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Chlebíček 2018

Spravodajstvo
Voľby sa blížia
Komunálne voľby sa budú
konať 10. novembra 2018.
Voľba je jednokolová.
Za poslancov zastupiteľstva
budú zvolení kandidáti, ktorí
získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných
hlasov.
Za starostu alebo primátora
bude zvolený ten kandidát,
ktorý získa najviac platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov sa
podľa zákona vykonajú nové
voľby.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má
v nej trvalý pobyt. Občania
môžu vo voľbách aj kandidovať. Na stránke Ministerstva
vnútra SR v položke ,,voľby a
referendum“ na linku www.
minv.sk/volby-oso2018 môžete nájsť všetky informácie
k voľbám do orgánov samosprávy obcí.

Obec je bez kontrolóra

Samospráva vypísala na 9.
augusta výberové konanie
na hlavného kontrolóra obce
Chlebnice. Voľba sa musela
uskutočniť, pretože bývalej kontrolórke skončil po
piatich rokoch mandát. Do
výberového konania sa však
nikto neprihlásil. Obec bude
teda musieť voľbu opäť vyhlásiť.
Kontrolór bude prijatý na
pracovnú dobu tri hodiny
týždenne. Kandidát doručí svoju písomnú prihlášku
spolu s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby na adresu
Obecný úrad Chlebnice,
Chlebnice č. 186, PSČ: 027
55 v zalepenej obálke s
označením Voľba hlavného
kontrolóra obce Chlebnice –
NEOTVÁRAŤ.
Termín výberového konania
bude vyhlásený vyvesením
na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.obecchlebnice.sk.
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Úvodník starostu

Milí čitatelia, v rukách držíte
ďalšie číslo spravodaja, ktorým
vám chceme spríjemniť letné
oddychové obdobie. Za sebou
máme najvýznamnejšiu tohtoročnú obecnú akciu. V dňoch 9.
a 10. júna sa uskutočnil už 14.
ročník Chlebnického chlebíčka,
niesol sa v znamení poľovníctva a ochrany prírody. Prípravu
podujatia mali pod patronátom
členovia Poľovníckeho združenia Chlebnice, ktorí sa svojej
úlohy zhostili srdečne a zodpovedne. Nielenže pripravili
zaujímavú výstavu poľovných

trofejí, náradí, nástrojov a zariadení, pri ktorej nechýbala ani
pútavá prezentácia fotografií,
ale vyčarovali pre nás aj chutný
srnčí guláš a pečenú divinu. O
zábavu a kultúrne zážitky sa už
tradične postarali chlebnické
deťúrence a pozvané folklórne
súbory. Počas letných prázdnin
nadobúdame dojem, že sa v
dedine utlmili všetky aktivity.
Opak je však pravdou. Napriek
tomu, že na obecnom úrade v
súčasnosti pracuje minimum
nezamestnaných
občanov,
okrem bežných povinností pri
čistení a zveľaďovaní obecných
priestranstiev sa snažíme byť
nápomocní aj pri odstraňovaní
havarijného stavu na kostolnom nádvorí, ktorý spôsobili
poškodené a nefungujúce drenážne odtoky dažďovej vody.
Nezaháľa ani vedenie obce. Po
úspešnom rozbehu športových,
kultúrnych a spoločenských aktivít sa v tomto roku zameralo
na zlepšenie podmienok fungovania obecného záchranného
zboru, na vybudovanie zberné-

Partnerské obce Chlebnice,
Slopnice, Dlhá nad Oravou,
Dobrá udržiavajú spoluprácu
aj pravidelným organizovaním
futbalových turnajov. Zápas sa
hrá vždy v inej obci, naposledy

to bolo v Slopniciach. Zástupcovia Chlebníc teda vycestovali do
Poľska. Víťazne z turnaja vzišli
domáci usporiadatelia, druhé
boli Chlebnice, tretia Dlhá, posledné bolo družstvo z Dobrej.

Turnaj obcí vyhrali Slopnice

ho dvora pre lepšie nakladanie
s odpadmi, ako aj na zveľaďovanie obecného majetku. Napriek
tohtoročnej vyššej aktivite pri
príprave, schvaľovaní a podávaní projektových zámerov, o tých
najvýznamnejších projektoch
sa doposiaľ nerozhodlo. Ani pri
už schválených projektoch neboli niektoré záležitosti vopred
vyriešené, čím sa ich zrealizovanie a ukončenie odďaľuje.
Napriek tomu, že nie vždy sme
boli pri dotačných projektoch
úspešní, a veľkú časť uskutočnených aktivít sme financovali z vlastných zdrojov, snahou
obce je vypracovať a pripraviť
také projekty, ktoré obec potrebuje a plánuje ich aj zrealizovať, či už z vlastných alebo dotačných finančných zdrojov. O
práci obecného zastupiteľstva,
aktivitách obecného úradu a
činnosti školy v ukončenom
školskom roku sa dočítate na
nasledujúcich stranách týchto
novín.
Milan Maxoň

Po Orave s mobilom
Vďaka projektu združenia
MAS, v ktorom sú zoskupené
aj obce dolnej Oravy, vznikla
turistická aplikácia a webstránka, v ktorých je detailne
zmapovaných viac ako šesťdesiat náučných chodníkov,
turistických trás, cyklotrás a
bežkárskych tratí nachádzajúcich sa na území poľskej a
slovenskej časti Oravy. Ponuka turistických trás prevedie
návštevníka aplikácie Roháčmi, Oravskou Magurou,
Oravskou Vrchovinou, Skorušinskými a Chočskými
vrchmi. Náučné chodníky zahŕňajú rybníky, rašeliniská a
ďalšie zaujímavosti. Aplikácia ponúka aj možnosti kultúrneho a športového vyžitia. Viac informácií nájdete
na stránkach pom.masorava.
sk alebo v mobilnej aplikácii
Po Orave s mobilom.

Spravodajstvo

Hrdinské výkony, nádherná trasa a 521 kilometrov
naprieč Slovenskom
Bežci najdlhšej štafety na Slovensku po tretíkrát zdolali vyše
520 km dlhú trať z východu na
západ našej krajiny. Tri dni prekonávania samého seba, hrdinské výkony a nádherné scenérie – presne taký bol štafetový
beh THE RUN SLOVAKIA 2018.
Niesol sa v znamení dôrazu na
naše regióny vo folklórnom štýle.
Vyše 350 odvážlivcov zdolalo
48 v priemere 10 km dlhých
úsekov cez tie najkrajšie miesta Slovenska od Košíc po Bratislavu. Nechýbal medzi nimi
ani chlebnický chotár. „Chceme
spájať Slovensko a prostredníctvom pohybu zviditeľniť aj naše
krásne regióny. Pripájajú sa k
nám aj samotné mestá a obce,
ktoré svojou pohostinnosťou
spríjemňujú celý beh, za čo

im patrí obrovská vďaka“, hovorí organizátor Dušan Tarčák.
Chlebničania boli na bežcov
pripravení. Pribiehali v skorých
ranných hodinách. V kultúrnom
dome na nich čakalo posilnenie
v podobe makovníka a teplého
čaju.
Počas troch dní THE RUN
SLOVAKIA nechýbali búrky či
vysoké teploty, ale aj osobné
rekordy. Víťazný tím Banovskí
behúni do cieľa prebehol za 39
hodín, 37 minút.
Jednou z hlavných noviniek
bola inovatívna mobilná aplikácia THE RUN APP. Bežci mohli
sledovať členov svojho tímu,
aktuálnu polohu, reálne poradie a pomohla im aj s orientáciou na trati. Aplikácia taktiež
odpočítavala zostávajúce kilometre do konca danej eta-

Samospráva sa pustila do opravy miestnych ciest. Dala zaasfaltovať najväčšie diery a robí
aj na spevňovaní prístupových
ciest. Opravy majú viesť aj k
tomu, aby sa počas prívalových
dažďov nevymýval a nezosúval

štrk z komunikácií. Pri júlovej
búrke takto blato a štrk zahatali cestu pred obecným úradom.
Pri likvidácii škody pomáhali
dobrovoľní hasiči, vďaka za pomoc patrí aj Tomášovi Furielovi
a jeho firme.

Oprava ciest

py, ktorú konkrétny tím bežal.
THE RUN SLOVAKIA je prvý
interaktívny štafetový beh na
Slovensku, ktorého cieľom je
spájať východ a západ krajiny.
Štartuje v Košiciach na Hlavnej ulici a končí v Bratislave
na Hviezdoslavovom námestí.

Nádherná, 521 km dlhá trať
vedie cez významné kultúrne,
prírodné a historické pamiatky – Spišský hrad, Vysoké Tatry, Kvačianska dolina, Oravský
hrad, Terchová, Čičmany, Trenčín či scenérie kúzelných viníc
v okolí miest Modra či Pezinok.

Pri kostole sa pracuje
Okolo kostola nastal stavebný ruch. Stavebná firma pracuje na spevňovaní a budovaní parkovacích plôch v blízkosti
svätostánku. Do konca leta by mala byť táto časť investície
hotová. Obec by mala zabezpečiť opravu oporného múru,
v súčasnosti robí na spracovaní statického posudku.

Krátko z obce
• Vyšší územný celok Žilina schválil Chlebniciam dotáciu
vo výške šesťsto eur na usporiadanie podujatia Chlebnický chlebíček.
• Obec získala finančný príspevok 1500 eur od VÚC aj na
opravu oplotenia okolo futbalového ihriska.
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Zo života školy
Vybíjaná
Dňa 16. mája sme sa zúčastnili okresného kola vo vybíjanej. Podujatie sa konalo
v telocvični ZŠ Kňažia. Boli
sme zvedavé, ako to dopadne. Na súťaž sa dostavilo päť
tímov: ZŠ s MŠ Chlebnice, ZŠ
s MŠ Malatiná, ZŠ Kňažia, ZŠ
Janka Matúšku - Dolný Kubín
a ZŠ Martina Kukučína z Dolného Kubína.
Našu školu reprezentovali
dievčatá Karin Priebojová,
Andrea Šnapková, Andrea
Smutňáková, Lenka Spišiaková, Martina Kantáriková, Petra Bakancová, Liana
Štefková, Anna Maxoňová,
Alžbeta Bakošová. Kapitánkou družstva bola Kristína
Špavorová. Na súťaž nás poctivo, ako každý rok, napriek
riaditeľským povinnostiam
pripravovala pani riaditeľka
Kantárová.
Umiestnili sme sa na 1. mieste, čo nás veľmi potešilo a povzbudilo. Na druhom mieste
sa umiestnila ZŠ J. Matúšku,
tretia skončila ZŠ Kňažia.
Krajské kolo v Žiline sa konalo 30. mája. Umiestnili
sme na 5. mieste z desiatich
tímov. Ďakujeme trénerke a
spoluhráčkam za zážitky a
nové skúsenosti.

Benátky
Pomaly sa stáva tradíciou,
že každoročne v júni Základná škola s materskou školou
Chlebnice a Základná škola Nižná navštívia Benátky.
Dňa 8. júna o 21. h sme odchádzali autobusom do Benátok. Cesta bola dlhá, ale veľmi
rýchlo prešla, pretože celou
cestou sme sa zabávali. Každý
sa už tešil na príchod k moru,
ktorý nám prvý deň skoro
pokazilo počasie, pretože doobeda pršalo. Keďže pršalo,
rozhodli sme sa, že navštívime
veľké obchodné centrum. Kým
sme nakupovali, prestalo pršať

Karin Priebojová,

Andrea Šnapková, 6. trieda

Istrobot 2018
V dňoch 13. až 15. apríla sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v robotike Istrobot. Súťaž sa koná na FEI STU v Bratislave.
Našu školu reprezentovali žiaci navštevujúci krúžok Rduino
- konštrukcia a programovania robotov Peter Ďuroň a Martin
Šimko v kategórii Stopár.
Úlohou robota je v čo najkratšom čase prejsť dráhu vyznačenú
čiernou a farebnou čiarou a prekonať nástrahy, ako je prerušenie čiary, prekážka na čiare rozdvojenie čiary, záves, rampa alebo „olejová“ škvrna. Aj napriek tomu, že naše dva roboty sa neumiestnili na popredných pozíciách, stretnutie konštruktérov a
programátorov robotov spolu s návštevníkmi súťaže obohatilo
aj našich účastníkov.
PaedDr. Karol Pauchly
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a my sme pokračovali v ceste
do hotela.
Zatiaľ, čo sme sa ubytovali, sa
vyčasilo natoľko, že sme mohli
ísť na pláž, opaľovať sa a kúpať.
Večer sme ukončili výbornou
večerou a prechádzkou ulicami
okolo nášho hotela.
Druhý deň na nás čakali chutné
raňajky. Doobedie sme strávili
pri mori alebo pri bazéne na
hoteli, potom sme absolvovali
výlet na najfarebnejší ostrov
na svete Burano a do Benátok.
V Benátkach sme sa prechádzali po Námestí sv. Marka. Celou
cestou na lodi, ale aj po os-

trovoch nás sprevádzala milá
sprievodkyňa. Dozvedeli sme
sa veľa informácií o histórii
Benátok a o ostrovoch, okolo
ktorých sme prechádzali. Ostrovov je približne štyridsať.
Vo večerných hodinách sme sa
vrátili do hotela a navečerali sa.
Posledný deň sme si vychutnali
raňajky a celý deň sme strávili
pri mori. Do Chlebníc sme sa
vrátili v ranných hodinách.
Chceme sa poďakovať pani učiteľkám, že to s nami vydržali,
ďakujeme za pekné zážitky.
Viktória Sojčáková (8. trieda)

Zo života školy
Apríl - mesiac lesov
Apríl je mesiac lesov. Lesov,
ktoré sú tak dôležité nie
len pre zvieratá, ale aj pre
nás, ľudí. Spoločne s deťmi zo školského klubu detí
sme robili rôzne aktivity na
tému lesa a Dňa Zeme. Pomocou prezentácie sme si
priblížili ochranu lesov, typy
stromov, aké v lese rastú a
hlavne význam lesov pre
náš život. Žiaci spolupracovali a spoločne sme vyrobili
3D les, do ktorého sme vyrobili stromy. Do hotového
lesa priniesli rôzne prírodné materiály a tým náš les
obohatili.
Martina Salusová

Poskytujeme prvú pomoc
Slovenský Červený kríž zorganizoval 3. mája v priestoroch
MsKS v Dolnom Kubíne územné
kolo súťaže v poskytovaní prvej
pomoci. Na súťaž sa s nadšením
pripravovali žiačky 5. ročníka v
zložení Liana Štefková, Katarína Hudecová, Anna Maxoňová,
Kristína Michalková, Marianna
Stacherová a Beáta Laurincová
(zo 4. ročníka). Súťažili v kategórii DMZ - I. stupeň, v ktorej
súperilo 8 družstiev mladých
zdravotníkov Oravy.
V kategórii DMZ II. stupeň nás
reprezentovali žiačky 9. ročníka. Družstvo tvorili Mária Ba-

Rodina
Čo pre mňa znamená rodina? Veľmi veľa. Rodina sú pre
mňa oco, mama a súrodenci.
Rodina sú ľudia, ktorí ma
dennodenne stretávajú a
zdieľajú so mnou radosti aj
starosti. Každý človek by mal
mať svoju rodinu. Ľudí, ku
ktorým patrí. Ja mám veľmi
rád svoju rodinu a vďačím
Bohu za to, že som sa narodil. Že mám komu povedať
oco, mama, sestrička a brat.
Vážte si svoju rodinu a ďakujte za ňu!

Deň narcisov

košová, Vanesa Štefková, Eva
Meľová, Erika Kantáriková a
Andrea Furjelová. V silnej konkurencii 19 zúčastnených DMZ
sa snažili podať čo najlepší výkon.
Obidve družstvá preukázali
vynikajúcu tímovú spoluprácu
pri ošetrovaní poranení a znalosť teoretických i praktických
vedomostí v poskytovaní prvej pomoci. Nové skúsenosti a
vynikajúca súťažná atmosféra
ich povzbudila zabojovať aj v
budúcom školskom roku.
(mš)

Deň narcisov je jedinečná
verejno-prospešná zbierka
Ligy proti rakovine. V tomto
roku sa konal jej 22. ročník.
Ulice miest a obcí v jediný
deň v roku 13. apríla zaplavili žlté narcisy. Každý, kto
si narcis pripol na svoj odev,
vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s
rakovinou. Piatok trinásteho
sa tak v očiach ľudí zmenil
na lepší deň.
Tento rok sa vyzbieralo viac
ako milión eur. Suma bude
v priebehu roka použitá na
mnoho užitočných projektov,
ktoré pomôžu meniť veci k
lepšiemu. Keďže na Slovensku pribúda ročne 34-tisíc
ľudí s diagnózou rakovina,
je dôležité mať možnosti a
prostriedky mnohým z nich
pomôcť. Liga proti rakovine
srdečne všetkým ďakuje.
Eva Meľová, 9. trieda

Vojtech Klocháň, 7. trieda

Koncoročný výlet do Bojníc
Najkrajší slovenský zámok, najväčšia a najstaršia ZOO na Slovensku - to sú Bojnice. Splnili sme túžbu žiakov 4. a 5. ročníka navštíviť
a spoznať toto zaujímavé mesto. Vycestovali sme 14. júna s plnými
batohmi jedla a dobrej nálady. V ZOO to žilo. Pozorovali sme veselý
život medvedích mláďat či neúnavných opičiek, s ktorými sa mnohí i skamarátili. Po prehliadke zoologickej záhrady sa pokračovalo v návšteve Bojnického zámku. Tam sme sprevádzali nezbedné
vajce, ktoré sa vybralo na vandrovku po historických komnatách
hradu. Na spiatočnej ceste sa autobusom rozozneli naše ľudové
piesne, ktoré sa šoférovi autobusu veľmi páčili. Domov sme si odnášali nielen množstvo fotografií, ale aj nezabudnuteľné spoločné
zážitky.
Miroslava Šimková
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Zo života školy
Záver školského roka
2017/ 2018

Deň detí v škole

Posledný deň školského roka
sa začal svätou omšou, kde
sa žiaci, učitelia a aj rodičia
poďakovali za uplynulý rok v
škole. Za úspechy aj neúspechy, bez ktorých by sme nerástli. Neskôr sa žiaci stretli
so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični. Privítala ich
pani riaditeľka Kantárová,
nechýbal ani duchovný otec
Misál, zástupca školy Pauchly, pán starosta Maxoň a zástupkyňa ZRPŠ pani Šuttová.
Všetci mali príhovor, v ktorom sa poďakovali žiakom
a učiteľom za spoluprácu
počas školského roka. Žiaci
boli ako každý rok odmenení cenami za súťaže a umiestnenia. Nezabúdajme aj na
deviatakov, ktorí nás svojím
spevom dojali a zaspomínali sme si aj na čas strávení
s nimi. Ďakujeme za krásne spomienky, tešíme sa na
ostatných žiakov v septembri. Užite si prázdniny!

Dňa 1. júna bolo pre deti pripravené vystúpenie v telocvični. Divadlo Cliperton z Banskej
Bystrice nás opäť navštívilo s
rozprávkou Zbojník Rumcajs.
Vystúpenie bolo vtipné, zábavné a upútalo aj starších žiakov,
ktorí sa bavili na vtipných scénkach. Rumcajs bol na Slovensku
známy pod menom Rumpeľ.
Bol to láskavý a milý obuvník.
Mal zmysel pre spravodlivosť,
ale aj pre humor.
Po divadelnom predstavení išli
žiaci na ihrisko, kde boli pre
nich pripravené rôzne stanovištia s atrakciami. Za každé
stanovište dostali body. Stanovištia pripravila pani učiteľka
Kosmelová v spolupráci s jej
deviatakmi. Víťazmi stanovíšť
sa stali: Kevin Kramár (6. trieda), Tadeáš Straka (7. trieda) a
Anna Maxoňová s Lianou Štefkovou (5. trieda). Ďakujeme
všetkým za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie podujatia s našimi žiakmi.

(ts)

(ts)

Mama
Mama pre mňa znamená všetko. Mamu si treba vážiť, kým
je s nami. Veď koľko detí nemá
mamu? Koľko detí nepozná
mamino objatie?
Mama nám dáva všetku lásku
sveta. Vie sa s nami tešiť aj z
maličkostí. Podporuje nás vo
všetkom. Vždy nám pomôže,
keď niečo potrebujeme. Snaží
sa, aby z nás boli dobrí, šikovní,
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Moja desiata
usilovní ľudia a aby sme v živote niečo dokázali.
No hlavné je to, že nám dala život. Za toto všetko, čo pre nás
robí, jej nestačí povedať iba ďakujem.
Choď k mame! Poďakuj jej za
všetko, čo pre teba robí! Povedz
jej, ako ju veľmi ľúbiš!
Viktória Sojčáková, 8. trieda

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl) si siedmaci na hodine biológie sami pripravovali desiatu. Chuť do
prípravy im nechýbala. V lievancoch, palacinkách, pudingu či špagetách sa objavili nevyhnutné bielkoviny, zdravé sacharidy, energeticky výdatné tuky i nenahraditeľná
vláknina s vitamínmi. Všetko potrebné pre ich zdravý rast.
V praktickom vyučovaní fantázia spolu so zábavou dostali
zelenú.
Miroslava Šimková

Zo života školy, Spoločenská rubrika
Biologická olympiáda
Dňa 11. apríla sa v Dolnom
Kubíne uskutočnilo okresné
kolo biologickej olympiády.
Tohtoročnou témou bolo
poznávanie vybraných 50
živočíchov žijúcich v lese a
zvládnutie ich slovenských
i latinských názvov. K tomu
bolo potrebné zhotoviť zbierku pozorovaní desiatich
živočíchov z našich lesov.
Úspešne nás reprezentovali
ôsmačky Timea Sojčáková
(3. miesto) a Miriama Stašová (4. miesto).
Miroslava Šimková

Výlet do Poľska
Dňa 8. júna sme ako žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pod
dozorom našich učiteľov Renáty Kadučákovej a Ladislava
Kakačku vyrazili do Poľska, kde
nás čakalo veľa nového a neznámeho.
Ako prvé sme navštívili Wadovice - tam bol pre nás pripravený nádherný kostol sv. Petra
Apoštola, ktorý bol postavený
z vďaky za záchranu sv. Otca
po atentáte. Za kostolom nás
veľmi milo prekvapila úchvatná
záhrada s kalváriou a vitrínami, kde boli sošky svätcov. Ďalej nás na námestí čakal kostol
Obetovania p. Márie, kde pápež
prijal všetky sviatosti. Hneď
vedľa kostola sme navštívili
múzeum (rodný dom) Jána Pavla II. To nám učarovalo hlavne
svojím moderným dizajnom a
rozhodne zaujal každého z nás.
Po týchto miestach sme sa konečne mohli presunúť do hlav-

Spoločenská rubrika

ného bodu nášho programu Osvienčimu. Tam sme ako prvé
navštívili múzeum Auschwitz
- Birkenau. Videli sme všetko
zlé, čo sa páchalo na ľuďoch a
i keď sme s veľkým nepochopením hľadeli na časti múzea,
chceli sme pokračovať ďalej.
Ďalšia časť, ktorá pre nás bola
pripravená, sa volala BirkenauBrzezinky.
Tam na nás všetkých najviac
zapôsobili koľajnice, po ktorých
prevážali židovských zajatcov.
Boli aj horšie časti, kde sme
videli miesta, kde väzni spávali alebo vykonávali hygienické
potreby. Nepozeralo sa na to
ľahko, ale uvedomili sme si, aké
šťastie teraz máme.
Bol to pre nás všetkých nezabudnuteľný zážitok a ozveny z
neho v nás budú ešte dlho rezonovať.
Eva Meľová, žiačka 9. triedy

Stavanie májov
Každý rok sa v našej obci
udržiava tradícia stavania
májov. U nás túto tradíciu
udržiavajú slobodní mládenci. V minulosti to boli odvedení branci. Dnes, keď už
mládenci nerukujú na vojnu,
zvyklosť stavania májov prevzali stredoškoláci. Na konci
mája mládenci so spevom
prídu do každého domu,
kde máj postavili. Máj zvalia
a dievčence im za odmenu
ponúkajú pálenku a peniaze.
Mária Adamcová, 8.trieda

Chlebnický spravodaj | Kvartálnik občanov obce Chlebnice | číslo 3/2018 | ročník 8.
Vydáva: Obecný úrad Chlebnice IČO: 00314510
Redaktori: Mgr. Terézia Sárená, Ing. Milan Maxoň, Martina Meľová
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Chlebnice č. 186, 027 55 Chlebnice
Tel.: 043 5580399, E-mail: ouchlebnice@orava.sk
Uzávierka čísla: 15. 8. 2018 | Vyšlo: 22. 8. 2018 | Grafická úprava a tlač: Profidesign, s. r. o.
Náklad: 400 ks | Nepredajné | Registrované MK SR pod číslom: EV: 4437/11, ISSN: 1338-9416

Narodili sa
• Patrik Maslík
• Michaela Murinová
• Andrej Spišák
• Nela Červeňová
• Kiara Červeňová
• Michal Furiel
• Stela Sojčáková
• Sabína Stašová
• Sandra Sálusová
• Tamara Ťapajnová
• Martina Oršuliaková
Vitajte medzi nami.

Rozlúčili sme sa
• Helena Pucovänová
• Helena Štrbková

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti 50 rokov
• Mária Adamcová
60 rokov
• Helena Pavolková
• Mária Schelingová
70 rokov
• Jozef Ončo
• Helena Hajdúchová
• Helena Ďuroňová
• Stanislav Straka
• Františka Šimková
Srdečne blahoželáme.

Uzatvorenie manželstva
• Barbora Šrbavá
a Michal Pavnica
• Dominika Andelová
a Július Staš
• Patrícia Kulašníková
a Peter Kulaš
• Monika Červeňová
a Jozef Michalka
• Mgr. Beáta Šuffáková
a Jakub Ťapajna
• Magdaléna Bakošová
a Tomáš Murcin
• Petra Špavorová
a Jaroslav Cigánik
• Jana Čonková
a Jozef Červeň
• Ing. Katarína Weberová
a Tomáš Hudec
• Matúš Brunčák
a Soňa Fideková
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Uznesenia

Uznesenia z rokovaní Obecného zastupiteľstva
26. rokovanie OZ (19. 4. 2018)
Uznesenie č. 26-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 26-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na
vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

Uznesenie č. 26-3: 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 platnom znení, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa,
ktorý je v súlade s § 17, ods. 1) písm. g) Všeobecne záväzného
nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Chlebnice (ďalej len „VZN č.
7/2011“), a to pozemok C-KN parc. č. 655/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, ktorý bol geometrickým plánom č. 43740707-8/2018 zo dňa 1.3.2018, vyhotoveným Ing.
Jozefom Hrabčákom, Beňovolehotská 2139/64, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43740707, odčlenený z pôvodného pozemku
E-KN parc. č. 13600/3, zapísaného na Okresnom úrade Dolný
Kubín, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1588, katastrálne územie Chlebnice, na vlastníka Obec Chlebnice, IČO:
00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, PSČ: 027 55, v celosti, v
prospech žiadateľa Františka Pucoväna, rod. Pucoväna, bytom
Chlebnice č. 315, do jeho výlučného vlastníctva.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že žiadateľ požiadal o priľahlú plochu okolo stavby, ktorá je v jeho súkromnom vlastníctve a aj pozemok pod stavbou je v jeho súkromnom vlastníctve.
Všeobecná hodnota pozemku pre účel prevodu nehnuteľnosti
bola stanovená v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty, v platnom znení, znaleckým posudkom č. 25/2018
zo dňa 11.04.2018 na sumu 215,00 Eur (slovom dvestopäťnásť Eur).
Starosta obce potvrdzuje, že u žiadateľa sa nejedná o osobu
uvedenú v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v platnom znení.
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 prípadu
hodného osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 1)
písm. g) 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 č. 26-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Chlebnice“ v rámci výzvy číslo VI. PHaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR;
b.) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných prostriedkov.
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Uznesenie č. 26-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2018 na výzvu ŽSK
číslo 2/2018; program výzvy: Kultúra; podprogram výzvy: 1
– Živá kultúra; názov podporovanej činnosti: XIV. Chlebnický
chlebíček
b.) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 20 % z výšky požadovanej dotácie z vlastných prostriedkov.
Uznesenie č. 26-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2018 na výzvu
ŽSK číslo 1/2018; program výzvy: Aktívny človek = Aktívna
spoločnosť; podprogram výzvy: 2 – Športové centrá; názov podporovanej činnosti: Oplotenie futbalového ihriska v
Chlebniciach
b.) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 20 % z výšky požadovanej dotácie z vlastných prostriedkov.
Uznesenie č. 26-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU v
roku 2018; program: 5.1.3 Akvizícia knižníc; názov projektu:
“Čítajme!“ Aktualizácia a doplnenie knižničného fondu krásnou a odbornou literatúrou
b.) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 5 % z rozpočtu projektu z vlastných prostriedkov.
Uznesenie č. 26-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby s právnickou osobou Personal Data, s.r.o., IČO:
51297876, so sídlom Riadok 1961/3, Ružomberok,
b.) poveruje starostu obce na podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby s právnickou osobou Personal
Data, s.r.o., IČO: 51297876, so sídlom Riadok 1961/3, Ružomberok.
Uznesenie č. 26-9: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s právnickou osobou TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088, so sídlom M. R. Štefánika 836/33, Žilina,
b.) poveruje starostu obce na podpísanie mandátnej zmluvy s
právnickou osobou TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088, so sídlom M. R. Štefánika 836/33, Žilina.
Uznesenie č. 26-10: OZ neschvaľuje uzatvorenie zmluvy na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany s právnickou osobou STOLAMED PLUS, s.r.o., IČO:
46892923, so sídlom Michalská 9, Bratislava.

Uznesenie č. 26-11: OZ neschvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby s právnickou osobou SK-Stolamed, s.r.o., IČO: 48249726, so sídlom Konventná 7, Bratislava.

Uznesenie č. 26-12: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na údržbu obecnej knižnice v sume 1 600,00 Eur.

Uznesenia
Uznesenie č. 26-13: OZ berie na vedomie informáciu školy o potrebe rekonštrukcie elektroinštalácie a navrhuje upresniť predpokladané náklady na rekonštrukciu školskej kuchyne.
Uznesenie č. 26-14: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie žiadosť Jána Bakoša, Chlebnice č. 277, o
úpravu cesty,
b.) schvaľuje úpravu cesty vyštrkovaním do konca apríla s tým,
že ďalší postup bude dohodnutý po vysporiadaní vlastníckych
vzťahov susedných pozemkov,
c.) berie na vedomie žiadosť občanov miestnej časti Tŕň o prestavbu odvodňovacieho kanála,
d.) berie na vedomie žiadosť Jozefa a Marty Polčicových, Chlebnice č, 172, o opravu odvodňovacieho kanála nad domom,
e.) berie na vedomie žiadosť Jána Bakoša, bytom Chlebnice č. 69
o úpravu odvodňovacieho kanála cez miestnu komunikáciu na
Dulove,
f.) schvaľuje úpravu odvodňovacích kanálov po posúdení ich stavu a vypracovaní návrhu na ich stavebné riešenie spolu s vypracovaním návrhu predbežných stavebných nákladov.
Uznesenie č. 26-15: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie žiadosť hasičov,
b.) schvaľuje zakúpenie slávnostných oblekov pre DHZO,
c.) neschvaľuje nákup terénneho vozidla.
Uznesenie č. 26-16: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie žiadosť Ondreja Ligoša,
b.) nesúhlasí s nákupom nevysporiadaných pozemkov.

Uznesenie č. 26-17: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 podľa návrhu aj s navrhnutým
doplnením,
b.) schvaľuje zapojenie rezervného fondu v sume 300 000,00 Eur
na kapitálové výdavky obce a čerpanie bankového úveru v
sume 360 000,00 Eur.

27. rokovanie OZ (28. 6. 2018)

Uznesenie č. 27-1
a.) OZ schvaľuje zmenu programu rokovania. Bod č. 3 a bod č. 5 sa
prerokujú na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve
b.) OZ žiada o mimoriadne zasadnutie do 12. 7. 2018 za prítomnosti starostu obce. Termín OZ určí obecný úrad.
Uznesenie č. 27-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad,
b.) schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 123 123,08 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 na
tvorbu rezervného fondu obce,
c.) berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2017,
d.) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za rok 2017.

Uznesenie č. 27-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje deň konania
voľby hlavného kontrolóra obce na deň 9. 8. 2018 o 18. h; voľba sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva v budove Obecného úradu Chlebnice, v kancelárii starostu obce,

b.) v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, určuje dĺžku pracovného
času hlavného kontrolóra obce Chlebnice v trvaní 3 hodiny
týždenne a deň nástupu do práce 1. 9. 2018,
c.) schvaľuje komisiu na otvorenie obálok a posúdenie splnenia
predpísaných náležitostí pre voľby hlavného kontrolóra obce
v zložení starosta obce Ing. Milan Maxoň a pracovníčky OcÚ
Elena Černotová a Mgr. Helena Meľová.

Uznesenie č. 27-4: OZ určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 počet poslancov OZ: 9.
Uznesenie č. 27-5: OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Chlebnice takto:
plný úväzok na celé nasledujúce funkčné obdobie.

Uznesenie č. 27-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje navýšenie počtu pedagogických pracovníkov v materskej škole o jeden na plný pracovný úväzok od septembra 2018
b.) berie na vedomie žiadosť o navýšenie rozpočtu.
Uznesenie č. 27-7: OZ berie na vedomie informácie o závadách
v školskej jedálni a schvaľuje vymaľovanie kuchyne a doplnenie
vzduchotechniky v celkovej sume do 2500 EUR.

Uznesenie č. 27-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie žiadosti o navýšenie pracovných úväzkov pre vedúcu
školskej jedálne a kuchárky. Úprava pracovného času sa schváli k
15. 9. 2018 podľa skutočného stavu prihlásených stravníkov.
Uznesenie č. 27-9: OZ berie na vedomie žiadosť. Žiadosťou sa
bude zaoberať po vypracovaní komunitného plánu.

28. rokovanie OZ (10. 7. 2018)

Uznesenie č. 28-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 27-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
b.) poveruje obecný úrad predložením všetkých potrebných
podkladov k odpredaju obecných bytov vrátane znaleckých
posudkov na ocenenie hodnoty obecných bytov do 9.8.2018.
Uznesenie č. 28-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach bod č.
4.1 odkladá na budúce zatupiteľstvo, z dôvodu miestnej obhliadky predávaného pozemku.

Uznesenie č. 28-4: OZ bod 4. 2 odkladá na budúce zastupiteľstvo
a žiada vlastníkov pozemku o geodetické vytýčenie hraníc prevádzaného pozemku parc. C 2130/2 a vytýčenie inžinierskych sietí
na vymieňaných pozemkoch.
Uznesenie č. 28-5: OZ berie na vedomie žiadosť Jána Adamca.

Uznesenie č. 28-6: OZ berie na vedomie žiadosť poslanca J. Šuttu.

Uznesenie č. 28-7: OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
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Rôzne

Hasiči zasahovali pri požiari
Dňa 7. augusta sme boli privolaní ku lesnému požiaru v
obci na mieste Prípor. Oheň
nahlásili miestni, ktorí sa ho v
tom čase snažili uhasiť vetvami
stromov a čakali na príjazd hasičov. Jednotka zasiahla s technikou Tatra 148, Avia, PS 15.
Zásah trval približne tri hodiny
a na konečné uhasenie požiaru
bolo potrebných asi 30 kubíkov
vody, čo je približne päť cisterien vody. Čerpali sme ju z protipožiarnej nádrže pri urbárskej chate. Zásahu sa zúčastnilo
sedem členov dobrovoľného
hasičského zboru, chlapi z ur-

báru a obyvatelia. Všetkým
patrí veľká vďaka. Dobrovoľný
hasičský zbor sa v tomto roku
zúčastnil okresnej súťaže, ktorá
sa konala v Bzinách. Pripravuje
sa tiež na pohár starostu obce
Malatiná, súťaž sa bude konať
19. augusta. Začiatkom mája
sme sa preventívne pripravovali na prípadný požiar lesa. Vyskúšali sme prístup ku protipožiarnym nádržiam na miestach
Hrubková, Ostredky a Drístová.
Nádrže sme vyčistili od porastu
a obnovili prítok vody.
Marek Sárený

Žiaci ako nováčikovia ligy brali v súťaži prvenstvo
Uplynulý
súťažný
ročník
2017/2018 skončil úspešne
pre všetky družstvá. Najväčšiu
radosť nám urobili žiaci, ako
nováčik v III. lige skončili na
prvom mieste. Bohužiaľ neprihlásili sme ich do druhej ligy
z dôvodu generačnej výmeny,
veľa chlapcov prešlo ku dorastu a nebolo by jednoduché hrať
II. ligu s tak úzkym kádrom,
budú hrať III. ligu. Dorastenci
obsadili v IV. lige pekné piate
miesto. Muži historicky dosiahli najlepšie umiestnenie v piatej lige, obsadili druhé miesto,
keď nestačili na prvý Bobrov.
Káder opustili brankár Michal
Suroviak a Ivan Ociepka, Tomáš
Hvolka pre pracovné povinnosti neodohrá jesennú časť.
Do klubu sa vrátil Ondrej Michalka a na ročné hosťovanie
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prišiel obranca Martin Baranček. V Slovenskom pohári sme
odohrali dve kolá, v prvom sme
porazili 3:1 Závažnú Porubu
a v druhom kole Tepličan 1:0.
Postúpili sme do tretieho kola,

pricestuje k nám druholigista
Pohronie. Zápas sa odohrá v
zmenenom termíne 19. septembra o 16.30. Za úspešnú
uplynulú sezónu patrí poďakovanie hráčom, trénerom,

usporiadateľom,
sponzorom
a všetkým, ktorí pomáhali pri
organizácii MFZ. Veľká vďaka aj
fanúšikom, ktorí prišli povzbudiť Tatran vo vydarených či menej úspešných zápasoch.

Zdeno Nákačka

