obec skolaudovala most a
zaradila do svojho majetku v
roku 2013.
Ďalšou, ešte rozrobenou investičnou akciou, sú šatne v
športovom areáli. V rokoch
2013 a 2014 sa tam preinvestovalo 89 500 eur. Na šatniach
treba ešte dorobiť vnútorné
horné podlažie, vonkajšie fasády a terénne úpravy okolo
budovy.
Výraznými zmenami prechádza za posledné roky aj
miestny cintorín. Začalo sa s
terénnymi úpravami v hornej
časti cintorína, vybudoval sa
nový širší chodník s kovovým
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oplotením. Pod cintorínom
obec upravila prístupovú komunikáciu. Doteraz obec preinvestovala na cintoríne 26
300 eur.
Obec opravuje a zveľaďuje
svoje budovy. Zateplila polo-

vicu školskej bytovky, na druhej bytovke vymenila staré
okná a vchodové dvere, v budove obecného úradu a hasičskej zbrojnice upravila nielen
kancelárie, ale aj priestory
hasičov. Pripravuje projekto-

vú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Zrekonštruovala detské ihrisko pri škole za 15 409 eur,
vybudovala parkovisko pod
farou za 6 200 eur, opravila
viaceré miestne komunikácie.
Postupné zmeny sa dejú aj
pri nakladaní s odpadmi. Zatiaľ sa Chlebniciam nepodarilo z financií zo štátnych a
európskych fondov vybudovať zberný dvor, preto si ho
postupne budujú z vlastných
prostriedkov. Deje sa to pomaly, pretože väčšinu vyzbieraných poplatkov zhltne
odvoz a likvidácia odpadov.
Keďže obec nechce ísť cestou
zvyšovania poplatkov, úspora
financií je možná len zlepšením triedenia, teda separácie
odpadu.

Volebné obdobie 2010 - 2014

samosprávy za uplynulé štyri roky

Kultúrne, športové
a spoločenské aktivity
Chlebnice žijú aj tradičnými
obľúbenými kultúrno-spoločenskými
podujatiami.
Vo februári sa uskutočnil
31. ročník Chlebnického
okruhu.
Chlebnický chlebíček sa v
tomto roku organizoval už po
desiatykrát.
V spolupráci so seniormi
obec organizuje nové podujatie, Páračky. Pravidelne sa
konajú aj ďalšie akcie, Deň
detského úsmevu, motokros,
športové turnaje. Veľmi živá
a srdečná je medzinárodná spolupráca s družobným
poľským partnerom, gminou
Słopnice.
Najväčším športovým počinom v Chlebniciach je zno-

vuobnovenie činnosti futbalového klubu TJ Tatran
Chlebnice. Futbalisti žnú slávu na domácom trávniku i na
súperových ihriskách. Obec
podporila ich chuť a snahu
výstavbou nových šatní a so-

ciálnych zariadení.
Poďakovanie patrí všetkým
aktívnym obyvateľom i deviatim poslancom obecného zastupiteľstva - Jánovi
Bakancovi, Jánovi Bakošovi,
Margaréte Brunčákovej, Ma-

gdaléne Janíkovej, Alojzovi
Meľovi, Ondrejovi Mičáňovi,
Petrovi Šuffákovi, Jozefovi
Šuttovi a Jozefovi Ťapajnovi
za svedomito a poctivo vykonanú prácu v prospech obce v
rokoch 2010 až 2014.
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Zo života školy

Otvorenie školského roku

September je už tradične
spojený so začiatkom školského roka. Druhého septembra sa opäť zišli žiaci so svojimi učiteľmi a spolužiakmi.
Medzi nimi sa objavili aj nové
tváričky so zvedavými očkami, patrili prváčikom. Bolo
ich sedemnásť. Po slávnostnej svätej omši sa všetci zišli
v telocvični na slávnostnom
otvorení
školského roku
2014/2015.
Riaditeľka privítala prítomných a predstavila dve nové
pani učiteľky - Mgr. Máriu
Meľovú a Mgr. Tatianu Zvolenčákovú.
Škola pripravila v tomto školskom roku prvýkrát pre prváčikov netradičné privítanie. V

spolupráci so šermiarskou
skupinou Dragon, zastúpenou „rytierom“ Jánom Janíkom a dvomi dvornými dámami bol každý nový žiačik
pasovaný za prváka a dostal
malý darček od deviatakov.
Trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. A
8. B
9. A
9. B
Špeciálna trieda

Svedkami slávnostného privítania prvákov boli okrem
učiteľov, spolužiakov a rodičov aj metodička Spoločného
školského úradu Mgr. Emília
Jurčíková, riaditeľka Mgr.
Monika Oklapková, starosta
Ing. Milan Maxoň, vdp. Mgr.
Stanislav Kaník, predsedníčka ZRPŠ Margaréta Brunčáková, predsedníčka Školskej
rady Silvia Hudecová, zástupkyňa MŠ Magdaléna Furjelová a zástupca ZŠ PaeDr. Karol Pauchly, ktorý otvorenie
školského roku uvádzal. Deviataci im odovzdali kytice
kvetov.
Po slávnostnom otvorení
školského roku sa žiaci so
svojimi triednymi učiteľmi
rozišli do tried.
Mgr. Mária Zimmermannová

Triedny učiteľ
Mgr. Mária Meľová
Mgr. Elena Stacherová
Mgr. Mária Sopková
Mgr. Jarmila Meľová
Mgr. Michaela Bakošová
Mgr. Mária Kosmelová
Mgr. Martina Mišalová
Mgr. Pavel Babic
Mgr. Miroslava Šimková
Mgr. Mária Zimmermannová
Mgr. Renáta Kadučáková
Mgr. Daniela Sojčáková

Projekt Školské
ovocie
Začiatkom októbra sa bude
v škole realizovať projekt
Školské ovocie. Žiaci dostanú jedenkrát týždenne
ovocie s ovocnou šťavou.
Projektom chce škola podporiť zdravý štýl u detí a
zvýšiť konzumáciu ovocia.
Je totiž zdrojom vitamínov,
ktoré sú dôležité pre zdravý vývoj ľudského organizmu.
Mgr. Terézia Sárená

Zber papiera
Základná škola s materskou školou v Chlebniciach
vyhlasuje Zber papiera.
Zbiera sa pevne zviazaný
papier - noviny, časopisy,
telefónne zoznamy, kancelárske papiere bez spiniek,
knihy bez tvrdých obalov.
Miesto na prevzatie papiera sa nachádza na obvyklom mieste pri kotolni
školy.
Papier môžete priniesť
aj ráno pred vyučovaním.
Zber potrvá až do júna
2015.
Najšikovnejší žiaci budú
opäť odmenení.
Mgr. Michaela Bakošová

Erko Chlebnice
V Chlebniciach sa opäť aj v tomto školskom roku rozbiehajú činnosti Erka. Animátori sa pravidelne stretávajú a plánujú program pre deti na víkendy a prázdniny. Počas roka
budú pod farou bývať stretká po ročníkoch. Všetky deti sú
na stretkách vítané. Spoločne sa na nich zabávame a učíme novým veciam z kresťanského života. Taktiež tvoríme.
Okrem stretiek nás čaká mnoho rôznych akcií, na ktoré sa
tešíme.
Rozpis stretiek na rok 2014/15:
1. - 2. ročník Lenka Brunčáková, Milena Ťapajnová,
		 Darina Bakošová
3. ročník Evka Viglašová, Helena Spišáková
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4. ročník Simonka Stašová, Monika Stacherova,
		 Denisa Bakošová
5. ročník Majka Štefková, Adriana Hudecová,
		 Nikola Spišiaková
6. ročník Monika Pucovenová, Klaudia Koleničová,
		 Andrea Spišáková
7. ročník Jakub Spišák, Renáta Špavorová,
		 Júlia Smoleňová
8. - 9. ročník bude mávať spoločné stretnutia v piatky
		 alebo v soboty s pestrým programom.
Na všetky spoločné stretnutia sa tešia animátori.

Jakub Spišiak

Zo života školy
Krúžky pre žiakov

Nové učiteľky v škole

Aj v tomto školskom roku
škola ponúka mnoho záujmových krúžkov. Krúžok
Angličtina hrou povedie
Mgr. Michaela Bakošová.
Športovým hrám sa venuje Mgr. Pavel Babic. Mgr.
Mária Kantárová ponúka
Vybíjanú pre dievčatá.
Športovo-turistické krúžky povedú Mgr. Jarmila
Meľová a Mgr. Mária Meľová. Tvorivú dielňu pre
šikovných žiakov vedie
Mgr. Tatiana Zvolenčáková. Pani učiteľka Mgr. Miroslava Šimková povedie
krúžky Chémia okolo nás
a Zdravotnícky krúžok.
Záujmový útvar Počítače
ponúka Mgr. Mária Sopková. Biblický krúžok povedie Ing. Mária Viglášová.
Folklórny krúžok ponúka
pani Helena Suľová, Tanečný krúžok vedie Mgr. Elena
Stacherová.

V školskom roku 2014/2015
pribudli v škole nové posily, pani učiteľky Mgr. Mária
Meľová a Mgr. Tatiana Zvolenčáková. Spravili sme s nimi
rozhovor.
Kedy a kde ste sa narodili?
Odkiaľ pochádzate?
p. uč. Zvolenčáková: Narodila som sa v auguste, v Dolnom
Kubíne. Tam som bývala až
do roku 1994. Momentálne
bývam v Dolnej Lehote.
p. uč. Meľová: Narodila som
sa v septembri, v Dolnom Kubíne. Bývam v Chlebniciach.
Kde ste navštevovali základnú, strednú a vysokú
školu? Aký odbor ste študovali?
p. uč. Zvolenčáková: Základnú školu som navštevovala
v Dolnom Kubíne. Strednú a

vysokú školu som študovala
v Ružomberku. Mám vyštudovaný odbor všeobecnovzdelávacích predmetov na
Filozofickej Fakulte v Ružomberku, aprobáciu výtvarná
výchova a náboženská výchova.
p. uč. Meľová: Základnú školu som navštevovala v Chlebniciach. Na strednú školu
som chodila do Turčianskych
Teplíc- pedagogickú a sociálnu akadémiu. Vysokú školu
som navštevovala na UMB v
Banskej Bystrici- učiteľstvo 1.
stupňa.
Čo vás viedlo k profesii učiteľky?
p. uč. Zvolenčáková: Pochádzam z učiteľskej rodiny,
takže prvé „inšpirácie“ pochádzajú práve od nich.

p. uč. Meľová: Už ako malé
dievča som sa chodila starať
o susedove deti. Kočíkovala
som ich alebo strážila, keď
ich rodičia mali prácu. A išlo
to postupne. Prispelo k tomu
najviac štúdium na strednej
škole v Turčianskych Tepliciach, kde boli výborní pedagógovia a vychovávateľky. Práve
oni mi dali to pravé povzbudenie pre ďalšie smerovanie
a výber životného povolania.
Na ktorej škole ste začali
prvýkrát pracovať ako učiteľka?
p. uč. Zvolenčáková: Začínala som v ZUŠ Námestovo ako
učiteľka výtvarného odboru
v Rabči.
p. uč. Meľová: Pracovala som
v Oravskom Podzámku.

Vo štvrtok 18. septembra prijala pozvanie do školy bývalá
žiačka Ivana Furjelová, ktorá
v súčasnosti študuje na vysokej škole. Po krátkom privítaní sa Ivanka sama predstavila

deťom a porozprávala im o
svojich prvých poviedkach a
románoch, ktoré napísala.
Beseda bola veľmi pútavá a
humorná. Hovorila o svojich
zážitkoch zo školy, o obľúbe-

ných spisovateľoch, ako sa
dostala k písaniu a čo nové
plánuje napísať. Ku koncu odpovedala na zaujímavé otázky detí.

Mgr. Terézia Sárená

Školský klub detí
ZŠ s MŠ v Chlebniciach
otvára Školský klub detí.
Klub bude fungovať od 1.
novembra 2014. Každý
záujemca si môže vyzdvihnúť prihlášku u triedneho
učiteľa svojho dieťaťa.

Mgr. Terézia Sárená

Stretnutie s mladou „spisovateľkou“ Ivanou Furjelovou

Mgr. Martina Mišalová

Mgr. Terézia Sárená

Jedáleň pre verejnosť
Školská jedáleň ponúka
svoje služby nielen žiakom
a zamestnancom základnej školy, ale aj cudzím
stravníkom. Prihlásiť na
obed sa môžete v školskej
jedálni, priamo u vedúcej
jedálne Lenky Hajdúchovej. Cena za denné menu je
2, 47 eur.
Mgr. Terézia Sárená

Dvojstranu pripravila ZŠ
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Uznesenia, Spoločenská rubrika

Uznesenia

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Chlebniciach, konaného dňa 13. augusta 2014
UZNESENIE č. 27.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Jána Bakoša a Alojza Meľu.
UZNESENIE č. 27.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 27.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje 3. úpravu
rozpočtu obce Chlebnice na rok 2014.

UZNESENIE č. 27.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Chlebnice číslo 1/2014 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody.
UZNESENIE č. 27.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) určuje 1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí
b.) určuje 9 poslancov obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie
c.) určuje rozsah výkonu funkcie starostu - plný úväzok na
celé nasledujúce funkčné obdobie

UZNESENIE č. 27.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje členstvo
Obce Chlebnice v združení obcí s názvom Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí.

UZNESENIE č. 27.7.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie informácie o pripravovaných a realizovaných prácach v obci Chlebnice: výstavba chodníka v
obci Chlebnice smerom na vyšný koniec v miestnej časti
Šoltýstvo, zhotovenie kovového oplotenia na cintoríne,
oprava miestnych komunikácií poškodených povodňou,
dopravné značenie križovatiek,
b.) berie na vedomie informácie o prebiehajúcich a uskutočnených prácach realizovaných obcou pri nakladaní s
komunálnym odpadom a pri vypracovaní Programu odpadového hospodárstva Obce Chlebnice na roky 20112015,
c.) berie na vedomie informácie o prípravách na nasledujúce podujatia u družobného partnera v Slopniciach.

Spoločenská rubrika
Narodili sa:

Tereza Ivanová
Sebastián Ďuroň
Maroš Stachera

Vitajte medzi nami.

Laura Čabajová
Matúš Špavor
Martin Červeň

Uzavreli manželstvo:

Matej Kadučák a Andrea Bohúňová
Ing. Andrej Freňák a Mgr. Martina Potocká
Tomáš Svitek a Silvia Mičáňová
Ondrej Hajdúch a Jana Števuliaková
Jozef Strážnický a Jana Capuliaková
Roman Staš a Dominika Šurinová
Ľuboš Goga a Mária Ťapajnová
Jozef Špavor a Marta Červeňová
Blahoželáme!

Rozlúčili sme sa:
Čabajová Helena
Šnapko Jozef
Kadučák Rudolf
Puňák Ondrej

Ligošová Anna
Sojčák Marcel
Prochádzková Monika
Hajdúch Ondrej

Príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Jubilanti - 50 rokov
Hakáčová Eva
Červeň Pavol
Gerátová Terézia

Moresová Elena
Bartošová Anna

Jubilanti - 60 rokov
Spišiak Ján

Jubilanti - 70 rokov
Mičáňová Helena

Šutta Anton

Hudecová Terézia

Janíková Ľudmila

Jubilanti - 80 rokov
Jubilanti - 90 rokov
Pavnica Jozef

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