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Deň matiek

Spomienka na Jána
Ligoša
Rozlúčili sme sa
s obľúbeným kostolníkom
chlebnickej farnosti.

2

Životné prostredie

Obec si opäť uctila všetky mamy a staré mamy. Obľúbené podujatie zaplnilo sálu
kultúrneho domu. Program pre mamičky pripravili školáci a škôlkari.

Deti si pripomenuli Deň
Zeme upratovaním obce
a čistením studničiek.
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Zaujímavosť
Príbeh vysťahovalcov
z Chlebníc do Ameriky.
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Príďte sa zabaviť na Chlebnický chlebíček, ktorý sa uskutoční 13. a 14. júna. Všetci ste srdečne vítaní.

Spravodajstvo

Mapy, kataster, inžinierske siete a územné plány, všetko
v jednom a na internete
Vďaka mapovým portálom
miest a obcí Geosense ihneď
získate prehľad o územných
a regulačných plánoch, inžinierskych sieťach a technickej
infraštruktúre. Návštevník tam
nájde informácie o jednotlivých
pasportoch, turistických mapách či bodoch záujmu.
Mapový portál Chlebníc nájdete na internetovej stránke
obce www.obecchlebnice.sk.
Nachádza sa v lište na pravej
strane pod názvom Mapy
Chlebnice.
Jedná sa o jednoducho ovládateľný mapový informačný
systém na internete, ktorý poskytuje efektívny nástroj k evidencii, zobrazeniu mapových
podkladov, prístup k údajom z
katastra nehnuteľností.
Používa sa na zverejňovanie
informácií občanom, širokej
verejnosti a na podporu turizmu.

Opustil nás dlhoročný kostolník Ján Ligoš
Ján Ligoš sa narodil 21. decembra 1933. Navštevoval základnú školu v Chlebniciach.
Neskôr chodil na gymnázium
do Trstenej. Avšak, keďže bol
najstarší z piatich súrodencov,
musel po smrti mamy zanechať
štúdium na gymnáziu. Obetoval
sa pre svojich štyroch súrodencov.
Dlhé roky pracoval na stredoslovenských stavbách v Liptovskom Mikuláši. Opustil nás dva
dni po smrti svojej milovanej
manželky 25. apríla 2015 vo
veku 81 rokov.
V službe kostolníka pracoval 22
rokov. Bol mostom medzi nami
a kňazom. Mal dar chápavosti a
empatie.
Na pohreboch smútil s veriacimi a plakal s plačúcimi. Na
svadbách bol veselý a usmiaty.
Častokrát prijímal aj pozvania
na hostinu. Vedel povzbudiť
čítajúcich lektorov a upozorniť
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miništrantov. Dokázal nahradiť
chýbajúceho organistu hrou na
organe. Rád spieval.
Zastával pri oltári dôležitú
funkciu, ktorú s radosťou aj vo
veľkých bolestiach vykonával.
Nikdy sa nevzdal svojich povinností, či bol mráz alebo horúčava.
Prvý býval v kostole a posledný
ho opúšťal, až keď bolo všetko
v poriadku. V sakristii vytváral
dobrú duchovnú náladu.
Mal zmysel pre poriadok a k
tomu viedol aj miništrantov, či
už malých, ale aj asistenciu. Vyslúžil si veľký rešpekt.
Bol nielen vynikajúci kostolník,
ale aj otec a manžel. Bude nám
pred oltárom veľmi chýbať.
Ďakujeme za tie dlhé roky,
ktoré nám slúžil. Teraz už posluhuje Bohu, pri svätej omši,
v nebi.
Mgr. Terézia Sárená

Spravodajstvo

Chlebnický chlebíček
13. - 14. jún

Téma 11. ročníka je ovčiarstvo
a pastierstvo.

Prechod sa niesol v znamení fašiangov

Sobota 13. jún
17. h
- slávnostná sv. omša - kaplnka Fatimskej Panny Márie
(Malatinské)
- otvorenie výstavy ľudových
remesiel s témou ovčiarstvo
a pastierstvo (ZŠ Chlebnice)
- ľudové spevy (školský areál)
- ľudová veselica - spomienka na zvyky našich predkov
(kultúrny dom Chlebnice)

Nedeľa 14. jún
10. h
- slávnostná sv. omša v kostole Nanebovzatej Panny Márie v Chlebniciach
- prehliadka výstavy a ľudových remesiel (ZŠ Chlebnice)
- príprava a ochutnávka tradičných jedál (areál ZŠ
Chlebnice)
- ľudový remeselný jarmok,
ukážky ľudových remesiel
(centrum obce)
13.30 h
- začiatok kultúrneho programu (areál školského dvora)
- detská folklórna skupina ZŠ
Chlebnice
- Aby nám smutno nebolo
Malé deti a chlebnická mládež
- detský
folklórny
súbor
Liptáčik - Ružomberok
- folklórny súbor Liptov - Ružomberok
- ľudové spevy - chlebnické
ženy
- folklórna skupina Grúnik Malatiná
- folklórna skupina Trnkári Žaškov

V poradí 32. ročníku turistického prechodu chlebnickým chotárom Chlebnický okruh prialo tento rok aj počasie. Zasnežené slnečné ráno pozývalo na okruh hlavne turistov na lyžiach.
Podpísalo sa to aj na vyššej účasti oproti minulému roku. Tak,
ako už býva zvykom, sa prechodu zúčastnila početná delegácia
hostí z družobnej poľskej obce Slopnice.

Chlebnický okruh, ktorý sa tradične koná v druhú februárovú sobotu, tentokrát pripadol na
14. február - fašiang a Valentína. Organizátori preto pripravili pre účastníkov pestrý program. V Hrubkovej chlebnickí futbalisti prichystali chutnú kapustnicu, pri ktorej vyhrávali
známi zabávači Pavol Hajdúch a Ján Čabaj. V dedine sa podávali opekané fašiangové klobásky, pre účastníkov okruhu bol v školskej jedálni pripravený chutný guláš i pohár vareného
vínka. Po zvládnutí okruhu a malom občerstvení sa v kultúrnom dome pokračovalo fašiangovou veselicou, ktorá vo večerných hodinách vyvrcholila pochovávaním basy.

Súčasťou Chlebíčka bude aj
ľudový remeselný jarmok s
ukážkami remeselnej výroby a
príprava tradičných jedál. Celodenná ukážka a škola šermu
pre deti a dospelých.
V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do telocvične základnej školy.
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Životné prostrednie

Deň Zeme si deti pripomenuli čistením a upratovaním
Od roku 1970 je 22. apríl vyhlásený za Svetový deň Zeme.
V tento deň sa po celom svete
konajú aktivity, ktorých cieľom
je pripomenúť krehkosť našej
planéty.
Väčšinou sme si Deň Zeme pripomínali len informatívne na
triednických hodinách alebo
na hodinách biológie. Keďže
v škole sa environmentálna
výchova stáva neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, žiaci venovali celý tento deň Zemi. Spolu s pedagógmi sa zrealizovalo
množstvo aktivít. Aktivity boli
venované téme Odpad.
Na prvých dvoch vyučovacích
hodinách sa premietali ekofilmy, prezentácie, viedli sa diskusie na tému ochrany životného prostredia, odpad - čo s
ním.
Žiaci hravou formou, tvorivými
výtvarnými aktivitami stvárnili
vzťahy k prírode, ale aj problémy, ktoré ohrozujú Zem.
Podstatná časť aktivít z príležitosti Dňa Zeme prebehla v

samotnej prírode. Žiaci prvého
stupňa sa zapojili do čistenia
areálu a okolia školy. Pozametali chodníky, vyhrabali trávniky, vyčistili cestu popri škole,
okopali skalku a pozbierali odpadky.
Žiaci druhého stupňa sa pustili
aj do vzdialenejších častí obce.
Plán aktivít bol naozaj pest-

rý, čistenie vybraných lesných
studničiek, mapovanie čiernych
skládok, vyčistenie obecného
ihriska, vyzbieranie odpadkov
a následná separácia.
Najstarší žiaci deviateho ročníka sa postarali o zábavné,
ale zato poučné a nezabudnuteľné rovesnícke vzdelávanie.
Vypracovali si rôzne aktivity,

vyčistili žiaci VI. ročníka studničku pri urbárskej chate. Ďalší
aktívni nadšenci z VIII. triedy
sa vybrali až do chotára obce
- Prípor. Obidve studničky sú
situované v krásnom prostredí
a bola by škoda nechať ich ne-

povšimnuteľné. Hneď vzali do
rúk náradie a po hodine sa už
spoločne tešili z prameňa, ktorý objavili pod kopou nánosov
lesnej pôdy. Žiaci usilovne vyhrabávali zhnité lístie, vyberali
konáriky, vytrhali trávu, poz-

pripravili pomôcky a so žiakmi
prvého stupňa postupovali od
jedného stanovišťa k druhému.
Pri riešení kvízov, tajničiek,
modelovaní z odpadu, kreslení
na asfalt, výrobe recyklovaného papiera a súťažení v triedení odpadu prváčikovia, ale aj
štvrtáci ukázali veľké nadšenie.
Okoloidúcim občanom sa rozdávali letáky s návodom, ako
každý môže prispieť k zníženiu
množstva vyprodukovaného
odpadu.
Našou snahou pri príležitosti
Dňa Zeme bolo, aby sa zohľadňovanie
environmentálnych
hľadísk stalo prirodzenou
súčasťou nielen výchovného
procesu, ale i bežného života.
Len touto cestou deti získajú
bližší vzťah k prírode, prostrediu, v ktorom žijú, naučia sa
názorne chápať vzťahy medzi
človekom a prírodou a uvedomia si pocit zodpovednosti za
svoje konanie.
Mgr. Michaela Bakošová

Úprava a čistenie lesných studničiek
„Dobrá studňa v suchu vodu
dáva, dobrý priateľ v núdzi sa
poznáva“
S príchodom jari sa spája aj čistenie studničiek a prameňov,
ktoré hlavne po zime bývajú
často zanesené lístím a znečistené. Už naši predkovia vedeli,
že voda je nenahraditeľnou surovinou a tak sa k nej aj správali. Voda zo studničiek na okrajoch lúk a v lesoch im dodávala
osvieženie a zaháňala smäd počas horúcich letných dní pri
ťažkých prácach na poli. Čistenie studničiek najmä v jarnom
období preto neodmysliteľne
patrilo ku kolobehu ich života.
My žiaci našej základnej školy
chceme pokračovať v dodržiavaní tejto starej tradície. Apríl
nás prekvapil svojím príjemným počasím a tak sme mohli
vyraziť do prírody. Ako prvú
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bierali odpadky, tvarovali potôčik vedúci zo studničky, nosili
kamene z okolia. Žiaci strávili
príjemný deň v lone prírody,
nasmiali sa a presvedčili, že k
prežitiu šťastných chvíľ človek
toho veľa nepotrebuje.

Mgr. Michaela Bakošová

Téma

Prehľad vysťahovalcov z Chlebníc do USA v rokoch 1875-1924
Vysťahovalectvo do USA bolo donedávna bielym miestom v dejinách Chlebníc, pretože mená a počty vysťahovalcov nebolo možné doteraz zistiť. V súčasnosti americké úrady umožnili prístup
do evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande
v New Yorku, ktorým prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892–
1924. To bola doba, v ktorej vycestovala veľká väčšina emigrantov
z Chlebníc.

Historik PhDr. Juraj Laššuth na základe sprístupnených údajov vypracoval Prehľad vysťahovalcov z obce Chlebnice do USA v rokoch
1875-1924.
Vyhľadávanie sťažovalo, že mená a názvy boli písané maďarským
pravopisom a pri prepisovaní do evidencie americkí imigrační
úradníci ešte viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným
problémom to umožnilo podľa mena a miesta pôvodného pobytu
vyhľadať 228 vysťahovalcov do USA a zo zoznamu slúžnovského úradu 88 vysťahovalcov; spolu 316 emigrantov z Chlebníc. V
zozname sú všetci, ktorí pristáli pri brehoch Ameriky, s pasom
alebo bez neho.
Kompletný materiál s tabuľkovým zoznamom vysťahovalcov bude
zverejnený na internetovej stránke obce www.obecchlebnice.sk.

Zoznam vysťahovalcov z Chlebníc do Ameriky k októbru 1901, ktorý
na príkaz župana vypracoval slúžnovský úrad v Tvrdošíne.

Vysťahovalci na lodi. Rok 1892

Parník „Kaiserin Auguste Victoria“ bol spustený na vodu v Štetíne v
roku 1905. V tom čase bol najväčšia loď na svete. Viezol celkom 2 996
cestujúcich, z toho 1. triedy 652, 2. triedy 286 a 3. triedy 2 058
pasažierov. Cestoval ním Tomáš Furiel.

Čakanie pred vchodom do Imigračného úradu na lekársku prehliadku
a vstupný pohovor s imigračným úradníkom.

Budova Imigračného úradu dnes. V budove je múzeum prisťahovalectva Ellis Island Immigration Museum.
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Zo života školy

Slniečko má talentované a šikovné deti

Biologická olympiáda
Poznaj a chráň!

Milí rodičia, v školskom klube
detí Slniečko je veľmi veselo,
a nielen to. Navštevujú ho veľmi šikovné a talentované deti.
Dňa 16. marca boli pozvané do
Dlhej nad Oravou na priateľský
futbalový zápas.
Boli veľmi úspešní. ŠKD Dlhá
nad Oravou nemal šancu na
výhru, pretože góly od šikovných chlebnických futbalových
talentov sa sypali jeden za druhým. Nakoniec zápas skončil
7:3, výhrou Chlebníc. Mali v
tíme veľmi dobrého strelca Janka Kantára a Matúša Spišiaka,
tiež skvelého brankára Samuela Garba, vďaka ktorému sa vyhli možným súperovým gólom.
Deti nie sú šikovné len v oblasti športu. Na Deň učiteľov 28.
marca nezabudli a spoločne pre
tých svojich pripravili krátky
program a pekný darček. Spomenuli sme si aj na bývalých
učiteľov, ktorí sú už na dôchod-

Už tradične sa do súťaže
prihlásili žiačky 9. ročníka
Adriána Janíková a Michaela
Maxoňová. Príprava spočívala
v spoznávaní 50 druhov rastlín lúk a pasienkov. Osvojili si
ich slovenské a latinské názvy,
zhotovili herbár. V okresnom
kole, ktoré sa konalo 9. apríla v Dolnom Kubíne, školu
reprezentovali úspešne. Michaela Maxoňová získala 3.
miesto a Adriána Janíková 4.
miesto. Gratulujeme!

ku, a poslali im pekný pozdrav
priamo domov.
Sviatky jari a príchod Veľkej
noci deti tiež veľmi potešili a
motivovali k ďalšej práci. Spoločnými silami sa podieľali na
veľkonočnej výzdobe v priestoroch školskej chodby. Do kvetináčov nasadili zelenú trávičku
a potom zdobili kraslice. Deti
boli veľmi snaživé.

Mesiac apríl je mesiacom lesov,
mesiacom prírody, čo je tiež
veľmi dobrá a zaujímavá téma.
V spolupráci s poľovníckym
zväzom Chlebnice školský klub
pripravil menšie posedenie. Na
besiedke sa žiaci dozvedeli veľa
o voľne žijúcich zvieratách v
chlebnickom revíri.
Ľuboslava Durdiaková

Separácia odpadu v škole pokračuje
Už druhý rok v škole úspešne
prebieha triedenie odpadu.
Postupne sme sa dopracovali
k tomu, že deti berú triedenie
odpadu ako základné pravidlo
slušnosti a samozrejmosť, ktorá jednoducho patrí do života.
Začínali sme tým, že sme si vyrobili vlastné zberné nádoby v
podobe kartónových krabíc s
označením odpadu, žltá - plast,
modrá - papier. Dnes sa už môžeme pýšiť umelými zbernými
nádobami, ktorými sú zariadené naše triedy, zborovne, chodby a jedáleň. Nakoľko sme našimi odpadmi nechceli zaťažovať
pani upratovačky, neuvažovali
sme o inom riešení ako o takom,
že sa o svoje odpady budeme
starať sami. Preto vždy týždenníci triedy, v čase veľkej prestávky, tento vytriedený odpad
prinesú na veľkú chodbu, kde na
nich čaká ekohliadka. Potom ho
spoločne vysypú do triedeného
odpadu. Odvoz odpadu zo školy
zabezpečí obecný úrad.
6

Mgr. Miroslava Šimková

Okresné kolo - vybíjaná
dievčatá
V škole sa 25. marca organizovalo okresné kolo vo
vybíjanej dievčat. Súťaže sa
zúčastnili 4. družstvá ZŠ J.
Matúšku Dolný Kubín, ZŠ M.
Kukučína Dolný Kubín, ZŠ J.
Škrabáka Dolný Kubín a ZŠ s
MŠ Chlebnice.
Každé družstvo odohralo
po tri zápasy. Naše dievčatá
boli najlepšie, všetky zápasy
vyhrali a postupujú do krajského kola. Žiačky pripravovala Mgr. Mária Kantárová.
Dievčatám gratulujeme a držíme palce.
Mgr. Mária Kantárová

Okresné kolo chemickej
olympiády, kategória D

Mgr. Michaela Bakošová

Dňa 26. marca sa v Dolnom
Kubíne uskutočnilo okresné
kolo Chemickej olympiády v
kategórii D (pre žiakov ZŠ).
Súťažiaci riešili úlohy teoretickej a praktickej časti. Našu
školu úspešne reprezentovali žiačky 9. ročníka Sára Kantárová, Michaela Maxoňová
a Barbora Bakošová, ktorá
získala pekné 3. miesto. Gratulujeme a želáme úspešný
štart do ďalšieho štúdia.
Mgr. Miroslava Šimková

Zo života školy

Viktor opäť rozospieval telocvičňu

Nielen zborovňa sa po
rokoch vynovila

Dňa 5. marca zavítal do školy po
siedmich rokoch spevák Viktor
Guľváš. Viac ako desať rokov
robí tento vyštudovaný učiteľ
vzdelávacie koncerty nielen
pre deti, ale aj pre dospelých.
Za týždeň odohrá niekoľko
koncertov nielen po Slovensku,
ale aj v Českej republike. Spev
ho teší a napĺňa, hlavne keď sa
s radosťou k jeho skladbám pridajú aj detské hlasy.
Žiaci prvého stupňa sa tešili z pesničiek, ktoré s chuťou
spievali. Aktívne sa zapájali do
vystúpenia, napodobňovaním
či hádaním. Deti si zopakovali
zvuky zvieratiek, ale hrdo sa
prihlásili aj k mesiacu, v ktorom sa narodili. Cudzie jazyky
si zopakovali v piesni Afrika.
Program bol plný jednoduchých, ale veselých a zábavných
pesničiek.
Vystúpenie pre druhý stupeň
začal spevák výchovnou pesničkou, proti drogám. Neskôr
zaujal starších žiakov, ktorí si
zaspomínali na detské časy a
na pesničku Afrika, ktorá im
bola známa.
Žiaci boli nadšení a Viktor ich
nezabudol pochváliť za to, aké
majú Chlebničania pekné hlasy.

Zborovňa školy na sa po
mnohých rokoch zmenila.
Vymenila sa podlaha, obielili
sa steny a zborovňa zažiarila
novým zeleným nábytkom.
Taktiež sa vynovili miestnosť zástupkyne pre materskú školu a miestnosť výchovnej poradkyne. Urobila
sa tam nová podlaha a zakúpil sa vhodný nábytok.
Riaditeľka Mgr. Monika
Oklapková nezabudla ani na
miestnosť upratovačiek a
školníka.
Všetci sme z premeny nadšení a vďační, že pracujeme
v novom príjemnejšom prostredí.
Mgr. Terézia Sárená

Testovanie 9

Mgr. Terézia Sárená

Učebné pomôcky z odpadových materiálov
Jednou z ciest, ako skvalitniť vyučovací proces na našej
škole, je využívanie vlastných
učebných pomôcok. Hlavnou
úlohou takýchto učebných

materiálov je stimulovať a
fixovať znalosti žiakov a viesť tak k lepšiemu pochopeniu
preberaného učiva. Najčastejším materiálom pri zhotovo-

vaní je odpad - zvyšky dreva,
plast, tetrapaky, papier, kov.
Vlastná tvorba pomôcok rozvíja tvorivú činnosť žiakov,
podnecuje ich fantáziu, vzbudzuje záujem o učivo a v neposlednom rade urýchľuje a uľahčuje proces učenia. Takto sa
snažíme dosiahnuť aktívnejší
prístup žiakov k preberanej
problematike.
Myslíme si, že vyučovanie podnietené práve týmito pomôckami dáva žiakom možnosť zvyšovať úroveň ich technickej a
prírodovednej gramotnosti.
Mgr. Pavel Babic

V tomto školskom roku opäť
v škole prebiehalo Testovania 9 - 2015, ktorého sa zúčastnilo 34 žiakov. Boli rozdelení do troch skupín pod
dozorom vyučujúcich ako
administrátorov a externého
dozoru povereného ŠŠI. Žiaci boli testovaní z predmetov matematika a slovenský
jazyk a literatúra. Veríme, že
ich otázky z predmetov nezaskočili, a výber ich odpovedí bol správny.
Žiaci 9. ročníka majú ešte
pred sebou prijímacie pohovory na stredné školy, ktoré
sa konajú v máji.
Mgr. Mária Kantárová

Dvojstranu pripravila ZŠ s MŠ
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Spoločenská kronika, Uznesenia
Spoločenská
rubrika
Narodili sa:
Klára Spišiaková
Alex Kupkár
Patrik Spišiak
Matias Spišák
Nataša Puňáková
Timea Štefková
Richard Kantár
David Hudec

Vitajte medzi nami!
Rozlúčili sme sa:
Miroslav Ťapajna
Jozef Pavnica
Monika Hudecová
Anton Sálus
Helena Mičáňová
Helena Spišáková

Príbuzným
vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
Jubilanti:
• 50rokov
Ján Blaha
Pavol Hajdúch
Milan Mores
Jozef Pucoven
Terézia Pucovenová
Jana Sklárčíková
Alojz Strážnický
Mária Špavorová
Jozef Štefka
• 60 rokov
Cecília Gvorová

• 70 rokov
Helena Ončová
Anna Sojčáková
• 80 rokov
Jozef Sojčák

Blahoželáme
a želáme veľa
zdravia!

Uznesenia obecného zastupiteľstva
3. zasadnutie OZ
Chlebnice, 26. 2. 2015
Uznesenie č. 3.1.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia
obecného zastupiteľstva poslankyne Martu Hudecovú a
Mgr. Silviu Hudecovú.

Uznesenie č. 3.2.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) schvaľuje sobášiacich na vykonávanie sobášnych obradov na Matričnom úrade v
Chlebniciach: Ing. Milan Maxoň (starosta) a Jozef Šutta
(poslanec obecného zastupiteľstva)
b) určuje sobášne dni: ktorýkoľvek bez obmedzenia
c) určuje sobášnu miestnosť:
kancelária starostu

Uznesenie č. 3.4.:
Poslanci obecného zastupiteľstva v Chlebniciach uskutočnia obhliadku sociálnych
zariadení v Základnej škole
Chlebnice za prítomnosti starostu a riaditeľky základnej
školy.
Pri obhliadke sa rozhodne o
rozsahu a vhodnom termíne
rekonštrukcie sociálnych zariadení v Základnej škole Chlebnice.
Uznesenie č. 3.5.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných

miest pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie u
verejných zamestnávateľov
v rámci projektu „Podpora
zamestnávania UoZ“ podľa
§ 54 ods 1 písm. a) zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom
Kubíne, pre šiestich nezamestnaných uchádzačov o
zamestnanie na obdobie od
1. 4. 2015 do 30. 9. 2014,
b) schvaľuje financovanie vo
výške minimálne 5 % z celkovej ceny práce zamestnancov na realizáciu projektu.

ktoré sa uskutoční v dňoch 13.
a 14. júna 2015 a ostatní poslanci obecného zastupiteľstvo
sa budú plne podieľať na príprave a realizácii tohto podujatia.

Uznesenie č. 3.7.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach zriaďuje komisiu pre
údržbu a opravu miestnych
komunikácií v zložení: Peter
Štefka, Chlebnice č. 246, Ján
Adamec, Chlebnice č. 330, Marta Hudecová, Chlebnice č. 153,
Mgr. Silvia Hudecová, Chlebnice
č. 487.

Uznesenie č. 3.12.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach nesúhlasí s prevádzkovaním stávkových terminálov v
prevádzkach pohostinstiev, nachádzajúcich sa na území obce
Chlebnice.

Uznesenie č. 3.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach rozhodne o nákupe
traktora a príslušenstva po preverení možnej finančnej dotácie.

Uznesenie č. 3.8.:
Pred každým kultúrnym alebo
spoločenským podujatím zasadne obecné zastupiteľstvo a
rozhodne o príprave, priebehu
a vyčlenení finančných prostriedkov.

Uznesenie č. 3.9.:
Poslanec obecného zastupiteľstva Peter Štefka je poverený zorganizovaním kultúrno-spoločenského podujatia
Chlebnický chlebíček 2015,

Uznesenie č. 3.10.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) berie na vedomie žiadosť
Zdena Nakačku a spol. o vybudovanie prístupovej cesty
v lokalite „Bahrov“,
b) odstupuje žiadosť Komisii
pre údržbu a opravu miestnych komunikácií, na posúdenie stavu prístupovej
cesty a predloženie návrhu
riešenia žiadosti.
Uznesenie č. 3.11.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Chlebnice za
rok 2014.

Uznesenie č. 3.13.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a) berie na vedomie informáciu
o priebehu 4. ročníka „Páračiek“,
b) berie na vedomie informáciu
o výsledku referenda o rodine,
c) berie na vedomie informáciu o priebehu 32. ročníka „Chlebnického okruhu
2015“,
d) berie na vedomie informáciu o plánovaných prácach a
činnostiach na nasledujúce
obdobie.
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