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Pätnásť rokov spolupráce Chlebnice – Slopnice

V piatok 13. októbra sme vo večerných hodinách privítali v kultúrnom dome delegáciu družobnej obce Slopnice. Tá si pre nás pripravila tradičné poľské špeciality.
Večer sa niesol v znamení priateľských rozhovorov a dobrej nálady. Posedenia sa zúčastnili poľskí i slovenskí hostia, ktorí stáli za
zrodom vzájomnej spolupráce a taktiež tí, ktorí sa podieľajú aj na
jej súčasnom zveľaďovaní. V sobotu sme poľským hosťom predstavili krásy oravskej a liptovskej krajiny. V nedeľu sme sa v kostole

Nanebovzatej Panny Márie spoločne zúčastnili slávnostnej svätej
omše na počesť 15. ročného výročia spolupráce Chlebníc a Slopníc. Po svätej omši sa hostia presunuli do školskej jedálne na slávnostný obed, pri ktorom sa starostovia oboch obcí Milan Maxoň
i Adam Šoltys poďakovali všetkým za zrod i následný rozvoj medzinárodnej spolupráce.
Milan Maxoň

Spravodajstvo

Hasiči zasahovali, našťastie
len cvične

Voľby do VÚC 2017
Ako volili Chlebničania
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby predsedu ŽSK

Výsledky pre voľby predsedu Žilinského
samosprávneho kraja
Kandidát
Juraj Blanár
Peter Cibulka
Kristián Hoffmann
Erika Jurinová
Anton Martvoň
Ján Mikolaj
Marián Murín
Stanislav Pirošík
Peter Sagan

1 249
388
388
383
383

hlasy v obci

hlasy v kraji

18
3
299
16
26
1
20

55 931
2 921
615
82 034
6 615
5 010
19 425
946
14 323

Výsledky pre voľby poslancov do zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja
Kandidát

Ing. Milada Antalová
Mgr. Karol Bednár
PhDr. Ján Beňuš
PaedDr. Ľubomír Bláha
Ján Briestenský
Mgr. Martin Ferančík
Ing. Pavol Heško
Peter Jonák
Ing. Ján Jurčo
Ing. Milan Klempai
Mgr. Jana Kožuchová
Zdenko Kubáň
Vladimír Kuteš
PhDr. Michal Lavrík
Jozef Maťašák
JUDr. Matúš Mních
PhDr. Miriam Mokošová
Ing. Ján Prílepok
MUDr. Ján Sedliak
Michal Smolka
PhDr. Jozef Šimek
Ing. Ján Šimún
Kvetoslava Zelinová
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hlasy v obci hlasy v okrese
49
45
92
53
20
43
22
100
19
5
7
191
33
9
6
21
5
78
61
74
20
72
15

2 167
652
2 283
2 402
976
702
1 056
1 856
454
208
217
2 405
885
1 074
215
2 161
267
3 284
1 631
2 226
1 280
2 281
270

Ako sa už stalo tradíciou aj v
tomto roku sa stretli chlebnickí hasiči a slopnickí stražáci na
spoločnom cvičení.
Tohtoročné hasičské cvičenie
sa konalo v sobotu 23. septembra v Chlebniciach. Okrem
našich hasičov sa na ňom zúčastnili i stražáci z Dolných a
Horných Slopníc.
Keďže počasie bolo nepriaznivé a neustále pršalo, zdalo sa,
že cvičenie, ktoré bolo naplánované v neprístupnom horskom
teréne, bude zrušené. Po malom prejazde okolitými kopanicami sa cvičenie predsa len
podarilo zrealizovať a hasiči
boli privolaní na hasenie požiaru, ktorý sa šíril suchým trávnatým porastom v lokalite Prípor.
Na likvidácii sa podieľali hasiči
na automobiloch a aj keď celý
postup organizoval slopnický
veliteľ, do zásahu boli aktívne zapojení všetci. Pri zásahu
nechýbala ani záchrana života
osoby zasiahnutej požiarom.
Hasiči mali možnosť overiť a

precvičiť si prvú pomoc, ktorá
je pri zásahu veľmi dôležitá. Na
priebeh akcie dohliadali okrem
starostov oboch obcí Adama
Šoltysa a Milana Maxoňa aj
starší, odborne zdatnejší členovia hasičských zborov, ktorí sa
podieľali aj na hodnotení vykonaného zásahu.
Po náročnom dni patril večer
zaslúženému oddychu a priateľskému posedeniu pri guláši.
Od dobrovoľných hasičov zo
Slopníc dostali Chlebničania
ako pozornosť lanovačku.
Nasledujúci deň, v nedeľu, sa
slávnostne oblečení hasiči so
svojimi zástavami zúčastnili
svätej omše v kostole Nanebovzatej Panny Márie, kde sa
k nim po slovensky i poľsky
prihovoril duchovný otec Stanislav Misál.
Hlavným cieľom takýchto návštev a spoločných cvičení je tímová spolupráca pri používaní
zásahového vybavenia a výmena skúseností pri zásahoch a
záchranných operáciách.

Spravodajstvo

Rozhovor s novým duchovným otcom
Tento rok sa udiali zmeny vo farnosti. Duchovného otca Stanislava Kaníka, momentálne pôsobiaceho v Podbieli, vystriedal
farár Stanislav Misál, ktorý prišiel z Východnej. Poprosili sme
ho o rozhovor.
Kedy a kde ste sa narodili?
Narodil som sa v piatok 28.
mája v Poprade. Bolo to v roku,
keď sa vtedajšie Československo stalo majstrom sveta v hokeji a majstrom Európy vo futbale.
Z akej rodiny pochádzate?
Pochádzam z kresťanskej rodiny, v ktorej bola snaha vyznávať
to, v čo sa verilo. Popri viere v
Boha, všimol som si, že v rodine
bola prítomná úcta k správcovi
Božích tajomstiev, teda ku kňazovi. Toto mi neskôr, len pred
rokom či dvoma, v neformálmom rozhovore potvrdil jeden
človek.
Čo ste vyštudovali?
V rodisku základnú školu, v
Liptovskom Mikuláši som sa
vyučil za textilného chemika.
Pokračoval som na cirkevnom
gymnáziu v Levoči, kde som
maturoval v máji 1996. Od polovice septembra 1996 som
nastúpil na teologické štúdiá
a kňazskú formáciu v Spišskej
Kapitule. Kňazskú vysviacku
som prijal v roku, kedy sa Slovensko stalo majstrom sveta v
hokeji. Za zmienku stojí aj to, že
prvý raz som eucharistiu prijal
v roku, keď sa Československo
stalo posledný raz majstrom
sveta v hokeji.
Ako sa vám darilo v škole?
Nebol som ani najmúdrejší, ani

najšikovnejší.
V čom ste vynikali, na aké
krúžky ste chodili?
Ani neviem, v čom som mohol vynikať. Vynikal som, že
som nevynikal. Podobenstvo
o talentoch je podobenstvom,
ktorým by som mohol odpovedať. Poznávaním darov, ktorým
ma Darca obdaril. Totižto, ak
v podobenstve každý dostal
niečo, platí, že i my sme niečo
dostali. Kto viac, kto menej, ale
dostali. Krúžky v tom období neboli tak preferované ako
dnes. Až do štvrtého ročníka
sme chodili do školy týždeň
ráno a týždeň popoludní. V
súčasnosti sa mi zdá, že krúžky
sú práve tá druhá, síce kratšia
zmena vyučovania. Že existuje
zmennosť, vyučovanie dopoludnia aj popoludní vlastným
spôsobom. A školským slovníkom povedané, ktorému rozumejú deti aj rodičia, častokrát
nie je miesto v rozvrhu vyučovania na večernú sv. omšu a pobožnosti či modlitby.
Kedy ste začali uvažovať nad
kňazským povolaním?
Začal som nad tým uvažovať.
To je pravda. Sv. Ján Pavol II. pri
svojom zlatom výročí kňazstva
povedal, že kňazstvo to je dar
a tajomstvo. Opýtajte sa darcu,
kedy začal uvažovať o dare pre
vás. Pokiaľ nenastal konkrétny

deň obdarovania, bolo to jeho
tajomstvom. Pevný bod, teda
konkrétny deň Pánovho volania
a môjho súhlasného rozhodnutia naň, to neviem presne určiť.
Viem však to, že taký okamih,
ten jeden deň nastal, keďže
som prijal kňazskú vysviacku a
služobníkom evanjelia som sa
stal z daru Božej milosti; a bez
mojich zásluh.
Kde ste prvýkrát začali pôsobiť ako kňaz?
Zaujímavá okolnosť pre mňa
bola práve s mojou prvou farnosťou po vysviacke. Bol som si
istý, bez skúmania, dopytovania
sa a zisťovania, že ma pán biskup František Tondra pošle do
Starej Ľubovne. Ľudí zaujímajú
prekladania kňazov. Aj nás zaujímajú, a nie iba vtedy sa nás
dotýkajú. Je na biskupovi, ako
rozhodne. Mojou povinnosťou
bolo v poslušnosti ísť. Požehnaniu predchádza poslušnosť.
V Starej Ľubovni, popri kňazských povinnostiach, bolo veľa
učenia. Po dvoch rokoch, na
štyri roky (2004 – 2008), som
bol kaplánom v Levoči. To pôsobenie charakterizujem dvoma slovami: Mariánska hora.
Jeden rok som bol kaplánom
v Markušovciach. V roku 2009
som prišiel do farnosti vo Východnej.
Aká bola vaša posledná farnosť?
Bola to farnosť pod Kriváňom.
Konfesionálne zmiešaná, s majoritnou skupinou obyvateľov
evanjelického vierovyznania.

Pôsobil som v nej osem rokov.
Bohu vďaka, môžem spokojne
povedať. Nie veľkosť územia
farnosti robí farnosť veľkou.
Je to zákonitosť, že vo veľkej
farnosti je viac pastoračných
povinností. V menšej či malej je
kňazskej činnosti jednoducho
menej. Treba si to uvedomiť.
Nastaviť sa a pokračovať v začatom v zmenených podmienkach. Práve aj malá farnosť býva
náročná. Hľadať popri pastoračnej službe, ktorá tým nemôže
trpieť, hľadať a nachádzať čosi,
čomu sa bude môcť venovať. A
tak je tu história, sú tu udalosti
v živote cirkvi po roku 1950 a
kňazské osobnosti našich farností. Žijeme v dobe, kedy si
vo farnostiach pripomíname
nedožité storočnice kňazov rodákov alebo našich duchovných
pastierov.
Chcete niečo odkázať svojim
farníkom?
Odkázať nechcem nič, veď som
do Chlebníc prišiel len nedávno. Chcem vám, milí moji farníci, aj týmito riadkami povedať a zároveň splniť to, čo som
naznačil v kostole v piatok 6.
októbra počas príhovoru - všetko ponúknuté bolo záležitosťou
srdca. Sv. Ján Mária Vianney o
kňazovi povedal: „Kňaz je láskou Ježišovho srdca“. Túto jeho
myšlienku som si doplnil a teraz píšem vám. „Keď je kňaz
láskou Ježišovho srdca, tak veriaci sú láskou kňazovho srdca.“
Terézia Sárená

Krátko z obce

Na ihrisku pribudne tribúna

Novou riaditeľkou Základnej školy s materskou školou
Chlebnice je Mária Kantárová. Vo funkcii dočasne nahradila Moniku Oklapkovú, ktorá je na materskej a rodičovskej dovolenke.

Obec sa rozhodla využiť ponuku Slovenského futbalového
zväzu na získanie peňazí, ktoré sú určené na rozvoj športovísk. Dostala 25-tisíc eur, ktoré využije na postavenie tribúny.
„Nevedeli sme sa rozhodnúť, kde ju postavíme,“ povedal starosta Milan Maxoň. „Nakoniec sme vybrali svah nad ihriskom. K tribúne ešte dokúpime striedačky v rovnakom štýle,
aby to spolu pasovalo.“
Celkové náklady sa vyšplhajú na takmer 40-tisíc eur. V súčasnosti samospráva vybavuje všetky povolenia. S prácami už
začala.

Obecné zastupiteľstvo schválilo darčekové poukážky na
nákup tovaru v hodnote desať eur pre seniorov, ktorí
k 31. decembru tohto roka dovŕšia vek šesťdesiatpäť rokov.
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Zo života školy
Projekt Školské ovocie
Projekt Školské ovocie je
pravidelné zabezpečovanie
ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Deti v
škôlkach a žiaci v základných
školách tak môžu konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu
vypestované na Slovensku.
Od 4. októbra sa začal v
škole opäť realizovať tento
projekt. Deti budú dostávať
ovocie a džúsy každý párny
týždeň.
Cieľom projektu je zvýšiť
spotrebu ovocia a zeleniny
u detí predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky a znížiť výskyt
obezity u detí.
Rodičia môžu aj doma podporovať program Školské
ovocie tak, že svojim deťom
denne kúpia ovocie a zeleninu.
(ts)

Jeseň v školskom klube
V septembri sme sa pripravovali na jesenné obdobie,
maľovali sme ježkov, rôzne
ovocie, nazbierali sme si listy
zo stromov a potom sme ich
maľovali temperovými farbami. Namaľované listy sme
otláčali na konáre stromov
a tak nám vznikol krásny
jesenný strom. V tomto mesiaci sme sa venovali aj téme
dopravné značky, každý žiak
si mohol vytvoril semafor
a tak si aj osvojil, čo ktorá
farba na semafore znamená.
Naučili sme sa, po ktorej strane máme chodiť do školy
a zo školy, aby sme dodržali
bezpečnosť na ceste.
Mária Škvarková
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Rozhovory s novými pedagógmi
Aj tento rok sa udiali zmeny medzi učiteľmi. Michaelu Smitkovú zastupuje Ladislav Kakačka. Asistentkou učiteľa je Beáta Sviteková a školský klub detí má na starosti aj Mária Škvarková. Pri tejto príležitosti sme im položili niekoľko otázok.
Kedy ste sa narodili a odkiaľ
pochádzate?
LK: Narodil som sa 17. januára
1972 v Ružomberku, ale celý
život bývam v Dolnom Kubíne.
BS: Narodila som sa 13. februára a pochádzam zo Zubrohlavy.
MŠ: Narodila som sa v adventnom období 16. decembra a
pochádzam z najkrajšej dediny
- Chlebníc.
Kde ste navštevovali školy?
LK: Prvé štyri roky som chodil
na ZŠ Janka Matúšku v Dolnom
Kubíne, ročníky 5. – 8. som
strávil na ZŠ Nemocničná (už
neexistuje). Potom nasledovalo
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
a vysokoškolské štúdium som
absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave.
BS: Základnú školu som navštevovala v Zubrohlave. Potom som išla na Obchodnú
akadémiu do Námestova. Vysokú školu som absolvovala na
Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity, odbor Špeciálna pedagogika, najprv v Levoči a potom v Ružomberku.
MŠ: Základnú školu som navštevovala v rodnej obci, strednú školu v okresnom meste
Dolný Kubín a vysokú školu v
Nitre.
Ako sa vám v detstve darilo v
škole?
LK: Bol som celkom dobrý žiak,
na vysvedčení som mal až do
siedmeho ročníka samé jednotky, potom sem-tam dvojočka, na strednej dokonca trojka
z chémie. Ale zmaturoval som
na čisté jednotky a štátnice na
vysokej som tiež „urobil“ s vyznamenaním.
BS: Na tie časy veľmi rada spomínam. Nechcem sa chváliť, ale
patrila som medzi tých šikovných jednotkárov. Na II. stupni
som mala super triednu učiteľku, tá nás zapájala do rôznych školských akcií.

MŠ: V detstve na základnej škole som mala veľmi rada športový krúžok, kde sme chodili
dievčatá hrať vybíjanú. Umiestnili sme sa na rôznych miestach. Bol to pre mňa najväčší
úspech z detstva.
V čom ste vynikali, na aké
krúžky ste chodili?
LK: Ako žiak som recitoval,
spieval, hral divadlo, zapájal
som sa do súťaží rôzneho charakteru. Už mi len tá súťaživoť
zostala.
BS: Chodila som na rôzne súťaže, civilná ochrana, streľba zo
vzduchovky, vybíjaná, pytagoriáda. Navštevovala som divadelný krúžok.
MŠ: Najviac som vynikala vo
vybíjanej, bol to aj môj obľúbený krúžok.
Čo vás viedlo k učiteľskej
profesii?
LK: Ani neviem, ale mal som
šťastie na dobrých učiteľov a
učiteľky a to povestné semienko, čo sa každý učiteľ snaží
zasiať do svojich žiakov, začalo
klíčiť a napokon som sa aj ja dal
na dráhu učiteľa. Slovenčina a
angličtina boli jasnou voľbou,
prírodovedné predmety som
nikdy nejako nemusel.
BS: Vždy sa mi toto povolanie
páčilo. Častokrát sme sa ako
malí hrali na školu a učiteľky. A
také nakopnutie mi dala moja
rodina, ktorá má v tomto výbe-

re podporila.
MŠ: K učiteľskej profesii ma
viedlo to, že už ako žiačka na
základnej škole som veľmi rada
opatrovala deti a hrala sa s nimi
rôzne hry. No a nezmenilo sa to
ani teraz, deti zbožňujem.
Na ktorej škole ste začínali?
LK: Učiteľskú profesiu som
odštartoval na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne v roku
1995.
BS: Prvou školou bola Spojená
škola internátna Námestovo,
kde som vyučovala žiakov s
mentálnym postihnutím.
MŠ: Na Základnej škole v
Chlebniciach som začala pracovať prvýkrát, ale navštívila
som veľa základných a aj materských škôl v Nitre, kde sme
mali počas štúdia školskú prax.
Chcete niečo odkázať žiakom?
LK: Milí žiaci – pamätajte na
jedno: Neučíte sa pre známky,
ale pre seba a pre život. Ale
skúste to vysvetliť svojim rodičom.
BS.: Žiaci, svoj čas, ktorý máte,
využívajte zmysluplne. Získavajte poznatky, rozvíjajte talenty, budujte si dobré priateľstvá,
nedajte sa využívať a nebojte
sa povedať svoj názor. Prajem
vám, aby sa vám darilo a aby z
vás vyrástli dobrí ľudia.
MŠ: Žiakom by som chcela odkázať, aby sa im darilo v učení,
aby boli trpezliví a hlavne dobrí. Nielen v škole, ale aj mimo
nej.
(ts)

Zo života školy
Divadlo Slniečko
Už po štvrtýkrát zavítalo do
materskej školy divadielko
Slniečko z Piešťan. Tento raz
si pre nás pripravilo predstavenie Zdravá abeceda.
Deti si od a po zet zopakovali, čo všetko pomáha nášmu
zdraviu. Predstavenie bolo
sprevádzané
rytmickými
piesňami, ktoré sme si spolu
zaspievali.
Marcela Pucovenová

Svetový deň srdca
Dňa 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca.
Deviatačky Mária Bakošová,
Andrea Ferančíková a Andrea
Furielová si v spolupráci s učiteľkou pripravili prezentáciu o
zdravom srdci. V nej pripomenuli žiakom, že srdce je motor
nášho tela a treba mu dožičiť
vyváženú stravu a hlavne primeraný pohyb, ktorý je mu najviac prospešný. V dnešnej dobe
deti väčšinu svojho času trávia
za počítačom, čo je pre ich srdiečko veľmi neprospešné. K

Zberom pomáhame prírode
i človeku

Svetový deň mlieka
v školách
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou. Podstatou tohto dňa
je oslava významu mlieka.
Je to spôsob, ako upozorniť
žiakov na dôležitosť pitia
mlieka a na jeho zdravotný
prínos pre rastúce deti.
My sme si tento deň pripomenuli 26. septembra. Žiačky 8. ročníka ponúkali cez
prestávky pohár mlieka.
Každý, kto ponúkol foto svojich ,,mliečnych fúzov“, bol
zaradený do žrebovania o
chutné a zdravé mliečne
ceny.
Šťastie sa usmialo na výhercov Ninu Šlachtovú, Alžbetu
Bakošovú zo 4. ročníka, Mariannu Stacherovú a Benjamína Staša z 5. ročníka, Milana Michalku zo 7. ročníka,
Katarínu Spišiakovú a Benjamína Hajdúcha z 8. ročníka.
Miroslava Šimková

V rámci environmentálnej
výchovy sa zameriavame na
vedenie žiakov k uvedomelej
spotrebe prírodných zdrojov,
na zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na
vytváranie správnych postojov
a správania sa žiakov k životnému prostrediu. V tomto školskom roku pokračujeme v zbere papiera, bateriek i použitého
rastlinného oleja. V triedach separujeme odpad z plastu a papiera. Zberom plastových vrchnákov chceme pomôcť človeku,
ktorý to veľmi potrebuje.

tomu sa pridružuje obezita a
z napätia, ktoré prežívajú pri
hrách, sa častokrát objavuje
aj zvýšený krvný tlak. Počas
svetového dňa si žiaci nielen
zmerali tlak a ozrejmili, čo je
pre nich prospešné, ale mnohí
z nich dostali chuť spraviť pre
srdce tak málo a dopriať mu
každý deň osviežujúcu sprchu
pohybu a pestrej stravy, ktorá
obsahuje vitamíny, bielkoviny,
minerály a iné výživné látky.
Daniela Sojčáková

Výchovný koncert

Triednictvo

V septembri sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu,
ktorý pripravili Dr. Igor Berger a Mgr. Dagmar Žaludková. Témou bola ľudová
pieseň. Našu školu reprezentovali M. Šimková a E. Suľová.
Žiaci sa zapájali do spievania, speváci boli zakaždým
odmenení potleskom.

Triedni učitelia aj tento rok
čakali na žiakov vo svojich
triedach. Pripravovali im nástenky už počas prázdnin.
Triedni učitelia jednotlivých
ročníkov:
1. Mgr. Júlia Straková
2. Mgr. Elena Stacherová
3. Mgr. Mária Sopková
4. Mgr. Renáta Kadučáková
5. Mgr. Miroslava Šimková
6. Mgr. Pavol Babic
7. Mgr. Martina Mišalová
8. Mgr. Ladislav Kakačka
9. Mgr. Mária Kosmelová

(ts)

(ts)

Miroslava Šimková

Krúžky v novom
školskom roku

Básne o rodnej dedinke - tvorba našich siedmakov
Chlebnice, ten môj rodný kraj.
Od malička ho mám rád.
Srdce k nemu upínam.
Ku krásnym horám zrak dvíham.
Tieto naše krásne Chlebnice,
majú veľmi pekné chotáre,
a tie naše chotáre,
zaberajú veľké kraje,
moje Chlebnice milované.
V našej dedinke Chlebnice,
hráme futbal na úrovni,
ale naše drevenice
starnú denne, v noci.

Naša obec to je hej,
dobre si žijeme v nej.
Máme krásne hory, lesy
čo viac želali by sme si?
Ľudia sú tu všetci milí,
a to vždy, aj v ťažkej chvíli.
Chlebnice, to je krásna dedina
nikto zlý v nej nebýva,
dedinka nám rozkvitá,
atmosféra je tu úžasná.
Spievame si tu hymnu,
veľká radosť je tu.

Aj tento školský rok majú
deti v ponuke mnoho zaujímavých krúžkov.
Krúžok Arduino programovanie vedie pán zástupca
Pauchly, pani Viglašová má
Biblický krúžok. Športový
krúžok vedie pani učiteľka
Sopková. Krúžok - Šikovné
ruky sú s pani učiteľkou Svitekovou. Pani učiteľka Sárená má krúžky Angličtina s
najmenšími a Mladí reportéri. Krúžky Zdravotnícky
a Chemický sú s pani učiteľkou Šimkovou.
(ts)
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Spektrum

Otvorenie školského roka
Ako každý rok aj tento sa začal
svätou omšou Veni Sancte. Na
omši sme prosili o dary Ducha
Svätého nielen pre žiakov, ale
aj pre študentov a pedagógov.
Duchovný otec Stanislav Misál
povzbudil žiakov a učiteľov k
štúdiu a vzdelávaniu a poprial
im, aby sa im celý rok darilo a
aby sme sa na konci školského
roka stretli nielen o rok starší,
ale aj múdrejší. Po svätej omši
nasledovali naše kroky do telocvične. Tam sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie školského
roka a privítanie prváčikov. Tí
boli pasovaní učiteľkou Máriou
Meľovou, ktorá ich milo privítala a odovzdala každému žiačikovi diplom a kvietok. Medzi
prváčikmi vítame: Lenku Bačovú, Anetku Čabajovú, Martinka
Ďaďu, Elišku Gvorovú, Dávidka
Hajdúcha, Tatianu Máriu Hajdúchovú, Janka Hudeca, Matúška Klocháňa, Jakubka Kožáka,

Spoločenská rubrika

Veroniku Polčicovú, Dávidka
Rabianskeho, Šimonka Spišáka, Sárku Spišákovú, Lukáška
Spišiaka, Števka Staša, Majku
Stašovú, Jožka Straku, Henrietku Strapcovú, Emku Strážnickú,
Boriska Sojčáka, Lauru Suľovú,
Tatianu Svetlákovú a Jakubka
Zubera.
Riaditeľka so zástupcom, starosta a duchovný otec privítali
žiakov tiež a popriali im veľa
síl a darov Ducha svätého do
nového školského roka. Po materskej dovolenke sa vrátila do
pedagogického zboru Terézia
Sárená, do školského klubu detí
pribudla pani učiteľka Škvarková. Žiaci sa potom s pedagógmi
rozišli do tried. Tam sa privítali
so spolužiakmi a triednymi učiteľmi. Dostali rozvrh hodín a
povzbudenie do ďalších dní.
(ts)

Tento školský rok sme začali netradične 6. septembra, pretože
ešte prebiehali posledné upratovacie práce po rekonštrukcii toaliet. Napriek tomuto posunu sme sa viacej tešili do škôlky, pretože
nás čakalo prekvapenie - nové umyvárky. Začiatok školského roka
prebiehal pokojne, deti boli spokojné. Aj tento školský rok budeme pracovať v troch triedach.
vek detí

počet

1. Motýliky 3-4 roky 17 detí
			
2. Lienky
4-6 rokov 21 detí
3. Včielky 4-7 rokov 22 detí

Zdenka Meľová
Sofia Mičáňová
Diana Červeňová
Tomáš Bažík

Vitajte medzi nami.

Sebastián Kantár
Diana Hudecová
Sára Škvarková
Viera Suľová

Uzatvorili manželstvo
Ľubomír Červeň a Anna Ťapajnová
Martin Martančík a Karolína Klementová
JUDr. Michal Murina a Alena Priebojová
Matej Hudec a Klaudia Vnenčáková
Ing. Michal Furiel a Barbora Furjelová
Jakub Ondriga a Mária Klocháňová
Martin Spišiak a Dominika Stašová
Miroslav Skokna a Nikoleta Tóthová
Andrej Gerát a Barbora Šuttová
Dávid Sojčák a Lenka Suľová
Dávid Strežo a Ivana Sálusová
Ján Vojčík a Veronika Pavolková
František Puňák a Lucia Gavlasová
Srdečne blahoželáme!

Prvé dni v materskej škole

trieda

Narodili sa

učitelia

tr. uč. Daniela Meľová
uč. Renáta Špavorová
tr. uč. Mária Špavrová
tr. uč. Mgr. Marcela Pucovenová

Magdaléna Furjelová, zástupkyňa MŠ

Rozlúčili sme sa
Mária Kyčinová

Jozef Mičáň

Príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Jubilanti
50 rokov
Kulašová Anna
Maslíková Marianna
60 rokov
Bakancová Ľudmila
Hudec Alojz
70 rokov
Černotová Mária
Meľová Anna

Straková Jarmila
Hudecová Helena
Prochádzka Dušan
Števková Mária

80 rokov
Sojčáková Mária

90 rokov
Strapcová Terézia

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.
Pripravila ZŠ s MŠ
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Uznesenia

Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenia z 22. rokovania OZ (24. augusta 2017)

Uznesenia z 23. rokovania OZ (12. októbra 2017)

Uznesenie č. 22-1: 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: Magdaléha
Janíková, Ján Mores
3. schvaľuje mandátnu komisiu: Marta Hudecová, Peter Štefka
4. schvaľuje návrhovú komisiu: Ján Adamec, Jozef Šutta
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Mgr. Helenu Meľovú
Uznesenie č. 22-2: OZ schvaľuje nasledovný program rokovania:
3. Kontrola uznesení
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 1/2017
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 2/2017
6. Rôzne (žiadosti a informácie)
7. Diskusia
8. Záver
Uznesenie č. 22-3: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na svojom zasadnutí dňa
24.8.2017 v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 1/2017 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Chlebnice číslo 7/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na základe § 16 zákona č.
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby
do orgánov samosprávy obcí.
Uznesenie č. 22-4: OZ neschvaľuje žiadosť o preplatenie nákladov spojených s úpravou kanála pred rodinným domom č. 315
Uznesenie č. 22-5: OZ prešetrí skutočnosti ohľadom vysporiadania obecného pozemku a neschvaľuje žiadosť na úpravu prístupovej cesty k pozemku žiadateľky.
Uznesenie č. 22-6: OZ sa bude zaoberať uvedeným problémom
na Komisii verejného poriadku, až po vyjadrení rozhodnutia štátneho stavebného dohľadu.
Uznesenie č. 22-7: OZ neschvaľuje žiadosť o úpravu prístupovej
cesty k parcele 1644/32 z dôvodu, že obec neeviduje žiadnu žiadosť o výstavbu rodinného domu.
Uznesenie č. 22-8: OZ berie na vedomie informácie starostu obce.

Uznesenie číslo 23-1: OZ schvaľuje program rokovania.
Uznesenie číslo 23-2: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Uznesenie číslo 23-3: OZ ruší uznesenie číslo 22-7.
Uznesenie číslo 23-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a) schvaľuje 3. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2017
podľa návrhu a navrhnutého doplnenia,
b) požaduje, aby každé školské zariadenie, ktoré žiada o navýšenie rozpočtu, predložilo podrobné zdôvodnenie žiadosti.
Uznesenie číslo 23-5: OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie
rozpočtu k 30.9.2017.
Uznesenie číslo 23-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje ocenenie hnuteľného majetku,
b.) berie na vedomie navýšenie hodnoty nehnuteľného majetku
uvedeného v prílohe tejto zápisnice.
Uznesenie číslo 23-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje poslanecké obvody na vykonanie preventívnych
protipožiarnych kontrol stavieb fyzických osôb v obci Chlebnice,
b.) schvaľuje vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
stavieb fyzických osôb v obci Chlebnice v termíne do konca
roku 2017.
Uznesenie číslo 23-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje zakúpenie darčekových poukážok na nákup tovaru
v hodnote 10 eur pre seniorov, ktorí k 31.12.2017 dovŕšia vek
65 rokov,
b.) poveruje obecný úrad zorganizovaním posedenia so seniormi,
na ktorom budú odovzdané darčekové poukážky.
Uznesenie číslo 23-9: OZ berie na vedomie informáciu o vymenovaní Mgr. Márie Kantárovej za riaditeľa Základnej školy s materskou školou Chlebnice, počas zastupovania riaditeľky Základnej
školy s materskou školou Chlebnice Mgr. Moniky Oklapkovej, z
dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.
Uznesenie číslo 23-10: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie informácie starostu obce,
b.) navrhuje, aby realizáciu celej tribúny zrealizoval zhotoviteľ
stavby.
Uznesenie číslo 23-11: OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na hasičskú techniku o 4-tisíc eur.
Uznesenie číslo 23-12: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) poveruje obecný úrad osadením rigolov do cesty na odvedenie povrchovej vody,
b.) navrhuje do dvoch týždňov zvolanie dotknutých účatníkov z
dôvodu riešenia miestnej komunikácie.
Uznesenie číslo 23-13: OZ poveruje obecný úrad zabezpečením
geodetického vytýčenia hranice cesty v časti Liehony a po vytýčení cesty osloviť majiteľov dotknutých parciel k vyjadreniu zistenej
skutočnosti do 31.12.2017.
Ing. Milan Maxoň, starosta obce
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Rôzne

Púť ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
Dňa 15. septembra sa „pútnické trojdnie“ našich veriacich,
ktorému predchádzali púť na
Staré hory a na Veľké Borové,
niekdajšie pôsobisko Dr. Jozefa
Ligoša, zavŕšilo putovaním ku

kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka sa nachádza
v miestnej časti obce Dulovo,
bola vysvätená minulý rok. Púť
sa začala svätou omšou v miestnom chráme, kde duchovný

otec Stanislav Misál v homílii
pripomenul farníkom históriu
zasvätenia Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Oboznámil
nás, že Slovensko zasvätil patrónke Sedembolestnej Panne

Márii pápež Pavol VI. v roku
1966. Po skončení svätej omše
pútnici putovali ku kaplnke.
Cestou spievali nábožné piesne.
V sprievode nechýbal spevácky
zbor pod vedením Františka
Suľu i príslušníci miestneho
hasičského zboru. Účasť veriacich bola početná.
Pri kaplnke sa pútnici spolu s
duchovným otcom Stanislavom
Misálom modlili bolestný ruženec, ktorý sprevádzal aj spev
veriacich spolu s chrámovým
zborom. Na záver pobožnosti si
veriaci zaspievali pieseň Ó matka Pána, matka rajských krás.
Anna Čabajová

Futbalisti uzavreli sezónu
Máme za sebou posledný futbalový víkend jesennej časti.
Počas nej sme videli kvalitné
výkony našich mužstiev, ktoré
nám dokazujú, že futbal hrať
vedia a rovnako aj baviť divákov.
Žiaci svoje posledné kolo odohrali v sobotu 4. novembra s
Trstenou.
Dorast cestoval do Černovej,
kde chlapci nevyšli víťazne
hlavne kvôli podceneniu súpera, výsledok zápasu 1:5. Zimovať budeme na 8. mieste.
Muži odohrali zápas v Sučanoch, kde priam až v arktických
podmienkach a na neskutočne ťažkom teréne zvíťazili 3:1.
Góly 2 Lukáš Bakoš, Ján Gerát.
Zápas mohol skončiť s omno-

Zber obnoseného šatstva

ho vyšším skóre, vypracovali
sme si veľa gólových šancí, ale
neboli sme efektívni. Muži sú
momentálne na prvom mieste
tabuľky. Poradie sa však ešte
môže zmeniť, keďže veľa zápasov sa pre nepriaznivé počasie
nehralo a súperi budú mať dohrávky.
Ďakujeme všetkým fanúšikom
za podporu počas celej jesennej
časti. Dúfame, že na jar sa opäť
vidíme na ihrisku a len víťazne
naladení.
Ďakujeme sponzorom, ktorí
zaobliekli našich dorastencov.
Muži tiež čakajú na nové dresy.
Sponzori dresov: Autoservis
Suľa, Alfi, Alfonz Pucovan
TJ Tatran

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať od 20. do 23. novembra v budove
SHR, vchod od hlavnej cesty.
Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného
vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri
prevoze.
Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, obuv, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
hlavnice. Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už
majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Prosíme občanov,
aby posteľnú bielizeň, uteráky a utierky zabalili osobitne
a označili.
Nezbiera sa: hračky, domáce potreby, matrace, koberce
(okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete
pomôcť ľuďom, ktorí ich potrebujú. Likvidáciou nepotrebného textilu zároveň šetríme životné prostredie.

POZVÁNKA
Obec Chlebnice pozýva hlavne seniorov na spoločensko-kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. novembra o 15. hodine v kultúrnom dome.
Kultúrny program pripravili deti, organizátor zabezpečil
aj malé občerstvenie.
Pre seniorov vo veku nad 65 rokov je pripravený darček.
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