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Chlebnice hostili AS Trenčín

Udalosťou mesiaca bol zápas druhého kola Slovnaft Cupu. Na ihrisku TJ Tatran Chlebnice privítali domáci hráčov AS Trenčín,
dvojnásobného ligového víťaza. Turnaj bol výnimočný aj pre stredopoliara Trenčanov Adama Brenkusa, rodáka z Dolného
Kubína, ktorý robil svoje prvé futbalové kroky práve na ihrisku v Chlebniciach. Hostia odchádzali z Oravy s výhrou 5:0.

Chlebíček bavil

Spravodajstvo

Najväčšie obecné podujatie má za sebou
ďalší vydarený ročník

Spoločenská rubrika

V dňoch 24. a 25. júna sa konal
13. ročník Chlebnického chlebíčka. Chlebnický chlebíček
sme zahájili v sobotu o 17. hodine slávnostnou svätou omšou
pri kaplnke Fatimskej Panny
Márie. Po skončení omše sme
otvorili výstavu v priestoroch
miestnej školy, ktorá bola v
tomto roku zameraná na kamenárstvo a rezbárstvo. Zároveň
odštartoval aj sobotný kultúrny
program, vystúpila v ňom ľudová hudobná skupina - heligonkári z Krasňan. Sobotu ukončila ľudová veselica na nádvorí
školy. Nedeľná časť začala o 10.
hodine v kostole Nanebovzatej Panny Márie slávnostnou
svätou omšou.
Zúčastnili sa jej nielen obyvatelia Chlebníc oblečení v krásnych
miestnych krojoch, ale aj početná delegácia hostí z partnerskej
poľskej gminy Słopnice, vedená
starostom Adamom Soltysom.

Vitajte medzi nami.

Od 13.30 hodiny prebiehal
na školskom dvore kultúrny
program, ktorý zahájil detský
folklórny súbor z chlebnickej
materskej školy. Po nich nasledovali vystúpenia pozvaných
umelcov a súborov.
Organizátor - obec Chlebnice
ďakuje všetkým spoluorganizátorom, farárovi, miestnemu spevokolu, účinkujúcim i
všetkým, ktorí sa podieľali na

príprave a realizácii tohto krásneho podujatia. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek
a čímkoľvek prispeli k výstave
v miestnej škole i k vydarenému priebehu chlebíčka. Srdečné poďakovanie patrí aj našim
priateľom z družobnej obce
Słopnice, ktorí sa aktívne zapájajú do chlebnických podujatí.
Milan Maxoň

Narodili sa
• Tobias Sojčák
• Nikolas Polčic
Uzatvorili manželstvo
• Vojtech Bažík
a Klaudia Merešová
• Matúš Červeň
a Emília Zápotočná
• Michal Hyross
a Mária Hudecová
• Marek Pavelka
a Monika Čižmárová
• Ing. Ján Červeň
a Mária Ferančíková
Srdečne blahoželáme.

Rozlúčili sme sa:
• Helena Mičáňová
• Benedikt Suľa
• Helena Suľová

Príbuzným vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

Jubilanti - 50
• Blaha Peter
• Mičáň Milan
• Sálus Alojz
• Svitek Peter
Jubilanti - 60 rokov
• Michalková Anna
• Spišiak Štefan
• Suľa Jozef
Jubilanti - 80 rokov
• Hudecová Jana
• Meľová Anna

Všetkým oslávencom srdečne
blahoželáme.

Školský klub bude
dlhšie otvorený

Obec hospodárila s prebytkom
Poslanci schválili záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Chlebnice hospodárili s prebytkom
vo výške 15 930,50 eur. Desať
percent z prebytku v sume 1
593,05 eur poputovalo na tvor2

bu rezervného fondu, zvyšných
14 337,45 eur samospráva previedla na účet rezervného fondu.
Záverečný účet je jeden z hlavných účtovných dokumentov,
ktoré musia samosprávy schvá-

liť do 30. júna s výhradou alebo
bez výhrad, a to podľa toho, ako
obec hospodárila.
Záverečný účet je celkovým
zúčtovaním všetkých príjmov,
výdavkov – bežných aj kapitálových a finančných operácií.

Obecné zastupiteľstvo
schválilo zmenu prevádzky školského klubu. Od 1. septembra
bude deťom k dispozícii ráno od 6.30 h do
7.15 h, v popoludňajších hodinách klub
predĺži svoje fungovanie do 15.30 h. Pôvodné prevádzkové hodiny
sa tak predĺžia ráno o
45 minút a popoludní o
30 minút.

Spravodajstvo

Dedina privítala nového duchovného otca
V nedeľu 2. júla sa v kostole
konala rozlúčková svätá omša
s duchovným otcom vdp. Stanislavom Kaníkom. V našej farnosti pôsobil a staral sa o náš
duchovný život päť rokov.
Nového duchovného PaedDr.
Stanislava Misála sme privítali
5. júla v kostole Nanebovzatej
Panny Márie.
Stanislav Kaník sa 22. júla 2012
oficiálne stal šestnástym duchovným správcom Chlebníc.
Patrí nám pripomenúť si jeho

prínos po stránke duchovnej
i materiálnej. Osobitne, vždy
s láskou vítal v chráme našich
maličkých, neúnavne spovedal.
Učil deti náboženstvo, pripravoval ich na prijatie sviatostí.
Navštevoval starých a chorých
a posilňoval ich na prvé piatky
eucharisticky - Pánom Ježišom.
V značnej miere sa zaslúžil aj o
zveľadenie nášho chrámu. Počas jeho pôsobenia dal vymeniť
strechu kostola. Taktiež dal obnoviť interiér chrámu.

Stanislav Misál

Gazdinká bola moja sestra!
Po víkendovom pobyte v Tatrách v Starom Smokovci sme
sa rozhodli, že pôjdeme na nedeľnú svätú omšu do najbližšieho kostolíka. Výber padol na
Kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci.
Kým manžel išiel zaparkovať
auto, ja som už vystúpila a hľadala v chráme vhodné miesto
na sedenie. Keďže dlhšie neprichádzal, otáčala som sa a
kontrolovala vchod. Zrazu ma
zozadu jedna babka štuchla: „
Koho vyčkávate?“ Ja odpovedám: „Manžel s deťmi by mal
prísť.“
Manžel prišiel a svätá omša sa
začala. Na kázni pán farár povedal: „Viete, ja som Oravec,...“.
Vtom som sa otočila k známej
babke a pýtam sa, odkiaľ majú
pána farára. Tá mi vraví, že sa
volá Mgr. Róbert Tokár a je z
Krivej. No skoro som odpadla. Odpovedám babke: „To je

zo susednej dediny. Ja som z
Chlebníc.“ Ešte som v tej chvíli netušila, ako ma milá babka prekvapí. Ona na to: „Veď
gazdinká bola moja sestra!“ A
tak sme sa s babkou na seba
usmiali a dohodli sa, že sa po
svätej omši stretneme.
Po svätej omši som išla pozdraviť Oravca, pána farára a babka
mi porozprávala pár viet o sebe.
„Volám sa Helena Štefániková
a 1. novembra budem mať 85
rokov. Som kostolníčka v tomto
kostole a aj členka farskej pastoračnej rady. Moja sestra bola
vaša gazdinká - Hanka Gajanová. Narodila sa 2. novembra
1921 a zomrela 13. februára
1999. Bola odo mňa o 15 rokov
staršia.
Bolo nás osem súrodencov a
traja z nich nám ako maličkí
zomreli. Mali sme aj jednu nevlastnú sestru a aj brata.
So zosnulým duchovným otcom

Stanislav Kaník

Duchovný otec počas svätej
omše vo svojej homílii prízvukoval veriacim, aby vždy pamätali na večnosť a večný
život. Všetci boli dojatí. Celú
svätú omšu sprevádzal prekrásny spev chrámového zboru, duchovnému otcovi venovali pieseň aj naše krojované
ženy. Na záver sa mu za jeho
pôsobenie vo farnosti poďakovali predstavitelia obce, starosta Milan Maxoň a Helena Ka-

dučáková. Rozlúčková reč bola
veľmi dojímavá. Po poďakovaní
sa duchovný otec rozlúčil s veriacimi.
Za obetavú službu mu v mene
celej redakcie obecných novín
chceme zo srdca ešte raz poďakovať a vyprosujeme pre neho
Božie požehnanie, veľa zdravia
a síl na jeho ďalšej životnej ceste.

Rudolfom Varholom sa stretli
takto. Sestra robila v nemocnici
v Spišskej Sobote. Tam pracovala aj jedna pôrodná asistentka, ktorá poznala otca Varhola.
On bol v tej dobe v nemocnici
hospitalizovaný. Pôsobil v tom
čase, v roku 1947, ako dočasný správca fary v Matejovciach.
Moja sestra sa nechcela vydá-

vať, tak ju pôrodná asistentka
odporučila do služieb duchovnému otcovi. Gazdinkou sa
stala od roku 1949, keď otec
Rudolf začal pôsobiť v Liptovskom Trnovci.
Sestra Hanka, gazdinká, mala
veľmi rada Chlebnice a aj
Chlebničanov. Cítila sa tam ako
doma. “
Poďakovala som sa pánu farárovi a kostolníčke za milé stretnutie a sľúbila som im, že o rok
im donesiem oravské korbáčiky, aby ma čakali.
Matka Tereza povedala: „Už len
skutočnosť, že nám Boh poslal
do cesty určitú dušu, je známkou, že Boh chce pre ňu niečo
urobiť. Nie je to náhoda, ale
Boží úmysel.“ Verím, že Boh vedel, kam nás poslať do kostola.
Mal s nami plány. Za to mu zo
srdca ďakujem.

Anna Čabajová

Terézia Sárená
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Zo života školy
Koncoročná diskotéka
Po fantastickom karnevale
sa deviataci rozhodli, že na
konci roka urobia koncoročnú diskotéku pre všetkých
žiakov školy. Takáto diskotéka sa mala konať prvýkrát.
Diskotéka bola výborná rozlúčka so školským rokom a
privítaním školských prázdnin. Žiaci sa výborne vytancovali, vybláznili a zasúťažili
si.
Mgr. Martina Mišalová

Moja desiata, zdravá i
veselá

Exkurzia do Benátok
Tento rok sme si s deviatakmi
naplánovali výlet a exkurziu v
jednom - Benátky. Pripravovali
sme sa na ňu skoro dva roky.
Konečne, 8. júna o 21.30 sme
vyrazili, spojili sme sa so školou z Nižnej, aby sme naplnili
autobus. Cesta bola celkom príjemná a hotel, v ktorom sme bývali, bol na veľmi dobrej úrovni.
Prvý deň po 12-hodinovej ceste
sme si urobili voľno a išli sme
na pláž. More bolo celkom teplé
a počasie výborné.
Druhý deň sme mali naplánovaný výlet do Benátok. Trajektom
sme sa odviezli priamo do Benátok a späť. V Benátkach sme
vystúpili na Námestí sv. Marka,
kto chcel, išiel sa pozrieť priamo do Chrámu sv. Marka. Pred
chrámom stáli húfy ľudí, ktoré

sa len zväčšovali. Dóžov palác
sme zbadali podľa stĺpov, na
ktorých sú okrídlené levy a stoja vedľa paláca. Pár metrov ďalej sme videli stĺp na Piazzetta
San Marco, na ktorom sa nachádza drakobijec Svätý Teodor, ten bol patrónom Benátok
pred svätým Marcom. Sochy na
streche priľahlej budovy boli
svedkami hrdinských zápasov.
Dóžov palác a priľahlé väzenie
spája most Ponte dei Sospiri.
Ako ďalšiu pamiatku sme si
pozreli most Ponte dell Accademia, z ktorého je krásny výhľad
na Gran Canal. Benátky sú vraj
špinavé a smrdia. Presvedčili
sme sa, že to vôbec nie je pravda. Ako sa hovorí, kto hľadá,
nájde. My sme hľadali krásu,
históriu a atmosféru. Žiaci sa

poprechádzali po Benátkach,
nakúpili suveníry, pozreli si
gondoly aj s gondoliermi. Bolo
veľmi teplo, preto sme sa po
štyroch hodinách vracali do hotela, aby žiaci mohli ísť na pláž
alebo do hotelového bazéna.
Posledný deň chceli deti ostať
na pláži a užiť si celý deň more.
Vyhoveli sme im a spokojní sme
o piatej podvečer nastúpili do
autobusu a vyrazili na Slovensko. Cesta prebehla opäť veľmi rýchlo. Pre všetkých to bol
úžasný zážitok. Môžeme skonštatovať, že výlet a exkurzia dopadli nad očakávania.
Za pomoc by som chcela poďakovať mamkám, ktoré s nami
absolvovali výlet.

Pri príležitosti Svetového
dňa zdravia (7. 4.) si siedmaci na hodine biológie sami
pripravovali desiatu. Podmienka: zdravá a zároveň veselá. Fantázia dostala zelenú.
Mgr. Miroslava Šimková

Aktivity proti obezite - Túra do Kvačianskej doliny
V rámci prevencie obezity sa
žiaci piateho a šiesteho ročníka
vydali na túru ku Mlynom do
Kvačianskej doliny. Spolu s učiteľmi R. Kadučákovou, P. Babicom a riaditeľkou M. Oklapkovou zažili krásny deň. Cestou sa
naučili mnoho užitočných rád
od nášho turistického sprievodcu Štefana. Naučil ich, ako
sa zakladá oheň v prírode, ako
sa majú správať pri stretnutí s
hadom, čo využili hneď, ako im
4

to vysvetlil. Keď dosiahli cieľ,
napapali sa a zrelaxovali. Doplnili si energiu a vydali sa na
obhliadku Mlynov. Spoznávali,
ako sa v minulosti tvrdo pracovalo na chlieb, ktorým sa dnes
často plytvá.
Po prehliadke sa vydali na spiatočnú cestu. Domov si priniesli
krásne zážitky a hlavne veľa nových vedomostí.
Tadeáš Straka, 6. Trieda

Mgr. Martina Mišalová

Zo života školy
Z poľovníckej kapsy
Nielen do lesa, ale aj do škôlky zavítal poľovník Jozef Pucoven. Porozprával nám veľa
zaujímavostí o lesných zvieratkách, ukázal nám trofeje,
dokonca sme si vyskúšali aj
trúbenie na rohu. Po jeho návšteve už aj malí škôlkari vedia, ako sa správať pri stretnutí s medveďom alebo pri
nájdení malého srnčiatka.
Mgr. Marcela Pucovenová

Rozprávkový MDD

Poskytujeme prvú
pomoc

Pri príležitosti Dňa detí triedne učiteľky Mgr. Kadučáková
a Mgr. Šimková pozvali svojich
žiakov do rozprávkového sveta
na Oravskom hrade. Zaujímavá
prehliadka bola popretkávaná
scénkami z ľudových rozprávok, ktorých názvy žiaci museli zistiť. Naši štvrtáci a šiestaci
ľahko spoznali rozprávku O

Družstvo mladých zdravotníčok z 8. ročníka v zložení Mária Bakošová, Vanesa
Štefková, Andrea Furjelová,
Erika Kantáriková, Eva Meľová a Andrea Ferančíková
súťažili v poskytovaní prvej
pomoci v regionálnom kole,
ktoré sa uskutočnilo 4. mája
v MsKS Dolný Kubín. Súťaže
sa zúčastnilo 19 družstiev.
Naše družstvo dievčat obsadilo pekné 6. miesto.

hlúpej žene či Dlhý nos alebo
Kocúr v čižmách. Za odmenu
získavali farebné Polepetkove
klbká, ktoré sa v závere prehliadky zmenili na sladkú odmenu. Posilnení skvelou pizzou
sme sa s nezabudnuteľnými zážitkami vrátili podvečer domov.
Mgr. Miroslava Šimková

Mgr. Miroslava Šimková

Deň detí
Deň detí sme začali predstavením Psíčkovo pre celú
školu. Po divadle sa žiaci
presunuli na ihrisko. Tam
mali deviataci pripravené
stanovištia so súťažami. Pri
príchode na ihrisko dostal
každý žiak lístok, na ktorý sa
mu zapisovali body zo súťaží.
Žiaci si mohli vybrať stanovištia. Zúčastniť sa museli
každej súťaže, aby nazbierali
čo najviac bodov.
Nakoniec sme body spočítali a vyhrali traja s najvyšším
počtom. Víťazi a všetci zúčastnení boli odmenení sladkými odmenami.
žiačky 9.triedy

Na skok na Skok (2×)
Vysoké Tatry, naše veľhory, sú
vyhľadávané turistami zo Slovenska a zahraničia. Aj naši
žiaci sa rozhodli navštíviť ich
na konci školského roka. Veľký
záujem o turistiku a výlet do
prírody zo strany žiakov urobil
svoje. Do Tatier sme šli dvakrát.
Mladší žiaci zo 4., 5. a 6. ročníka sa vybrali 9. júna, ôsmaci
išli týždeň po nich. Slniečko
sprevádzalo mladšie ročníky.
Vychutnali si prírodu, krásne
výhľady, čaro lesov. Starší žia-

ci si užili kvapky dažďa, ktoré
však nemali žiadny vplyv na ich
skvelú náladu. Pri prechádzke
okolo Štrbského plesa si otestovali svoju kondíciu na stanovištiach s hrazdami a iným
športovým náradím. Nesmelo
chýbať fotografovanie aj napriek dažďu. Všetci boli s výletom spokojní a na spiatočnej
ceste domov spoločne vyberali
výlet na ďalší školský rok.

Stavanie mája
V škôlke sme si postavili
máj. Deti strihali stužky z
krepového papiera a potom
sme ho spoločne vyzdobili.
Zaspievali sme si pesničku:
„Máj, máj máj zelený...“.
M. Furjelová

Mgr. Renáta Kadučáková

Deň slnka
Tretieho mája sme oslavovali Deň slnka. Celý deň sme
spomínali slovo slnko, ktoré
je veľmi dôležité pre náš život. Maľovali sme, vyrábali
sme z papiera, kreslili na asfalt kriedou.
M. Furjelová

Dvojstranu pripravila ZŠ s MŠ
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Uznesenia

Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenia z 20. rokovania OZ (20. apríla 2017)
Uznesenie č. 20-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných
8 poslancov z celkového počtu 9
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Magdaléna
Janíková, Ján Mores
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Meľová, Marta
Hudecová
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Šutta, Ján Adamec
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Mgr. Helenu Meľovú
Uznesenie č. 20-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje nasledovný program rokovania OZ:
3. Predaj majetku obce
4. Kontrola uznesení
5. Štatút Obce Chlebnice
6. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou Chlebnice
7. Rôzne (žiadosti a informácie)
8. Diskusia
9. Záver
Uznesenie č. 20-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach navrhuje odročiť tento bod a navrhuje osloviť právnickú kanceláriu na
vyriešenie špecifického problému pri odpredaji obecného majetku v termíne do 15 dní od konania zastupiteľstva.
Uznesenie č. 20-4: OZ v Chlebniciach berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

Uznesenie č. 20-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach navrhuje do dvoch týždňov doplniť návrhy a zmeny Štatútu Obce Chlebnice obecnému úradu a upravený návrh prejednať na ďalšom OZ.
Uznesenie č. 20-6: OZ v Chlebniciach schvaľuje Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Chlebnice.

Uznesenie č. 20-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje od 1.9.2017 prevádzku školského klubu ráno od 6:30 hod. do
7:15 hod. v popoludňajších hodinách predĺženie prevádzky školského klubu do 15:30 hod. Jedná sa o navýšenie ráno o 45 minút a
popoludní o 30 minút.

Uznesenie č. 20-8: OZ v Chlebniciach schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v
Chlebniciach“ realizovaného v rámci výzvy číslo IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t. j. maximálne 7 783,51 eur;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
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Uznesenie č. 20-9: OZ v Chlebniciach schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov, pre
4 nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na obdobie od
1.5.2017 do 31.1.2018;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkovej
ceny práce zamestnancov.

Uznesenie č. 20-10: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na
mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na
tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkovej
ceny práce zamestnanca.

Uznesenie č. 20-11: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie MF SR na opravu oplotenia futbalového ihriska;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 10 % z celkových
skutočných dosiahnutých výdavkov.
Uznesenie č. 20-12: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rok
2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 25 % z celkových
skutočných dosiahnutých výdavkov.
Uznesenie č. 20-13: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Jozefa Maslíka Chlebnice č. 220 na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych
komunikácií.
Uznesenie č. 20-14: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Františka Ťapajnu Chlebnice č.336 na prerokovanie
Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych komunikácií.

Uznesenie č. 20-15: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Jána Hajdúcha Chlebnice č.461 na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych
komunikácií.

Uznesenie č. 20-16: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Ondreja Ligoša ul. SNP 226/9, Trstená, na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych komunikácií a Komisii finančnej, rozpočtovej, legislatívnej
a správy majetku obce.

Uznesenia
Uznesenie č. 20-17: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Chlebnice za rok 2016.

Uznesenie č. 20-18: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 20-19: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie žiadosť Mgr. Anny Čabajovej, Chlebnice č. 66.
Uznesenie č. 20-20: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie informácie predstaviteľov TJ Tatran Chlebnice. Navrhuje zvolať schôdzu členov TJ Tatran Chlebnice v priebehu mája
2017 a nájsť vhodné riešenie na ďalšie fungovanie klubu.

Uznesenia z 21. rokovania OZ (8. júna 2017)

Uznesenie č. 21-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných
7 poslancov z celkového počtu 9
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Marta Hudecová, Jozef Šutta
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Meľová, Peter
Štefka
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ján Adamec, Mgr. Silvia
Hudecová
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Elenu Černotovú
Uznesenie č. 21-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje nasledovný program rokovania OZ:
3. Kontrola uznesení
4. Štatút Obce Chlebnice
5. Záverečný účet obce Chlebnice za rok 2016
6. Úprava rozpočtu obce na rok 2017
7. Rôzne (žiadosti a informácie)
8. Diskusia
9. Záver

Uznesenie č. 21-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na
vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Peter Štefka požiadal obecné zastupiteľstvo o zrušenie Komisie
výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych komunikácií z dôvodu nerealizovania požiadaviek zo strany obce,
ktoré komisia prerokovávala a predkladala na schválenie obecnému zastupiteľstvu, ktoré ich odsúhlasilo v uzneseniach prípadne
zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 21-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach odvoláva všetkých členov Komisie výstavby, územného plánovania a
údržby, opravy miestnych komunikácií na podnet predsedu komisie Petra Štefku v súlade s rokovacím poriadkom podľa § 15.

Uznesenie č. 21-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Štatút Obce Chlebnice.

Uznesenie č. 21-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad,
b) schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 15 930,50 Eur,
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nasledovne:
- 10 % na tvorbu rezervného fondu obce v sume 1 593,05 Eur,
- zostatok prebytku rozpočtu v sume 14 337,45 Eur previesť na
účet rezervného fondu,
c) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za rok 2016 a
Správu nezávislého audítora za rok 2016.

Uznesenie č. 21-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2017.
Bežné príjmy
1 249 816,00 Bežné výdavky 1 121 146,00
- BP škola
20 207,00 - BV škola
581 527,00
- BP obec
1 229 609,00 - BV obec
539 619,00
Kapit. príjmy
28 685,00 Kapit. výdavky
536 080,00
Príj. fin. operácie 378 725,00 Výd. fin. operácie
0,00
Príjmy spolu
1 657 226,00 Výdavky spolu
1 657 226,00
Uznesenie č. 21-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schválilo úpravu cesty na obecnom zastupiteľstve 28.8.2015 uznesením
6.5. Realizáciu opravy cesty zabezpečí obecný úrad.
Uznesenie č. 21-9: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na základe žiadosti Marcely Frielichovej schvaľuje predĺženie nájmu v
zmysle zmluvy č. 2012/1 na ďalšie dva roky.
Uznesenie č. 21-10: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach odkladá prerokovanie žiadosti na október 2017.

Uznesenie č. 21-11: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie vyhlásenie poslanca Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach Petra Štefku o vzdaní sa odmeny vyplývajúcej z funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach od 1.7.2017.
Uznesenie č. 21-12: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie vyhlásenie poslankyne Obecného zastupiteľstva v
Chlebniciach Martiny Meľovej o vzdaní sa odmeny vyplývajúcej
z funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach od
1.7.2017.
Uznesenie č. 21-13: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie informácie starostu obce.
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Šport

Chlebnický trávnik hostil dvojnásobného ligového víťaza
Futbalová sezóna 2016 - 2017
je už minulosťou. Naše družstvá
sa umiestnili nasledovne: muži
– 9. miesto V. liga, dorast - 10.
miesto IV. liga, žiaci - 3. miesto
IV. liga. Prvé dve družstvá starších žiakov sa neprihlásili do III.
ligy, tak sme využili možnosť
sa prihlásiť. Žiaci budú v novej
súťaži hrávať takzvanú dvojičkovú súťaž MŽ-SŽ, naraz budú
cestovať a všetci si zahrajú trinásť zápasov. Dorastenci budú
pokračovať vo IV. lige. V novej

sezóne nemôžeme uplatniť
striedavý štart, pretože Dlhá
postúpila tiež do IV. ligy. Vlani nám pomohli Lukáš Novák,
Patrik Ťapajna a Marek Mores.
Z dorastu k mužom odchádzajú Ján Adamec a Peter Spišák.
Muži si zahrajú znova V. ligu.
Káder opustili tréner Richard
Bajo, hráči Jagnešák, Kupčulák,
Borek, Michalka (ukončenie
hosťovania), brankár Papiak
prestúpil do klubu Petronell
ASV Rakúsko. Novým tréne-

Chlebnickí bežci sa nestratili
V sobotu 2. júla sa uskutočnil
Žaškovský minimaratón. Na
trati dlhej 10,5 km sa predstavili aj traja naši športovci.
Tento beh bol ich prvý súťažný,
napriek tomu sa im pri medzinárodnej účasti bežcov darilo
veľmi dobre. V kategórii mužov
od 18 do 40 rokov sa Jozef Nákačka umiestnil na 8. mieste,
Pavol Bakoš na 11. a Ján Zuber
na 30. mieste
Behu na Kubínsku hoľu Bencovej desiatky sa zúčastnili štyria bežci. V kategórii
mužov od 19 do 40 rokov reprezentovali Chlebnice Martin
Kulaš, Jozef Špavor a Patrik
Sklárčik. V kategórii juniori od
14 do 18 rokov štartoval Jozef
Nákačka, ktorý sa umiestnil na
1. mieste pred druhým Petrom
Gerátom z Dlhej nad Oravou a
tretím Petrom Rumlom z Dolného Kubína.
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Behu zdravia v Oravskej
Lesnej sa zúčastnil Pavol Bakoš.
Na trati dlhej 13 km sa umiestnil na skvelom 4. mieste.

rom sa stal Jozef Vavrečan, náhradou v bránke za T. Papiaka
je M. Suroviak, nová posila v
útoku je A. Suľa. Pracovné povinnosti robia hlavy bôľ trénerovi v tréningovom procese i
na majstrovských futbalových
zápasoch. Registračiek máme
približne päťdesiat, no niekedy
je problém na súpisku napísať
dvanásť hráčov. Muži na prvý
majstrovský futbalový zápas
na domácom ihrisku nastúpili
6. augusta proti Nižnej. V tejto

sezóne sme mužstvo prihlásili
do Slovnaft Cupu (Slovenský
pohár). Pri žrebovaní 1. kola sa
nám ušiel voľný žreb, v 2. kole
nám žreb pridelil mužstvo z
najvyššej slovenskej súťaže. V
stredu 9. augusta pricestoval
dvojnásobný ligový víťaz AS
Trenčín. Pohárový zápas bol
obrovským zážitkom pre hráčov aj fanúšikov nielen z Chlebníc, ale aj širokého okolia.
Zdeno Nákačka

Futbalový turnaj SR-PL
Začiatkom júna sa na chlebnickom futbalovom ihrisku uskutočnil posledný, štvrtý futbalový turnaj medzi susednými a
družobnými obcami Dlhou nad
Oravou, Chlebnicami a gminami Dobra a Slopnice. Turnaj organizuje každý rok iná dedina,
striedavo v Poľsku a na Slovensku. Tentokrát sa víťazom stal
TJ Tatran Chlebnice.

Country Cross
Výsledky

The Run Slovakia

Štafetový beh The Run Slovakia
je hlavne o ľuďoch a krajine, v
ktorej žijú a chcú ju spoznávať z
pohľadu bežca. Jedným z cieľov
je zapojiť do tohto projektu
čo najviac regionálnych partnerov, obce a mestá, cez ktoré
vedie trasa a takto im umožniť
prezentovať sa, zviditeľniť sa a
ukázať svoje tradície, kultúru,
folklór, pohostinnosť. Štafetová
odovzdávka prebehla v Chlebniciach v skorých ranných hodinách od 2. do 8. hodiny.
Obecný úrad pripravil pre
účastníkov behu malé občerstvenie spolu s prezentačnými
materiálmi.

Hobby Amatér:
1. Benjamin Šluta, 2.
Samuel Slávik, 3. Andrej
Sumega
Ženy:
1. Natália Bučová, 2. Alica
Močáryová, 3. Barbora
Barborová
Veterán:
1. Martin Kužel, 2. Daniel
Jarnot, 3. Milan Niňaj
Hobby profesional:
1. Krzysiek Zieder, 2.
Stančík Marek, 3. Martin

Okapal
Profesional:
1. Ján Strapec, 2. Branislav
Boluš, 3. Marek Vierik
Domáci:
1. Milan Sojčák, 2. Dávid
Svitek, 3. Ján Geloň
Junior:
1. Andrej Janoviak
2. Samo Mesiarik, 3. Andrej
Matuška
85:
1. Tomáš Vanovčan, 2. Erik
Ďurina, 3. Richard Haviar

