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Aj Chlebnice majú svoj Šaštín

Myšlienka vybudovať v obci kaplnku zasvätenú Sedembolestnej Panne Márii tkvela už v srdci nebohému správcovi farnosti vdp.
Rudolfovi Varholovi. Túto myšlienku ďalej podnecoval vdp. Michal Hunčaga. Práve on pre ňu našiel umiestnenie v Dulove. Prvé
črty kaplnky vyšli z ceruzky tunajšieho umelca Martina Polčica. Stavba má svoju symboliku. Strecha je obrazom Matkinho plášťa,
kamenné múry v tvare klenby zase pripomínajú jej spínajúce ruky. Vztýčený dvojkríž na cípe strechy hovorí o národnostnej úcte
k Sedembolestnej.
Výkopové práce sa začali na
jar v roku 2013, prvý stavebný kameň posvätil vdp. Ondrej
Spišák. Pod jeho vedením si
„Dulovci“ vzájomne pomáhali.
Finančne a hmotne dielo podporili aj farníci. To, že Chlebnice
majú svojich odborníkov, sa potvrdilo počas stavania kaplnky.
Sochu Sedembolestnej Panny
Márie zreštauroval ďalší mie-

stny umelec Benedikt Suľa, rám
na zasklenie zmajstroval Milan
Šutta a stavebné práce sa vykonávali vďaka skúsenostiam Petra a Jozefa Ďuroňových.
S povolením diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku dostala
kaplnka 15. septembra duchovný šat. Za účasti farníkov a kňazov pochádzajúcich z obce bola
slávnostne vysvätená. Svätú

omšu celebroval vdp. Ondrej
Spišák, homíliovým slovom veriacich povzbudil don Anton
Červeň. Sedembolestnú prišli
pozdraviť aj páter František
Kantár SVD a vdp. Pavol Kadučák, ktorí pri omši koncelebrovali. Septembrové popoludnie
s Matkou Bolesti rozkvitlo vo
farbách krojov chlebnických
žien i v piesňach mládežnícke-

ho zboru a spevokolu Nanebovzatej Panny Márie. Na Slovensku je najväčšou svätyňou úcty
k Sedembolestnej Panne Márii
bazilika v Šaštíne. Kto nechce
cestovať, môže svoju bolesť
i trápenie zveriť patrónke národa na chlebnickom pútnickom
mieste.
Mgr. Viera Hnilicová

Spravodajstvo, Spoločenská rubrika

Úvodník starostu
Letné mesiace sú už nenávratne za nami a my pomaly dokončujeme rozrobené práce v tomto kalendárnom roku. Ako ste
si iste všimli, začali sa stavebné
práce na rekonštrukcii centra,
o ktorej sme vás už informovali. V tomto roku zrealizujeme
povrchovú úpravu chodníkov,
upravíme okolie kríža v strede
obce, vysadíme dreviny a osadíme mobiliár. Štúdiu návrhu
rekonštrukcie centra vypracoval Ing. Ján Brunčák, projektovú a stavebnú časťou realizuje
firma ARBET s.r.o.

Spoločenská kronika
Dňa 14. augusta sa zástupcovia samosprávy s delegáciami
z Maďarska, Rumunska a Rakúska zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia Dožinky
2016 v družobnej poľskej obci
Slopnice. O dva týždne neskôr
naši predstavitelia cestovali
opäť do poľských Slopníc na
turistický výstup na Mogielicu.

Zamestnanci obce v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi
okrem toho, že spolupracujú
pri všetkých stavebných aktivitách, vykonávajú aj menšie
stavebné úpravy – vybudovali
oporný múr okolo búdky na náradie vedľa cintorína, upravili
odtokové kanále na povrchovú vodu spolu so šachtami vo
viacerých lokalitách, vykonávajú drobné stavebné úpravy
v obecných budovách.

Priaznivci futbalu zaregistrovali prebiehajúce dokončovacie
stavebné práce na budove šatní
v športovom areáli. Budova po
zateplení dostane novú farebnú
úpravu na základe návrhu našich futbalistov.

Vitajte medzi nami!

Uzatvorili manželstvo
• Marián Šroba
a Zuzana Červeňová
• Róbert Janík
a Mgr. Martina Kevešová
• Matej Dobšovič
a Magdaléna Hajdúchová
• Jozef Barláš
a Zuzana Hajdúchová
• Anton Kurčinka
a Erika Štrpková
• František Furjel
a Andrea Polťáková
• Ing. Martin Suľa
a Žaneta Jandurová
• Matej Furjel
a Ivona Benková
• Marek Škvarka
a Mária Janíková
Srdečne blahoželáme!

S príchodom chladnejšieho
počasia bude ustávať aj čulý
pracovný ruch. Postupne sa
presunieme do prostredia vykúrených miestností a budeme
plánovať práce a aktivity na
budúci kalendárny rok. Keďže
ďalšie číslo spravodaja vyjde
až v januári 2017, chcem vám
všetkým popriať veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody ako
aj príjemné prežitie nasledovných dní tohto roka.
Milan Maxoň

Pozvánka
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším obec pozýva seniorov na stretnutie, ktoré sa uskutoční
26. novembra (v sobotu) o 15. h v miestnom kultúrnom stredisku.
Kultúrny program pripravili deti. Pre seniorov vo veku nad 65 rokov je pripravený darček.
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Narodili sa
• Lucia Sárená
• Zuzana Kantárová
• Viktor Poljakov
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Rozlúčili sme sa
• Ludvik Štrpka
• Ján Furjel

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť!

Jubilanti
50rokov
• Červeňová Helena
• Mgr. Hajdúchová Magdaléna
• Hudecová Magdaléna
• Kadučáková Helena
• Sojčák Milan
• Staš Jozef
• Štefka Ján
• Ing. Viglášová Mária
60 rokov
• Bakošová Mária
• Dubská Anna
• Furjel Jozef
• Meľo Jozef
• Pavolková Mária
• Spišiaková Danka
70 rokov
• Černota Ján
• Hajdúchová Anna
• Janík Justín
• Kyčina Ondrej
• Ligošová Mária
• Sviteková Mária
• Ťapajna Jozef
Srdečne blahoželáme a prajeme
veľa zdravia a šťastia!

Zo života obce

Obecná knižnica má čo ponúknuť deťom i dospelým
Obecnú knižnicu sme otvorili
vo februári tohto roka, odvtedy si našla svojich čitateľov.
Zaregistrovalo sa 53 dospelých
a 76 detských čitateľov. Dospelí si požičali približne tristo
kníh, deti okolo 307 publikácií,
o odbornú literatúru prejavilo záujem 49 dospelých a 22
detí. Knižnicu navštívilo zhruba
sedemsto ľudí. Prišli nás po-

zrieť aj deti z materskej školy,
ktorým sme čítali rozprávky, a
žiaci základnej školy, ktorým
sme poskytli informácie o knižnici.
Knižnica je bezplatná a prístupná všetkým obyvateľom aj „neobyvateľom“ Chlebníc. Môžete
ju navštíviť len v stredu od 13.
h do 16. h, v nevyhnutnom prípade a po osobnom dohovore

vieme poskytnúť knižničné
služby aj mimo otváracích hodín. V tejto súvislosti môžete
kontaktovať knihovníčky Katarínu Kožákovú a Annu Karolčekovú. Požičiavame najviac tri
knihy na mesiac, ktoré sa samozrejme dajú predĺžiť. Môžete tak urobiť priamo v knižnici
alebo prostredníctvom e-mailu
kniznica@obecchlebnice.sk.
V prípade, že knihy nevrátite
včas, zaplatíte pokutu 50 centov za knihu. Okrem požičiavania kníh knižnica poskytuje
aj kopírovacie služby, ktorých
cenník je totožný s cenníkom
na obecnom úrade. Ak by chcel
niekto knižnicu finančne podporiť, môže tak urobiť priamo
v knižnici, kde je umiestnená
pokladnička. Peniaze sa využijú
na nákup kníh.
Naším prvoradým cieľom je obnova knižničného fondu. Veľký
príspevok sme dostali od obce,
ktorá nám umožnila nakúpiť
knihy v hodnote osemsto eur.
Tento rok nás finančne podporil
aj Alfonz Pucovan. Okrem toho
sa nám podarilo získať tisíc eur
na nákup kníh cez Fond na podporu umenia, a to projektom
Naučme sa čítať – Doplnenie
knižničného fondu odbornou
a krásnou literatúrou pre deti,
mládež a dospelých. Knihy
z tohto projektu sa nakúpia
v priebehu októbra a novembra.
Knižnica využíva aj medzikniž-

ničnú výpožičnú službu. Počas
prázdnin sme požičali 30 kníh
pre deti do 15 rokov z Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne. Túto aktivitu
plánujeme využívať a najbližšie
by sme chceli požičať knihy pre
mládež a dospelých. K rozšíreniu knižničného fondu môžete
prispieť aj vy, a to darovaním
kníh, nie však starších ako desať rokov (pri niektorých tituloch vieme akceptovať aj staršiu literatúru).
Aktivity knižnice môžete sledovať na Facebooku pod názvom
Obecná knižnica Chlebnice, kde
nájdete informácie o rôznych
kultúrnych podujatiach či knižných novinkách.
Katarína Kožáková

Countrycross láka do Chlebníc čoraz viac ľudí
Siedmy august patril milovníkom terénnych motoriek
a nadšencom countrycrossu.
Opäť sa potvrdila čoraz väčšia popularita tohto podujatia,
odzrkadlilo sa to predovšetkým na rekordnom počte pretekárov, ktorých prišlo až 118.
Z Chlebníc súťažili Milan Sojčák, Peter Janík a Peter Strážnický. Jazdilo sa v kategóriách
Junior, 85, Hobby Amatér, ženy
Hobby Amatér, Hobby Profi, Veterán, Profesionál. Sponzormi

podujatia boli Ritter Sekt Rakúsko, Pavol Prieboj Quattrogas, Urbár Chlebnice, Tomáš
Furjel, Valentín Slušniak- úprava trate, Marek Stančik Brezovica a obec Chlebnice.
Organizátori Miroslav Meľo
a Milan Sojčák ďakujú všetkým
sponzorom, ale aj tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu
akcie.
Martina Meľová
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Zo života školy
Literárna exkurzia
Dňa 11. októbra žiaci 5. ročníka pod vedením učiteľky
R. Kadučákovej navštívili
Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Po
privítaní pani Kazimírovou,
pracovníčkou knižnice, mali
žiaci možnosť prezrieť si
všetky oddelenia knižnice.
Dozvedeli sa zaujímavosti
z histórie knižnice, získali
informácie o pôvode jej budovy a nadobudli poznatky
o autoroch a dielach zhromaždených v knižnici. Po
spoločnej prehliadke sa
všetci usadili v detskom oddelení, kde si čítali knihy
podľa vlastného výberu. Plní
dojmov a v dobrej nálade sa
spoločne vrátili domov.
Mgr. Renáta Kadučáková

Škola zahájila nový rok
Skončilo sa leto a s ním aj prázdniny. Školský rok sme všetci
začali svätou omšou, ktorú odslúžil za všetkých žiakov a pracovníkov školy duchovný otec
Mgr. Stanislav Kaník. Po skončení omše sa žiaci pod vedením
učiteľov presunuli do telocvične, netradičným spôsobom
v spolupráci so šermiarskou
skupinou Dragon v zastúpení
„rytiera“ Jána Janíka sa pasovalo do stavu žiackeho 22 prváčikov. Milým slovom ich privítali
žiaci deviateho ročníka a rytier
im odovzdal listinu, ktorá im
tento deň bude dlho pripomínať. Do školského roka všetkých povzbudili slová riaditeľky školy Moniky Oklapkovej.

Žiakov privítali aj zástupca riaditeľky Karol Pauchly, starosta
Milan Maxoň a predsedníčka
ZRPŠ Margaréta Brunčáková.
Triedni učitelia:
1. roč. Mgr. Mária Meľová
2. roč. Mgr. Mária Sopková
3. roč. Mgr. Júlia Straková
4. roč. Mgr. Miroslava Šimková
5. roč. Mgr. Pavel Babic
6. roč. Mgr. Renáta Kadučáková
7. roč. Mgr. Michaela Smitková
8. roč. Mgr. Mária Kosmelová
9. roč. Mgr. Martina Mišalová
Výchovný poradca:
Mgr. Mária Kantárová
Špeciálny pedagóg:
Mgr. Daniela Sojčáková
Učiteľky AJ/NJ:
Mgr. Anna Punová
Mgr. Mária Zimmermanová
Mgr. Daniela Sojčáková

Hovorme o jedle
V rámci týždňa Hovorme
o jedle, vyhláseného pri
príležitosti Svetového dňa
potravín, sme od 10. do
14. októbra pre žiakov
2. stupňa pripravili rôzne
aktivity s cieľom zamerať
ich pozornosť na využívanie
sezónnych potravín z nášho
regiónu. Mladší žiaci si
z doma dopestovaného ovocia a zeleniny pripravovali
čerstvé šaláty. Starší si osvojili rôzne spôsoby spracovania a uskladnenia ovocia
- sušenie, zaváranie alebo
prípravu jablčného octu.
Školu sme prihlásili do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie a literárnej Prečo jem
slovenské potraviny. Veríme,
že i takýmto spôsobom si žiaci uvedomia výhody našich
potravín pre ľudský organizmus, domácu ekonomiku
a životné prostredie.
Mgr. Miroslava Šimková

Mgr. Daniela Sojčáková

Voľby do Rady školy
Gejza Dusík v tónoch
piesní
Dňa 20. septembra sa žiaci zúčastnili výchovného
koncertu s témou: Gejza
Dusík - hudobný skladateľ
a priekopník slovenskej populárnej hudby a operety.
Tóny jeho piesní zneli v podaní sólistky Národného
divadla v Brne Mgr. art.
Dagmar Žalúdkovej s hudobným a slovným doprovodom Dr. Igora Bergera. V
programe vystúpili aj naši
žiaci, ktorí tancovali aj spievali. Bolo to zábavné a poučné podujatie. Umelcov sme
odmenili dlhým potleskom.
Mgr. Miroslava Šimková
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V dňoch 21. a 26. septembra sa uskutočnili voľby do Rady školy
pri Základnej škole s materskou školou Chlebnice. Novozvolení
a delegovaní členovia rady školy sú:
Adamec Ján - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Hudecová Marta - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Šutta Jozef - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mgr. Kožák Pavol - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Viglašová Mária - zvolený zástupca rodičov ZŠ
Bobáňová Jana - zvolený zástupca rodičov ZŠ
Bačová Alena - zvolený zástupca rodičov ZŠ
Kurčinková Marie - zvolený zástupca rodičov MŠ
Mgr. Sopková Mária - zvolený zástupca pedag. zamestnancov ZŠ
Meľová Daniela - zvolený zástupca pedag. zamestnancov MŠ
Maslíková Mária - zvolený zástupca nepedag. zamestnancov

Za predsedu Rady školy bol zvolený Mgr. Pavol Kožák, za podpredsedu Jana Bobáňová. Rada školy začala pracovať v tomto zložení
na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra.
Novozvoleným členom rady školy blahoželáme a prajeme veľa
úspechov a tvorivých síl pri rozvoji školy.
Mgr. Monika Oklapková

Separujeme použitý
kuchynský olej
Z prednášky, ktorá sa uskutočnila 3. októbra, sa žiaci
dozvedeli, že aj starý kuchynský olej má svoje opätovné využitie. Vyrába sa
z neho biopalivová zložka
do motorovej nafty, ktorá je
ekologickejšia. Žiaci separáciou oleja prispejú k ochrane
životného prostredia a zároveň sú zapojení do súťaže
o rôzne zaujímavé ceny.
Mgr. Miroslava Šimková

Zo života školy, Uznesenia

Poďakovanie sponzorovi
Ako ste si mohli mnohí všimnúť,
trieda materskej školy Lienky
prešla tento rok veľkou premenou. Okrem nového nábytku sa
premaľovali steny, ktoré dostali
pestrú žltú farbu a pribudli na
nej aj postavičky zo známych
kreslených rozprávok. Celá
trieda sa tak premenila na rozprávkovú krajinu.

Touto cestou sa chceme poďakovať Jánovi Bakošovi, ktorý
maľovanie finančne sponzoroval a taktiež zabezpečil maliarov. Aj vďaka tomu sa v triede
budú cítiť deti lepšie a s radosťou budeme spoznávať veci
okolo nás.
Mgr. Marcela Pucovenová

Deň srdca

Tohtoročný Svetový deň srdca pripadol na 29. september.
Pripomenuli sme si, že srdce je
motorom nášho tela. Umožňuje
nám milovať, smiať sa a žiť na-

plno. Stačí urobiť len niekoľko
jednoduchých
pozitívnych
zmien. K nim určite patrí informovanosť, zostavenie si vhodného jedálneho lístka alebo
denná, aspoň 30-minútová fyzická aktivita. Pod vedením učiteľky Daniely Sojčákovej sme
meraním krvného tlaku zisťovali, ako je na tom aj naše srdce.
Mgr. Miroslava Šimková

Peru - štyri strany sveta
Ôsmaci a deviataci si ani tento
rok nenechali ujsť zaujímavý
a náučný vzdelávací program
Svet okolo nás. Dvojica moderátorov ho 11. októbra predstavila v sále MsKS Dolný Kubín. Tentokrát sme na plátnach
projekcie ,,vycestovali“ do juhoamerického Peru. Krajina sa
pýši neuveriteľným kultúrnym,
historickým i prírodným bohatstvom. Nádherné hory, tajomný

svet starých Inkov, vyprahnuté
púšte či dažďové pralesy Amazónie podnietili u žiakov zvedavé otázky, na ktoré v záverečnej
diskusii moderátori - ako členovia expedície - pútavo odpovedali. Veríme, že sa nám podarí
absolvovať aj ďalší pripravovaný vzdelávací cyklus, na ktorý
sme boli už teraz pozvaní.
Mgr. Miroslava Šimková
Pripravila ZŠ s MŠ

Uznesenia z rokovaní
obecného zastupiteľstva
Uznesenia z 15. rokovania OZ (18. augusta 2016)
15-1. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9. Ospravedlnení sú poslanci Peter Kulaš a Marta Hudecová.
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Magdéna
Janíková, Ján Mores
Hlasovanie č. 1: prítomní: 7, za: 7
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Čabajová,
Peter Štefka
Hlasovanie č. 2: prítomní: 7, za: 7
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ján Adamec, Mgr. Silvia Hudecová
Hlasovanie č. 3: prítomní: 7, za: 7
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
Obecného úradu Chlebnice Elenu Černotovú

15-2. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje nasledovný program rokovania:
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2016, ktorým sa
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
5. Spoločný obecný úrad
6. Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia 2015 2023
7. Úprava rozpočtu obce Chlebnice na rok 2016
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, informácie)
9. Záver
Hlasovanie č. 4: prítomní: 7, za: 7
15-3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení z rokovania OZ, konaného dňa 30. 6. 2016.
Hlasovanie č. 5: prítomní: 9, za: 9

OZ v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2016, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Hlasovanie č. 6: prítomní: 9, za: 9

15-4. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného
úradu zo dňa 27.12.2002, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie č.7: prítomní: 9, za: 9

15-5. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie
že Mesto Dolný Kubín nebude s účinnosťou od 01.01.2017
účastníkom Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo
dňa 27.12.2002.
Hlasovanie č. 8: prítomní: 9, za: 9
15-6. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Spoločný
program rozvoja obcí Oravského podhradia 2015 - 2023.
Hlasovanie č. 9: prítomní: 9, za: 8, proti: 1
(Pokračovanie na s. 7)
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Skauting

Skauti táborili pod hviezdami v chlebnickom chotári
Skauting je výchovným hnutím,
ktorého poslaním je prispieť
k plnému rozvoju mladého
človeka. Počas roka pracujeme spravidla v 6 - 8-členných
družinách, ktoré sa stretávajú
každý týždeň. Na skautských
stretkách-družinovkách sa my,
skauti, snažíme napredovať vo
všetkých oblastiach - sociálnej,
intelektuálnej, citovej, charakterovej, telesnej a duchovnej.
Z družín sa skladajú oddiely,
tie spolu tvoria skautský zbor.
Vyvrcholením celoročnej činnosti je skautský tábor, ktorého
sa zúčastnili i skauti a skautky z 10. zboru Trstená, ktorého súčasťou je aj partia detí
z Chlebníc.
Tento rok sme táborili v Chlebniciach. Keďže postaviť celý
tábor je ťažšia a časovo náročnejšia práca, tri dni pred začiatkom tábora sme vyslali na
predvoj - výstavbu tábora skupinu starších členov - roverov,
aby do príchodu účastníkov
stáli všetky základné stavby,
A tak, keď sme všetci spoločne
v sobotu prišli na táborisko,
bolo už takmer všetko hotové, akurát sme sa museli ešte
trošku popasovať so stavaním
podsád, aby sme mohli všetky
deti čo najskôr ubytovať. Pomaly sa zotmelo. Unavení a vyčerpaní sme sa všetci zabalili do
spacákov a konečne si dopriali
vytúžený oddych po náročnom
dni. Jemné vrásky na čele nám
robilo počasie, ktoré už vo večerných hodinách vôbec nebolo
priaznivé. A veruže nám dalo
poriadne zabrať. Verte či nie,
štyri dni nám takmer neustále
pršalo, čo nás samozrejme celkom mrzelo. Niežeby sme sa

nevedeli dostatočne baviť aj
v daždi, no uznajte, že štyri dni
neustáleho lejaku si nemôžu
užiť ani tí najväčší milovníci dažďa. Na piaty deň sme konečne
uzreli lúče slnka a ten moment,
keď sme sa všetci pozreli na
oblohu a zajasali „hurááá“, naozaj stál zato. Odvtedy sa počasie zlepšilo a postupne sme si
mohli naplno užiť aj teplé dni.
Aby ste mali predstavu, ako
taký bežný táborový deň prebieha, v skratke vám ho opíšem.
Začiatok dňa začína presne
tak ako aj doma. Všetci pokojne spia, až zrazu príde čas na
ranný budíček a nikomu sa nechce vstávať. Hneď po budíčku
je rozcvička a po nej nasleduje
hygiena. V kuchyni čakajú chutné raňajky a následne sa píska
na ranný nástup. Povinnosťou
nás všetkých je mať na nástupe

duje organizačná časť nástupu,
kde sa riešia zadeľovanie úloh
na daný deň, pomoc v kuchyni,
práce na táborisku a podobne.
Mávame aj ranné zamyslenia,

Miriam Stašová: Stále sme spievali a hrali na gitarách, neostávali
sme bez gitary, ani keď pršalo. Všimli sme si, že to ostatným liezlo na
nervy, ale... Bol to super tábor, na ktorý len tak nezabudneme.
Simona Spišiaková: Na tábore sa mi najviac páčilo, že sme boli spolu a že som sa naučila nové pesničky.
Július Staš: Naučil som sa viazať nové uzly, ako sa čo stavia, kedy
mám ísť spať, robiť gumipušky, prekonať svoj strach, bojovať s „mečom“, jesť zdravo, osmeľovať sa, prežiť v prírode.
Dávid Laurinec: Najlepšie boli nové hry, naučil som sa rôzne uzly.
Raz ma poriadne vystrašilo šušťanie v tráve počas nočnej stráže.
Erika Janíková: Bolo zážitkom sláviť na tábore svoje narodeniny.
Annamária Janíková: Na nočných strážach sa mi dobre strážilo, na
mojej prvej sme dokonca vyjedali bublaninu. Pamätám si, že sa mi na
jednej stráži chcelo strašne spať, zaspala som na stole a zobudila ma
voda, čo na mňa kvapla z celty.

oblečenú rovnošatu. Súčasťou
ranného nástupu je vztýčenie
národnej vlajky, ktorú skauti zdravia v pozore za spevu
skautskej hymny. Potom nasle-

na ktorých premýšľame nad
hodnotami života. Staráme sa
o čistotu a poriadok, preto sa
chvíľu po nástupe hlási upratovanie a bodovanie podsád.

Celý tábor sprevádza, samozrejme, zaujímavý program.
Tento rok skauti putovali nekonečným vesmírom - objavovali
nové planéty a snažili sa zachrániť vesmír pred nepriateľmi.
V rámci programu sa naučili stavať prístrešky, narábať
s drevom, rozlišovať stopy či
pracovať v tíme. Ako? Predstavte si, že pristanete na neznámej
planéte, musíte zomknúť všetky sily svojho tímu, aby ste odolali náporu útočiacich nepriateľov a po ich prekonaní zistíte,
že ste pristáli na nehostinnej
planéte a musíte postaviť obydlie, ktoré vás uchráni pred nočnou zimou a rannou rosou.
Deň ukončíme večerným nástupom, kde sa znova v rovnošatách spieva národná hymna
a sťahuje sa národná vlajka. Určia sa nočné stráže, ktoré majú
za úlohu strážiť táborisko.
Takisto večery pri táborovom
ohni majú svoje čaro - nekonečné spievanie v sprievode gitary,
bláznivé hry a ten prekrásny
pohľad na hviezdy...
Ešte stále som vás nepresvedčil,
aké úžasné sú skautské tábory?
Ak nie, tak to má svoje odôvodnenie, pretože slová nikdy
dostatočne neopíšu niečo tak
úžasné, človek si to musí zažiť
na vlastnej koži a až potom pochopí pravý zmysel skautingu.
Patrik Majdiš, 10. Zbor Trstená
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Uznesenia

Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva
(Dokončenie zo s. 5)

15-7. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým navyšujú príjmové finančné operácie
na sumu 100 000 € a bežné výdavky na miestne komunikácie na
sumu 84 843 €.
Bežné príjmy................1 095 611 Bežné výdavky..............1 082 343
Kapit. príjmy.........................6 700 Kapit. výdavky..................119 968
Príj. fin. op.........................100 000 Výd. fin. op........................................ 0
Hlasovanie č. 10: prítomní: 9, za: 9
15-8. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na základe žiadosti Rudolfa Staša schvaľuje predĺženie nájmu v zmysle zmluvy
č. 2014/1 na ďalšie dva roky.
Hlasovanie č. 11: prítomní: 9, za: 9

15-9. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje doplnenie
Sadzobníka poplatkov platného od 1.1.2016 schválený obecným
zastupiteľstvom 8.12.2015.
Hlasovanie č. 12: prítomní: 9, za: 9
15-10. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie informácie ohľadom prevádzky obecnej knižnice.

15-11. Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad Chlebnice
vypracovaním a podaním projektu na ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) pre obecnú knižnicu v priebehu
mesiaca september.
Hlasovanie č. 13: prítomní: 9, za: 9

15-12. OZ poveruje Obecný úrad Chlebnice osloviť urbár Pribiš
o zaplatení dohodnutého poplatku za prevoz dreva cez obecné
a poľné komunikácie, ktorý bude použitý na ich opravu.
15-13. OZ poveruje Obecný úrad Chlebnice rokovaním so zhotoviteľom mosta na vyšnom konci za účelom riešenia zistených nedostatkov na zhotovených prácach do 30.8.2016.
Hlasovanie č. 14: prítomní: 9, za: 9

15-14. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie
informácie ohľadom rekonštrukcie chodníka a centra obce Chlebnice.
15-15. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje realizáciu
prác podľa predloženého návrhu podľa dôležitosti ich realizácie.
Hlasovanie č. 15: prítomní: 9, za: 9

Uznesenia zo 16. rokovania OZ (6. októbra 2016)

16-1. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných
6 poslancov z celkového počtu 9
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Mgr. Silvia
Hudecová a Peter Štefka
Hlasovanie č. 1: prítomní: 6, za: 6
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Meľová a Peter
Štefka

Hlasovanie č. 2: prítomní: 6, za: 6
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Silvia Hudecová
a Jozef Šutta
Hlasovanie č. 3: prítomní: 6, za: 6
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Mgr. Helenu Meľovú

16-2. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje nasledovný
program rokovania:
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2016
5. Rôzne (žiadosti, návrhy, informácie)
6. Záver
Hlasovanie č. 4: prítomní: 6, za: 6

16-3. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva zo
dňa 18.8.2016 a konštatuje, že uznesenie č. 15-11 nebolo nerealizované z dôvodu nesplnenia merateľných ukazovateľov na podanie žiadosti na vybraných uchádzačov, uznesenie č. 15-12 prebieha rokovanie s Urbárom Pribiš, uznesenie č. 15-13 rokovanie
so zhotoviteľom mosta ešte nezačaté, uznesenie č. 15-14 splnené.
Hlasovanie č. 5: prítomní: 6, za: 6

16-4. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje 4. úpravu
rozpočtu obce Chlebnice na rok 2016:
Bežné príjmy................1 125 332 Bežné výdavky..............1 112 064
Kapit.........................................6 700 Kapit. výdavky..................119 968
Príj. fin. op.........................100 000 Výd. fin. op........................................ 0
Hlasovanie č. 6: prítomní: 6, za: 6
16-5. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach deleguje do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Chlebnice nasledovných
zástupcov zriaďovateľa školy (Obce Chlebnice): Ján Adamec, Marta Hudecová, Jozef Šutta a Mgr. Pavol Kožák.
Hlasovanie č. 7: prítomní: 6, za: 6

16-6. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje doplatok
normatívu pre Súkromnú Základnú Umeleckú Školu Chlebnice
134 v sume 7 000 eur.
Hlasovanie č. 8: prítomní: 6, za: 6

16-7. Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zorganizovaním posedenia so seniormi a seniorom, ktorí k 31.12.2016 dovŕšia
vek 65 rokov schvaľuje odovzdať darčekovú poukážku na nákup
tovaru v hodnote 5 eur.
Hlasovanie č. 9: prítomní: 5, za: 5
16-8. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje zrealizovanie zákazky Chodník ku škôlke.
Hlasovanie č. 10: prítomní: 5, za: 5
16-9. Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje inštaláciu
kamerového systému v obci, v zmysle vypracovaného projektu.
Hlasovanie č. 11: prítomní: 5, za: 5

www.obecchlebnice.sk
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Šport

Spoločné cvičenie chlebnických a slopnických hasičov
V sobotu 8. októbra sa konalo spoločné hasičské cvičenie, ktoré každoročne organizujú chlebnickí hasiči spolu
s poľskými stražákmi z družobnej obce Slopnice. Na tohtoročnom hasičskom cvičení,
ktoré sa uskutočnilo v poľských
Slopniciach, sa zúčastnili hasič-

ské jednotky z Dolnej Slopnice,
z Hornej Slopnice a z Chlebníc.
Cvičenie pozostávalo z dvoch
častí. V prvej časti boli hasiči
privolaní na hasenie požiaru,
ktorý sa šíril po lesnom poraste.
Na likvidácii ohňa sa podieľali
hasiči na troch hasičských automobiloch. Aj keď celý postup

organizoval slopnický veliteľ,
do zásahu boli aktívne zapojení aj naši mladí hasiči. Druhou
častou cvičenia bola simulácia
automobilovej nehody, pri ktorej bolo úlohou hasičov okrem
vyslobodenia zranených osôb
z havarovaného automobilu

Starší žiaci postúpili do vyššej ligy
V lete sa skončil súťažný ročník
2015/2016 pre futbalové mládežnícke družstvá.
Najlepšie si viedli starší žiaci,
ktorí skončili v 5. lige na prvom
mieste a postúpili do 4. ligy.
V novej skupine sa im veľmi
dobre darí, po jesennej sezóne
sú v tabuľke na krásnom treťom mieste.
Posledný zápas potvrdil ich
kvalitu, na ihrisku súpera vo
8

Vavrečke vyhrali 1:10. Starších
žiakov naďalej trénuje Jozef Šeling, vedúcim mužstva je Tibor
Červeň.
Najväčšiu základňu majú najmladší žiaci prípravky, ktorí dokazujú, že futbal v Chlebniciach
má budúcnosť. Je to skupina
U11, ktorú navštevujú futbalisti
od 6 - 11 rokov. Tam sa deti pripravujú a učia najzákladnejšie
pravidlá futbalu, práci s loptou.

Prípravka hrá systémom turnaja. Po jesennej sezóne skončila
prípravka na 2. mieste v skupine s rovnakými bodmi ako Dolný Kubín. O prípravku sa starajú Peter Štefka a Marek Štrbavý.
Aj naďalej rozširuje svoje rady
a rada medzi sebou privíta nových členov.
Príďte sa zabaviť futbalom
a ukázať svoju šikovnosť. Mládežnícky futbal, ktorý sa or-

aj poskytnutie odbornej zdravotnej pomoci zraneným osobám. Keďže mali znemožnený
prístup k zraneným osobám,
museli použiť hydraulické náradie, ktorým auto rozstrihali.
Organizácia prác si vyžadovala
dôslednú koordináciu hasičov.
Po úspešnom ukončení zásahu
si hasiči vyskúšali prácu s hydraulickým náradím, takouto
technikou náš hasičský zbor
zatiaľ nedisponuje. Po cvičnom
preverení schopností prišlo na
rad spoločné posedenie, pri
ktorom hostiteľom - slopnickým hasičom chlebnickí hasiči vedení Antonom Janíkom,
predsedom DHZ, a Jánom Moresom, veliteľom DHZ, venovali
na pamiatku vyrezávaný obraz
miestneho rezbára s tematikou
tunajšieho regiónu. Zámerom
spoločných cvičení je nielen
previerka pripravenosti hasičov, ale aj vzájomné spoznávanie sa a výmena skúseností
družobných obcí.

ganizuje formou futbalových
prípraviek, pokračuje v žiackej
a dorasteneckej kategórii. Deti
od 6 - 15 rokov, ktoré majú záujem o futbal, sa môžu prihlásiť
celoročne počas tréningov. Futbalový klub TJ Tatran Chlebnice
ponúka deťom možnosť vyskúšať si najobľúbenejší šport na
svete - futbal.
Peter Štefka

