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Chlebnické ženy oslávili Deň matiek

Dedina voňala zabíjačkovými špecialitami

s. 3

Chlebnický okruh opäť privítal stovky turistov
s. 3

Spravodajstvo

Úvodník starostu

Ani sme sa nenazdali a zimné
obdobie, aj keď v tomto roku
trochu dlhšie, je už nenávratne
za nami. Už si pomaly užívame
letnú pohodu. A keďže toto je
spravodaj, ktorý má informovať hlavne o dianí v našej obci,
dovolím si povedať niečo o práci obecných inštitúcií. O činnosti obecného zastupiteľstva sa
dozvedáte z prijatých uznesení

z rokovaní, ktoré sú súčasťou
novín. Prípravou a realizáciou
schválených projektov sa zaoberajú pracovníci obecného
úradu na čele so starostom.
Najväčší záujem je o informácie týkajúce sa rekonštrukcie
kultúrneho domu. Keďže na
základe požiadaviek investora
došlo k podstatným zmenám v
projektovej dokumentácii, odrazilo sa to na nie malom celkovom rozpočte projektu. Aj keď
časť financií sme v minulosti už
našetrili, naše obecné finančné
možnosti nám nedovolia zrealizovať celý projekt naraz. V
súčasnosti zainteresované osoby spolu s projektantom riešia
postupnosť a rozsah plánovaných prác, ako i možné spolufinancovanie z eurofondov alebo
z iných zdrojov.
S externým manažmentom pracujeme na projekte Zlepšenie

kľúčových kompetencií žiakov
Základnej školy v Chlebniciach,
kde je celkový rozpočet 155
670,22 eur, z toho 5 % spoluúčasť obce predstavuje sumu
7 783,51 eur.
V prázdninových mesiacoch sa
bude robiť rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole, obecný úrad už uskutočnil
výberové konanie na dodávateľa stavby.
Projektant odovzdal dokumentáciu pre výstavbu miestnej komunikácie v lokalite Bahrovo.
Na základe nej sme začali stavebné konanie a pripravujeme
výberové konanie na dodávateľa stavby.
Obecný úrad vypracoval a podal žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z projektu
Slovenského futbalového zväzu
na výstavbu tribúny nad futbalovým ihriskom s celkovými vý-

Na Bahrove povedie k domom nová cesta
V dedine sú dve lokality, kde pribúdajú nové domy. Poslanci sa
rozhodli, že ku novým domom
treba prístupovú cestu. Prvé na
rade je Bahrovo. „Toto miesto
sme vybrali preto, lebo sú tam
už postavené tri domy a štvrtý
dokončujú,“ povedal starosta.
Elektrina, kanalizácia, vodovod
sú hotové. Ešte treba osvetlenie, obecný rozhlas a chráničku na internet. „Potom povrch
vyasfaltujeme.“ Chýbať nebudú
zvodidlá a priepust na dažďovú vodu. Podľa projektu by na
dvestometrový úsek malo stačiť 84-tisíc eur. Starosta dúfa,
že verejné obstarávanie cenu
zníži. Práce chcú začať aj ukončiť tento rok. Lokalita Duľovo
bude musieť počkať. Stoja tam
dva domy. „Sú tam ešte voľné
stavebné parcely a predpokladáme, že majitelia na nich budú
stavať. Keby bola cesta hotová,
nákladné autá voziace materiál
by ju mohli zničiť.“
Martin Pavelek
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davkami 36 717,37 eur a spolufinancovaním 9 179,34 eur.
Podali sme projekt vypracovaný poslancom Jozefom Šuttom,
v ktorom žiadame o dotáciu
tritisíc eur na opravu oplotenia
futbalového ihriska zo strany
susediacej s potokom a hlavnou komunikáciou. Na uvedených nákladoch by sa obec podieľala sumou sedemsto eur. Na
výsledok žiadostí stále čakáme.
Ďalšie menšie investičné práce pri úpravách miestnych komunikácií, obecného majetku,
plánujeme zrealizovať v spolupráci s miestnymi podnikateľmi s pomocou štyroch zamestnankýň obce, ktoré boli prijaté
s finančnou podporou Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dolnom Kubíne v rámci projektu Šanca na zamestnanie.
Milan Maxoň

Spravodajstvo, Udialo sa
Spoločný obecný úrad zmenil adresu
Dvadsaťdva dedín dolnej Oravy vrátane Chlebníc s účinnosťou od 1. januára presťahovalo spoločný stavebný
úrad u ľudí známejší ako stavebná úradovňa do nových
priestorov. Nachádzajú sa v budove Okresného úradu Dolný Kubín na 8. poschodí. Tam občania nájdu okrem spoločného obecného úradu aj spoločný školský úrad. Obce
sa tak rozhodli z jednoduchého dôvodu a tým je časové
hľadisko. Zriadením nového spoločného stavebného úradu, ktorým sa samosprávy odčlenili od mesta Dolný Kubín
sa nielen skvalitní, ale predovšetkým zrýchli vybavovanie
stavebnej agendy. Na novom úrade sú zamestnaní traja
kvalifikovaní pracovníci v odbore stavebníctva, jedna administratívna sila a jeden pracovník spoločného školského úradu. Stránkové hodiny pre verejnosť sú rovnaké pre
spoločný obecný úrad aj pre spoločný školský úrad.

Chlebnický okruh
Druhú februárovú sobotu
sa už tradične v Chlebniciach zišli priaznivci turistiky
na 34. ročníku Chlebnického
okruhu. Aj keď ani v tomto
roku nebolo dostatok snehovej prikrývky na lyžiarsky
prechod, pekné počasie sa
postaralo o krásny športovo-spoločenský zážitok nie-

len pre miestnych obyvateľov,
ale aj početných priaznivcov z
blízkeho i širokého okolia. Ako
je už tradíciou, aj tohtoročný
Chlebnický okruh absolvovala
početná delegácia priateľov z
družobnej poľskej obce Slopnice, vedenej starostom obce
Adamom Soltysom i poľskí turisti z mesta Limanová.

Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok
pracovisko Námestie Slobody 1, Dolný Kubín

Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská, Referent SOU
ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
0901 788 719
Ing. Lenka Mansouri, Referent SOU
lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk
0901 788 720
Ing. Peter Matištík, Referent SOU
peter.matistik@oravskypodzamok.sk
0901 788 721

Mária Menšíková, Administratívny pracovník
maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

Spoločný školský úrad Oravský Podzámok
pracovisko Námestie Slobody 1, Dolný Kubín
PaedDr. Emília Jurčíková
emilia.jurcikova@oravskypodzamok.sk
0917 292 550

Fašiangy a páračky
Tohtoročné chlebnické fašiangy
sa konali v sobotu 25. februára. Začali sa ráno zabíjačkou
prasaťa. Miestny dobrovoľný
hasičský zbor sa ujal prípravy zabíjačkových pochutín v
centrálnej časti dediny, obcou
rozvoniavala kyslá kapustnica,
vyprážané oškvarky, jaterničky i klobásky. Dopoludnia sa v
kultúrnom dome pod vedením
poslankýň obecného zastupi-

teľstva vyprážali chrumkavé
šišky. Fašiangový program začali skoro popoludní v kultúrnom dome chlebnické seniorky pripomenutím si starých
zvykov a obyčají Páračkami.
Programom sprevádzali miestni umelci Pavol Hajdúch a Ján
Čabaj, ktorí si spoločne s mládežníckou folklórnou skupinou
pripravili večerné fašiangové
pochovávanie basy.

Chlebnický chlebíček
2017
Chlebnický chlebíček sa uskutoční
v dňoch 24. júna (sobota) a 25. júna (nedeľa).
Organizačný výbor pripravuje
bohatý kultúrny program
nielen na nedeľné popoludnie,
ale aj na sobotný večer.
Všetci ste srdečné vítaní.
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Odpady

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
1. Komunálny odpad sa zbiera do 110 l/120 l alebo 240 l zberných nádob.

2. Drobný stavebný odpad je možné prostredníctvom mobilného zberu odplatne odovzdať do pristavenej zbernej nádoby
– v stanovenom termíne. Miesto zbernej nádoby je vyhlásené
rozhlasom.
3. Papier sa zbiera do modrých plastových kontajnerov, ktoré sú
rozmiestnené po obci, a prostredníctvom školského zberu.
a) Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka,
kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové
tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice,
obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier.
b) Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly,
tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, kopírovací
papier, mokrý papier, alobal.
c) Krabice resp. obaly z papiera je potrebné poskladať a
vhadzovať do nádob tak aby zaberali čo najmenej miesta.
4. Plasty sa zbierajú do žltých kontajnerov a do vriec (ktoré domácnosti dostávajú) spolu s VKM (tetrapakmi).
a) Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové fľaše, vrecká
od mlieka, hračky, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky.
b) Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom.
c) Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec/kontajnerov
ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

5. VKM (tetrapaky) sa zbierajú do kontajnerov alebo do vriec
spolu s plastmi.
a) Do VKM (tetrapakov) patria: viacvrstvové obaly od mlieka
alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov,
kozmetiky.
b) Do VKM (tetrapakov) nepatria: znečistené VKM (tetrapaky), viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.
c) VKM (tetrapaky) je potrebné umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
6. Kovy sa zbierajú do vriec ktoré domácnosti dostávajú.
a) Do kovových obalov patria: čisté plechovky a konzervy,
kovové súčiastky, drôty, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
obaly z kovov očistené o ich obsah.
b) Do kovových obalov nepatria: hrubo znečistené kovové
obaly.
c) Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.
7. Sklo sa zbiera do zelených plastových alebo kovových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.
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a) Do skla patrí: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo
skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.
b) Do skla nepatrí: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo,
žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami).

8. Biologický odpad sa kompostuje v kompostovacom zásobníku na svojom pozemku. Bioodpad nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.
a) Do bioodpadu patrí: tráva, lístie, piliny, drevná štiepka,
burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky
z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď.
b) Do bioodpadu nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty,
sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté zvieratá, zvyšky z
jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky.

9. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Je zakázané dávať
tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

10. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do plastových fliaš s funkčným
uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Zhromažďujú sa na určenom mieste v obecnej prevádzke do označenej nádoby.
a) Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy
jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje,
zvyšky masla či tuku.
b) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či
iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

11. Objemný odpad sa zbiera 2x ročne po vyhlásení do veľkokapacitných kontajnerov.
a) Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
b) Medzi objemný odpad nepatrí: komunálny odpad, papier,
plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, biologický odpad, konáre, elektroodpad, baterky.
12. Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok sa zbiera 2x ročne po vyhlásení do veľkokapacitného kontajnera na
mieste určenom obcou.
a) Medzi odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové
a mazacie oleje, staré farby, lepidlá, laky, handry a rukavice znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.

13. Elektroodpad sa zbiera prostredníctvom mobilného zberu
v stanovený deň obcou a určeným spôsobom. Elektroodpad
je možné odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní
elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej práčky – odovzdám starú práčku),
pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm (napr. fén,
kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať do predajní
elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení.

Spektrum

triedeného zberu
a) Medzi elektroodpad patria: televízory, rádiá, elektronické
hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika,
videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, predajné automaty.
b) Medzi elektroodpad nepatria: plynové variče, vypínače
a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy,
plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné
odpady.

14. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory sa zbierajú spoločne s odpadom z
domácností s obsahom škodlivých látok – 2x ročne. Malé tužkové baterky je možné odovzdať aj do zbernej nádoby, ktorá
sa nachádza na obecnom úrade. Malé tuškové baterky a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci
spätného zberu do predajní, ktoré predávajú dané druhy bateriek.
a) Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné
(gombíkové, tužkové, a iné) a automobilové batérie a akumulátory.
b) Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad či iné odpady.
15. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do verejných lekární.

16. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po
tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis, pneuservis).

Na území našej aj iných obcí platí prísny zákaz vytvárať čierne skládky.

Pokuty za odpady sa sprísnili
Už dva roky platí zákon o odpadoch, ktorý bol niekoľkokrát
novelizovaný.
Tento zákon sprísnil všetky činnosti týkajúce sa narábania
s odpadmi a jeho konečným cieľom je zníženie odpadu likvidovaného vývozom na skládku. Čo sa týka smetí z domácnosti, veľký dôraz sa kladie na separáciu.
V obci platí všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom sú uvedené podrobnosti nakladania odpadov. Ako separovať odpad sa dočítate v podrobnom popise na tejto dvojstrane. Vedenie obce dôrazne žiada obyvateľov, aby dbali na dôkladnú
separáciu a likvidáciu odpadov.
Uvedený zákon totiž sprísnil ukladanie pokút a stanovil za
porušovanie sadzby pre obec od 4-tisíc do 350-tisíc eur. Za
také peniaze by sa dalo zrekonštruovať kus cesty, vybudovať
chodník, prípadne ich použiť v prospech celej dediny.
Dodržujme teda zákon a využime peniaze zmysluplne.

Pozor na jarné
vypaľovanie
Po dlhej zime sa začína ozývať jar. Toto
obdobie je typické pre
upratovanie, dôkladne čistíme obytné i
hospodárske budovy,
svoje záhrady, odstraňujeme
nepotrebné
predmety a horľavý
materiál. Pri týchto
aktivitách však musíme mať na zreteli aj
riziko možného vzniku
požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním
a porušovaním zásad
ochrany pred požiarmi. Ide predovšetkým
o nepovolené spaľovanie a manipuláciu s
otvoreným ohňom. Málokto si uvedomuje, že
tieto činnosti priamo
ohrozujú ľudské životy.
Oheň sa môže na otvorenom priestranstve
rýchlo vymknúť spod
kontroly, rozšíriť sa a
spôsobiť straty nielen
na životoch alebo majetku, ale aj obrovské
ekologické škody. V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare
v prírodnom prostredí. Chceme vás preto
upozorniť na niektoré
povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o
ochrane pred požiarmi:
Je zakázané:
• vypaľovať porasty
bylín aj drevín,
• zakladať oheň v
priestoroch alebo na
miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.
V prípade porušenia
tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta
až do výšky 331 eur a
právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky
16 596 eur.

Spoločenská rubrika
Narodili sa
• Nela Spišáková
• Dávid Mičáň
• Valentína Meľová
• Norbert Smitka
• Silvia Brunčáková
• Šimon Karolček
• Lea Priebojová
Vitajte medzi nami.

Uzatvorili manželstvo
• Martin Juríčka
a Katarína Miklušáková
• Jozef Bakanec
a Mária Kňazúrová
• Michal Mičáň
a Mgr. Zuzana Staníková
Srdečne blahoželáme,
prajeme veľa lásky na
spoločnej ceste životom.

Rozlúčili sme sa:
• Terézia Hudecová
• Jozef Meľo
• Pavlína Brunčáková
• Margita Meľová
• Mária Hudecová
• Anna Čabajová

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti 50rokov
• Hajdúchová Helena
• Hajdúchová Katarína
• Štefková Helena
Jubilanti 60 rokov
• Červeňová Anna
• Hasíková Helena
• Maslíková Mária
• Meľová Františka
• Priebojová Mária
• Smutná Helena
Jubilanti 70 rokov
• Čabajová Johana
• Kyčinová Helena
• Smutňák Alojz
• Straková Terézia
Jubilanti 80 rokov
• Furieľ Ondrej
• Kuľašová Anna
• Štefka Ján

Všetkým oslávencom srdečne
blahoželáme.
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Uznesenia

Uznesenia z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Uznesenia z 19. rokovania OZ (16. februára 2017)
Uznesenie č. 19-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 6
poslancov z celkového počtu 9
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Ján Adamec a
Peter Kulaš
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Meľová a Peter
Štefka
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Silvia Hudecová a
Jozef Šutta
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Elenu Černotovú
Uznesenie č. 19-2: OZ schvaľuje nasledovný program rokovania:
3. Predaj a prenájom majetku obce
4. Kontrola uznesení
5. Úprava rozpočtu obce Chlebnice na rok 2017
6. Rôzne
7. Záver
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6

Uznesenie č. 19-3: Na návrh starostu obce Obecné zastupiteľstvo
v Chlebniciach schvaľuje prevod majetku Obce Chlebnice podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17 ods. 1) písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice, a to predaj pozemku C-KN
parc. č. 655/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2,
katastrálne územie Chlebnice, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 17808391-19/2016 zo dňa 15.8.2016 (z pôvodného
pozemku E-KN parc. č. 13600/3 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 3915 m2, zapísaného na Okresnom úrade Dolný Kubín,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1588, katastrálne územie Chlebnice, na vlastníka Obec Chlebnice v celosti) v prospech
žiadateľov Miroslava Smoleňa a manželky Márie Smoleňovej, obaja bytom Chlebnice č. 327, do ich bezpodielového spoluvlastníctva
manželov (BSM) v podiele 1/1.
Všeobecná hodnota majetku bola stanovená v zmysle vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.
z. o stanovení všeobecnej hodnoty, v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom č. 52/2016 zo dňa 6.10.2016 na sumu
185,00 €.
Starosta obce potvrdzuje, že u žiadateľov sa nejedná o osoby uvedené v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach konštatuje, že kupujúci zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy a uhradí správny poplatok k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastra v zmysle platných
právnych predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach poveruje obecný úrad, aby
zabezpečil prevod majetku obce po stránke organizačnej a ekonomickej a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce.
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6
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Uznesenie č. 19-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov, spolu s cenníkom, ktoré
predložila riaditeľka Základnej školy s materskou školou Chlebnice.
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6
Uznesenie č. 19-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na
vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Uznesenie č. 19-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2017.
Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5
Uznesenie č. 19-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na
vedomie informácie starostu obce.

Uznesenia z 20. rokovania OZ (20. apríla 2017)

Uznesenie č. 20-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 8
poslancov z celkového počtu 9
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Magdaléna
Janíková, Ján Mores
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Meľová, Marta
Hudecová
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Šutta, Ján Adamec
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Mgr. Helenu Meľovú

Uznesenie č. 20-2: OZ schvaľuje nasledovný program rokovania:
3. Predaj majetku obce
4. Kontrola uznesení
5. Štatút Obce Chlebnice
6. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou Chlebnice
7. Rôzne (žiadosti a informácie)
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
Uznesenie č. 20-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach navrhuje odročiť tento bod a navrhuje osloviť právnickú kanceláriu na
vyriešenie špecifického problému pri odpredaji obecného majetku v termíne do 15 dní od konania zastupiteľstva.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
Uznesenie č. 20-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na
vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Uznesenie č. 20-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach navrhuje do dvoch týždňov doplniť návrhy a zmeny Štatútu Obce Chlebnice obecnému úradu a upravený návrh prejednať na ďalšom OZ.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8

Uznesenia
Uznesenie č. 20-6: OZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Základnej
školy s materskou školou Chlebnice.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8

Uznesenie č. 20-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje od 1.9.2017 prevádzku školského klubu ráno od 6:30 hod. do
7:15 hod. v popoludňajších hodinách predĺženie prevádzky školského klubu do 15:30 hod. Jedná sa o navýšenie ráno o 45 minút a
popoludní o 30 minút.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8

Uznesenie č. 20-8: OZ schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Chlebniciach“ realizovaného v rámci výzvy číslo IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t. j. maximálne 7 783,51 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8

Uznesenie č. 20-9: OZ schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov, pre
4 nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na obdobie od
1. 5. 2017 do 31. 1. 2018;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkovej ceny
práce zamestnancov.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 7, zdržal sa: 1

Uznesenie č. 20-10: OZ schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento
účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ 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;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkovej ceny
práce zamestnanca.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
Uznesenie č. 20-11: OZ schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie MF SR na opravu oplotenia futbalového ihriska;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 10 % z celkových
skutočných dosiahnutých výdavkov.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
Uznesenie č. 20-12: OZ schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rok
2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 25 % z celkových
skutočných dosiahnutých výdavkov.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8

Uznesenie č. 20-13: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Jozefa Maslíka Chlebnice č. 220 na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych
komunikácií.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
Uznesenie č. 20-14: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Františka Ťapajnu Chlebnice č.336 na prerokovanie
Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych komunikácií.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8

Uznesenie č. 20-15: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Jána Hajdúcha Chlebnice č.461 na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych
komunikácií.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8

Uznesenie č. 20-16: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach postupuje žiadosť Ondreja Ligoša ul. SNP 226/9, Trstená, na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania a údržby, opravy miestnych komunikácií a Komisii finančnej, rozpočtovej, legislatívnej
a správy majetku obce.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8
Uznesenie č. 20-17: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Chlebnice za rok 2016.

Uznesenie č. 20-18: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 20-19: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie žiadosť Mgr. Anny Čabajovej, Chlebnice č. 66.
Uznesenie č. 20-20: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie
na vedomie informácie predstaviteľov TJ Tatran Chlebnice. Navrhuje zvolať schôdzu členov TJ Tatran Chlebnice v priebehu mája
2017 a nájsť vhodné riešenie na ďalšie fungovanie klubu.
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Zo života školy
Súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy

Trenčiansky robotický deň

V školskej knižnici sa 15.
marca uskutočnilo stretnutie
žiakov milujúcich umelecké
slovo. Konalo sa totiž Školské
kolo Hviezdoslavovho Kubína. Do porotcovského kresla
zasadla porota v tomto zložení: Mgr. Renáta Kadučáková, Mgr. Martina Mišalová a
Mgr. Mária Zimmermannová.
Pekné príbehy a verše zaujali nielen porotu, ale aj prítomných divákov. Po skončení súťaže všetci odchádzali
obohatení o pekný umelecký
zážitok.
Poézia II. kategória
1. O. Bača (VI.)
2. J. Strapec (VI.)
3. K. Priebojová (V.)
Próza II. kategória
1. neudelené
2. E. Dulačková (VI.)
3. neudelené
Poézia III. kategória
1. N. Miškovičová (VIII.)
2. neudelené
3. K. Spišiaková (VII.)
Próza III. kategória
1. B. Šuttová (VIII.)
2. P. Ďuroň (VIII.)
3. I. Mičáňová (VII.)
Víťazom srdečne blahoželáme, postupujú do okresného
kola.

Vo februári sme sa zúčastnili
medzinárodnej súťaže Trenčiansky robotický deň. Našu školu reprezentovali Mário Šútovec (IX. trieda) a Peter Ďuroň
(VIII. trieda) a traja žiaci základnej školy v Dlhej nad Oravou - Tadeáš Lukáč, Jozef Hudec a Andrej Urban, ktorí škole
navštevujú záujmový útvar
Konštrukcia a programovanie
robotov. Súťaž bola rozdelená
podľa veku účastníkov do 16 a
nad 16 rokov.
Naše roboty súťažili v kategóriách Follower Easy a Follower
Hard. Ich úlohou je čo najrýchlejšie prejsť súťažnú bielu trať
vyznačenú čiernymi okrajmi.
V kategórii Hard je trať skomplikovaná prekážkami. Zúčastnili sme sa aj kategórií Free
Style a DoIt. Bližšie informácie

Mgr. Mária Zimmermannová

Mesiac kníh
Mesiac marec patrí knihám na
celom svete. Nezabúdajú na to
ani naši škôlkari. Tento mesiac
sme venovali ešte väčšiu pozornosť príbehom ukrytým v
knihách. Deti spoznávali rôzne
knižné žánre a prinášali svoje
obľúbené knihy. Navštívili sme
aj knižnicu, kde nám vedúca
knižnice Katarína Kožáková
predstavila veľa detských kníh
a oboznámila deti s tým, ako to
v knižnici funguje. Aj napriek
tomu, že mesiac marec skončil,
kniha bude mať vždy miesto v
našich rukách.
Mgr. Marcela Pucovenová
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o súťaži možno nájsť na stránkach
www.trencianskyrobotickyden.sk. Dva roboty Mária
Šútovca obsadili 2. miesto v
kategórii Follower Hard a 1.
miesto v kategórii Follower
Easy, k čomu srdečne gratulujeme. Naše zvyšné roboty sa tiež
dôstojne popasovali s náročnými podmienkami. Sme veľmi
radi, že sme sa stretli aj s bývalými žiakmi Tónkom Janíkom,
Jakubom Kuhajdom a Samkom
a Pavlom Furielom. Získali
prvé a druhé miesto v kategórii Follower Easy (nad 16 rokov) a prvé miesto v kategórii
Follower Hard (nad 16 rokov).
Päť z dvanástich ocenení kategórií Linefollower tak tento rok
poputovalo do Chlebníc.
PaedDr. Karol Pauchly

Zápis prváčikov
V stredu 19. apríla sa v škole
uskutočnil zápis prvákov do
1. ročníka pre školský rok
2017/2018. Obzrieť svoju
budúcu školu, a možno aj
budúcu pani učiteľku, si prišlo 25 malých predškolákov.
Deti plnili zaujímavé úlohy,
aby všetkých presvedčili,
čo všetko už vedia. Úspešné
zapísanie sa do školy bude
deťom pripomínať milý darček. Už teraz sa pani učiteľky
tešia na opätovné stretnutie.
Mgr. Mária Sopková

Mesiac knihy v škôlke
Marec - mesiac knihy bol
prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku
1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporu trvalého záujmu o knihy.
Aj my v materskej škole sme
oslavovali mesiac knihy, a to
oboznamovaním sa s rôznou
literatúrou, ilustrovali sme
príbehy, rozprávky, čítali
sme knihy, poznávali sme
ich autorov a navštívili sme
aj miestnu knižnicu.
Dokonca sme sa zahrali so slovami na básnikov,
o čom svedčí naša tvorba:
Nová jar
Sniežik sa nám topí,
zanecháva stopy.
Prší, prší, dážď,
trávička nám bude rásť.
Vtáčik sedí na konári,
privráva sa novej jari.
Magdaléna Furjelová
zástupkyňa MŠ

Ospravedlnenie
V minulom čísle Chlebnického spravodaja vyšiel článok
Besiedka so starými mamami bez uvedenia autora. Autorom článku je Mgr. Marcela
Pucovenová. Redakcia sa autorke aj čitateľom ospravedlňuje.

Uznesenia

Lyžiarsky výcvik dopadol na výbornú
Po dlhých dňoch čakania to konečne prišlo. Šiesteho marca sa
začal náš lyžiarsky výcvik. Všetky naše prípravy boli úspešne
ukončené a my sme si konečne
mohli nasadnúť do autobusu,
ktorý nás viezol na miesto činu.
Roháče – Spálená, to bolo to
miesto, kde sme všetci natešení vystúpili a čakali sme, čo sa
bude diať. Prvý deň a následne všetky ostatné dni začínali
rovnako, raňajkami. Boli sme
takí nedočkaví, že sme raňajkovali obutí v lyžiarkach a na
hlavách sme mali prilby. Inak
ako takto by sa nám to hádam
ani nerátalo. Ako prvé nás rozdelili do skupín. A už to išlo.
Konečne sme sa mohli postaviť
na lyže a zdolať svah, ktorý bol
pred nami. Rozdelenie do skupín bol veľmi rozumný nápad.

Keďže nás bolo dvadsať osem
a každý z nás mal iné lyžiarske schopnosti. Naši učitelia sa
zrazu zmenili na lyžiarskych inštruktorov a vytrvalo nás učili
základy lyžovania. Okrem toho
nám ukazovali aj rôzne triky,
ktoré sme neváhali vyskúšať.
Bolo to super. Ich úsilie padlo
na úrodnú pôdu. Zdokonaľovali
sme sa deň čo deň. A čo je veľmi
podstatné, nenaučili sme sa iba
lyžovať, ale aj správne padať.
Výcvik trval päť dní. Nikomu
z nás nevadili menšie odreniny, radosť bola väčšia. Musela
byť veľká zábava sledovať nás
v tých reflexných vestách, ako
sa váľame po svahu. Každý deň
sme lyžovanie ukončili o jednej
poobede. Najprv sme si prezuli lyžiarky a uskladnili lyže.
Synchronizovane sme nastúpi-

Druhý február 2017. Tento deň
pozná každý žiak školy. Aj tento
rok, ako každý iný, sa rozdávalo
vysvedčenie a po ňom deviataci
usporiadali karneval s pomocou pani učiteliek v kultúrnom
dome.
Na karneval prišli aj naši najmenší s rodičmi, pre ktorých
bolo najväčším potešením zatancovať si alebo vyfotiť sa s
Mimoňom- Stuartom, ktorý nás
prišiel pozrieť a postaral sa o
veselú atmosféru a skvelé fotografie. Okrem neho sa o skvelú
zábavu staral aj DJ-Sylv@n. Aby
každý mal krásnu spomienku na karneval, fotograf Jozef
Šutta nafotil mnoho krásnych
fotografií, ktoré si každý mohol na mieste kúpiť. Veselú tanečnú zábavu striedali súťaže,
ktoré si pripravili deviataci pre
mladších žiakov a pedagógov.
Víťazi získali sladké odmeny.
Nechýbalo ani občerstvenie,
no hlavne, nechýbala tombola,
o ktorú sa postarali sponzori,
ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Vďaka sponzorom sme mohli vyčariť úsmev

na detských tvárach. Chceme
poďakovať našej pani učiteľke,
Martine Mišalovej, a tiež ostatným pedagógom, za ich dozor
a trpezlivosť. Pre nás to bol
deň plný tanca, spevu a dobrej
nálady. Všetkým zúčastneným
ďakujeme za účasť. Veríme, že
sa všetci výborne zabávali. Toto
bol náš karneval, toto sú naše
krásne spomienky a toto sme
my. Dovidenia opäť o rok na
ďalšom karnevale.

li do autobusu, hladní ako vlci.
Toľko energie sme spálili, že
jej obnova bola viac ako nevyhnutná, vybrali sme sa teda na
obed. Každý deň sme obedovali
v reštaurácii. Obed trval približne pol hodinu. Najedení a
unavení sme opäť nastúpili do
autobusu. Cesta domov trvala

Školský karneval spestril aj mimoň

Aďka Masliková, 9. trieda

štyridsať minút. Posledný deň
bol ten najlepší. Neváhali by
sme ani chvíľu a hneď by sme
si to všetko zopakovali. Tešíme
sa na ďalšiu príležitosť, kedy
budeme môcť znova vytiahnuť
výstroj a zdolávať svahy.
Andrea Štefková, 7. trieda

Biblická olympiáda
Školské bolo Biblickej olympiády začiatkom februára
rozhodlo o tom, že na dekanátnom kole tejto súťaže
21. marca v Zázrivej školu
reprezentovalo
trojčlenné družstvo v zložení Mária Adamcová, Július Staš a
Imrich Viglaš s náhradníčkou Miriam Stašovou. Priam
kráľovské prijatie, rodinná
atmosféra a sústredené zápolenie ôsmich družstiev
nakoniec pre našich znamenalo pekné 3. miesto a zážitky, na ktoré sa nezabúda.
Bonusom sa pre nás stala
návšteva nádherne zreštaurovaného Kostolíka všetkých
svätých zo 17. storočia. Žiakom blahoželáme a ďakujem
všetkým, ktorí ich k účasti na
tejto súťaži povzbudzujú.
Mária Viglašová
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Zo života školy

Škola v prírode Terchová – Šípková
V dňoch od 24. do 28. apríla sa
žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili pobytu školy v prírode. Celodennú činnosť mali
na starosti učiteľky Mária Sopková, Mária Kantárová a Daniela Sojčáková. Zdravotníčkou
na malom výlete bola Veronika
Hajdúchová. Ubytovaní boli na
izbách, ktoré boli vybavené WC,
sprchou, lôžkami a skrinkami.
Izby boli čisté a deti si ich museli tak aj udržiavať, za čo boli
bodovaní. Po rannom budíčku a
rozcvičke sa žiaci naraňajkovali, vykonali hygienu a s chuťou
sa učili vo vzdelávacej miestnosti.
Na obed si po dobrom jedle
nakrátko oddýchli a presťahovali sa na preliezky a veľké
ihrisko, kde hrali rôzne hry
alebo ich kroky smerovali do
blízkeho okolia školy v prírode
Šípková. Spoznávali krásu terchovského chotára, vystúpili na
rozhľadňu, k miestnej zvonici,
videli pohyblivý drevený Betlehem a prešli kúsok z Jánošíkových dier.
Po turistických prechádzkach
a večeri žiaci rozvíjali svoju

Turistická vychádzka s hľadaním pokladu
So školkarmi sme sa vybrali na zábavu do prírody. Keďže
tohoročná zima nám praje, vyznačili sme si červenou stuhou a šípkou trasu a vybrali sme sa za pokladom. Okrem
toho sme sa vyšantili na snehu, spúšťali sme sa na klzákoch a kochali sme sa krásou zimnej prírody. Cestou sa
nám podarilo vidieť aj zvieratká (daniely). Spoločne sa
tešíme na ďalšiu zábavu v prírode.
Magdaléna Furjelová, zástupkyňa MŠ
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predstavivosť, jemnú motoriku
a komunikáciu pri spoločenských hrách a pri tvorení ich
produktov.
Samozrejme nemohla chýbať
ani večerná pyžamová párty
a mini spevácka show Hore
háj – dolu háj, hitparádu počúvaj, kde žiaci súťažili s piesňami o sladké odmeny. Každý večer svoju činnosť skončili
spoločnou modlitbou. Žiaci si
zložili aj hymnu, ktorú si s chuťou zaspievali po príchode na
školský dvor chlebnickej školy.
Vo štvrtok večer si vzájomne
odovzdávali ich ručne vyrobené medaily za dobré skutky,
priateľstvo, odvahu, vytrvalosť.
Nesmela chýbať ani medaila od
pani učiteliek, ktorú si zaslúžil každý žiak. Počas pobytu sa
správali veľmi slušne, za čo ich
pochválil aj personál, ktorý tvrdil, že také slušné deti tam ešte
neboli.
Počas pobytu si všetci spolu
oddýchli, načerpali nových síl
a odniesli si kopec veselých zážitkov.
Mgr. Daniela Sojčáková

Beseda s úspešnou spisovateľkou
Vo februári sa žiaci 7., 8., a 9. ročníka zúčastnili školskej besedy
s bývalou žiačkou a úspešnou
spisovateľkou Ivanou Furjelovou. Napriek jej zdravotným
ťažkostiam (strate hlasu) jej
nerobilo problém prezentovať
svoje doterajšie tri diela: Squelé babenky, Až keď bude mama

triezva a Všetko naopak. Našlo
sa množstvo žiakov, ktorí jej
knihy prečítali a i takí, ktorých
len posmelila k čítaniu. Ďakujeme jej za pár minút času a prajeme ešte úspešnejšiu kariéru
spisovateľky.
Natália Miškovičová, 8. ročník

