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Úsmev sa vzniesol
3
až na oblohu

Udialo sa

Chlebnický chlebíček má za sebou jubilejný desiaty ročník
Okrúhly desiaty ročník Chlebnického chlebíčka sa konal
28. a 29. júna. Začali sme v
sobotu o 17. h slávnostnou
svätou omšou pri kaplnke
Fatimskej Panny Márie. Po
svätej omši sme pokračovali
otvorením výstavy Chlebnická izba v priestoroch základnej školy. Bola zameraná na
tradíciu a históriu chlebnických obydlí. Sobotu ukončila
zábava na dedinskej veselici v
miestnom kultúrnom dome,
ktorá trvala do polnoci.
Nedeľu sme zahájili o 10. ho-
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dine slávnostnou svätou omšou v kostole Nanebovzatej
Panny Márie. Zúčastnili sa jej
členovia dobrovoľného hasičského zboru v slávnostných
uniformách. V prekrásnych
miestnych krojoch sa prezentovali nielen obyvatelia
Chlebníc, ale aj početná delegácia hostí z partnerskej
poľskej obce Slopnice, vedená starostom Mgr. Ing. Adamom Soltysom. Slávnostnú
atmosféru v kostole umocnili
členovia historickej skupiny
Staroslovania.

Od 14. hodiny bol na školskom dvore kultúrny program, v úvode ktorého všetkých privítala chlebnická
ženská spevácka skupina piesňami. Nasledovali najmenší
z materskej školy, detský tanečný súbor a detský folklórny súbor. Zo svojimi piesňami
a tancami vystúpili pozvaní
hostia – folklórna súbor Rosa
Rosička z Dolného Kubína,
folklórny súbor Słopnicki
Zbyrcok z družobnej poľskej obce Słopnice a folklórny
súbor Goral zo Suchej Hory.
Organizátor Obec Chlebnice
touto cestou ďakuje všetkým
spoluorganizátorom, pánu

farárovi, miestnemu spevokolu, účinkujúcim i všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii tohto krásneho
podujatia.
Zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí akokoľvek a čímkoľvek
prispeli k zrealizovaniu výstavy v miestnej škole i k vydarenému priebehu jubilejného X. ročníka Chlebnického
chlebíčka. Srdečné poďakovanie patrí aj priateľom z družobnej poľskej obce Slopnice,
ktorí sa okrem priateľských
návštev aktívne zapájajú do
chlebnických projektov a podujatí.
Milan Maxoň

Život v obci

Deň plný detského úsmevu prilákal na ihrisko kopu ľudí
V nedeľu 6. júla sa uskutočnilo už tradičné kultúrno
– športové podujatie organizované hlavne pre deti. Pekné slnečné počasie prilákalo
na ihrisko množstvo ľudí.
Organizátori pripravili pre
najmenších rôzne súťaže a
atrakcie (maľovanie na tvár),

deti sa vyšantili na nafukovacích hradoch, dostali cukrovú
vatu. Tí odvážnejší sa povozili na koňoch. Prišli aj policajti,
ktorí predviedli ukážku práce
s policajnými psami.
Na svoje si prišli aj fanúšikovia futbalu, ktorí v obci získava čoraz väčšiu popularitu.
Družstvá dorastu a dospelých
si zmerali sily s družstvom
Pribiša.
Hlavným lákadlom vo večerných hodinách bol let
balónom. Počiatočné obavy
z lietania u mnohých rýchlo
pominuli a balón, ktorý mal
lietať len hodinu, lietal dlhšie. Previezol asi dvesto ľudí.
Večer bola na ihrisku zábava, na ktorú sa tešili hlavne
mladí. Organizátorom patrí
vďaka za dobre pripravenú
akciu, na ktorú sponzorsky
prispela aj Obec Chlebnice.

Chlebnice navštívil biskup, farníkov povzbudil vo viere

Dňa 20. júna sa konala v obci
vizitácia biskupa pod vedením Mons. ThDr. Štefana
Sečku. „Zmyslom kánonickej
vizitácie je potreba biskupa
spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi
i farníkom otcovskou radou
na zdokonalenie vymenovaných oblastí života. Pokiaľ
farnosť funguje v týchto oblastiach optimálne, je schop-

ná pomôcť svojim členom,
aby mohli ľahšie dosiahnuť
spásu. Večná spása človeka
je totižto jediným motívom
existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.“
Po príchode do dediny sa
biskup stretol s duchovným
otcom Mgr. Stanislavom Kaníkom na fare. Neskôr sa presunuli do základnej školy, kde
ich privítala riaditeľka Mgr.
Monika Oklapková. Pán bis-

kup navštívil niektoré triedy
a rozdal deťom obrázky sv.
Cyrila a Metoda. Hovoril žiakom o týchto solúnskych bratoch a povzbudil ich v štúdiu.
Na základnej škole sa stretol
aj s pedagogickým zborom,
porozprával sa s učiteľmi,
poradil im a dal biskupské
požehnanie so slovami: “Keď
prídete domov, dajte každému na čelo krížik, požehnanie od Otca biskupa.“
Po návšteve školy nasledovala návšteva Obecného úradu
v Chlebniciach, kde sa biskup
stretol so starostom Ing. Milanom Maxoňom, poslancami obecného zastupiteľstva,
hlavnou kontrolórkou obce
a pracovníčkami obecného
úradu. Po tejto návšteve nasledovala
administratívna
kontrola farskej agendy. Po
nej sa biskup stretol s členmi
náboženských hnutí, spolkov

a organizácii vo farnosti.
Večer bola svätá omša, ktorú
celebroval otec biskup. Vo
svojej kázni povzbudil veriacich vo viere a poďakoval
sa za milé prijatie. Po svätej
omši nasledoval rozhovor s
veriacimi farníkmi.

Mgr. Terézia Sárená
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Zo života školy a obce
Družobné obce sa
stretli v turnaji
Medzinárodný futbalový
turnaj družobných obcí sa
tento rok odohral v gmine
Słopnice. Okrem domácich sa na ňom zúčastnili
Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Dobrá. Účastníkov
privítal starosta Słopníc
Mgr. Ing. Adam Sołtys a
starosta Dlhej nad Oravou
Ing. Ján Kamas. Turnaj vyhrali domáci, Chlebnice
skončili druhé, tretia bola
Dlhá nad Oravou a štvrtá
skončila Dobrá. Po vzájomnej dohode sa medzinárodný futbalový turnaj
bude hrávať každý rok v
inej družobnej obci.

Návšteva Liptovského múzea
Dňa 10. júna sa žiaci III. a IV.
ročníka so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Jarmilou
Meľovou a Mgr. Michaelou
Bakošovou zúčastnili školského výletu do Liptovského
múzea v Ružomberku.
Expozície múzea ponúkli žiakom komplexný obraz o živej
i neživej prírode Liptova, významných archeologických
nálezoch a lokalitách, jeho
histórii od najstarších čias po
súčasnosť. Taktiež sa mohli
pokochať skvostami umeleckohistorických
pamiatok regiónu, vystavenými v

Galérii sakrálneho umenia.
Osobitná pozornosť bola venovaná histórii výroby papiera na Slovensku a osobnosti
Andreja Hlinku. Výklad, ktorý deti dostali, bol vhodný na
doplnenie učiva pre žiakov
tretích a štvrtých ročníkov
základných škôl.
Deň plný objavovania histórie sme ukončili návštevou
pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec.
Žiaci mali možnosť spoznať
kultúru bývania vo Vlkolínci
v expozícii Roľníckeho domu.
Mgr. Jarmila Meľová

Muži dosiahli na
prvú triedu
Prípravka skončila na 2.
mieste za rivalom z Tvrdošína. Za nami skončili
Trstená a Zuberec. Žiaci
postúpili z druhej do prvej
triedy v barážovom stretnutí s Lokcou, s ktorou
suverénne vyhrali. Dorast
si udržal 4. ligu, v ktorej
nabral nové skúsenosti s
ťažkými mužstvami zvučných mien z Oravy a Liptova. Mužstvo dospelých
ukázalo najväčšiu silu.
Bojovalo do posedného
kola, v záverečnom ukázalo silu kolektívu a vyhralo
na pôde Zázrivej 3:1. O
tom, že muži podávali celú
sezónu kvalitné výkony,
svedčí aj tento zápas, ktorý ich posunul do prvej
triedy. Ďakujeme všetkým
fanúšikom, ktorí stáli pri
nás v ťažkých aj radostných chvíľach. Tešíme sa
na začiatok novej sezóny,
ktorá sa začína 3. augusta
vo vyšších triedach súťaží.
TJ Tatran Chlebnice
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Slávik Slovenska

Do okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska nás išli reprezentovať
Jana Ťapajnová, Ema Suľová a Erika Salusová. Súťaž
sa konala 7. mája v Cirkevnej SŠ Dolný Kubín. Všetky
tri dievčatá sa umiestnili
na pekných miestach. Jana
Ťapajnová a Erika Salusová si vo svojich kategóriách vyspievali 2. miesto.
Ema Suľová obsadila v II.
kategórii 1. miesto a postúpila do krajského kola,
ktoré vyhrala. Na celoslovenskom kole si vyspievala
krásne 1. miesto.
Mgr. Elena Stacherová

Poznávanie Slovenska
Dňa 13. júna sa uskutočnil
poznávací školský výlet žiakov 5. ročníka a 8. ročníkov.
Zúčastnilo sa ho 39 žiakov.
Cieľom výletu bolo navštíviť

kaštieľ vo Svätom Antone a
Pamätník SNP v Banskej Bystrici. V kaštieli si žiaci mali
možnosť prezrieť dobový nábytok a bohatú, krásnu zbier-

ku preparovaných zvierat.
Druhou zastávkou bola Banská Bystrica, v ktorej si žiaci
prezreli Pamätník SNP. Odborný výklad sprievodcu bol
zaujímavý, žiaci pozorne počúvali, hlavne tí starší, ktorí
o SNP a 2. svetovej vojne už
veľa počuli a získali nové poznatky.
Prehliadku mesta sme si
spestrili návštevou Európy, moderného obchodného
domu.
Vedúcou školského výletu
bola Mária Kosmelová. Zájazdu sa zúčastnili aj Mária
Zimmermannová a Renáta
Kadučáková.
Mgr. Mária Zimmermannová

Zo života školy
Nezabudli sme na
otcov
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington už v roku
1910. Američanka, Sonora
Smart Doddová, si chcela
uctiť všetkých otcov, ako
bol ten jej. Veterán občianskej vojny, William Jackson
Smart, po smrti manželky
sám musel vychovávať
šesť detí. Sonora vnímala
svojho otca ako hrdinu a
hneď ako sa dozvedela, že
matky majú svoj sviatok,
navrhla, aby podobný mali
aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v
deň narodenín Sonorinho
otca 19. júna 1910.
Popularita sviatku rástla
a tretia júnová nedeľa sa
postupne stala sviatkom
všetkých otcov. V roku
1966 prezident Lyndon
Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu
v júni ako oficiálny sviatok
- Deň otcov.
Na svojich otcov nezabudli ani žiaci 7. B a vytvorili krásne pozdravy.
Námetom im boli vesty, do
ktorých vložili rôznofarebné kravaty. Na košeľu napísali verše. Veď aj otcovia si
zaslúžia pozornosť a lásku
detí.
Mgr. Terézia Sárená

Poďakovanie pani učiteľke
Všetko sa pominie. Čas detstva, mladosť... Len školské
lavice a učitelia sa nemíňajú
našim spomienkam.
Pani učiteľka Mgr. Natália
Domáňová sa po maturite
rozhodla pre ďalšie štúdium
na Pedagogickej fakulte UK
v Trnave ako učiteľka 1. až
5. ročníka a ruského jazyka. Štúdium ukončila v roku
1974 a prvýkrát sa postavila
pred žiakov u nás, v Chlebniciach. Od roku 1978 pracovala ako riaditeľka materskej
školy. V tom období študovala aj diaľkovo na Inštitúte
A. S. Puškina. Rozširovala si
vedomosti z ruského jazyka.
Štúdium ukončila záverečnou skúškou. V roku 1985 sa
vrátila k pôvodnej práci učiteľky a rozhodla sa pre ďalšie
štúdium na Univerzite Mateja
Bella v Banskej Bystrici v odbore rodinná príprava.
Od roku 1990 vyučovala anglický jazyk. Vedomosti si
dopĺňala v jazykovej škole
v Dolnom Kubíne. Zapojila
sa do projektu Iowa - Orava,
bola v úzkom kontakte s anglickým jazykom. Štyridsať
rokov pracovala v učiteľskej
profesii, z toho dvadsaťpäť
rokov pracovala vo funkcii
výchovného poradcu. Získané vedomosti a zručnosti
venovala deťom. Jej práca
nebola stereotypná. Každá

vyučovacia hodina bola zaujímavá a pútala pozornosť
neposedných žiakov. Vedela
vždy zaujať svojimi príbehmi
a historkami z detstva. Nám,
dievčatám, sa venovala dlhé
roky. Naučila nás štopkať
ponožky, vyšívať obrázky, vyrábať chňapky, variť polievky
a piecť koláče. Venovala sa
aj príprave na manželstvo a
rodičovstvo. Učila nás, ako sa
máme starať o bábätká. Ako
ich máme správne držať a
prebaľovať. Ako výchovná poradkyňa pomáhala žiakom so
starosťami, s vyučovaním, ak
v ňom mali nejaké problémy.
Zdieľala naše starosti, prvé
lásky, ale aj radosti. Vypisovala nám prihlášky na stredné
školy a povzbudzovala nás v
ďalšom štúdiu. Keď sa zo žiakov stali rodičia, nezabudla
na materské rady, ktoré sme
ochotne počúvali. Nemôžem
zabudnúť na pani učiteľku
ako na milú kolegyňu, ktorá
nás vždy ráno vítala s úsmevom na tvári. Vždy nám poradila a usmernila nás.
V tejto chvíli preto treba vám,
pani učiteľka, úctu vzdať
za vašu obetavosť, lásku a
drahocenný čas, ktorý ste
žiakom venovali a na ďalšiu
cestu životom ich obetavo
pripravovali. Ďakujeme vám
za roky strávené s vami.
Mgr. Terézia Sárená

Svätorečenie
pápežov
So žiakmi siedmeho a
ôsmeho ročníka sme si
spomenuli na svätorečenie
pápežov a vytvorili sme
kresby a pápežské vlajky.
Na kresbe bol zobrazený
kríž, spoza ktorého vykúkalo slnko. Vedľa kríža boli
dve hviezdy. V strede kríža
bolo srdce, ktoré symbolizuje Božiu lásku. Na výkrese nesmela chýbať ani
pápežská vlajka.
Mgr. Sárená Terézia

Aj veľkí boli malí
Dňa 27. mája sme v škole
privítali pani Kazimírovú
z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom
Kubíne. Aj tento školský
rok sme v spolupráci s ňou
pripravili literárne besedy.
V tomto roku si pripomíname 165. výročie narodenia
Pavla Országha Hviezdoslava. Preto sme pre žiakov
8.A, 8.B a 9. triedy vybrali
tému Aj veľkí raz boli malí:
Paľko Vyšňanovie detstvo
a mladosť básnika P. O.
Hviezdoslava.
Beseda sa vydarila, žiaci si
rozšírili poznatky o oravskom básnikovi P. O. Hviezdoslavovi.
Mgr. Mária Zimmermannová

Biologickú olympiádu úspešne zvládli traja žiaci
S príchodom jari sa koná
aj okresné kolo Biologickej
olympiády.
Naši bioolympionici si v prírode vyhľadali predpísané
druhy rastlín pre zhotovenie
súťažného herbára.
Nabití vedomosťami o päťdesatich súťažných druhoch
rastlín úspešne reprezentovali školu.

Karol Viglaš (8.B) získal prvé
miesto, Adriána Janíková
(8.B) sa umiestnila na treťom
mieste, Michaela Maxoňová
(8.B) obsadila šiestu priečku.
Do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa konalo v Žiline,
postúpil Karol Viglaš. Úlohy
riešil úspešne, získal deviate
miesto.

Mgr. Miroslava Šimková
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Zo života školy
Máj zdobí školu

Biblická olympiáda

Žiaci ôsmeho ročníka s
pani učiteľkou nezabudli
na chlebnickú tradíciu stavanie mája.
V posledný aprílový deň
sa vybrali na prechádzku a
priniesli so sebou máj. Pán
školník máj pripravil a postavil. My sme ho neskôr
ozdobili farebnými stužkami.
Máj sa stavia z rôznych
dôvodov.
Prvý je, že máj postavil
chlapec len tomu dievčaťu,
o ktoré mal záujem.
Druhý dôvod bol taký, že
máj bol spoločným darom
od chlapcov pre všetky
dievčatá v dedine.
Tretí dôvod, a stále aktuálny je, že máj dostane každé dievča, no ak má v partii
svojho frajera, máj je najvyšší spomedzi ostatných.
Nezabúdajme na máj, ako
na mesiac lásky a buďme k
sebe milší a pozornejší.

Spišská Kapitula sa 29. apríla stala opäť miestom stretnutia 12 víťazných družstiev
z jednotlivých dekanátov
Spišskej diecézy, aby súťažili
v krajskom, čiže diecéznom
kole Biblickej olympiády v
kategórii základných škôl.
Trojčlenné družstvo z našej
školy v zložení Lucka Šuttová
zo 7.A, Karol Viglaš z 8.B a Julko Staš zo 6. triedy s náhradníkom Patrikom Strakom z
8.B reprezentovalo dolnokubínsky dekanát.
Domov si spolu so zážitkom
neopakovateľnej atmosféry,
ktorou je príznačná súťaž v
srdci starobylej Spišskej Kapituly, priniesli naši mladí aj
ocenenie za pekné 5. miesto.
Srdečne im blahoželáme!
Po minuloročnom víťazstve
to síce bolo sklamanie, ale
verím, že nie znechutenie. A
najlepším liekom na takúto
situáciu je radosť z úspechu
iných. Zvlášť by to malo platiť v prípade Biblickej olym-

Mgr. Terézia Sárená

Súťaž Mladých zdravotníkov
Slovenský Červený kríž každoročne organizuje v Dolnom Kubíne územné kolo
súťaže v poskytovaní prvej
pomoci. Tentokrát sa 30. 4.
stretlo dvadsaťdva družstiev
mladých zdravotníkov z celej
Oravy. Naše družstvo v zlo-

žení Eva Červeňová, Alžbeta
Stašová, Adriána Janíková,
Michaela Maxoňová a Karol
Viglaš (všetci z 8. ročníka)
získali pekné 5. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Miroslava Šimková

piády. Preto blahoželáme
aj víťazom, osemročnému
Gymnáziu Martina Hattalu v
Trstenej. Držíme im palce v
celoslovenskom kole, ktoré
sa bude konať v Starej Ľubovni, budú reprezentovať celú
našu diecézu.

Ing. Mária Viglašová

Dňa 28. 5. sa žiačky Mária
Bakošová, Andrea Ferančíková, Ester Ferančíková,
Kristína Hudecová, Erika Kantáriková, Adriána
Masliková, Eva Meľová,
Petra Pavolková, Vanesa
Štefková, Tatiana Štrbavá,
Barbora Šuttová a Martina
Ťapajnová pod vedením
učiteľky Márie Kantárovej
zúčastnili Krajského kola
vo vybíjanej v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev. Naše dievčatá podali
výborný výkon, obsadili 1.
miesto a postúpili na MSR,
ktoré sa konali 19. - 20.
júna do Trnavy. Tam obsadili 5. miesto.
Mgr. Mária Kantárová

Koniec školského
roka

Žltý narcis - nádej
pre chorých
Deň narcisov, 11. apríl, je
sviatok, kedy spomíname
na chorých na rakovinu.
Patrí medzi najväčšie slovenské verejnoprospešné
zbierky. So žiakmi ôsmeho
ročníka sme si spomenuli
na trpiacich tvorbou tématických projektov.
Tento rok bolo do miest
vyslaných
šestnásťtisíc
dobrovoľníkov. Vyzbierané
peniaze budú opäť použité
v prvom rade na konkrétnu pomoc pacientom, na
podporu nemocníc a zdravotníckych zariadení a tiež
na programy prevencie a
osvety pre celú verejnosť,
najmä pre mladých ľudí.
Mgr. Terézia Sárená
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Krajské kolo vo
vybíjanej dievčat

Dňa 25. júna nastal deň,
na ktorý žiaci netrpezlivo čakali celý rok. Bol
to posledný deň v škole.
Tento deň sa začal svätou
omšou, žiaci poďakovali
Bohu za celoročnú prácu
a úspechy spojené s ňou.
Po nej sa všetci stretli v
telocvični. Pani riaditeľka,
pán starosta, pán zástupca
a zástupcovia rodičov ďakovali deťom za námahu a
popriali im krásne prázdniny.
Deti dostali sladkosti, ale
aj hodnotné darčeky, ktoré
si zaslúžili samými jednotkami, účasťou alebo
výhrou v súťažiach. Úspešných žiakov nebolo málo,
takmer každý odišiel s milou pozornosťou domov.
Ako povedal pán farár na
svätej omši: „Páni učitelia,
oddýchnite si, rodičia, nadýchnite sa.“
Mgr. Terézia Sárená

Zo života školy, Spoločenská kronika
Návšteva Oravského
múzea
Dňa 16. apríla sa tridsaťosem žiakov z 8.A a 8.B
triedy spolu s triednymi
učiteľkami Mgr. Máriou
Zimmermannovou a Mgr.
Renátou
Kadučákovou,
vyučujúcimi slovenského
jazyka, zúčastnili literárnej exkurzie do Dolného
Kubína.
V tomto roku si pripomíname viaceré výročia významných osobností dejín
slovenského národa - 165.
výročie narodenia Pavla
Országha
Hviezdoslava,
105. výročie narodenia
Margity Figuli a 90. výročie
narodenia Antona Habovštiaka.
Navštívili sme Oravské
múzeum Pavla Országha
Hviezdoslava.
Žiaci sa dozvedeli nové zaujímavosti zo života tohto
velikána slovenskej literatúry, bližšie sa oboznámili s jeho tvorbou a mali
možnosť vidieť osobné
predmety básnika.
Po prehliadke múzea v
Dolnom Kubíne sme spoločne navštívili historický
cintorín, na ktorom je básnik pochovaný s ďalšími
významnými oravskými
dejateľmi.

Vyučovanie trochu inak
Zdokonaľovať a upevňovať
pracovné návyky sa snažia
vyučujúci našej školy na hodinách technickej výchovy
a sveta práce aj v 7.A a 7.B.
Keďže podmienky na vyučovanie nie sú najlepšie, nielen
v našej škole, pre vyučujúcich
je náročná aj tvorba ročného
plánu.
Žiaci a rodičia to tiež nemajú
jednoduché s prípravou pomôcok.
Po predchádzajúcej skúsenosti s návštevou Liptovského múzea a účasti na pracovnej dielni so žiakmi 9. ročníka
sme sa rozhodli uskutočniť
návštevu múzea opäť. Tentokrát sme ju zorganizovali ako
netradičný vyučovací deň 10.
apríla.

Múzeum poskytlo žiakom
množstvo informácií z oblasti
botaniky, zoológie, archeológie, geológie, histórie Liptova
a sakrálneho umenia.
Po prehliadke expozícií žiaci
7.A mali možnosť zoznámiť
sa s historickým centrom a
zaujímavosťami mesta, žiaci
7.B sa zúčastnili pracovnej
dielne pod vedením pracovníčok múzea s tematikou Veľkej noci.
Po absolvovaní takejto „vyučovacej hodiny“ si žiaci úlohy vymenili.
Obohatení o nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti sa
všetci spokojní vrátili domov.
Mgr. Sárená Terézia

Mgr. Šimková Miroslava

Mgr. Domáňová Natália

Narodil sa:
Ondrej Sálus

Vitaj medzi nami!
Uzavreli manželstvo:
Marta Hudecová
a Mgr. Boris Žbirka PhD.
Silvia Garabášová
a Štefan Spišák
Lucia Bakošová
a Alojz Kollár
Ing. Miriama Tomagová
a Ján Kozáčik
Lucia Bakošová
a Peter Zaťko
Lenka Labdová
a Jozef Spišiak
Mgr. Michaela Protušová
a František Ferančík
Ľudmila Maslíková
a Michal Mikuláš
Blahoželáme!

Rozlúčili sme sa:
Mária Kuhajdová
Peter Bakoš

Úprimnú sústrasť!

Mgr. Mária Zimmermannová

Deň Zeme

Exkurzia obecného úradu

Mesiac apríl je venovaný
Zemi. Využili to žiaci prvého aj druhého stupňa,
ktorí nezaháľali a čiastočne jej pomohli.
Vyčistili a skrášlili okolie
školy, vyzbierali množstvo
odpadu od nezodpovedných ľudí. V rámci triednických hodín upravujú
okolie školy.

Piataci navštívili 19. júna v
rámci vyučovania občianskej
náuky obecný úrad. Privítala
ich matrikárka E. Černotová.
Potom sa žiakom venoval starosta Ing. M. Maxoň. Vyjadril
potešenie, že sa žiaci zaujímajú o dianie v dedine. Nasledovala prehliadka budovy.
Žiaci mali možnosť vidieť
miestnosti, v ktorých pracujú
starosta, pracovníčky obec-

Mgr. Michaela Bakošová

Spoločenská
rubrika

ného úradu a urbáru, kde zasadá obecné zastupiteľstvo.
Chlapcov zaujali hasičské
autá v suteréne budovy.
Ďakujeme, pán starosta, za
milé prijatie, za obetavosť,
s akou ste sa nám venovali,
za starostlivosť o našu obec.
Želáme vám do ďalších rokov veľa zdravia a úspechov
v práci.

Mgr. Natália Domáňová

Jubilanti
50 rokov
František Furjel
Ján Hudec
Ján Maslík
Mária Mičáňová
Alojz Pavolka
František Procházka
Helena Spišáková
Ing. Anton Staš
60 rokov
Ján Kantár
Alojz Meľo
Ondrej Michalka
70 rokov
Jozef Maslík
Jozef Smutňák
80 rokov
Helena Suľová

Všetkým jubilantom veľa
zdravia, šťastia, lásky a
Božieho požehnania!
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Uznesenia

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
25. zasadnutie OZ z 30. mája 2014

UZNESENIE č. 25.1.: OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z 25. za-

sadnutia OZ poslancov J. Šuttu a J. Ťapajnu.
UZNESENIE č. 25.2.: OZ schvaľuje program 25. zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 25.3.:

a.) OZ 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 - parcely C-KN parc. č. 151 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 69 m2, zapísanej na LV č. 695, KÚ
Chlebnice, za pozemok vo vlastníctve Ľ. Meľu, rod. Meľu, nar.
19.08.1976, bytom Chlebnice č. 11 - parcelu E-KN parc. č. 120
zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, zapísanú na LV
č. 1641, KÚ Chlebnice,
b.) OZ poveruje OcÚ, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácii
vyššie uvedeného prevodu majetku obce a zverejnil zámennú
zmluvu na webovej stránke obce.
UZNESENIE č. 25.4.: OZ, v súlade s § 9a ods. 8 písm. d) zákona č.
138/1991 Zb. a v súlade s § 16 písm. d) VZN č. 7/2011:
a.) schvaľuje predaj hnuteľného majetku obce - NA LIAZ 150.261,
evidenčné číslo DK 808AJ, pre M. Herdu, nar. 04.08.1984, bytom Handlová, ul. Žiarska 16, za predajnú cenu na základe doručenej cenovej ponuky vo výške 1220,- €,
b.) schvaľuje predaj hnuteľného majetku obce - OA ŠKODA Felícia, evidenčné číslo: DK 149AT, pre J. Bakoša, nar. 20.05.1959,
bytom Chlebnice č. 431, za predajnú cenu na základe doručenej cenovej ponuky vo výške 300,- €,
c.) schvaľuje predaj hnuteľného majetku obce - OA LADA Niva,
evidenčné číslo: DK 152AT, pre M. Herdu, nar. 04.08.1984,
bytom Handlová, ul. Žiarska 16, za predajnú cenu na základe
doručenej cenovej ponuky vo výške 500,- €,
d.) poveruje OcÚ, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zverejnil kúpne zmluvy na webovej stránke obce.
UZNESENIE č. 25.5.:

a.) OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a v súlade s §
22 ods. 1) písm. k) VZN č. 7/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o prenájom
časti stavby o rozlohe menšej ako 100 m2, nájomnú zmluvu
na prenájom majetku obce - stavby súpisné číslo 366 (nebytový priestor) v podiele ½, postavenej na parcele C-KN parc. č.
352, KÚ Chlebnice, pre nájomcu A. Janíková, nar. 18.05.1979,
bytom Chlebnice č. 499, s výškou nájomného 500,- € ročne,
ktoré bude vo forme naturálneho plnenia - vykonania stavebných prác na prenajatej nehnuteľnosti, s dobou prenájmu do
31.12.2017 s možnosťou ďalšieho predĺženia,
b.) OZ poveruje OcÚ, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a
ekonomickej stránke prenájom majetku,
c.) OZ poveruje starostu obce, aby s nájomcom uzatvoril nájomnú zmluvu a aby zabezpečil zverejnenie nájomnej zmluvy.
UZNESENIE č. 25.6.:

a.) OZ schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 2012/1

na dobu určitú od 01.05.2014 do 30.04.2015, to je o 12 mesiacov,
b.) OZ poveruje starostu obce na uzatvorenie dodatku k nájomnej
zmluve č. 2012/1.

UZNESENIE č. 25.7.:

a.) OZ berie na vedomie žiadosť a petíciu J. Meľovej, Chlebnice č.
280 a obyvateľov vyšného konca obce,
b.) žiadosť a petícia J. Meľovej, Chlebnice č. 280 a obyvateľov vyšného konca obce bude prejednaná obecným zastupiteľstvom,
po vyjadrení sa správcu vodného toku a vlastníkov pozemkov
susediacich s vodným tokom a miestnou komunikáciou na
Vyšnom konci.
UZNESENIE č. 25.8.:

a.) OZ berie na vedomie informácie o zrealizovaných i pripravovaných stavebných prácach na šatniach v športovom areáli,
b.) OZ berie na vedomie informácie o pripravovaných, realizovaných a uskutočnených aktivitách a prácach v obci – opravy
miestnych komunikácií poškodených povodňou, dopravné
značenie križovatiek, výstavba chodníka v miestnej časti Šoltýstvo, zhotovenie oplotenia na cintoríne.

26. zasadnutie OZ z 13. júna 2014

UZNESENIE č. 26.1.: OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z 26. za-

sadnutia OZ poslancov M. Janíkovú a P. Šuffáka.
UZNESENIE č. 26.2.: OZ schvaľuje program 26. zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 26.3.:

a.) OZ schvaľuje prebytok celkového rozpočtového hospodárenia
obce v roku 2013 v sume 19 512,63 €,
b.) schvaľuje schodok kapitálového rozpočtu vo výške -91 788,99
€ kryť prebytkom bežného rozpočtu,
c.) schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
d.) schvaľuje bez výhrad Záverečný účet Obce Chlebnice za rok
2013,
e.) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Chlebnice za rok 2013.
UZNESENIE č. 26.4.: OZ berie na vedomie informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu obce Chlebnice ku dňu 31.05.2014.
UZNESENIE č. 26.5.: OZ schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce Chlebnice
na rok 2014.
UZNESENIE č. 26.6.: OZ berie na vedomie vyhlásenie poslanca OZ A.
Meľu o tom, že od 01. 07.2014 bude svoj mandát vykonávať bez
odmeny.
UZNESENIE č. 26.7.: OZ neschvaľuje predĺženie platnosti nájomnej
zmluvy č. 2012/2 nájomcovi J. Mičáňovi.
UZNESENIE č. 26.8.: OZ schvaľuje vybudovanie oplotenia okolo
veľkoobjemových kontajnerov a určenie časového harmonogramu na vývoz odpadu s poverením osôb zodpovedných za poriadok v okolí veľkoobjemových kontajnerov.
UZNESENIE č. 26.9.: OZ prerokovalo plat starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
UZNESENIE č. 26.10.:

a.) OZ berie na vedomie informácie o príprave 10. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia „Chlebnický chlebíček“, ktoré
sa uskutoční v dňoch 28. a 29. júna 2014,
b.) OZ berie na vedomie informácie o uskutočnených stavebných
úpravách kaplnky Fatimskej Panny Márie.
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