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Pekné počasie pritiahlo na chlebíček viac ľudí
Dvojdňové podujatie sa začalo
slávnostnou svätou omšou pri
kaplnke Fatima v Malatinskom,
celebroval ju duchovný otec
Stanislav Kaník. Po otvorení výstavy venovanej téme návraty
a spomienky v budove základnej školy spestrilo sobotňajší
program vystúpenie hudobnej
skupiny Kysucký prameň z Oščadnice. Počasie nám prialo,
preto sa vystúpenie mohlo konať hneď na školskom dvore,
čo sa odzrkadlilo na veľkom
počte návštevníkov aj z okolitých obcí. Program pokračoval

ľudovou veselicou v kultúrnom
dome do polnoci, aby sa aspoň
symbolicky v tento deň zachoval sľub našich predkov, že zábava bude bývať do polnoci.
Nedeľný program začal tradične svätou omšou o 10. hodine,
ktorej sa zúčastnili aj hostia
z družobnej obce Slopnice z
Poľska. Program pokračoval
vystúpením folklórnych súborov a skupín Slopnický Zbyrcok
z Gminy Slopnice PL, Charita z
Hornej Lehoty, ZŠ Chlebnice.
Vyvrcholením programu bolo
vystúpenie súboru Vršatec z

Dubnice nad Váhom. Do programu sa zapojili aj ľudové spevy Chlebnické mamky. Vystúpenie spestrili deti z materskej
školy. Počas dňa pokračovala
prehliadka výstavy a ľudových
remesiel, ľudový remeselný jarmok a iné atrakcie pre deti.
Vďaka patrí organizátorom

a všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k ďalšiemu
úspešnému ročníku tohto podujatia. Vďaka patrí aj Adriáne
Polčicovej, ktorá nedeľný program moderovala a zvládla to
na výbornú.

Portrét hokejistu mladej študentky bodoval u poroty
Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja
vyhlásil
literárno-výtvarnú
súťaž Môj slovenský športový
idol. Do súťaže sa zapojili aj študenti Strednej umeleckej školy
z Nižnej. Navštevuje ju študentka z Chlebníc Júlia Pavolková,
ktorá do súťaže poslala portrét
Martina Réwaya. Porotu zaujal natoľko, že jej udelila prvé
miesto. Hokejista padol Júlii do
oka vďaka svojmu talentu, hú-

ževnatosti a vzťahu k reprezentačnému dresu. „Cítila som sa
veľmi zvláštne, pretože nikdy
predtým som sa na podobnom
podujatí nezúčastnila“, povedala Júlia Pavolková. „Po vyhlásení môjho mena som nervózne
vstala a išla si po cenu. Som veľmi rada, že som sa mohla na tejto akcii zúčastniť a nabrať nové
skúsenosti.“
(mč)

Martina Čabajová

Spravodajstvo

Úvodné slovo
Ubehli ďalšie tri mesiace a pomaly sme sa prehupli do druhej
polovice tohto roka. V skratke
by som chcel poinformovať o
tom, čo sa za predchádzajúce
obdobie u nás udialo.
Za sebou máme XII. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Chlebnický chlebíček, ktorý
sme v tomto roku začali v sobotu 4. júna tradičnou svätou
omšou pri kaplnke fatimskej
Panny Márie. Po otvorení výstavy v základnej škole nás svojím
programom zabavila populárna folklórna skupina Kysucký
prameň z Oščadnice. Nedeľu 5.
júna sme zahájili slávnostnou
svätou omšou, na ktorej sa prezentovali naši chlebnickí skauti. V popoludňajšom kultúrnom
programe vystúpili okrem našich žien a detí aj hostia z družobnej poľskej obce Słopnice a
folklórne súbory Charita z Hor-

nej Lehoty a Vršatec z Dubnice
nad Váhom.
Touto cestou by som chcel vysloviť poďakovanie všetkým
priaznivcom, ktorí sa podieľali
na príprave i realizácii tohto
kultúrno-spoločenského podujatia. Poďakovanie patrí aj miestnym obyvateľom, ktorí svoje
diela prezentovali na tradičnej
výstave v miestnej škole.
Obec začiatkom roka kúpila
nový kolesový traktor New Holland TD 5.95 s traktorovým nakladačom a s traktorovým návesom. V súčasnom období sa
nová technika aktívne podieľa
na úpravách vzhľadu dediny.

Tak, ako sa hovorí: Najťažšie je
začať. Obnova interiéru kostola
sa začala a postupne sa ukazovali práce plánované, aj tie
neplánované. Práce spojené s
obnovou si vyžadovali určitý
postup, časové zmeny sv. omší a
zasadacieho poriadku v kostole, o čom veriacich informoval
duchovný otec Stanislav Kaník.
Po základnom nátere lavíc a ich
príprave na fládrovanie sa začalo so stavbou lešenia v strednej, najväčšej časti kostola, aby
sa firma Fačko a synovia pustili
do hygienických náterov stien.
Renováciu nástenných malieb
obrazov realizuje Ján Žilinec s
veľkou precíznosťou.
Po vymaľovaní strednej časti
kostola sa časť lešenia premiestnila na chór a práce pokračovali na chóre maľovaním stien,
vybrúsením a natretím podlahy, lavičiek a madla. Medzi tým
sa ešte vykonali ďalšie práce:
výmena elektrického otvárania
ventilačných okien, oprava čelných stien pri dievčenských a

chlapčenských laviciach, zasekanie kábla k ozvučeniu a obrazovkám, osadenie adoračných
svietidiel, vyspravenie stien
pod obrazy krížovej cesty a iné.
Od druhej polovice júna sa začalo s vrchným náterom lavíc,
tzv. fládrovaním. Túto odbornú
prácu vykonáva Alojz Suroviak
z Krivej, ktorý obnovoval lavice
v kostole v Krivej a v Dlhej nad
Oravou. Naši mládenci a chlapi
mu pomáhali s prípravou lavíc
na fládrovanie a následné zalakovanie, aby boli oteru vzdorné. Potom sa majstri od dreva
pustili do osadenia nových
poličiek na knižky a kľakátok,

Pri obecnej 4-bytovke sme po
odstránení starého plotu vybudovali parkovisko pre osobné
automobily obyvateľov bytového domu. V lokalite Malatinské
oproti kaplnke fatimskej Panny
Márie sme upravili odtokový
kanál okolo miestnej komunikácie a postupne ho budujeme popri celej komunikácii. V
tomto roku opravujeme výtlky
miestnych komunikácií. Našou
snahou je dať do poriadku čo
možno najviac dier, poškodení
a rozbitých častí na obecných
cestách.
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na svojom zasadnutí
30. júna schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie číslo
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území
Chlebníc. Obecný úrad zabezpečí informovanie obyvateľov

o novinkách a zmenách v nakladaní s odpadmi prostredníctvom informačných letákov,
oznamov v miestnom rozhlase,
na obecnej tabuli a internetovej
stránke obce. Leták s harmonogramom vývozu komunálneho
odpadu na tento rok s informáciami o separovanom zbere je
prílohou aj tohto čísla Chlebnického spravodaja.
Ing. Milan Maxoň

Obnova interiéru kostola pokračuje
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ktoré vyrobil Ondrej Meľo vo
svojej stolárskej dielni.
Ďalšou z úloh bola výmena svietidiel. Podľa vypracovaného
projektu od IMAO electric zabezpečila firma dodávku svietidiel. Ich montáž a zapojenie
uskutočnili naši šikovní elektrikári. Po výmene svietidiel
sme boli všetci milo potešení,
že svetla je v kostole viac a spotreba elektrickej energie klesla
z asi 7000 W na približne 1700
W.
Duchovný otec Stanislav Kaník
a architekt Marián Goč spolu
s farskou radou riešia výber a
umiestnenie nového bohostán-

ku v kostole. Vycestovali do
Czestochovej v Poľsku, aby vybrali typ a následne sa doriešilo
jeho architektonické umiestnenie.
V súčasnej dobe sa rieši zhotovenie nových podkladových dosiek pod obrazy krížovej cesty
a ich rozmiestnenie na bočných
stenách. Ďalej je potrebné dokončiť obnovu všetkých dverí,
vyrobenie a osadenie nového
prahu a závesov vchodových
dverí, vyčistenie a vykonanie
revízie vykurovacích telies a
zabezpečiť zníženie prašnosti v
kostole, zhotovenie umývateľného sokla na chóre, vymaľovanie sakristie a bočného východu a do budúcnosti vymeniť
lavičky, ktoré sú napadnuté
červotočom.
Chcem sa úprimne poďakovať
všetkým, ktorí sa prácou na
obnove, finančnou pomocou,
organizáciou a modlitbou podieľajú na obnove kostola.
Spracoval Jozef Šutta

Spravodajstvo
Deti sa už tešia na
školské lavice
V apríli sa v škole konal zápis
do prvého ročníka.
Budúci prváci so svojimi rodičmi prišli presvedčiť učiteľky, že sú už pripravení
stať sa školákmi. Predškoláci
pomáhali trpaslíkom z rozprávky o Snehulienke plniť
prvé školské úlohy: počítať,
poznať číslice, triediť geometrické tvary, zoraďovať
predmety podľa veľkosti,
dokonca vedeli sami napísať
veľa písmen z abecedy.
Všetkých prekvapili svojou
šikovnosťou a chuťou do
práce. Želáme im ešte pekné
posledné týždne v škôlke a
po prázdninách sa stretneme v prvej triede.
Mgr. Mária Sopková

„Náš“ Maťo bude jediným
Slovákom v speváckom zbore
V Krakove sa budú v dňoch 25.
až 31. júla konať svetové dni
mládeže, na ktoré pricestuje aj
pápež František.
Svetové dni mládeže (SDM) sú
medzinárodným
stretnutím,
ktoré organizuje katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta - katolíkov, kresťanov
iných vyznaní a všetkých ľudí
dobrej vôle. Predsedá im Svätý
Otec a slávia sa každé dva až tri
roky. SDM vznikli v roku 1984
na Kvetnú nedeľu. Pápež Ján
Pavol II. zvolal rímsku mládež,
aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku
1985 napísal pápež mladým po
celom svete list a začala veľké
dobrodružstvo Svetových dní
mládeže. Ich cieľom je ukázať
živú vieru v Ježiša Krista. Majú
tiež podporovať angažovanosť
mladých v Cirkvi, radovať sa
z viery a premýšľať o odkaze,
ktorý vždy vyberá pápež.
Tohtoročné miesto konania
SDM je Krakov, mesto úzko spojené so svätým pápežom a zakladateľom SDM Jánom Pavlom
II. Mottom stretnutia sú slová
Ježiša „Blahoslavení milosrdní,

lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (por. Mt 5, 7).
SDM budú pre Slovákov výnimočné i tým, že do 300-členného speváckeho zboru, ktorý
bude spievať aj pre pápeža
Františka, sa dostal ako jediný
člen zo Slovenska chlebnický
rodák, študent Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v
Ružomberku Matej Stachera.
O speváckom talente Mateja
písať veľmi netreba, keďže ho
takmer všetci dobre poznajú.
Chlebničania sú na neho nesmierne hrdí.

Rád dračích Rytierov prijme nových členov
Skupina historického šermu
DRACO vyhlasuje nábor nových členov, ktorí majú záujem
naučiť sa niečo nové o živote
našich predkov netradičným
spôsobom, takzvanou experimentálnou archeológiou. Čo to
znamená v praxi?
Snažíme sa oživiť zabudnuté
remeslá, spôsob žitia vo vtedajšej dobe.
Venujeme sa bojovému umeniu
podľa rytierskeho stredovekého kódexu.
Noví záujemcovia sa môžu
hlásiť na tel. čísle 0905 166
407, Ján Janík Chlebnice 499
– Dulovo.

(mč)

Spoločenská
kronika
Uzatvorili
manželstvo
• Jakub Hajdúch
a Miroslava Nuttová
• Ing. Robert Smitka
a Michaela Bakošová
• Peter Timan
a Anežka Hudecová
• Bc. Peter Janík
a Monika Štefková
• Lukáš Reguli
a Lucia Michalková
• Martin Svitek
a Mária Glovaťáková
Srdečne blahoželáme
a prajeme veľa lásky!

Narodili sa
• Matúš Stachera
• Tomáš Bakoš
• Adam Straka
• Liana Hudecová
• Katarína Nakačková
• Júlia Janíková
• Zoja Kožáková
Vitajte medzi nami!

Rozlúčili sme sa:
• Ján Maslik
• Ludvik Štrpka

Pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti
50 rokov
• Furjel Ján
• Hudec Jozef
• Mičáň Jozef
• Mičáň Jozef
• Skoknová Anna
• Spišiak Peter
• Stašová Viera
• Sviteková Anaztázia
• Šutta Jozef
60 rokov
• Bakanec Jozef
• Strážnický Anton
• Šufáková Mária
70 rokov
• Hudec Jozef
• Janík Anton
• Korček Miroslav
80 rokov
• Priebojová Anna
Prajeme veľa zdravia,
šťastia a Božieho
požehnania!
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Zo života školy a obce

Stretnutie s priateľmi

Deti zažili v škole v prírode pekné chvíle
Druhý júnový týždeň sa určite hlboko vryje do pamätí žiakom tretieho a štvrtého ročníka. Zúčastnili sa školy v prírode, ktorá preverila nielen ich fyzické schopnosti, ale aj
týždenné odlúčenie od svojej rodiny. Škola v prírode Huty
je v krásnom prírodnom prostredí, ktoré je známe hádam
všetkým obyvateľom Chlebníc. Príčinou príchodu ľudí do
týchto končín bol kremeň, surovina na výrobu skla, ktorý sa vo veľkom množstve nachádzal na okolí. Každý deň
mali deti pestrý program: športové hry, súťaže, diskotéka,
spoznávanie okolia školy v prírode, tvorivé dielne. Každý
večer bolo hodnotenie poriadku izieb, ktorý sa celkovo vyhodnotil vo štvrtok večer. Veľkú pochvalu si zaslúžia všetci žiaci, ktorí túto úlohu plnili veľmi zodpovedne. Okrem
toho sme sa s pani učiteľkami vydali v utorok na túru do
Kvačianskej doliny, v stredu sme navštívili detské outdorové centrum Villa Betula, vo štvrtok žiaci hľadali poklad
prvých sklárov v obci Huty Bútoru a Maxoňa a v piatok
sme to zakončili návštevou Demänovskej jaskyne slobody. Po týždennom odlúčení sa deti konečne mohli zvítať
so svojimi rodinami, ktoré potešili pokrikom a hymnou
školy v prírode. O program v škole v prírode sa postarali pani učiteľky: Jarmila Meľová, Mária Kantárová a Mária
Meľová. O zdravotný stav nás všetkých sa starala zdravotná sestra Hyacinta Maxoňová. Všetci žiaci majú od pani
učiteliek veľkú pochvalu za slušné správanie a vytrvalosť
pri všetkých aktivitách. Dnes už je ten čas len radostnou
spomienkou detí na pekné chvíle prežité v škole v prírode.
Mgr. Mária Meľová

V máji sa žiaci zúčastnili výmenného turistického pobytu
v poľských Slopniciach. Prvé
stretnutie s poľskými kamarátmi bolo v Zakopanom.
Prezreli si sakrálne pamiatky
a odtiaľ ich cesta smerovala na
Gubalovku (1 126 m).
Pešia túra bola síce náročná,
ale odmenila ich nádherným
výhľadom na panorámu Tatier,
Pienin, Gorcov a Vysokého Bes-

Koncom mája sme k nám pri príležitosti MDD pozvali šermiarsko-divadelnú skupinu Via Historica. V predstavení
previedla žiakov významnými obdobiami slovenských dejín. V dobových kostýmoch upútala humornými scénkami,
v ktorých deti spoznali napr. pohanské zvyky predkov,
Konštantína a Metoda, alebo boli svedkami korunovácie
Štefana I. Veľkého. Po skončení predstavenia žiaci trávili
čas s triednymi učiteľmi pri športových či spoločenských
aktivitách.
(mš)
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Mgr. Mária Sopková

Školský rok sa skončil
Posledný júnový deň naposledy zazvonil školský zvonec pre
školský rok 2015/2016. Žiaci
s radosťou vybehli zo školskej
brány, ale predtým sa spoločne
poďakovali za úspešné ukončenie školského roka účasťou
na svätej omši. Za svoje vyučovacie výsledky a reprezentáciu
školy v rôznych súťažiach si
prevzali ocenenia v telocvični.

Medzinárodný deň detí netradične

kydu. Večer sa niesol v duchu
priateľstva pri krátkom hudobnom programe.
Druhý deň žiaci zavítali do
mestečka Limanová a pešo vystúpili na Miejsku Góru (716
m), aby sa mohli pokochať jeho
krásami. Cestou do Slopníc navštívili sakrálne pamiatky známe svojou majestátnosťou.

Najväčší
úspech
dosiahli
dievčatá vo vybíjanej, ktoré získali 1. miesto v celoslovenskom
kole. Žiaci však nezaostávali ani
v iných súťažiach, za ktoré tiež
získali hodnotné ceny. Všetci
učitelia sú na nich hrdí a prajú
im veľa úspechov v ďalších rokoch.
(zš)

Zo života školy
Besedy s Oravskou
knižnicou
Tento rok sa konali tieto besedy:
Literatúra
5. roč.: Rozprávka, poklad
našich predkov
6. roč.: Autorské rozprávky
7. roč.: Poličky plné
dobrodružstiev
8. roč.: Literárne
prechádzky po
Orave
9. roč.: Život a doba
Ľudovíta Štúra
Protidrogová téma
7. roč.: Padnuté hviezdy
8. roč.: Padnuté hviezdy
9. roč.: Prevencia
drogových závislostí
Cestovateľ Tomáš Toček
6. roč.: Od Veľkých jazier ku
Pacifiku
7. roč.: Ekvádor
8. roč.: Ukrajina a Rusko

Majstrovstvá Slovenska
vo vybíjanej
Historicky prvú zlatú medailu
si priniesli žiačky zo ZŠ s MŠ
Chlebnice z Majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej ( Kalokagatia 2016), ktoré sa konali 23. a
24. júna v Ružindole pri Trnave.
Na postup museli najskôr zvíťaziť v okresnom a krajskom kole.
Najlepších osem družstiev zo
všetkých krajov, ktoré si postup
vybojovali na krajských kolách,
boli vyžrebované do dvoch
štvorčlenných skupín, z ktorých
prvé dve družstvá postúpili do
semifinále. Zverenkyne učiteľky Márie Kantárovej v skupine
postupne zdolali všetky družstvá a postúpili z prvého miesta

do semifinále. V krásnej hre pokračovali ďalej víťazstvom nad
ZŠ Bratislava a vo finále zdolali
minuloročné majsterky zo ZŠ
Nitrianske Rudno. O cennú trofej sa zaslúžili: Barbora Šuttová,
Eva Meľová, Viktória Sojčáková,
Ema Suľová, Ema Kantárová,
Erika Kantáriková, Vanesa Štefková, Kristína Hudecová, Timea
Sojčáková, Simona Spišiaková
a Kristína Špavorová. Za najlepšiu hráčku hlavný rozhodca
vyhlásil Barboru Šuttovú, ktorá
aj s Evou Meľovou svojou hrou
očarili.
Mgr. Mária Sopková

(zš)

Skvalitnime vzdelávanie
integrovaných žiakov

Exkurzia do Dolného
Kubína
Vo štvrtok 26. mája si ôsmaci spolu s učiteľkami Máriou
Zimmermannovou a Renátou Kadučákovou naplánovali cestu do Dolného Kubína, aby navštívili Literárne
múzeum P. O. Hviezdoslava.
Na hodinách literatúry sa už
učili o významnom rodákovi
P. O. Hviezdoslavovi. V
múzeu veľmi pozorne počúvali výklad lektorky, ktorá
zaujímavo a podrobne porozprávala o živote a tvorbe
básnika.
Po prehliadke múzea sa žiaci presunuli do miestnosti,
ktorá je venovaná Vavrincovi
Čaplovičovi, ktorý celú svoju zbierku vzácnych kníh v
roku 1839 venoval Orave. V
čase darovania išlo o 20 000
kníh. Žiaci mali možnosť vidieť aj veľmi vzácne knihy
a dozvedeli sa o tom, ako je
potrebné sa o ne starať, aby
sa uchovali aj pre ďalšie generácie.
Mgr. Mária Zimmermannová

Cieľom projektu je skvalitniť
proces vzdelávania žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pomocou programu DysCom,
ktorý bol spolufinancovaný
z dotácií rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja pre
rok 2016.
Podporujeme multisenzorické vnímanie, a tým umožňujeme integrovanému žiakovi
využívať na získavanie poznatkov práve ten zmysel,
ktorý je najviac rozvinutý,
čím eliminujeme ťažkosti s
učením.
Takéto viaczmyslové pôsobenie na žiaka umožňuje
dosahovanie lepších výsledkov vo vyučovacom procese.
Prostredníctvom projektu
sa nám náš zámer podarilo
splniť.
Programom sme zaujali žiakovu pozornosť požadovaným smerom.
Mgr. Daniela Sojčáková

Návšteva obecnej
knižnice

Dievčatá si vybojovali postup
na majstrovstvá
Ani tento rok dievčatá z krúžku vybíjanej pod vedením pani
učiteľky Mgr. Márie Kantárovej
nesklamali. Vybojovali si cestu
až na Majstrovstvá Slovenska
v Trnave, keďže už od úplného
začiatku na obvodnom a okresnom kole mali len jediný cieľ,
a to vyhrať. Inak to nebolo ani
25. mája, kedy sa žiačky V. Sojčáková, E. Meľová, B. Šuttová, E.
Suľová, E. Kantáriková, K. Hudecová, E. Kantárová, V. Štefková, N. Miškovičová, S. Spišiaková, K. Špavorová a T. Sojčáková
zúčastnili Krajského kola v Žili-

ne. Síce súperky vymýšľali rôzne finty, ako nad nami vyhrať,
nepodarilo sa im to a tak sme
si zahrali o postup na majstrovstvá Slovenska s Hladovkou,
ktorú sme porazili vďaka našim
vytrénovaným schopnostiam a
určite aj kvôli modlitbe, ktorú
sme pred zápasom podstúpili.
Teraz nám neostáva nič iné len
dúfať, že 23. 6 - 24. 6. na majstrovstvách Slovenska podáme
čo najlepší výkon.
Natália Miškovičová

V utorok 5. apríla žiaci štvrtej triedy navštívili obecnú
knižnicu. Privítala ich pani
Katka.
Deti oboznámila s tým, ako
sa môžu stať členom knižnice, o oddeleniach, ktoré
knižnica má, priblížila im
vnútorný poriadok knižnice.
Deti zaujalo hlavne detské
oddelenie a encyklopédie o
zvieratách a autách. Niektoré si urobili aj čitateľský
preukaz.
Sľúbili, že čítaniu kníh sa
budú venovať viac ako doteraz.
Mgr. Jarmila Meľová

Strany pripravila ZŠ s MŠ

žiačka 7. triedy
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Uznesenia

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
13. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 5. mája 2016
Uznesenie 13-1:
1. OZ konštatuje, že je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 6
poslancov z celkového počtu 9
2. OZ schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania: Martina Čabajová a Mgr. Silvia Hudecová
3. OZ schvaľuje stálu mandátnu komisiu v zložení: Martina Čabajová a Marta Hudecová
4. OZ schvaľuje stálu návrhovú komisiu v zložení: Ján Adamec a
Mgr. Silvia Hudecová
5. OZ poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania pracovníčku
obecného úradu Elenu Černotovú

Uznesenie 13-2:
OZ schvaľuje nasledovný program rokovania:
3. Určenie výšky finančného limitu pre starostu obce
4. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva a odpovede na dopyty poslancov
5. ZŠ s MŠ Chlebnice – informácie a žiadosti
6. Protest prokurátora proti VZN 1/2012 Prevádzkový poriadok
pohrebiska
7. MŽP SR – výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
8. Rôzne
9. Záver

Uznesenie 13-3: OZ navrhuje schváliť použitie jednorázového
finančného limitu vo výške 1 500 € s DPH bez súhlasu OZ, s výnimkou pravidelných platieb a s tým, že poslancov bude starosta
na najbližšom OZ informovať o použití finančných prostriedkov.
Uznesenie 13-4:
1. OZ postupuje žiadosť ZŠ s MŠ na rekonštrukciu sociálnych zariadení s realizáciu požadovaných opráv na Komisiu výstavby,
územného plánovania a údržby, opravu miestnych komunikácií,
2. OZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov v sume 5 500 Eur
z bežných výdavkov na kapitálové výdavky, z dôvodu nákupu
konvektomatu s príslušenstvom do školskej jedálne v súlade so
schváleným rozpočtom na rok 2016,
3. OZ berie na vedomie informácie riaditeľky ZŠ s MŠ Chlebnice

Uznesenie 13-5:
1. OZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 41/16/5503-2 zo dňa
11. 4. 2016, podaného proti VZN Obce Chlebnice č. 1/2012
Prevádzkový poriadok pohrebiska zo dňa 14. 12. 2012 a dňom
6. 5. 2016 ruší VZN Obce Chlebnice č. 1/2012 Prevádzkový
poriadok pohrebiska zo dňa 14. 12. 2012,
2. OZ poveruje Obecný úrad Chlebnice vypracovaním nového VZN
a prevádzkového poriadku pohrebiska.
Uznesenie 13-6:
1. OZ schvaľuje vypracovanie projektu Zberného dvora Chlebnice
na technologické zhodnotenie odpadov s potrebnou technikou
a nutnou stavebnou infraštruktúrou,
2. OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt Zberného dvora Chlebnice,
3. OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu minimálne vo výške
5 % z poskytnutých finančných prostriedkov (oprávnených ná6

kladov),
4. OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dielo s OPŽP SK s.r.o., IČO:
43775471, so sídlom Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok, na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v zmysle predloženého návrhu zmluvy, za celkovú cenu 2
500 EUR a splnomocňuje starostu obce na podpísanie zmluvy.
Uznesenie 13-7: OZ berie na vedomie prezentáciu spoločnosti
OravaSK s.r.o. so sídlom vo Vavrečke na vybudovanie optickej pasívnej siete FTTH v obci Chlebnice, so zavedením optického kábla
do domu účastníka.

Uznesenie 13-8: OZ schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na zameranie pozemkov miestnych komunikácií, spevnených
plôch, detského ihriska, manipulačných a skladových plôch geodetom Ing. Jozefom Hrabčákom za celkovú cenu 1 800 Eur.

14. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 30. júna 2016

Uznesenie 14-1:
1. OZ konštatuje, že je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 7
poslancov z celkového počtu 9
2. OZ schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania: Peter Kulaš a
Jozef Šutta
3. OZ schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Čabajová a
Peter Štefka
4. OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ján Adamec a Mgr.
Silvia Hudecová
5. OZ poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania pracovníčku
obecného úradu Mgr. Helenu Meľovú
Uznesenie 14-2:
OZ schvaľuje nasledovný program rokovania:
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Interpelácie poslancov na starostu a hlavného kontrolóra obce
5. VZN číslo 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chlebnice
6. Záverečný účet obce Chlebnice za rok 2015
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2016
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, informácie)
9. Záver

Uznesenie 14-3: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. 5. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Chlebnice.

Uznesenie 14-4:
1. OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad
2. OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 121 867,87
Eur, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
(Pokračovanie na ďalšej strane)

Uznesenia, Zo života školy

Uznesenia OZ v Chlebniciach Trenčiansky robotický deň

Uznesenie 14-7: OZ poveruje Obecný úrad Chlebnice zabezpečením komplexnej údržby areálu futbalového ihriska a jeho okolia.

Dňa 20. a 21. apríla sme sa zúčastnili medzinárodnej robotickej súťaže Trenčiansky robotický deň v Trenčíne. Súťaž
sa konala v priestoroch výstaviska EXPO Center. Našu školu
reprezentovali žiaci Samuel
Furiel (IX. B trieda) a Mário
Šútovec (VIII. trieda) a dvaja žiaci základnej školy Dlhá
nad Oravou - Tadeáš Lukáč a
Jozef Hudec, ktorí navštevujú
záujmový útvar Konštrukcia a
programovanie robotov. Súťaže sme sa zúčastnili s piatimi
robotmi založenými na platforme Arduino. Roboty súťažili v
kategóriách Driver A a Driver
B. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie prejsť súťažnú bielu trať
vyznačenú čiernymi okrajmi. V
kategórii B trať naviac kompli-

Uznesenie 14-9:
1. OZ neschvaľuje žiadosť Jána Čabaja na odkúpenie obecného
pozemku C-KN parc. č. 1220/7 trvalé trávne porasty o výmere
396 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 695, katastrálne územie Chlebnice,
2. OZ poveruje Komisiu výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych komunikácií v spolupráci s Obecným
úradom Chlebnice, prípravou návrhu na riešenie odpredaja
stavebných pozemkov.

Ochrana človeka a prírody

(Dokončenie z predošlej strany)

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nasledovne:
- 10 % na tvorbu rezervného fondu obce v sume 12 186,78
Eur
- zostatok prebytku rozpočtu v sume 109 681,09 Eur previesť na účet rezervného fondu
3. OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za rok 2015
a Správu nezávislého audítora za rok 2015.

Uznesenie 14-5: OZ schvaľuje 3. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2016:
Bežné príjmy...........1 095 611 € Bežné výdavky....... 1 051 143 €
Kap. príjmy........................ 6 700 € Kap. výdavky...............119 968 €
Príj. fin. operácie...........68 800 € Výd. fin. operácie......................0 €

Uznesenie 14-6: OZ neschvaľuje žiadosť Štefana Spišiaka o
predĺženie otváracích hodín v Bare u Čaviho.

Uznesenie 14-8: OZ poveruje Obecný úrad Chlebnice na spracovanie podkladov a realizáciu stavebných prác, ktoré súvisia s
úpravou centra obce podľa navrhnutej štúdie do 31. 8. 2016.

Uznesenie 14-10: OZ poveruje Obecný úrad Chlebnice na spracovanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie prevodu
nehnuteľného majetku Obce Chlebnice, a to časti obecného pozemku E-KN parc. č. 13600/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3915 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1588, katastrálne územie Chlebnice, ktorá sa nachádza pred rodinným domom
č. 315 a priamo súvisí s prístupom na jeho pozemok.

Uznesenie 14-11: OZ poveruje Obecný úrad Chlebnice na zameranie časti obecného pozemku C-KN parc. č. 4179 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3749 m2, zapísaného na liste vlastníctva
č. 695, katastrálne územie Chlebnice a na vykonanie terénnych
úprav miestnej komunikácie, v termíne do 31. 10. 2016.

Uznesenie 14-12: OZ poveruje obecný úrad zabezpečiť posúdenie nosnosti mosta pri č. 123 do 31. 7. 2016.

kovali prekážky ako mostík s
prevýšením a piesok. Bližšie informácie o súťaži možno nájsť
na stránkach www.trencianskyrobotickyden.sk.
Na súťaži obsadili dva roboty
Mária Šútovca 2. miesto v kategórii Driver B a 1. miesto v
kategórii Driver A, k čomu srdečne gratulujeme. Aj všetky
naše zvyšné roboty (tri) trať
úspešne zvládli, avšak s horšími časmi.
Na súťaži v Trenčíne sme sa
stretli s bývalými žiakmi Tonkom Janíkom a Jakubom Kuhajdom, ktorí v tomto roku reprezentovali svoju strednú školu.
Získali tretie miesto v kategórii
Driver A.
PaedDr. Karol Pauchly

Koncom júna žiaci II. stupňa
absolvovali účelové cvičenie
(ÚC) a ich mladší kamaráti didaktické hry (DH). Cieľom bolo
prehĺbiť a upevniť vedomosti
nadobudnuté zo zdravotnej
prípravy, pohybu a pobytu v
prírode a jej ochrany, bezpečného správania sa a riešenia
mimoriadnych situácií. Naučili
sa orientovať v neznámom prostredí a v dopravnej premávke.
Mgr. Mária Zimmermannová
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Šport

Futbalová sezóna skončila pre Chlebnice úspešne
Futbalová sezóna 2015/2016
skončila pre chlebnický klub
úspešne. Žiaci vyhrali 6. ligu a
postúpili do 5. ligy. V nastávajúcom ročníku prídu od žiakov
ku dorastu štyria hráči, traja
idú na hosťovanie do Dlhej nad
Oravou. Dorastenci sa umiestnili v 4. lige na peknom 3. mieste, z dorastu odchádzajú hráči
Dlhej, ktorí boli na hosťovaní v
Chlebniciach. Dorastencom sa
ako tréner bude venovať Jozef
Meľo. Dospelí sa ako nováčik 5.
ligy umiestnili na 4. mieste. Jarná časť súťaže sa začala celkom
sľubne, no ku koncu hráčom
dochádzal dych. Prišli zrane-
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nia štyroch mužov, družstvo
prehralo štyri zápasy v rade.
Vo všetkých mohlo bodovať,
ale mužstvo opustilo športové
šťastie, trápilo sa v koncovke. V
nastávajúcej sezóne prišli zmeny v kádri, ale aj na trénerskom
poste. Milana Hvolku strieda
bývalý tréner Trstenej Richard
Bajo. Hráčsky káder opúšťa Roman Spišiak, Patrik Strapec a
zo zdravotných dôvodov Jozef
Sklárčik. Patrí im poďakovanie
za úspešné reprezentovanie
klubu. Vedenie klubu rokuje s
obrancom Michalom Buganom
z Pribiša. Ak sa podarí prestup,
tak sa káder zastabilizuje a je

pripravený na nový ročník. Dospelí sa prihlásili do Slovenského pohára, žreb na prvé kolo im
pridelil Tvrdošín. Zápas sa odohrá 24. júla o 17. h na ihrisku v
Chlebniciach. Ľudia sa často pýtajú, kam idú peniaze zo vstupného a občerstvenia. Peniaze
sú použité na činnosť klubu,
nákup hráčov, občerstvenie pre
žiakov, dorastencov, dospelých,
nákup tréningových pomôcok.
Cez letnú prestávku sme kúpili aj novú latexovú lajnovačku.
Podarilo sa nám prepísať všetkých hráčov, ktorí chcú hrávať
za Chlebnice a doposiaľ boli

ešte na hosťovaní, do nášho
klubu. Za štyri roky sme z vlastných zdrojov (vstupné, 2 % z
daní, občerstvenie a sponzorské dary) vyplatili za hráčov
do Dlhej nad Oravou 5 600 eur.
Iným klubom za prestup L. Bakoša, T. Papiaka a M. Žákoviča
sme vyplatili 2 750 eur. Uplynulú sezónu hodnotíme ako
úspešnú. Ďakujeme všetkým
hráčom, trénerom, usporiadateľom, sponzorom, obecnému
úradu a samozrejme fanúšikom
TJ Tatran Chlebnice.
Ján Bakoš, Zdeno Nákačka

