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Kostolné zvony vo veži opäť vyzváňajú
Každý z nás vie, že predmety a
zariadenia sa používaním časom opotrebujú a je potrebné
ich opraviť, prípadne vymeniť.
Zvonová drevená stolica vznikla v rokoch, keď sa tam inštalovali zvony, presný rok nevieme.
Veža kostola bola postavená v
rokoch 1760 - 1764.
Súčasný kostol Nanebovzatia
Panny Márie sa zväčšil, upravil
a postavil v rokoch 1928 – 1930
počas pôsobenia vdp. Martina
Doľáka.
V júli 2017 zvonárka Ďuroňová
počas zvonenia počula zvláštny
zvuk vo veži. Spolu s kostolníkom sa išli pozrieť ku zvonom a
zistili, že na závese najmenšieho zvona Anjel strážca, uliateho
v roku 1936 počas pôsobenia
vdp. Štefana Antona Žákoviča,
je prasklina, ktorá môže spôsobiť pád zvona a následne
jeho poškodenie. O tomto probléme informovali súčasného
vdp. Stanislava Misála, ktorý po
porade s odborníkmi, biskupským úradom Spišská Kapitula
a hospodárskou radou farnosti
rozhodol o úplnom zastavení
zvonenia. Zvony prestali zvoniť
7. júla 2017.
Na zasadnutí hospodárskej

rady farnosti sa dohodlo o ďalšom postupe opravy. V júli sa
začali prípravné práce. Duchovný otec a hospodárska rada vycestovali do Trnovca, Bobrovca
na Liptove a do Dlhej nad Oravou, aby zistili, aké majú zvonové stolice a technické riešenia
zvonenia zvonov. Následne sa
rozhodli pre novú drevenú dubovú zvonovú stolicu a lineárny pohon zvonov. Oslovili firmy
Zvonárska dielňa Albín Ivak,
Michal Trvalec - Zvonex, Rduch
z Poľska, Miloš Rychtárech
Trenčianske Jastrabie a firma
Tkadlec z Moravy, ktoré vykonávajú opravy zvonových stolíc
a technických zariadení zvonov,
aby prišli na obhliadku. Následne navrhli riešenie a predložili
cenovú ponuku.
Po predložení návrhov a cenových ponúk firiem sa rozhodli
pre realizáciu rekonštrukcie
firmou Miloš Rychtárech.
V septembri sme už boli rozhodnutí, do akého projektu
ideme. Pripravili sme podklad
pre zvesenie zvonov, aby firma
Rychtárech prišla zložiť zvony,
demontovať technické zariadenie a zdemontovala pôvodnú
drevenú zvonovú stolicu. Ná-

sledne sa vysekali otvory pre
nosnú kovovú konštrukciu a tá
sa osadila.
V októbri sa dali vyrobiť štyri
nové dubové okná – zvučnice
so žalúziami, ktoré sa vymenili
vo veži.
Firma Rychtárech zatiaľ pripravovala novú dubovú stolicu
a technické riešenie zvonov
(zavesenie zvonov, lineárne pohony zvonov, srdcia, elektroinštaláciu, odbíjanie hodín, ovládanie zvonov a ďalšie práce). V
novembri priviezla novú dubovú stolicu a začala s montážou
vo veži s pomocou farníkov.

Najnáročnejší na práce bol týždeň od 20. do 23. novembra.
Zvony znovu zazvonili
23.
novembra po 138 dňoch, na
sviatok Krista Kráľa slávnostne
vyzváňali.
Technickou, finančnou pomocou a fyzickou prácou prispeli
vdp. Stanislav Misál, členovia
hospodárskej rady farnosti,
obecný úrad, hasiči, farníci a
ďalší Bohu známi veriaci.
Všetkým a každému úprimné
Pán Boh zaplať za akúkoľvek
pomoc.
Jozef Šutta

Spravodajstvo

Úvodník starostu

Vážení občania, kalendárny
rok 2017 je pre nás obdobím,
ku ktorému sa vraciame už len
vo svojich spomienkach. Po veselom privítaní nového roku
2018 sa usilovne snažíme zrealizovať svoje novoročné plány
a predsavzatia. Aj v tomto roku
vám želám čo najviac zdravia,
šťastia, lásky, Božieho požehnania a úspechov v osobnej a
pracovnej oblasti. Prajem vám,
aby sme sa aj v roku 2018 s radosťou spoločne stretávali na
našich športových, kultúrnych
a spoločenských podujatiach.
Zároveň chcem poďakovať
všetkým, ktorí v minulom roku
akokoľvek a čímkoľvek prispeli
k lepšiemu, krajšiemu a spokojnejšiemu životu v dedine.
Teraz, v zimnom období, hodnotíme minuloročné práce a
aktivity a zároveň si plánujeme úlohy pre tento rok. V roku

2017 bolo našou najväčšou plánovanou investičnou akciou zahájenie stavebných prác na rekonštrukcii kultúrneho domu.
Po prepracovaní a doplnení
stavebnej dokumentácie bolo
stavebným úradom vydané
stavebné povolenie, ktoré je od
22. septembra aj právoplatné.
Avšak podľa podrobného rozpočtu projektovej dokumentácie na realizáciu stavby sa
predpokladané náklady za rekonštrukciu vyšplhali na sumu
945 562 eur. Keďže je to pre
obec priveľký investičný náklad, obecný poslanecký zbor
zatiaľ nerozhodol o ďalšom
postupe prác. V súčasnosti pracujeme na takom znížení rozsahu stavebných úprav, aby to
bolo pre obec účelné a hlavne
finančne únosné.
Počas letných prázdnin boli
kompletne
zrekonštruované
sociálne zariadenia v materskej
škole na oboch poschodiach.
Rekonštrukciu zrealizovala stavebná firma ST MONT Krivá,
bola uhradená v plnej výške v
sume 45 368 eur z vlastných
zdrojov.
V závere roku sme sprevádzkovali kamerový systém, ktorý
dodala firma CMV CAMERAMONT Veličná. Na tento projekt
v celkovej sume 6 180 eur sme
použili dotáciu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v

sume 4 944 eur, zvyšok bol hradený z vlastných zdrojov.
Do konca roku sa nám nepodarilo zahájiť výstavbu miestnej
komunikácie v lokalite Bahrovo, ktorú by mala robiť firma ST
MONT Krivá. Náklady v celkovej sume 41 583 eur budú hradené v plnej výške z vlastných
zdrojov. Dôvodom zdržania sú
neukončené stavebné povolenie na komunikáciu a neurobené prekopávky internetových a
vodovodných prípojok k novobudovaným rodinným domom.
V tomto roku plánujeme postaviť tribúnu na futbalovom
ihrisku. Na výstavu v predpokladanej výške 36 717 eur
nám bola schválená dotácia zo
Slovenského futbalového zväzu
v sume 25 000 eur. Po výbere
vhodného umiestnenia tribúny
v súčasnosti pracujeme na projektovej dokumentácii pre stavebné a výberové konanie na
dodávateľa stavby.

Naši žiaci sa tento rok prihlásili
ako nováčik do 3. ligy. Každý bol
zvedavý, ako sa vysporiadajú s
novou súťažou a hlavne novým
hracím systémom, keďže sa hrá
v dvoch kategóriách - U15 starší žiaci a U13 - mladší žiaci.
Starší žiaci sa novej súťaže
vôbec nezľakli a po 12 kolách
im patrí 1. miesto v tabuľke so
skóre 34:7, čo svedčí aj o výbornej obrane. Mladší žiaci sa
po úvodných prehrách začali
čoraz viac zohrávať a dokazovať, že futbal hrať vedia. Po 12

kolách im patrí pekné 9. miesto. Dorastenci ako pravidelný
účastník 4. ligy chcú túto sezónu skončiť v hornej polovici
tabuľky, čo sa im aj zo začiatku
darilo, keď si držali 4. miesto.
Potom ale prišli ťažšie zápasy,
podcenenie súperov a opustilo
ich trochu aj šťastie. Chlapci po
13 kolách figurujú na 8. mieste. Dúfame, že druhá polovica
sezóny bude pre dorast úspešnejšia. Muži v 5. lige začali víťazstvom doma nad Nižnou 2:0.
O tri dni nato ale na naše ihris-

ko zavítal dvojnásobný majster
Slovenska a účastník najvyššej
slovenskej súťaže AS Trenčín,
keďže muži sa prihlásili do
súťaže o slovenský pohár. Tento
zápas prilákal asi dvetisíc fanúšikov nielen z našej dediny, ale
i z celej Oravy. Tí videli prehru
našich futbalistov 5:0, ale aj bojovný a sympatický výkon, veď
hrali proti omnoho kvalitnejšiemu súperovi. Po tomto zápase
sa ale muži začali naplno venovať 5. lige, po 13 kolách figurujú na výbornom 2. mieste len

Ďalej máme rozpracovaný projekt rekonštrukcie učební v základnej škole v celkovej sume
152 080 eur, z čoho je suma
vlastných prostriedkov 7 604
eur. Žiadosť o finančný príspevok z eurofondov bola podaná
dňa 24. júna a Žilinský samosprávny kraj o nej dodnes nerozhodol.
V súčasnosti pracujeme aj na
projekte zberného dvora v
hodnote 350-tisíc eur, z toho
výška vlastných prostriedkov
by nemala prekročiť sumu 17
500 eur. Robíme na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a na vypracovaní
podkladov na podanie žiadosti
o finančný príspevok.
V obci plánujeme urobiť aj
menšie stavebné a údržbárske
práce, avšak všetky budú závisieť od realizácie už začatých
alebo rozrobených aktivít.
Milan Maxoň

Zhodnotenie jesennej časti futbalistov

2

o bod za vyššie spomínaným
mužstvom z Nižnej. Chceme sa
poďakovať všetkým futbalistom, ktorí reprezentovali obec
v každej vekovej kategórii, a takisto fanúšikom, ktorí nás podporovali. Vďaka patrí aj sponzorom klubu: obec Chlebnice,
Pohostinstvo Sojčák, autoservis
Anton Suľa, Alfi Alfonz Pucoven, Arbet Ján Šľachta, Urbár
Chlebnice, Tomáš Furiel, autodoprava Mikuška a Kobit DK.
(zn)

Zo života školy a škôlky
Tvorivé dielne
Predvečer sv. Mikuláša sme si
spríjemnili posedením spolu
s rodičmi a deťmi. Nesedelo
sa však naprázdno. Šikovné
ruky našich mamičiek a detičiek vytvorili krásne ozdoby a dekorácie, ktoré krášlili
triedy a vianočné stromčeky
počas celého decembra. Posedenie sa nieslo v duchu
nových nápadov a inšpirácie.
Nechýbali ani koledy a malé
občerstvenie. S tou správnou
vianočnou náladou sa všetky
deti ponáhľali domov, čistiť svoje čižmičky. Dúfame,
že aj v tomto roku nás čaká
veľa príjemných spoločných
stretnutí.
Marcela Pucovenová

Deň starých rodičov
Dňom starých rodičov sa stal
ôsmy október. Nielen v tento
deň, ale aj po iné dni by sme
si mali spomínať na našich
starých rodičov, babky a
dedkov. Sú alebo boli veľmi
dôležitou súčasťou nášho
života. Na vyučovaní sme si
na nich spomenuli a vytvorili sme ďakovné listy s animáciami a vlastnoručnými
poďakovaniami žiakov. Tie
zneli: „Ďakujeme im za lásku, vďačnosť, porozumenie,
pochopenie, trpezlivosť, za
teplé buchty, za to, že ste ma
naučili rúbať drevo, piecť
koláče...“
Ďakujeme im za to, že sú.
(ts)

Deň úcty k starším

Poďakovanie pani
riaditeľke

Dňa 26. novembra sa v popoludňajších hodinách v priestoroch
miestneho kultúrneho strediska uskutočnilo kultúrne spoločenské podujatie venované našim starším obyvateľom. Tento rok bol
pre dedkov a babičky pripravený zaujímavý kultúrny program,
ktorý spolu s pani učiteľkami materskej, hudobnej a základnej
školy zostavila pani učiteľka Terézia Sárená.
Na úvod všetkých zúčastnených hostí privítala manželka starostu
Hyacinta Maxoňová. Vo svojom príhovore im poďakovala za hojnú
účasť. Moderátorky podujatia Kristínka Špavorová a Erika Janíková uviedli prvých účinkujúcich, našich škôlkarov. Detičky z materskej školy svojím spevom a tancom potešili srdcia starých rodičov.
Program bol pestrý a bohatý. Krásnu básničku Ďakujem zarecitovali tretiaci Sofia Spišiaková a Peťko Sojčák. Pieseň Sadla včielka
na jablonku na husliach zahrala Janka Meľová. Deti zo Školského
klubu zaspievali pieseň Otecko môj, mamka moja. Na harmonike
ich doprevádzala Monika Ťapajnová. Štvrtáci, piatačky a šiestačky
zaspievali piesne Sadla včielka na jablonku a Krčmárik maličký. Na
harmonike opäť zahrala Monika Ťapajnová.
Dievčatá z druhého stupňa zaspievali piesne Oči, oči čierne oči a
Dievčatko oravsko. Siedmačka Nikolka Spišiaková vystúpila s piesňou Nebola som veselá. Pieseň Na Orave dobre, na Orave zdravo,
zahrali na gitarách Samko Garb, Paľko Meľo a Miriam Stašová.
Marek Ďuroň zo štvrtej triedy v sprievode brata Ďávida Ďuroňa
zaspieval pieseň Na kostolnej veži. Ôsmačky zaspievali piesne Do
rána je malá chvíľa a Dedinka v údolí. Ako posledný vystúpil Dávid
Ďuroň v sprievode svojej harmoniky s piesňou Večer, keď slniečko
za hory zachodí. Na záver moderátorky poďakovali starým rodičom, že prijali pozvania a prišli na vystúpenie. Taktiež poďakovali
starostovi Milanovi Maxoňovi za organizáciu a pani učiteľkám za
to, že pripravili a nacvičili žiakov. Po pestrom programe podujatie
hudobne obohatili aj Ján Čabaj a Pavol Hajdúch, ktorí zahrali na
ľudovú notu a vyzvali k spevu všetkých prítomných hostí.
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď sa ponára s deťmi do rokov, keď aj on
bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi,“ hovorí
jedna ľudová múdrosť. Naši starí rodičia si zaslúžia úctu. Istotne
mali z tohto podujatia veľkú radosť a v nejednom oku sa zaleskla
aj slzička dojatia.

Pani riaditeľka Monika
Oklapková pôsobila v škole
najprv ako učiteľka.
Od roku 2011, kedy bola
prvýkrát zvolená, nastúpila do funkcie riaditeľky.
Momentálne pôsobí v tejto
funkcii už šiesty rok.
V máji 2017 bola opätovne
zvolená na post. Nakoľko nastúpila na materskú dovolenku, zastupujúcou riaditeľkou
sa stala Mária Kantárová,
naša výchovná poradkyňa.
Na mieste zastupujúcej výchovnej poradkyne je dočasne Terézia Sárená.
Riaditeľke Monike Oklapkovej ďakujeme za čas stravený
s nami a želáme veľa radostných chvíľ v kruhu svojej
rodiny a krásneho synčeka
Tadeáša.
Zastupujúcim pani učiteľkám želáme veľa síl a
úspechov v ich „novej“ práci.

Anna Čabajová

(ts)

Vietnam - brána do
Indočíny
Opäť po roku sme sa 10.
októbra v Dolnom Kubíne
zúčastnili
vzdelávacieho
programu Svet okolo nás.
Tentokrát nám pootvoril
bránu do Indočíny.
Prostredníctvom filmového plátna sme sa vydali na
cestu do neobyčajného Vietnamu. Spoznali sme krásu
vápencových hôr, starobylú
cisársku citadelu, technológiu výroby hodvábu, atmosféru plávajúcich trhov
i pohostinnosť etnických
menšín.
V závere sa žiaci 6., 8. a 9.
ročníka v diskusii s moderátormi dozvedeli aj rôzne
zaujímavosti zo zákulisia
prípravy tohto unikátneho
projektu. Plní nezabudnuteľných zážitkov sa už teraz
tešíme na ďalší diel.
Miroslava Šimková
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Zo života školy a škôlky
Spomínali sme aj v škole
Sviečka za nenarodené deti
je projekt, ktorý zabezpečuje
každý rok Fórum života. Jeho
cieľom je podnietiť ľudí, aby
si v novembri, okrem svojich
zosnulých, spomenuli aj na
nenarodené deti. Táto kampaň má tri rozmery: vzdelávací, duchovný a praktický.
Duchovným rozmerom je
modlitba za Božie milosrdenstvo pre nenarodené
deti. Vzdelávacia časť sa zameriava na osvetu. „Momentom, ktorý spája duchovný
rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka,
ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2.
novembra v oknách našich
domovov“, hovorí koordinátorka projektu Anna Siekelová. Aj my sme si v škole
spomenuli, pomodlili sa a
zapálili sviečku v tento deň.
Veď ako jedna žiačka napísala: „Vzdajme úctu životu!“

Úspechy našich žiakov

Vianočné posedenie pri
stromčeku

Hoci sa končí iba polrok, žiaci
a učitelia neváhajú a zapájajú
sa do rôznych súťaží, z ktorých
si odnášajú nielen nové skúsenosti, ale aj pekné umiestnenia.
Úspešní riešitelia internetovej
súťaže i-bobor sú: Filip Meľo
(9. trieda), Rastislav Meľo (7.) a
Henrich Strapec (6.).
Simona Spišiaková (8. trieda)
sa stala výherkyňou výtvarnej
súťaže Ochranárik čísla 112 a
civilnej ochrany.
Naši žiaci získali 24. novembra
pekné tretie miesto v okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov.
Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky, ktoré sa konalo 28. novembra, nám prinieslo krásne
2. miesto so žiakmi: Patrik Suľa,
Ema Kantárová, Filip Ťapajna a

Dňa 22. decembra sa v ZŠ s
MŠ Chlebnice uskutočnil vianočný program. Vystupovali
deti základnej a materskej
školy. Ako prví vystúpili ôsmaci, ktorí nám zaspievali
pesničku Vánoční. Neskôr
vystupovali aj škôlkari a
ostatné ročníky. Každá trieda mala pripravené pre divákov scénky, pesničky, tanec
alebo básničky.
Na koniec programu spievali všetky triedy z druhého
stupňa pieseň Tichá noc.
Spievala sa v troch jazykoch nemeckom (keďže pôvodom
je z Nemecka), v anglickom a
slovenskom jazyku.
Účasť rodičov a divákov bola
hojná, za čo ďakujeme.
Ďakujeme aj pani učiteľke
Mišalovej za prípravu programu a ostatným pedagógom a žiakom za hodiny,
ktoré strávili nácvikom scénok, tancov, pesničiek a básničiek.
Tešíme sa už na ďalší rok.

4. miesto so žiakmi: Roman Ťapajna, Jana Ťapajnová a Annamária Janíková.
Dňa 29. novembra sa konalo
okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v
ktorej sa Ema Kantárová umiestnila na štvrtom mieste.
Siedmeho decembra získali
chlapci 1. miesto v okresnom
kole vo futsale.
Šestnásteho januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Jozef
Hudec sa umiestnil na ôsmom
mieste.
Poďakovanie za úspechy, snahu, trpezlivosť a reprezentáciu
školy patrí nielen učiteľom, ale
aj žiakom.
(ts)

Bezpečnosť na cestách

(ts)

Erika Janíková, 8. trieda

Tvorba v ŠKD
Žiaci počas jesenného obdobia vytvárali venčeky, na
ktoré použili nazbierané listy.
Tiež sme si spravili výstavu
tekvíc. Starší žiaci vydlabávali tekvicu a dozdobili ju,
mladší žiaci vyzdobili v skupinách tekvice podľa vlastnej fantázie.
K jeseni patria aj strašiaky.
Deti boli veľmi kreatívne pri
tvorení tých vlastných.
Počas novembra sme spoločne vyrábali rôzne zimné
a vianočné dekorácie ako
napríklad darčeky z roliek
toaletného papiera, adventný strom z kartóna, snehuliakov z ponožiek a snehuliakov z drevených lekárskych
špachtlí.
Deti sa v školskom klube nikdy nenudia.
Mária Škvarková

4

Svetový deň potravín

Dňa 10. októbra nás navštívil preventista polície Tibor Šándor, ktorý nás zoznámil s bezpečnosťou na cestách a na
chodníku. Táto téma nám korešpondovala aj s témou týždňa,
takže deti naživo komunikovali s ujom policajtom o doprave.
Pán policajt so svojím kolegom návštevu oživili hudbou a porovnali harmóniu hudby so správaním sa na ceste, jednoducho všade by to malo ladiť, či na ceste či v hudbe a samozrejme, aj medzi ľuďmi. Deťom sa prezentácia páčila, obohatili
sa o kultúrny zážitok. Na záver sme si spoločne zaspievali a
zatancovali.
M. Furjelová

Pri príležitosti Svetového
dňa potravín sme v týždni
od 16. do 19. októbra pripravili pre žiakov 2. stupňa
rôzne aktivity zamerané na
využívanie sezónnych potravín dopestovaných v našom
regióne. Žiaci si prakticky
vyskúšali rôzne spôsoby
spracovania ovocia, napr.
zaváranie a sušenie jabĺk.
Neváhali ani s pečením voňavého jablkového koláča.
Pochutnali si aj na ovocnom
šaláte s trochou exotiky. Atmosféra v školskej kuchynke
sa všetkým veľmi páčila.
Veríme, že si deti aj týmto
spôsobom uvedomia veľké
výhody vlastného dopestovania zdraviu prospešných
potravín.
Miroslava Šimková

Zo života školy a škôlky
Exkurzia do galérie a
Florinovho domu

Úspech vo futsale

V októbri sme navštívili
Oravskú galériu a Florinov
dom v Dolnom Kubíne. Cestovali sme spojovým autobusom. Vo Florinovom dome
bola výstava predmetov
domácnosti, ktoré používali
naši starí rodičia. Videli sme
tam starý televízor, fľašu „sifónku“ a miestnosť spisovateľa Florina.
V Oravskej galérii ma zaujala výstava umelca Andyho
Warhola. Bolo tam jeho vysvedčenie z vysokej školy,
zlaté okuliare a vzácne obrazy. Tiež sme obdivovali
dielo rezbára Štefana Siváňa
z Babína. Najviac sa mi páčili drevené sochy, včelie úle a
betlehem.
Po peknom dopoludní sme
sa plní zážitkov vrátili domov.

Chlebnickí žiaci sa po náročnej
príprave pod vedením pána učiteľa Babica zúčastnili 7. decembra na okresnom kole vo futsalovom turnaji v Dolnom Kubíne.
Našu školu reprezentovali žiaci: Roman Ťapajna, Patrik Suľa,
Patrik Šutta, Dávid Staš, Marián
Hajdúch, Nikodém Staš, Lukáš
Stachera, Filip Ďuroň, Ján Spišiak a Tadeáš Štefka. Prihlásené družstvá boli rozdelené do
dvoch skupín. Naši žiaci vo svojej skupine odohrali tri zápasy.
Prvého súpera zdolali 8:1. V
druhom zápase vyhrali 3:1. Po
náročných dvoch kolách podľahli tretiemu súperovi v posled-

Predvianočný koncert

nom zápase v skupine 3:0. Zo
skupiny postupovali z druhého
miesta do štvrťfinále.
V štvrťfinále vyhrali 5:3 a tak si
zabezpečili postup do finálového zápasu.
Finálový zápas bol náročný, ale
prejavila sa kvalita nášho mužstva. Zápas vyhralo 5:4 a dosiahlo prvé miesto na okresnom
kole a postup na krajské kolo.
Chlapci po úspešnom turnaji
opäť poctivo trénujú, aby zopakovali krásne výsledky.
Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov.
Tadeáš Štefka, 7. trieda

Dňa 1. decembra sa v telocvični uskutočnil vianočný
výchovný koncert. Svoje hlasy nám spolu s vianočnými
piesňami predviedla dvojica Jaro Gažo a Radko Pažej.
Telocvičňou sa niesli známe
piesne a koledy. Vládla tam
pravá vianočná atmosféra.
Pesničky boli doplnené textom, takže sme si všetci zo
srdca zaspievali. Ani naše
deti sa nedali zahanbiť a
zaspievali vianočné pesničky. Svoje krásne chlebnické
hlasy nám predviedli Emka
Strážnická z 1. triedy, Majka
Stacherová z 2. triedy a naše
ôsmačky, ktoré sprevádzali
na gitarách Miriam Stašová
a Annamária Janíková s piesňou Vánoční. Deti odchádzali
z koncertu s dobrým pocitom a kúskom Vianoc v srdci.
(ts)

Ján Kantár, 6. ročník

Cirkus Jacko u nás

Fyzikálna a chemická
šou
Vyučovanie predmetov fyzika a chémia môže byť aj
zábavné. Presvedčili sme sa
o tom 15. decembra, kedy k
nám zavítala Škola hrou. Interaktívnou formou si naši
žiaci vyskúšali výrobu zaujímavých hmôt a odhaľovali
tajomstvá rôznych fyzikálnych a chemických pokusov.
Miroslava Šimková

Na sv. Mikuláša…
Svätý Mikuláš na ceste k deťom zavítal aj do našej školy.
Žiaci ho ubezpečili, že v tento deň „neučí sa, neskúša sa“
a preto ho privítali básničkami, pesničkami i hrou na klavíri. Jeho anjeli ich odmenili
sladkosťou a niektorých nezbedníkov trošku postrašili
i čertíci.

Vianočné medovníky
S vianočnými sviatkami sa spája aj pečenie medovníkov.
A tak si žiaci 7. ročníka vyhrnuli
rukávy a s receptom sa pustili
do práce.
Niekto vážil, niekto miesil, vy-

krajoval či umýval riady, ale každý priložil ruku k dielu. Na voňavých koláčikoch si zaslúžene
pochutnali nielen žiaci, ponúkli
totiž i svojich učiteľov a pani
kuchárky.

Dňa 26. októbra nás navštívil ukrajinský cirkus Jacko.
Prevažne ruskí artisti predviedli v priestoroch telocvične úžasnú šou. Dokázali zaujať nielen školkarov, ale aj
najstarších, deviatakov. Deti
neodmietli ponuku artistov
a zapájali sa v priebehu šou
do scénok.
Samozrejme,
boli
vždy
odmenení potleskom divákov. Napätie striedali vtipné
vystúpenia zebry a klauna.
Spolu so žiakmi dúfame, že
nás čoskoro opäť navštívia
a poteší novým vystúpením.
(ts)

Miroslava Šimková

Miroslava Šimková
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Uznesenia

Uznesenia z 24. rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného 14. decembra 2017
Uznesenie číslo 24-1: OZ schvaľuje program rokovania OZ.
Uznesenie číslo 24-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev,
b.) poveruje obecný úrad prekonzultovať projektovú dokumentáciu kultúrneho domu o lacnejšej realizácii a prípadných
možných projektových úpravách a ďalšom postupe realizácie
rekonštrukcie kultúrneho domu.
Uznesenie číslo 24-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje zámer previesť majetok Obce Chlebnice, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý je v súlade s § 17, ods. 2) Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice, a to pozemok C-KN parc.
č. 1020/3 záhrady o výmere 217 m2, zapísaný na Okresnom
úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
695, katastrálne územie Chlebnice, na vlastníka Obec Chlebnice, IČO: 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, PSČ: 027 55,
v celosti, v prospech žiadateľov Jána Hudeca a manželky Mgr.
Anny Hudecovej, obaja bytom Chlebnice č. 355, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v celosti.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je situácia, kedy v
dôsledku minulých pochybení spočívajúcich v nesprávnom
úradnom postupe obce, orgánu verejnej správy alebo akejkoľvek tretej osoby, opomenutí konania zo strany týchto osôb,
resp. v dôsledku nezabezpečenia potrebnej súčinnosti, nedošlo k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na konkrétneho žiadateľa.
Žiadatelia listinnými dokladmi hodnoverne preukázali splnenie podmienok preukazujúcich pochybenia a existenciu dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach, sa vysporiadalo s tvrdeniami žiadateľov preverením všetkých skutočnosti a preskúmalo hodnovernosť a právnu záväznosť predložených listín.
Hodnotu prevádzaného majetku stanovilo Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na sumu 1 euro, slovom jedno euro.
Starosta obce potvrdzuje, že u žiadateľov sa nejedná o osoby
uvedené v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov.
b.) poveruje obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce zámer previesť majetok Obce Chlebnice, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 2) Všeobecne
záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice, a to po
dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom.
Uznesenie číslo 24-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje odpredaj časti obec. pozemku E-KN parc. č. 13600/3
Jozefovi Maslíkovi, bytom Chlebnice č. 220. Všetky náklady
spojené s predajom obecného majetku bude znášať kupujúci.
b.) poveruje Obecný úrad Chlebnice na odčlenenie časti obecného
pozemku E-KN parc. č. 13600/3 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1638 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1588, katastrálne územie Chlebnice, ktorá sa nachádza oproti rodinnému
6

domu č. 220 a priamo súvisí s prístupom na jeho pozemok,
c.) poveruje Obecný úrad Chlebnice na prípravu materiálov na
zrealizovanie prevodu nehnuteľného majetku Obce Chlebnice, a to odčlenenej časti obecného pozemku E-KN parc. č.
13600/3, zapísaného na liste vlastníctva č. 1588, katastrálne
územie Chlebnice.
Uznesenie číslo 24-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 29.11.2017, Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2017-33, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov, na realizáciu projektu: „Zberný dvor v obci
Chlebnice“, ktorý bude realizovaný Obcou Chlebnice;
b.) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c.) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu
17 500 Eur.
Uznesenie číslo 24-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje 4. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2017 podľa
návrhu a navrhnutého doplnenia.
Uznesenie číslo 24-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) neschvaľuje na rok 2018 dotáciu z rozpočtu Obce Chlebnice
pre Jozef Blaha, Nová Baňa (kniha), z dôvodu nesplnenia podmienok určených VZN č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
b.) schvaľuje na rok 2018 dotáciu z rozpočtu Obce Chlebnice pre
TJ Tatran Chlebnice, IČO: 22618562 (futbal), v sume 15 000
eur,
c.) schvaľuje na rok 2018 dotáciu z rozpočtu Obce Chlebnice pre
Miroslava Meľu, IČO: 43511571 (motokros), v sume 900 eur,
d.) neschvaľuje na rok 2018 dotáciu z rozpočtu Obce Chlebnice
pre DHZ - Chlebnice (hasiči), z dôvodu nesplnenia podmienok určených VZN č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce,
e.) schvaľuje na rok 2018 dotáciu z rozpočtu Obce Chlebnice pre
Draco KHŠ Chlebnice, IČO: 42060249 (šermiari), v sume 2
000 eur.
Uznesenie číslo 24-7-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2018.
Uznesenie číslo 24-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje rozpočet obce Chlebnice na rok 2018
Príjmy spolu:.............1 690 268 Výdavky spolu:.........1 690 268
bežné príjmy.............1 305 268 bežné výdavky.........1 220 268
kapitálové príjmy....... 295 000 kapitálové výdavky....470 000
fin. op. príjmové............. 90 000 fin. op. výdavkové..................... 0
b.) berie na vedomie viacročný rozpočet obce Chlebnice na roky
2019 – 2020.
Rok 2019
Príjmy spolu:.............1 361 983 Výdavky spolu:.........1 361 983

Uznesenia, Spektrum
bežné príjmy.............1 320 230 bežné výdavky.........1 201 983
kapitálové príjmy......................0 kapitálové výdavky....160 000
fin. op. príjmové............. 41 750 fin. op. výdavkové..................... 0
Rok 2020
Príjmy spolu:.............1 372 083 Výdavky spolu:.........1 372 083
bežné príjmy.............1 330 333 bežné výdavky.........1 212 083
kapitálové príjmy......................0 kapitálové výdavky....160 000
fin. op. príjmové............. 41 750 fin. op. výdavkové..................... 0
c.) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom na rok 2018;
d.) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky
2018, 2019, 2020 bez programovej štruktúry.
Uznesenie číslo 24-9: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Chlebnice,
b.) berie na vedomie Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke,
c.) berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z..
Uznesenie číslo 24-10: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach

schvaľuje zrušenie miestneho národného výboru bez právneho
nástupcu.
Uznesenie číslo 24-11: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
sa bude žiadosťou Anny Janíkovej, Chlebnice č. 499, o predĺženie
nájomnej zmluvy zo dňa 1.8.2014, zaoberať na budúcom zastupiteľstve.
Uznesenie číslo 24-12: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach, na
základe žiadosti Milana Sojčáka, Chlebnice 258, schvaľuje nasledovné otváracie hodiny v prevádzke „Pizzéria Viktória“ Chlebnice
č. 526:
Pondelok až štvrtok: zatvorené
Piatok:
15:00 – 22:00
Sobota:
11:00 – 22:00
Nedeľa:
11:00 – 22:00
Uznesenie číslo 24-13: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
berie na vedomie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2018.
Uznesenie číslo 24-14: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie číslo 24-15: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018.

Zber odpadu

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

12., 26.
9., 23.
9., 23.
6., 20.
4., 18.
1., 15., 29.

10., 24.
7., 21.
7., 21.
4., 18.
2., 16., 30.
13., 27.
11., 25.
8., 22.
5., 19.
3., 17., 31.
14., 28.
12., 27.

sklo

plasty, kovy, VKM

komunálny odpad

mesiac

Zber komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať v piatok v párnom týždni. Pred vysypaním je potrebné pripevniť žetón na smetnú nádobu.
Plasty, kovy a VKM (žltý kontajner) - zber sa bude uskutočňovať v stredu v párnom týždni.
Sklo (zelený kontajner) - zber sa bude uskutočňovať v tretí štvrtok v mesiaci.

18.
15.
15.
19.
17.
21.
19.
16.
20.
18.
15.
20.
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Rôzne

V dedine je nová pizzéria Viktória
V Chlebniciach otvorili novú reštauráciu - pizzériu.
O zákazníkov nemá núdzu, čoskoro pribudne aj rozvoz pizze
priamo domov. Oslovili sme Milana Sojčáka ml., aby sme sa
dozvedeli viac.
• Komu napadlo založiť pizzériu?
S budovaním stavby, v ktorej je dnes pizzéria, začal môj
otec už pred viacerými rokmi.
Neskôr sme sa rozhodli, že by
sme vrchnú časť chceli použiť
na ubytovacie účely a spodnú
ako halu pre ubytovaných so
spoločnou kuchyňou. Keďže
sme rodení Chlebničania a žijeme tu, mali sme predstavu, čo
tu asi chýba. Dedina je veľká a
okrem krčiem tu v podstate nie
sú žiadne iné služby. A tak nám
v hlavách vznikla myšlienka vytvoriť niečo nové a iné. Keďže
priestory nie sú momentálne
príliš veľké, museli sme vymyslieť inú alternatívu, kde netreba veľkú kuchyňu. No a pizzéria
bola ideálna voľba. A myslím,
že ľudia to zatiaľ vnímajú pozitívne. Rád by som však spomenul, že najväčšia zásluha patrí
najmä otcovi, ktorý to celé začal
a má to celé pod dohľadom.
• Prečo má pizzéria názov
Viktória?
Keďže celé to vzišlo od mojich rodičov, výber mena ostal
v ich rukách. A rozhodli sa, že
pizzéria ponesie názov Viktória podľa ich najmladšej dcéry.
Victory je zároveň aj synonymum víťazstva, čo symbolizuje
konečné víťazstvo po rokoch
budovania.
• Ako dlho trvala stavba?
So stavbou sa začalo v roku
2003. Postupne otec staval
novú budovu v zadnej časti záhrady. Neskôr v roku 2007 stavbu na čas opustil kvôli prerábaniu rodinného domu. Práce sa
opäť rozbehli na jeseň 2011.
Postupne, pomaly a svojpomocne sme celú budovu dostali
až do dnešného stavu spolu s
úpravami okolia.
• Približne koľko ľudí bolo
na otvorení?
Otvorenie bolo slávnostné a
chceli sme z toho spraviť poria8

dnu udalosť. Aby sme zväčšili
kapacitu, pristavili sme aj tri
veľkokapacitné stany. Večer, v
deň otvorenia, ľudí zabávala
kapela Lego Ružomberok. Počas celého dňa sa tu vystriedalo
viac ako 160 ľudí a upiekli sme
viac ako 130 pízz.

Spoločenská rubrika

chute. A tak používame napríklad bryndzu, klobásu alebo
slaninu. Chuťovo u nás nájdete
jednoduché pizze, ostré, sýte či
netradičné. Je si z čoho vyberať.
• Je pravda, že rozvoz do
Chlebníc bude čoskoro a
zadarmo?
Rozvoz v súčasnej dobe nie
je najmä kvôli kapacitným
dôvodom. Určite sa s ním do
budúcna počíta a určite bude
v rámci Chlebníc zadarmo. Mo-

Narodili sa
• Lucia Hudecová
• Ján Bakoš
• Róbert Polčic
• Karin Puňáková
Vitajte medzi nami.

Uzatvorili manželstvo
• Pavol Špavor
a Mgr. Jana Nemcová
• Jozef Spišiak
a Katarína Strapcová
• Tomáš Suľa
a Ľudmila Majdová
• Milan Sojčák
a Michaela Furjelová
Rozlúčili sme sa
• Ondrej Škrabala
• Mária Straková
• Milan Mičáň
• Angelína Štefková
Úprimnú sústrasť.

• Aké sú tri najpredávanejšie pizze?
V ponuke máme skoro dvadsať
rôznych pízz. Samozrejme, sú
viac obľúbené a menej. Niektoré obľúbené pizze sme prevzali, ale máme aj svoje vlastné,
ktoré inde nenájdete. Medzi najobľúbenejšie patrí naša vlastná pizza Pájo či Chlebnice, ale
aj klasická šunková. Všetky
ostatné pizze si môžete nájsť aj
na stránke www.pizzeriaviktoria.sk.
• Z akých surovín je pizza
pripravovaná?
Pri príprave cesta sa snažíme
pracovať s najlepšími surovinami. Uprednostňujeme talianske
suroviny, ale nevyhýbame sa
ani overeným domácim, slovenským surovinám. Pri našich
vlastných pizziach sme chceli
do popredia dostať oravské

mentálne fungujeme aj tak, že
ľudia si dopredu zatelefonujú a objednajú pizzu, ktorú si
neskôr prídu sami vyzdvihnúť.
• Dá sa nad pizzériou aj ubytovať?
Vo vrchnej časti budovy sú štyri izby s kapacitou desať osôb.
Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie, televíziu, samozrejmosťou je pripojenie na internet. Cenovo kvalita/služby sa
radíme medzi lacnejšie ubytovania dostupné aj pre obyčajných ľudí.
• Pripravujete aj niečo nové?
Počas tohto roka budeme postupne zavádzať aj novinky
v rámci kuchyne. Pribudnú
minútky ako napríklad hranolky, palacinky a v lete zmrzlinové poháre.
(ts)

Jubilanti - 50 rokov
• Anton Straka
• Mária Sviteková
• Ján Šnapko
60 rokov
• Tomáš Pavolka
70 rokov
• Joachym Mikuška
• Mária Puňáková
80 rokov
• Ján Blaha
• Anna Janíková
• Paulína Štrpková
Blahoželáme.

Zmena v cestovnom
poriadku
Od pondelka 29. januára
2018 nastali v cestovnom
poriadku zmeny. Popoludňajší spoj po 14. hodine z
Dolného Kubína do Chlebníc
bude premávať zo zastávky Matúškova s odchodom
o 14.05 h, ďalej po zastávkach Aleja slobody (14.06
h), okresný úrad (14.12 h),
autobusová stanica (14.17
h) a ďalej po nácestných zastávkach tak ako doteraz až
do Chlebníc. Zmena je zverejnená aj na výveskách na
autobusových zastávkach po
trase spoja.

