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Fašiangy skončili svadbou
Čítajte na strane 3.

Spravodajstvo
Voľby prezidenta SR

Kontajnery sú na jednom mieste

Oprávnení voliči
Výsledky 1. kola
z 15. marca

Občania si iste všimli, že
z dvoch lokalít zmizli veľkoobjemové kontajnery. Nie je
za tým práca zlodejov, ale
zámer samosprávy. Veľké
kontajnery z Bahrova a Malatinského boli premiestnené
oproti vrátnici v areáli bývalého
poľnohospodárskeho
družstva.
Obec chce týmto krokom dosiahnuť, aby sa veľkoobjemový komunálny odpad sústreďoval v dedine na jednom
mieste.
Zber odpadu v spomínaných
častiach obce spôsoboval ne-
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Odovzdané obálky
559
Platné hlasy
553
Účasť voličov
45,81%
Gyula Bárdos
Jozef Behýl
Ján Čarnogurský
Robert Fico
Viliam Fischer
Pavol Hrušovský
Ján Jurišta
Andrej Kiska
Milan Kňažko
Stanislav Martinčko
Milan Melník
Helena Mezenská
Radoslav Procházka
Jozef Šimko
Výsledky 2. kola
z 29. marca
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Odovzdané obálky
539
Platné hlasy
532
Účasť voličov
44,28%
Robert Fico
Andrej Kiska

127
405

V dedine pribudne
chodník
V lokalite Šoltýstvo by sa
ľudia čoskoro mali cítiť pri
prechádzaní po ceste bezpečnejšie. Obec tam plánuje už po veľkonočných
sviatkoch začať budovať
chodník. V niektorých úsekoch je cesta taká úzka, že
chodník v pravom zmysle
slova sa tam nebude dať
postaviť.
Samospráva sa bude musieť ešte s problémom
popasovať. Napriek tomu
chce aj v týchto miestach
stavebnými úpravami zabezpečiť bezpečnejší pohyb chodcov.
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poriadok okolo kontajnerov,
znečisťovali sa aj vodné toky.
Nezanedbateľný nie je ani
fakt, že sústredením kontajnerov na jedno miesto samospráva ušetrí.
Smetné nádoby v zbernom
dvore sú riadne označené podľa druhu odpadu, na
ktoré sú určené. Obec apeluje
na obyvateľov, aby sa snažili
odpad dôkladne triediť. Čím
viac na to budú dbať, tým menej bude obec platiť za vývoz
odpadu a bude tak môcť použiť peniaze na skvalitnenie
služieb občanom.

Obec kúpi nové
kamery
V dedine by mali pribudnúť kamery. Obec podala
koncom minulého roka
žiadosť o dotáciu na kúpu
kamerového
systému.
Má slúžiť hlavne na prevenciu proti vandalom
a zlodejom. Za desaťtisíc
eur samospráva plánuje zabezpečiť päť kamier
s nahrávacím zariadením.
Kamery by mali monitorovať centrum obce okolo
kultúrneho domu, okolie
školy i okolie obecného
úradu. V prípade, že obci
dotáciu neschvália, kúpi
kamerový systém postupne z vlastných zdrojov.

S novým ihriskom prichádza aj viac sťažností
Detské ihrisko pri škole je dokončené. Verejnosť ho môže
využívať bez obmedzenia.
V poslednom čase však pribúdajú sťažnosti od občanov,
vadí im hluk mládeže, ktorá
ihrisko navštevuje.
Samospráva preto apeluje
hlavne na rodičov, aby pripomenuli svojim ratolestiam,
že ihrisko je určené našim
najmenším, deťom do desať
rokov. Mládež okrem hluč-

nosti po sebe zanecháva na
ihrisku neporiadok, obec už
musela riešiť aj vandalizmus.
Ihrisko by malo slúžiť aj ďalším generáciám, nie je tu len
pre nás. Samozrejmosťou je,
že na detské ihrisko nepatria
zvieratá.
Areál na hranie je zatiaľ voľne prístupný. Ak sa však situácia nezlepší, obec prikročí
k obmedzeniam, na ktoré doplatia najmä malé deti.

Ilustračné foto

Rozhlas bude aj tam,
kde nebol
Obec plánuje urobiť údržbu miestneho rozhlasu. Na
tento účel podala žiadosť
o dotáciu v sume cez
4-tisíc eur. Ďalších 1 700
eur vyčlenila z rozpočtu.
Ak projekt nedostane
podporu, samospráva bude musieť celú opravu
rozhlasu zatiahnuť sama.
Oprava bude spočívať
vo výmene nefunkčných
reproduktorov za nové.
Zároveň ich treba nastaviť
tak, aby obyvatelia kvalitne počuli rozhlas vo všetkých častiach dediny. Preto samospráva plánuje
v niektorých lokalitách
verejný rozhlas rozšíriť.

Podujatie

Na tohtoročných páračkách sa podávali svadobné jedlá
Posledná fašiangová sobota
tradične patrila fašiangovej
veselici a pochovávaniu basy.
V tomto roku sa k nim pridružila ďalšia dedinská akcia
– páračky, ktoré sa dočkali
neobvyklého stvárnenia. Organizátori pripravili podujatie v duchu typickej chlebnickej svadby.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov po obci nechodil
maškarný sprievod na voze,
bol to sprievod „svadobčanov“ na ozdobenom koči. Pozývali spoluobčanov na hlavný podvečerný program do
kultúrneho domu.
Sprievod začínal v dome
Paľka Hajdúcha, po dedine
chodil zhruba do tretej popoludní. V strede dediny sa dalo
občerstviť pri opekanej fašiangovej klobáske a slanin-

Páračky vo fotografii

ke. Postupne sa v kultúrnom
dome schádzali ľudia, ktorí
sa chceli spoločensky vyžiť
a zabaviť sa. Podávali sa jedlá, ktoré neodmysliteľne patria k fašiangovému obdobiu
- šišky i klobásy.

Na páračkách sa tentokrát
nepáralo, ale sobášilo podľa
starých zvykov. Skupina asi
dvadsiatich senioriek v krojoch si nacvičila a predviedla
scénky a piesne tradičného
svadobného obradu. Veľa

však aj improvizovali, čo
umocňovalo autentickosť vystúpenia.
Na tradičnú svadbu prišli
zaspomínať aj rodáci žijúci
za hranicami obce. Kultúrny
dom praskal vo švíkoch.
Pohostenie tiež naplnilo
očakávania
návštevníkov,
podávali sa totiž jedlá ako
na svadbe. Nezabudlo sa ani
na fašiangy, Chlebničania sa
s nimi rozlúčili pochovaním
basy. Pri dobrej hudbe sa zabávali do noci.
Obec ďakuje organizátorom
podujatia na čele s Magdou
Janíkovou a Paľkom Hajdúchom, dôchodkyniam, ktoré sa veľkou mierou podieľali na organizácii. Pričinili sa
o to, že mladá generácia sa
zoznámila so zvykmi, ktoré
boli typické pre Chlebnice.
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Zo života školy a obce
Karneval sa podaril

Zima nedopriala prechodu sneh

Dňa 31. januára deviataci
organizovali karneval pre
spolužiakov. V tento deň
sa kultúrny dom zmenil na
rozprávkovú krajinu, kde
sme mohli vidieť mnoho
rozprávkových
postavičiek. Miestnosť plnú hudby, tanca, smiechu dopĺňali
rôzne súťaže a tombola.
Každá maska dostala sladkú odmenu. Vďaka patrí
sponzorom, ktorí na karneval prispeli. Veľká účasť
nás potešila.

Tohtoročný 31. ročník zimného turisticko-lyžiarskeho
prechodu bol bez snehu.
Poznačilo to síce účasť, ktorá
bola nižšia ako po iné roky,
no nič to neubralo z nadšenia
pre pohyb a dobrej nálady
účastníkov.
Tých bolo najviac z domácich
nadšencov, prišli však aj
hostia z partnerskej obce
Slopnice z Poľska.
Organizátori pripravili pre
turistov pešiu trasu. Na
urbárskej chate v Hrubkovej
sa
mohli
občerstviť
a posilniť kyslou kapustnicou.
Po absolvovaní pešieho

Mgr. Mária Kantárová

Uspeli na olympiáde
Okresné kolo Olympiády
v nemeckom jazyku sa konalo 23. januára v ZŠ Janka
Matúšku v Dolnom Kubíne.
Našu školu reprezentovali
dvaja žiaci. Karol Viglaš
z 8. B triedy sa v kategórii
1B umiestnil na 3. mieste.
Na súťaž ho pripravovala pani učiteľka Mišalová.
V kategórii 1A sa Michal
Hudec zo 7. A triedy umiestnil na 2. mieste. Na súťaž
ho pripravovala pani učiteľka Zimmermannová.

prechodu sa v školskej
jedálni podával guláš i dobré
varené vínko.
Na záver sa všetci sústredili
v kultúrnom dome, kde
sa pokračovalo veselicou.

Aj tento rok sa o dobrú
náladu postarali chlebnickí
muzikanti a harmonikári. Ich
hudba sprevádzala turistov
po cestách aj necestách do
neskorého večera.

Proforient pomôže zorientovať sa
Denne počúvame informácie
o zamestnanosti či nezamestnanosti, o rekvalifikačných
kurzoch a možnostiach uplatnenia svojich schopností
a vedomostí v praxi.
Pre mladého človeka sú to
informácie dôležité, ale nápomocné až vtedy, keď objaví
v sebe kvality a schopnosti,

podľa ktorých sa môže orientovať.
V tomto je pre žiakov 8. ročníka veľmi vhodné testovanie
PROFORIENT, ktoré každoročne uskutočňuje CPPPaP
v Dolnom Kubíne. V našej
škole sa testovanie uskutočnilo 6. februára a zúčastnilo
sa ho 36 žiakov 8. A a 8. B trie-

dy. Osemnásť rodičov využilo
možnosť zúčastniť sa na záverečnom vyhodnotení. Veríme, že na základe získaných
informácií, si žiaci vyberú pre
seba vhodné stredné školy
a po ich absolvovaní sa vydajú tou správnou cestou života
za úspechmi.

Mgr. Natália Domáňová

Obľúbení autori skončili na zmenšeninách

Mgr. Mária Zimmermannová

Rozumejú dejepisu
V ZŠ Petra Škrabáka
v Dolnom Kubíne sa 11.
februára konalo okresné
kolo Dejepisnej olympiády.
Školu reprezentovali dvaja
žiaci, Michaela Maxoňová
z 8. B triedy, ktorá sa
v kategórii D umiestnila
na 1. mieste. Postúpila
do krajského kola. Karol
Viglaš z 8. B triedy získal
v kategórii D 2. miesto.
Žiakov pripravovala pani
učiteľka Kantárová.
Mgr. Mária Kantárová
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Ako už mnohí z nás vedia,
marec je mesiac knihy. Knihy sú častokrát odsúvané
a vymenené za moderné
technológie ako počítače
a tablety. Ľudia sa mýlia,

keď si myslia, že to nahradí
zážitok z čítania. Knihy
podporujú
predstavivosť
a fantáziu. Nútia čitateľa
predstaviť
si
postavu,
miesto a dej, kým vo filme
nám to režisér naservíruje
priamo
na
obrazovku.
Od roku 1955 je v našej
krajine marec mesiacom
knihy. Bol vyhlásený na
počesť slepého spisovateľa
Martina Hrebendu, ktorý sa
narodil a zomrel v mesiaci
marec. Bol šíriteľ slovenskej
a českej knihy. Jeho zásluhou
aj chudobný slovenský ľud
spoznával knižnú kultúru
a bol informovaný o verejnom

dianí. Jeho súkromnú zbierku
nájdeme napríklad v Matici
slovenskej. V roku 1999
vyhlásila Slovenská asociácia
knižníc Týždeň slovenských
knižníc,
ktorý
prebieha
v posledný marcový týždeň.
Pri tejto príležitosti si žiaci
ôsmeho ročníka vytvorili
zmenšené knižočky s dielom obľúbeného autora.
Neskôr ich na vyučovaní aj
predniesli. S radosťou sme
si ich recitácie vypočuli.
Nesmeli chýbať autori ako
Milan Rúfus, Maša Haľamová,
Milo Urban a taktiež známa
Veľpieseň.
Mgr. Terézia Sárená

Zo života školy

Naša škola je na dobrej ceste stať sa Zelenou školou
Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny
vzdelávací
program pre deti a mládež
na svete. Hlavným cieľom
programu je pomôcť školám
nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“
a aktívnejšej škole i spoločnosti.
Vytvorila sa skupina mladých
nadšencov, s ktorými úzko
spolupracujú učitelia, nepedagogický personál a rodičia,
ktorí majú chuť rozhodovať
o tom, ako bude vyzerať naša
škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti.
Pre viac informácií klikni na
www.zelenaskola.sk.

Na ceste k Zelenej škole
Druhým krokom na ceste
k Zelenej škole bolo získanie prehľadu o vplyvoch
prevádzky školy na životné
prostredie. Pri zbere údajov,
informácií, pri vypĺňaní každej tabuľky bol bezpochyby
nápomocný celý učiteľský
zbor, ako aj hospodárka, školník, upratovačky, kuchárky,
a často krát radi pomohli aj
naši rodičia. Pozornosť sme
venovali nasledujúcim šiestim oblastiam: voda, energia,
odpad, doprava a ovzdušie,
zelené obstarávanie a úradovanie a zeleň a ochrana prírody. Pohrávali sme sa s rôznymi otázkami, napríklad koľko
na škole minieme vody, spotrebujeme elektrickej energie alebo vyprodukujeme
odpadu.
Separácia odpadu na škole
Zisťovanie vplyvu školy na
životné prostredie nám pomohlo určiť, ktorej téme je
potrebné sa venovať hlbšie
a tak získať cenné poznatky,
ktoré využijeme nielen na
vyučovaní, ale aj na zmenu
súčasného stavu. Po vyhod-

notení a vzájomnej dohode
sme určili tému Odpad na
príslušný rok ako prioritnú.
Stanovili sme ciele, ktoré sa
spoločnými silami pokúsime
splniť:
• zaviesť na chodby, do
tried a zborovne funkčný
dvojzložkový separovaný
zber (papier, plast)
• znížiť o 10% celkové
množstvo vyprodukovaného odpadu na škole do
júna 2014
• zavedenie hospodárenia
s odpadom v zmysle Minimalizuj, Znovu používaj, Recykluj
Vytýčené ciele budeme realizovať na základe prak-

separovania bolo naučiť
žiakov správne rozlišovať
a triediť odpad. Zameriavali
sme sa predovšetkým na
kvalitu triedenia odpadu.
Zaviedla
sa
pravidelná
kontrola správnosti triedenia
odpadu po triedach –
ekohliadka. Motivovali sme
žiakov vyhlásením súťaže
medzi triedami. Nakoľko sme
našimi odpadmi nechceli
zaťažovať pani upratovačky,
neuvažovali sme o inom
riešení ako o takom, že sa
o svoje odpady budeme
starať sami, pretože sú to
naše odpady a my sme za
ne zodpovední. Preto vždy
týždenníci triedy v čase veľkej

Testovanie
deviatakov
Koniec školského roka sa
pomalými krokmi blíži.
Uvedomujeme si to o to
naliehavejšie, o čo viac informácií získavajú deviataci o možnostiach štúdia
na stredných školách. Kým
budú držať v rukách rozhodnutia o prijatí, musia
prekonať niekoľko prekážok, medzi ktorými je
aj Testovanie 2014. Tento
rok sa 12. marca na Testovaní 9 zúčastnilo 18 žiakov
9. triedy. Pracovali v dvoch
skupinách.
Nároky sú z roka na rok
vyššie a vyžadujú si nielen dobré vedomosti, ale
aj všeobecné informácie
z bežného života a hlavne
čítanie s porozumením.
Veríme, že výsledky budú
zodpovedať
kritériám
stredných škôl.
Mgr. Natália Domáňová

Divadlo v opere

tických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré budú
zodpovední najmä žiaci. Na
triednických hodinách sme
robili rôzne aktivity, hry, poznávačky odpadov, aby deti
vedeli rozoznávať papier,
plasty, tetrapaky, bioodpad
a aby poznali problematiku odpadov viac do hĺbky.
Začínali sme tým, že sme si
vyrobili vlastné zberné nádoby v podobe kartónových
krabíc s označením odpadu,
žltá – plast, modrá – papier.
Dôležitou úlohou na začiatku

prestávky tento vytriedený
odpad vysypú do triedeného
odpadu na chodbách. Veľkou
výhodou na našej škole bolo
to, že sme mali od začiatku
nadštandardné pochopenie
pre environmentálne aktivity zo strany vedenia školy.
Za necelý polrok sme sa
postupne dopracovali k tomu, že väčšina detí berie
triedenie odpadu ako základné pravidlo slušnosti a samozrejmosť, ktorá jednoducho patrí do života školy.
Mgr. Michaela Bakošová

Nevšedný kultúrny zážitok
mali účastníci kultúrneho
zájazdu do Štátnej opery
v Banskej Bystrici. Dňa
25. marca sa zúčastnili
hudobno-dramatického
a tanečného predstavenia
s názvom Biele peklo alebo Mne sa to stať nemôže.
Téma tohto predstavenia
je veľmi aktuálna. Drogy
sú hrozbou nielen pre mladých, ale aj starších ľudí.
Predstavenia sa zúčastnili žiaci ôsmych ročníkov
a deviateho ročníka. Tento
kultúrny zážitok si nenechali ujsť ani mnohí vyučujúci spolu s riaditeľkou
a zástupcom školy. Vďaka
patrí učiteľke Renáte Kadučákovej a Márii Zimmermannovej za organizáciu.
Mgr. Mária Zimmermannová
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Zo života školy
Oslávili sme svätého
Valentína
Svätý Valentín je patrónom
manželov,
zaľúbencov
a snúbencov. My sme si ho
pripomenuli v 7. a 8. ročníku tvorbou holubičiek
a srdiečok, ktoré žiaci venovali svojim mamičkám,
ockom, ale aj priateľom.
Pri tejto príležitosti chcem
spomenúť legendu, ktorá
sa viaže k tomuto sviatku:
Valentín bol rímsky kňaz
z 3. storočia, ktorý odmietol poslušnosť cisárovi
Claudiovi II. Podľa cisára
mladí muži boli lepšími bojovníkmi, ak neboli ženatí
a tak zakázal manželstvo.
Valentín však aj naďalej
tajne oddával mladých zaľúbencov. Keď to Claudius
zistil, dal ho popraviť.
Nezabúdajme každý deň
prejaviť najbližším svoju
lásku a náklonnosť, nielen
na sviatok sv. Valentína.

Národný týždeň manželstva bol aj v škole
V dňoch od 10. do 16. februára sa pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej
republiky Silvie Gašparovičovej konal Národný týždeň
manželstva. Je to celosvetová
kampaň na podporu manželstva. Na Slovensku sme sa
s ňou stretli už po štvrtýkrát.
„Národný týždeň manželstva
je oslava manželského vzťahu. V súčasnej spoločnosti
vidíme veľa zlých príkladov
vzťahov a často sa ľudia vystatujú svojím sebeckým, arogantným životným štýlom.

Tento týždeň je teda dobrou
príležitosťou pripomenúť si,
podporiť a obnoviť to vzácne, čím je pre každého z nás
manželstvo. Národný týždeň
manželstva je obdobie, počas
ktorého si môžeme viac všímať a oceňovať manželstvo
tak, aby rástlo, rozvíjalo sa
a nie upadalo. Je to čas viac
hovoriť o dobrých príkladoch, fungujúcich manželstvách, ktoré prinášajú radosť, naplnenie a bezpečie.“
Logo tohtoročného týždňa
sme si podľa predlohy vy-

robili spolu so siedmakmi.
Symboly tohto roka sú: srdce
symbolizujúce lásku; slnko
ako vernosť; loď je symbolom rodiny a dom, ktorý je
znakom bezpečia. Žiaci zo
siedmej a ôsmej triedy mali
možnosť nakresliť na danú
tému aj prácu, ku ktorej mohli napísať motto alebo nejaký výrok. Neskôr sme spolu
plagát aj výkresy vystavili na
hlavnú chodbu, aby aj iní žiaci mali možnosť prezrieť si
tvorbu spolužiakov.
Mgr. Terézia Sárená

Hodina o Červenom kríži
Na podnet Slovenského Červeného kríža sme zorganizovali v škole akciu Hodina
o Červenom kríži (ČK).
Žiaci sa oboznámili s činnos-

Mgr. Terézia Sárená

ťou dobrovoľníkov i členov
organizácie ČK prostredníctvom krátkej prezentácie,
ktorú si pripravili členky
zdravotníckeho krúžku.

Po prezentácii v triedach nasledovala diskusia, v ktorej
zdravotníčky odpovedali na
zvedavé otázky žiakov.
V škole sme vyhlásili aj výtvarnú súťaž na tému ČK očami detí. Žiaci na výtvarných
výchovách kresbou vyjadrili
svoj pohľad na činnosť ČK.
Tie najzaujímavejšie práce
sme umiestnili na centrálnu
výstavku. Na hodinách biológie si žiaci precvičovali prvú
pomoc pri záchrane života.

Mgr. Miroslava Šimková

Biela stužka - symbol života
Biela je farbou nevinnosti
a čistoty. Organizátori Fóra
života už štvrtý rok verejne
vyzývajú ľudí proti potratom.
Potraty sú na Slovensku povolené do 12. týždňa života
dieťaťa. Mnohé matky už oľutovali tento čin.
Deň počatého dieťaťa je vyhlásený na 25. marec. Tento
rok má dva rozmery – celonárodný v zmysle motta
„Slovensko za život“, a veľmi osobný, predstavujúci to
najintímnejšie ľudské puto
medzi matkou a jej dieťaťom.
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Žiaci ôsmeho ročníka sa zamysleli nad životmi nenarodených detí a vytvorili nádherné projekty s rodinami
a s bielou stužkou.
Samozrejme, na konci projektu nechýbal ani ich vlastný
názor, ktorý sa často opakoval myšlienkou: „Každé dieťa
má právo na život, na lásku
a rodinu.“ Ku tejto kampani
sa pridala aj učiteľka T. Sárená, ktorá vytvorila projekt
s fotkou predčasne narodenej
dcérky. Pri tejto príležitosti
Ing. Mária Viglašová zorgani-

zovala Krížovú cestu za nenarodené deti, ktorú sa modlili
matky farnosti. Deti pri každom zastavení priniesli ku
krížu Sviečku za nenarodené
deti a uklonili sa. Som rada,
že budúca generácia matiek
a otcov nezabudla na svoju
vieru, ku ktorej nás už viedli
starí rodičia. Mnohé hrude
žiakov a učiteľov sú zdobené
bielymi stužkami, ktoré nemo
vyjadrujú: „Som za život.“
Mgr. Terézia Sárená

Dvojstranu pripravila ZŠ.

Spektrum

Hviezdoslavov Kubín má za sebou školské kolo
Koncom februára a začiatkom marca prebehli v škole
triedne kolá HK. Zapojili sa
všetci žiaci od 1. ročníka až
po 9. ročník. Táto pekná tradícia prebehla aj v 8. A triede.
Veľmi si vážime, že aj žiaci zo
špeciálnej triedy sa zúčastnili
akcie spolu s pani učiteľkou
Kubalovou. Ľubko Harezník
sa zapojil aj tento rok do
súťaže a zarecitoval báseň

od Milana Rúfusa, ktorá sa
všetkým páčila. Na pamiatku
sa s ním všetci jeho rovesníci
odfotografovali.
Dňa 17. marca sa konalo
školské kolo HK pre 4. – 9.
ročník. Do poroty zasadli
Mgr. Mária Zimmermannová,
Mgr. Natália Domáňová,
Mgr. Renáta Kadučáková
a Mgr. Martina Mišalová.
V školskom kole súťažilo

35 žiakov. Porota rozhodla
nasledovne: v poézii v II.
kategórii sa na 1. mieste
umiestnila Mária Adamcová,
na 2. mieste Iveta Mičáňová
a na 3. mieste Roman
Suľa. V III. kategórii sa na
1. mieste umiestnila Michaela
Maxoňová,
na
druhom
mieste bola Eva Červeňová
a na treťom mieste Adriána
Hudecová. V próze sa
z mladších ročníkov umiestnila na 1. mieste Barbora
Šuttová, na druhom mieste
bola Petra Pavolková, na
treťom
mieste
skončila
Miriamma Stašová. Z vyšších
ročníkov sa na prvom mieste
umiestnila Andrea Ťapajnová,
na druhom mieste Karol
Viglaš a na treťom mieste
Júlia Smoleňová. V okresnom
kole nás budú reprezentovať
víťazi jednotlivých kategórií.

Dievčatá postúpili
vo vybíjanej
Dňa 13. marca sa v škole
uskutočnilo okresné kolo
vo vybíjanej dievčat. Súťaže sa zúčastnili 4. družstvá: ZŠ J. Matúšku Dolný
Kubín, ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín, ZŠ s MŠ Komenského Kňažia a ZŠ s MŠ
Chlebnice. Každé družstvo
odohralo tri zápasy. Naše
dievčatá boli najlepšie,
všetky zápasy vyhrali
a postupujú do krajského
kola. Žiačky pripravovala
Mgr. Mária Kantárová.
Dievčatám
gratulujeme
a držíme palce v Žiline.
Mgr. Mária Kantárová

Mgr. Mária Zimmermannová

Spomienka
Pani učiteľke z lásky
Pani učiteľka, Helena Sálusová, sa narodila 17. júna 1967
v Trstenej. Študovala na Základnej škole v Chlebniciach,
neskôr pokračovala v štúdiu
na Gymnáziu M. Hattalu
v Trstenej. Počas štúdia pracovala s deťmi. Prvýkrát sa
pred školské lavice postavila
v roku 1986. Začala pracovať ako učiteľka na Základnej škole Márie Medveckej
v Tvrdošíne. Keďže ju práca
zaujala, prihlásila sa na diaľkové nadstavbové štúdium do
Lučenca. Študovala v odbore vychovávateľstvo, ktoré ukončila v roku 1989.
V roku 1987 pracovala v Domove mládeže v Oravskom
Podzámku ako vychovávateľka. V roku 1988 pokračovala
v práci vychovávateľky v školskej družine v Dolnom Kubíne. V roku 1989 začala pracovať v školskej družine v
Chlebniciach ako vychovávateľka.

O rok neskôr, v roku 1990 začala pracovať v Základnej
škole v Chlebniciach ako učiteľka. Navždy nás opustila 28.
marca 2014, na Deň učiteľov.
Pani učiteľka venovala najviac času najmenším. Prváčikom.
Pamätám si, ako nás vítala v prvej triede a my sme nesmelo
žmurkali očkami. Bola veľmi milá, usmievavá a láskavá. Typ
učiteľky, ktorá si hneď získala žiakov svojou charizmou.
A nielen žiakov, ale aj rodičov, ktorí si ju vážili. Učila nás
držať ceruzku, písať, čítať a počítať. Bola nielen učiteľkou,
ale aj druhou mamou. Nám, dievčatám, zapletala vrkôčiky
a chlapcom ošetrovala boľavé kolená a utierala zaslzené
líčka. Pre každého z nás si našla vždy milé slovo, či ako kolegyňa alebo pani učiteľka.
Napriek ťažkostiam a chorobe, ktorá ju postihla, sršala aj
posledné mesiace optimizmom. Usmievala sa aj pri bolestiach, ktoré potláčala. Bola, a je, pre nás príkladom lásky,
viery a obety.
Verím, že ako nás mnohých pani učiteľka vítala v septembri
s nápisom: „Vitajte v škole!“, tak ju Boh privítal so slovami:
„Pani učiteľka, vitaj v nebi.“
Mgr. Terézia Sárená

7

Uznesenia, Spoločenská rubrika

Uznesenia

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach, konaného dňa 27. marca 2014
UZNESENIE č. 24.3.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) schvaľuje prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a v súlade s § 17 ods. 1) písm. a) VZN č. 7/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice, a to zámenu pozemku vo vlastníctve Obce Chlebnice,
IČO: 00314510, so sídlom Chlebnice 186 - parcely C-KN
parc. č. 4131/6 ostatné plochy o výmere 52 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 1588, katastrálne územie Chlebnice,
za pozemok vo vlastníctve Anny Kováčovej, rod Hudecovej, nar. 02.03.1957, bytom Dlhá nad Oravou 48 – parcelu
C-KN parc. č. 2542/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 2306, katastrálne územie Chlebnice,
b.) poveruje obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné
právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie vyššie uvedeného prevodu majetku obce
Chlebnice a zverejnil zámennú zmluvu na webovej stránke obce.
UZNESENIE č. 24.4.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) schvaľuje zámer zameniť majetok Obce Chlebnice za
majetok Ľubomíra Meľu, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je v súlade
s § 17 ods. 1) písm. a) VZN č. 7/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice, a to pozemok - parcelu C-KN parc. č. 151 zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, vo vlastníctve Obce Chlebnice, IČO:
00314510, so sídlom Chlebnice 186 za pozemok - parcelu
E-KN parc. č. 120 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, vo vlastníctve Ľubomíra Meľu, rod. Meľu, nar.
19.08.1976, bytom Chlebnice č. 11,
b.) poveruje obecný úrad vykonať zverejnenie zámeru obce
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,
c.) poveruje obecný úrad písomne oboznámiť Ľubomíra
Meľu, bytom Chlebnice č. 11, o návrhu riešenia žiadosti.
UZNESENIE č. 24.5.:
OZ schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja hnuteľného majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk za
nasledovných podmienok:
a.) nákladný automobil LIAZ 150.261, evidenčné číslo DK
808AJ, minimálna cena 1 200 €,
b.) osobný automobil ŠKODA Felícia, evidenčné číslo: DK
149AT, minimálna cena 300 €,
c.) osobný automobil LADA Niva, evidenčné číslo: DK 152AT,
minimálna cena 400 €.

UZNESENIE č. 24.6.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) berie na vedomie žiadosť Jána Janíka, bytom Chlebnice
č. 499, o prenájom nehnuteľnosti,
b.) poveruje obecný úrad, aby po ohliadke nehnuteľnosti spoločne so žiadateľom zhodnotili a navrhli stavebné a ekonomické podmienky prenájmu nehnuteľnosti.
UZNESENIE č. 24.7.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:
a.) schvaľuje účasť Obce Chlebnice, ako jednej zo zakladateľov, pri založení občianskeho združenia s názvom MAS
Orava, o. z.,
b.) schvaľuje členstvo Obce Chlebnice v občianskom združení
s názvom MAS Orava, o. z.,
c.) schvaľuje stanovy občianskeho združenia s názvom MAS
Orava, o. z.
UZNESENIE č. 24.8.:
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Chlebnice za rok 2013,
b.) berie na vedomie záznam o výsledku kontroly č. 1/2014
hlavného kontrolóra obce Chlebnice.
UZNESENIE č. 24.9.:
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, v súlade s § 11
ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, na vykonávanie zmien v rozpočte obce Chlebnice v rozsahu úprav v jednotlivých prípadoch
v rámci schváleného bežného a kapitálového rozpočtu do výšky
5 000 € vrátane.

Spoločenská rubrika
Narodili sa
Liliana Bakošová
Teodor Sojčák
Katarína Klocháňová
Vanesa Spišáková
Matúš Janík
Alexander Prieboj
Peter Hasík
Vitajte medzi nami!
Rozlúčili sme sa:
Tomáš Suľa
Mária Čabajová
Mgr. Helena Sálusová
Úprimnú sústrasť!

Jubilanti 50 rokov
Cecília Bakancová
Mária Hudecová
Anna Majerová
Jozef Meľo
Alfonz Staš
Jubilanti 60 rokov
Jozef Michalka
Anna Michalková
Mária Spišiaková
Jubilanti 80rokov
Monika Prochádzková

Prajeme veľa zdravia,
šťastia a Božieho požehnania.
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