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Zhorená reštaurácia opäť stojí
Príčinou požiaru rozostavanej
pizzérie v Malatinskom bola
neodborne urobená izolácia
elektrických rozvodov, požiar
vznikol v peci na výrobu pizze.
Oheň na streche budovy sa začal šíriť vo večerných hodinách
26. februára.
Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Dolnom
Kubíne a dobrovoľníci z hasičských zborov obcí Chlebnice,
Dlhá nad Oravou a Sedliacka

Dubová siedmimi C prúdmi,
zároveň pri tom rozoberali
konštrukciu strechy. Majiteľovi
vznikla škoda vyčíslená na približne 100-tisíc eur.
Svoj sen o vlastnej reštaurácii majiteľ nevzdal a hrubá
stavba na mieste po požiari
už opäť stojí. Pomohli dobrovoľníci, miestny urbár poskytol na stavbu drevo. Pizzéria v
Malatinskom by teda čoskoro
mohla privítať svojich prvých
návštevníkov.

Poďakovanie
Rodina Bakošová ďakuje všetkým hasičom, ktorí v mrazivom počasí bojovali s ohňom a pokúšali sa ho uhasiť. Tiež
susedom a chlapom z Chlebníc, ktorí nám pomáhali pri odpratávaní sutín po požiari. Vďaka patrí aj pánu starostovi,
Tomášovi Furielovi a chlapom na gátri, urbáru za drevo a
všetkým, ktorí nás finančne podporili. V neposlednom rade
ďakujeme aj tým, ktorí sa za nás modlili a mysleli na nás v
ťažkých chvíľach. Pán Boh zaplať!
Katarína Bakošová

Psy nemôžu voľne behať po dedine

Zbrojnica potrebuje
opravu

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností obyvateľov
na voľný pohyb psov v dedine
žiadame všetkých majiteľov
psov na území Chlebníc, aby si
riadne zabezpečili zvieratá vo
svojich príbytkoch a chovných
zariadeniach a neumožnili im
voľný pohyb. Psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, resp. spôsoboval
škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes
mohol spôsobiť.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že
v zmysle zákona o držaní psov

Obec podala žiadosť na ministerstvo vnútra o dotáciu
na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice.
Projekt ráta s prerobením
spodnej časti obecnej budovy, v ktorej sa nachádzajú
tri garáže s hasičskou technikou a sociálne zázemie.
Mali by sa vymeniť brány na
garážach, podlaha, kúrenie a
elektrické rozvody.
Prispeje to k zlepšeniu stavebno-technického
stavu
zbrojnice pre skvalitnenie
činnosti dobrovoľného hasičského zboru.
Celková výška nákladov na
opravu je odhadovaná na
50 618 eur, obec žiada ministerstvo o čiastku 29 979 eur.

na území obce (intravilán), je
voľný pohyb psa na verejnom
priestranstve bez osoby, ktorá
psa vedie, zakázaný.
Ide o priestupok, ktorého sa
dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem
priestorov na to určených.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde
zo strany majiteľov a držiteľov
psov k náprave, obec pristúpi
k odchytu psov, a to na náklady
majiteľov a k udeľovaniu pokút
v zmysle platných zákonov.
Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po dedine. Je
to živý tvor, ktorého správanie
nevieme predpokladať. Tvrdenie majiteľa psa, že „môj pes

nikomu neublíži“, neobstojí.
Voľne pohybujúci sa pes pri
materskej a základnej škole
ohrozuje deti, ale i dospelých.
Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!

Spravodajstvo
Spoločenská
rubrika
Narodili sa
• Jakub Hugo
Ondriga
• Lea Puňáková
• Adela Pizúrová
• Klára Spišáková
• Tamara Škvarková
Vitajte medzi nami.
Rozlúčili sme sa
• Alojz Spišiak
• Anna Janíková
• Elena Ončová
Príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Jubilanti
50: Alena Meľová
Rudolf Mičáň
Scheu Anna
Ľudmila Stašová
Ondrej Šutta
60: Blažej Čižmár
Terézia Straková
70: Mária Maslíková
Mária Smutňáková
Jozef Spišiak
Helena Ťapajnová
80: Františka Hudecová
Anna Maxoňová
Ján Staš
František Škvarek
Srdečne blahoželáme!

Krátko z obce
• Cesty čaká oprava. Firma Riline dá do poriadku výtlky v celej dedine.
Samospráva vyčlenila na
opravu deravého asfaltu
10-tisíc eur.
• Obec sa pustila do jarného čistenia a upratovania
dediny. Na čistenie ciest
a chodníkov využíva novú
metlu s kropiacim zariadením na traktore. Stará
metla tiež našla uplatnenie, prenajímajú si ju
záujemcovia. Ako každý
rok po zime aj tento príde
špecializovaná firma, aby
vyčistila Chlebnický potok.
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O čistotu a poriadok v dedine sa musíme
starať všetci
Samospráva každoročne investuje aj do údržby, starostlivosti
a čistoty obecných priestranstiev a zelene. Nie je však v jej
moci postarať sa o každý kút a
neustále kontrolovať, či je všetko v poriadku. Záujem na tom,
aby sme žili v upravenom a čistom prostredí, majú mať všetci obyvatelia. Tak, ako máme
upravené záhrady, príbytky,
mali by sme dbať aj o svoje, aspoň najbližšie, okolie. To, ako
vyzerá dedina, je predsa vizitka
nás všetkých.
Osobitnou kapitolou je potok.
Obec pravidelne zabezpečuje
jeho čistenie špecializovanou
firmou, a to nielen v strede
dediny, ale aj v okrajových čas-

tiach. V Chlebnickom potoku
nie je problém nájsť prasaciu hlavu či použité plienky.
Mnohí návštevníci, ktorí mali,
bohužiaľ, možnosť tento neporiadok vidieť, trefne nazvali
Chlebnický potok „chlebnickou
stokou“. Smeti, ktoré ľudia vysypú do potoka, síce voda odplaví, ale len na iné miesto a
usadia sa tam, kde voda nemá
taký veľký spád. „Apelujem na
obyvateľov, aby dbali na životné
prostredie,“ povedal starosta
Milan Maxoň. „Treba si uvedomiť, že to, ako vyzerá obec, je

naša vizitka. Správajme sa tak,
aby sme sa nemuseli hanbiť
pred návštevníkmi a zbytočne
nevyhadzovali peniaze, ktoré
sa dajú využiť na užitočnejšie
veci, ako odstraňovanie neporiadku po nezodpovedných občanoch.“

Chlebnický chlebíček
2018
Chlebnický chlebíček sa uskutoční
v dňoch 9. júna (sobota) a 10. júna (nedeľa).
Organizačný výbor pripravuje
bohatý kultúrny program
nielen na nedeľné popoludnie,
ale aj na sobotný večer.
Všetci ste srdečné vítaní.

Oporný múr pod kostolom sa rozpadáva,
nahradí ho nový
Svah pod kostolom sa zosúva,
obec musí nanovo postaviť
oporný múr. Zatiaľ čo chrám
stojí na pevných základoch,
schody pre nestálosť svahu začali praskať a posunuli sa už o
niekoľko centimetrov. Rozpad
múru spôsobil nevhodný odtok dažďovej vody zo strechy
kostola. K znižovaniu stupňa
stability svahu patrí neustále
podmáčanie.
Svahové a terénne deformácie
podľa odborníkov nepredstavujú bezprostredné ohrozenie, avšak dlhodobejšie zrážky
môžu viesť k zrýchleniu defor-

mačných procesov. Samospráva
musí tento rok investovať do
odstránenia zosuvu a výstavby vhodného oporného múru.
Farnosť zabezpečí v hornej
časti okolia kostola drenáže

na odvod povrchovej vody, dá
opraviť schody a rozšíri dlažbu
pod kostolom, kde v súčasnosti
parkujú autá.
Vozidlá už budú mať na toto
miesto vjazd zakázaný.

Rôzne

Obecná knižnica našla miesto v historickej pamiatke
Potrebujeme knižnicu? Touto
otázkou sme sa zaoberali pred
dvomi rokmi, kedy sme oficiálne začali fungovať. Odpoveď
nám dali čitatelia, ktorí navštevujú knižnicu a prijali ju do
svojho bežného života.
Počet zaregistrovaných čitateľov je približne 160, z toho
dospelých je 57. Aj výber kníh
je podstatne širší a zaujímavejší. Za dva roky sme nakúpili knihy v hodnote 2200 eur, tieto peniaze sme získali cez projekty,
ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Konkrétne išlo o dva projekty,
a to projekt Naučme sa čítať a
projekt Nákup krásnej literatúry pre deti, mládež a dospelých.
Aj tento rok sme podali projekt
Čítame! Aktualizácia a doplnenie knižničného fondu krásnou
a odbornou literatúrou, stále
čakáme na jeho vyhodnotenie.
Nechceme, aby knižnica bola
len knižnicou. Snažíme sa vy-

tvoriť priestor aj pre iné aktivity, napríklad sa nám osvedčilo
spoločné čítanie Deti deťom,
ktoré sa im veľmi páčilo. Avšak
priestorovo je knižnica veľmi
obmedzená, čo nám zväzuje
ruky. Táto otázka sa začala riešiť, a tak celá budova (drevenička) bude patriť len knižnici!
Vytvoria sa dva priestory. Jedna
časť bude len pre deti a mládež,

Tohtoročného prechodu chlebnickým chotárom sa zúčastnil
aj primátor maďarského mesta
s manželkou. Cez partnerskú
obec Slopnice sa návštevy v
Maďarsku zúčastnil chlebnický starosta Milan Maxoň, ktorý
svojho kolegu pozval na zimné
podujatie. V piatok pred akciou
sa návšteva zo zahraničia stretla s poslancami, v sobotu si prešla trať od chaty na Hrubkovej,
kde sa občerstvili, pešo. Nas-

kytli sa im úžasné pohľady na
krajinu i prírodu, nadýchali sa
čerstvého oravského vzduchu.
Počas návštevy maďarských
delegátov sprevádzal tlmočník.
Prechodu sa zúčastnilo asi
osemsto milovníkov zimnej
turistiky a bežiek. Každý zaregistrovaný dostal suvenír, na
Hrubkovej sa mohli posilniť kapustnicou, na záver sa podával
guláš. Hasiči pripravili grilované špeciality.

Chlebnický okruh

kde budú predovšetkým knihy
a tiež veľký stôl, pripravený pre
rôzne kreatívne aktivity detí a
mládeže (napr. tvorivé dielne).
Darom, od našej knihovníčky
Anny Karolčekovej, sme získali
LCD obrazovku, ktorú chceme
využiť napríklad na filmové večery v knižnici.
V druhej časti bude umiestnená beletria, odborná literatúra,

časopisy a taktiež knihy, ktoré
svojím rokom vydania sú už
skôr archívnym materiálom.
Knižnica sídli v krásnej drevenici a naším ďalším cieľom je
zachovať, minimálne zakonzervovať, túto už historickú pamiatku. Mali by sme si uvedomiť, že medzi charakteristické
črty nášho regiónu nepochybne patria drevenice a pri doterajšom zaobchádzaní s nimi
ďalším generáciám nezachováme nič z architektúry našich
predkov. Plánujeme aj úpravu
okolia. Chceli by sme urobiť
oplotenie a priestor, ktorý tam
vznikne, bude predovšetkým
pre deti a mládež, ktoré by tam
mohli kreatívne tráviť voľný
čas. V tejto súvislosti uvítame
každý dobrý nápad.
Knižnica v Chlebniciach si už
našla svoje miesto!
Ďakujeme za vašu priazeň.
Katarína Kožáková

Fašiangová zabíjačka
Fašiangové obdobie zavŕšila v Chlebniciach obecná zabíjačka. Akcia sa uskutočnila v strede dediny pod holým
nebom. Poslankyne obecného zastupiteľstva pripravili
šišky, hasiči sa postarali o zabíjačkové špeciality, ktoré
rozdávali všetkým návštevníkom.
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Spektrum

Tento rok je pre hasičov
veľkou výzvou
Rok 2018 je pre nás dôležitý,
pretože sme sa zapojili do projektu Obnova hasičských budov (zbrojníc), financovaného
z eurofondov. Rekonštrukcia
by sa mala týkať výmeny hlavných vrát, okien, vybudovania
nového vstupu, rekonštrukcie
elektrických káblov a výmeny
podlahy.
Ak by si niekto myslel, že cez
zimu sme zaháľali, mýli sa. V
spolupráci s členmi DHZ/DHZO
sme repasovali čerpadlo PS 12,
od 8. apríla tak disponujeme
novým funkčným a výkonným
čerpadlom PS 12, ktoré bude
v zálohe ku doteraz používanej
PS 14.
Rozpracovaný máme aj repas
mašiny PS 18, ktorá sa používa
výlučne na športové účely. Čakáme už len na dodanie posledných dôležitých dielov.
Tento rok sme boli privolaní na
zásah niekoľkokrát, od požiaru
komínov, požiaru pizzerie až po
vypaľovanie konárov v lese.
Po tohtoročnej schôdzi, ktorá sa
konala v Chlebniciach 22. apríla, sme boli dôrazne upozorne-

Futbalistom sa darí

ní a požiadaní o dôkladnejšiu
ochranu predovšetkým lesných
porastov a ťažko dostupných
oblastí v chotári. Preto máme
v pláne v najbližších dňoch čistenie vodných protipožiarnych
vodných nádrží a pripravujeme
cvičenie, ktorého témou bude
Les v plameňoch. Samozrejme,
tento rok nebudeme chýbať ani
na každoročnom cvičení spolu
s družobnou obcou Slopnice.
Teší nás, že každý rok sa nájdu
2-3 noví mladí členovia, ktorí
majú záujem prispieť ku ochrane života a majetku. Sú motorom organizácie, vnášajú do
našej činnosti elán.
V neposlednom rade chcem poďakovať dlhoročným členom
DHZ a DHZO Antonovi Janíkovi,
Jozefovi Bakancovi st. a Jánovi Moresovi, ktorí nám svojimi
skúsenosťami a vedomosťami
veľmi pomáhajú.
Tiež ďakujem obecnému zastupiteľstvu za podporu pri údržbe hasičskej techniky a mnoho
inej pomoci.
Marek Sárený

Po polovici apríla mali futbalové mužstvá za sebou
štyri zápasy, z toho 12 bodov, čo je 100 % výkon. V
sobotu 14. apríla sa žiaci
stretli s rovesníkmi zo Zákamenného. Starší žiaci
súpera sfúkli a výborným
výkonom zvíťazili 10:0, čím
potvrdili líderskú pozíciu.
Góly za starších: Roman
Ťapajna 4, Roman Suľa 2,
Patrik Šutta 2, Dávid Staš,
Peter Gvora.
Aj mladší žiaci výborným
výkonom
napodobnili
starších a zvíťazili vysoko
8:0. Góly: Pavol Meľo 3, Ján
Ďuroň 3, Milan Michalka,
Marek Ďuroň.

Muži tak isto nič nenechali
na náhodu a potvrdili líderskú pozíciu a skvelú formu. Zvíťazili v oravskom
derby s Oravskou Porubou
2:0, po 4 kolách jarnej časti
sú lídrom 5. ligy. Góly Ivan
Ociepka, Lukáš Bakoš.
Najlepší zápas spomínaného víkendu a aj jeden z najlepších v sezóne odohrali
dorastenci, ktorí ukázali,
že majú výborný tím a sú to
nielen dobrí futbalisti, ale
vedia sa o výsledok aj pobiť a bojovať do poslednej
minúty. Chlapci zvíťazili vo
veľkom derby s Dlhou 2:1
po góle Romana Ťapajnu a
Matúša Salusa.

Tabuľka V. ligy skupiny B, SSFZ
klub
1 TJ Tatran Chlebnice
2 FK Nižná
3 ŠK Olympia Bobrov
4 MŠK FOMAT Martin B
5 TJ Družstevník Blatnica
6 ŠK Turčianska Štiavnička
7 TJ Družstevník Oravská Poruba
8 FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka
9 Oravan Oravská Jasenica
10 OŠK Bešeňová
11 1. OFC Liptovské Sliače
12 TJ Sokol Zubrohlava
13 ŠK Agro Baník Dúbrava
14 FO Tatran Sučany

z v r p skóre b
18 11 4 3 38:22 37
17 10 1 6 38:29 31
17 8 6 3 29:17 30
18 9 2 7 38:27 29
18 8 2 8 31:30 26
17 8 2 7 28:28 26
16 6 7 3 32:14 25
17 8 1 8 36:33 25
17 7 4 6 36:33 25
17 6 3 8 26:30 21
17 5 2 10 24:33 17
17 4 4 9 16:26 16
17 4 4 9 18:36 16
17 3 4 10 19:51 13

Družstvo dorastencov
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Uznesenia

Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva
25. rokovanie, 15. február 2018, Chlebnice
Uznesenie č. 25-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 25-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev,
b) poveruje obecný úrad osloviť písomnou formou do 28.2.2018
na pracovné stretnutie projektanta ohľadom reklamácie projektu kultúrneho domu,
c) poveruje obecný úrad do 28.2.2018 písomnou formou osloviť
firmu MBM-Stav ohľadom reklamácie mosta na vyšnom konci.
Uznesenie č. 25-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a) 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. 2) Všeobecne záväzného nariadenia
obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Chlebnice, a to predaj pozemku C-KN parc. č.
1020/3 záhrady o výmere 217 m2, zapísanom na Okresnom
úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
695, katastrálne územie Chlebnice, na vlastníka Obec Chlebnice, IČO: 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, PSČ: 027 55,
v celosti, v prospech žiadateľov Jána Hudeca a manželky Mgr.
Anny Hudecovej, obaja bytom Chlebnice č. 355, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v celosti.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je situácia, kedy v
dôsledku minulých pochybení spočívajúcich v nesprávnom
úradnom postupe obce, orgánu verejnej správy alebo akejkoľvek tretej osoby, opomenutí konania zo strany týchto osôb,
resp. v dôsledku nezabezpečenia potrebnej súčinnosti, nedošlo k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na konkrétneho žiadateľa.
Žiadatelia listinnými dokladmi hodnoverne preukázali splnenie podmienok preukazujúcich pochybenia a existenciu dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach, sa vysporiadalo s tvrdeniami žiadateľov preverením všetkých skutočnosti a preskúmalo hodnovernosť a právnu záväznosť predložených listín.
Hodnotu prevádzaného majetku stanovilo Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na sumu 1,00 Euro, slovom jedno Euro.
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.
b) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil prevod majetku obce po
stránke organizačnej a ekonomickej a zverejnil kúpnu zmluvu
na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 25-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach navrhuje posunúť schválenie zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej
osoby na nasledujúce zastupiteľstvo.

Uznesenie číslo 25-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie zrušenie žiadosti Anny Janíkovej, Chlebnice č. 499,
o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 1. 8. 2014.

Uznesenie č. 25-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a) schvaľuje predĺženie doby nájmu bytu č. 1 v obytnom dome č.
236 pre nájomcu Ondreja Puňáka, o ďalšie dva roky,
b) poveruje obecný úrad na vypracovanie dodatku k nájomnej
zmluve č. 1/2016,
c) poveruje starostu obce na podpísanie dodatku k nájomnej
zmluve č. 1/2016.

Uznesenie č. 25-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a) schvaľuje predĺženie doby nájmu bytu č. 2 v obytnom dome č.
236 pre nájomcov Martina Spišáka a manželku Eriku Spišákovú, o ďalšie dva roky,
b) poveruje obecný úrad na vypracovanie dodatku k nájomnej
zmluve č. 2/2014,
c) poveruje starostu obce na podpísanie dodatku k nájomnej
zmluve č. 2/2014.

Uznesenie č. 25-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach, na
základe žiadosti schvaľuje pre Eriku Furielovú, IČO: 50074229,
so sídlom Krivá 57, prevádzkové hodiny v prevádzke Drogéria,
umiestnenej v mieste prevádzkovania Chlebnice č. 345 (budova
SHR) nasledovne: pondelok až piatok 8:00 – 15:30, sobota: 8:00 –
12:00, nedeľa: zatvorené.
Uznesenie č. 25-9: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a) berie na vedomie informácie starostu obce,
b) berie na vedomie informácie prezident TJ Tatran Chlebnice,
c) schvaľuje nákup pluhu a rozmetadla na zimnú údržbu,
d) poveruje obecný úrad na zrealizovanie verejného obstarávania nákup pluhu a rozmetadla na zimnú údržbu.

Uznesenie č. 25-10: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje invetarizačné komisie v nasledujúcom zložení:
Ústredná inventarizačná komisia (UIK)
• predseda Ing. Milan Maxoň
• členovia Magdaléna Janíková, Martina Meľová
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre Obecný úrad
• predseda Mgr. Silvia Hudecová
• členovia Elena Černotová, Mgr. Helena Meľová
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre Základnú školu s
materskou školou
• členovia Ján Adamec, Marta Hudecová, Jozef Šutta
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre Miestne osvetové
stredisko
• predseda Peter Kuľaš
• členovia Elena Černotová, Helena Šuttová
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre DHZO
• predseda Ján Mores
• členovia Jozef Bakanec, Anton Janík
Uznesenie č. 25-11: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyraďovaciu komisiu v nasledujúcom zložení:
Vyraďovacia komisia
• predseda Magdaléna Janíková
• členovia Ján Adamec, Ján Mores, Peter Štefka, Jozef Šutta.
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Zo života školy

Voľba povolania
Dňa 15. marca sa v Žiline konalo stretnutie výchovných poradcov, zástupcov úradu práce, zástupcov rôznych firiem a
pracovníčok Internetového sprievodcu trhu práce. Dozvedeli
sme sa o internetovej stránke, ktorá informuje žiaka a radí
mu, či už s výberom školy alebo mu neskôr pomáha pri výbere povolania.

obchod, maloobchod 3. Vzdelávania 4. Zdravotníctvo
Najväčší problém je momentálne v strojárstve. Chýbajú stredoškolsky vzdelaní ľudia ako
strojári, mechatronici a mechanici nastavovači. Každý rok chýba na Slovensku viac ako 2500
ľudí, najviac v Nitre, Bratislave
a Trnave.
Z vysokoškolsky vzdelaných
ľudí je nedostatok informatikov, softvérových inžinierov a
ľudí, ktorí pracujú s informačnými systémami.
Najťažšie na trhu to má aj hotelierstvo. Ročne končí školu tisíc
detí, ktoré si nenájdu uplatnenie vo svojom odbore.
Úrady práce hlásia aj nízky záujem o prácu. Momentálna miera
nezamestnanosti je 5, 88 %, z
toho je 12, 52 % mladých neza-

Žiaci sa tam môžu zaregistrovať a zisťovať: aká škola je pre
mňa vyhovujúca, aké brigády
sú v ponuke a môžu si tu otestovať aj plán svojej kariéry.
Taktiež si tam môžu vytvoriť
európsku verziu životopisu a
zaregistrovať sa do pracovných
ponúk - brigád.
Na stretnutí sme sa dozvedeli, že budúcnosť na trhu práce
je ohrozená. Na Slovensku je
veľký nesúlad ponuky a dopytu rôznych zamestnaní. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú
problémy uplatniť sa vo svojom

povolaní, 35 % vysokoškolákov
pracuje na stredoškolských pozíciách, 57 % vysokoškolákov
pracuje mimo svoj odbor, 63 %
stredoškolákov pracuje mimo
svoj odbor, preto je potrebné,
aby naše deti bola nasmerované na štúdium v tom odbore, v
ktorom by sa mali aj v budúcnosti uplatniť.
Každý tretí vysokoškolák nenájde do 5 rokov prácu vo vyštudovanom odbore.
Dodatočné potreby trhu do
roku 2022 vyzerajú takto: 1.
Priemyselná výroba 2. Veľkoo-

Dňa 15. januára sa konalo rodičovské združenie so zástupcami stredných škôl. Združenie
bolo organizované pre to, aby
rodičia a ich deti získali lepší prehľad o možných školách
a mohli sa lepšie rozhodnúť
pri výbere svojho povolania.
Pozvanie prijali zástupcovia

stredných škôl: Gymnázium
Tvrdošín, Gymnázium Trstená,
Spojená škola Nižná, Spojená
škola a Stredná odborná škola lesnícka z Tvrdošína, Obchodná
akadémia - Dolný Kubín a Stredná odborná škola polytechnická - Kňažia, ktorá ponúka ako
jediná škola na Orave duálne

vzdelávanie. O duálnom vzdelávaní vo firme Klauke nám
porozprávala aj pani Matúšová,
ktorá predstavila firmu Klauke.
Ďakujeme rodičom a žiakom za
účasť a prajeme veľa šťastia pri
výbere budúceho povolania.

Aj my v škole sme nezabudli a spomenuli sme si na Deň
počatého dieťaťa, ktorý býva
pravidelne 25. marca. Spolu
so žiakmi sme vytvorili krásne
projekty s dieťaťom, heslami
a samozrejme bielou stužkou.
Vypočuli sme si aj prezentácie
slávnych osobností, spisovateľov, kňazov, kde rozprávali o
tom, aké dôležité je vážiť si ľudský život.
„Deň počatého dieťaťa je kampaň Fóra života. Tento rok je
to už 18. ročník. Týmto dňom
chceme šíriť úctu ku každému
počatému a aj nenarodenému

dieťaťu. Je dôležité vyjadriť a
poukázať na ochranu ľudského
života už od počatia. Symbolom
tejto kampane je aj biela stužka,
ktorú si v daný deň pripíname
na odev.“
A prečo práve 25. marec? „Dá-

tum vychádza zo sviatku Zvestovania Pána, ktorým slávia
kresťania počatie Ježiša Krista.
Tento deň je aj Dňom zápasu za
ľudské práva na Slovensku ako
spomienka na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988.“
„Ďakujme svojim rodičom za to,
že sme, a za to, že z nás vyrastajú mladí ľudia, ktorí si vážia
ľudský život,“ týmito slovami
sa ukončila vyučovacia hodina,
ale veríme, že odkaz bude pretrvávať v srdciach našich detí
naveky.

Rodičovské združenie so zástupcami SŠ

Sme za život!
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(ts)

(ts)

mestnaných, ktorí nemajú ani
dlhodobo záujem o ponúkanú
prácu.
V najbližších desiatich rokoch
majú až v 70 % uplatnenie vo
svojom odbore zamestnania
ako nastavovač a obsluha CNC
strojov, nástrojári, zvárači, mechanici a opravári motorových
vozidiel,
elektromechanici,
zdravotné sestry, laboranti a
murári.
Z vysokoškolských povolaní sú
to vývojári softvéru, aplikovaní
programátori, lekári – špecialisti, elektroinžinieri a pedagógovia.
A aké je riešenie? Dôležité je
vybrať si školu, ktorá má budúcnosť a uplatnenie na trhu
práce.
(ts)

Marec – mesiac knihy
Marec je mesiac knihy už od
roku 1955, kedy ho vyhlásili
na počesť Mateja Hrebendu.
Bol to slovenský národný
buditeľ a ľudový spisovateľ,
podobne ako Pavol Dobšinský. Cieľ bol jednoduchý.
Podpora trvalého záujmu o
knihy.
Martin Hrebenda bol paradoxne slepý, no ani to mu
nezabránilo venovať sa
zbierke kníh a ich zachraňovaniu. Preto by sme mohli
aj my zobrať do ruky aspoň
jednu knihu, prežiť nové
dobrodružstvá,
spoznať
nové postavy a uvidíte, že
len knihy sú nemocnicou
pre myseľ.
Na vyučovacej hodine práca
s materiálom sme si vytvorili svoje malé knižočky. Napísali sme si do nich časť z
obľúbenej knihy, niektoré z
nás zaplnili strany vlastnou
tvorbou.
Pretože nie mobil, internet
ani počítač, ale kniha vám dá
všetko, čo potrebujete.
Eva Meľová, 9. trieda

Zo života školy

Naši bývalí žiaci nesklamali
Hoci sú už našimi bývalými žiakmi, stále nás neprestávajú
reprezentovať. My sme im za to vďační a sme hrdí, že z nich
vyrastajú mladí úspešní ľudia.
Na medzinárodnej robotickej
súťaži v Trenčíne, ktorá sa konala 14. – 15. februára nás reprezentovali bývalí žiaci Tónko
Janík, Mário Šútovec, Jakub
Kuhajda, Samko Furiel a Paľko
Furiel.
Súťažné tímy pozostávali z viacerých krajín, z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska
a Ukrajiny. Na súťaži bolo 47
tímov, ktoré predstavili 158 robotov. Súťaž je rozdelená na 7
kategórií. Sedem z 12 ocenení
však vyhrali naši žiaci.
Kategória Follower Easy (viac
ako 16 rokov)
1. miesto: Tónko Janík (Spojená škola, Tvrdošín)
2. miesto: Mário Šútovec (SOŠP
Kňažia)
3. miesto: Jakub Kuhajda (Spojená škola, Tvrdošín)
Kategória Follower Hard
(viac ako 16 rokov)
2. miesto: Samko Furiel, Paľko
Furiel (SOŠP Kňažia)

už dokáže zostrojiť lepšieho
robota.
Mário: Tento rok som bol prvýkrát. Nevedel som, čo mám
čakať, takže to bolo pre mňa
trochu stresujúce.
Samko: Ja v tom nevidím žiadny rozdiel. Len sme rozdelení
na ZŠ a SŠ.
• Ako dlho ste sa pripravovali na súťaž?
Tónko: Na súťaž som sa pripravoval tri mesiace. Najviac času
mi zabral samotný program.
Mário: Na súťaž som sa pripravoval priebežne, počas celého
roka. Ale poriadne som sa tomu
venoval asi mesiac.

Trenčiansky robotický
deň TRD 2018
Samko: Pripravoval som sa približne dva mesiace.
• Chodíte aj na SŠ na nejaký
krúžok? S kým ste sa pripravovali?
Tónko: Áno. Navštevujem krúžok Programovanie ARDUINO.
Používame ho aj na samotných
robotoch.
Mário: Nechodím na žiadny
krúžok. Pripravoval som sa sám
a pomohol som si aj programami z minulých rokov.
Samko: Žiadny krúžok nenavštevujem. Pripravoval som
sa sám. Ale výherného robota
som pripravoval s bratom.
Chlapcom gratulujeme a prajeme im veľa dobrých nápadov
pri tvorbe robotov.
(ts)

Pri tejto príležitosti sme im položili zopár otázok:
• Aký je rozdiel súťažiť za ZŠ
a za SŠ?
Tónko: Čo sa týka ZŠ a SŠ, dráha je tá istá. Len keď reprezentujem SŠ, tak mám silnejších
súperov. Pretože stredoškolák

Dňa 14. a 15. februára sme
sa zúčastnili medzinárodnej
robotickej súťaže Trenčiansky robotický deň v Trenčíne. Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ Pod Sokolicami.
Našu školu reprezentovali
žiaci Peter Ďuroň (IX. trieda) a Martin Šimko, ktorí
navštevujú záujmový útvar
Konštrukcia a programovanie robotov (Arduino programovanie). Súťaže sme sa
zúčastnili s tromi robotmi
založenými na platforme Arduino.
Súťaž bola rozdelená podľa
veku účastníkov do 16 rokov
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 trať na
viac komplikovali prekážky
ako mostík s prevýšením a
piesok. Bližšie informácie o
súťaži možno nájsť na stránkach http://www.trencianskyrobotickyden.sk.
Na súťaži obsadil Martin
Šimko 3. miesto v kategórii
Follower Easy a 2. miesto v
kategórii Follower Hard. Peter Ďuroň získal 1. miesto v
kategórii Follower Hard. Srdečne gratulujeme.
PaedDr. Karol Pauchly

Exkurzia v Nižnej

Dňa 8. februára sa celá ôsma
trieda a traja deviataci vybrali s pani učiteľkou Sárenou na
exkurziu spojenú s prehliadkou
Spojenej školy v Nižnej. Po tom,
ako sme vystúpili z autobusu,
nás už očakávala pani Kubačková. Exkurzia začala krátkou

prezentáciou školy, kde sme
sa dozvedeli, aké odbory škola
ponúka nielen chlapcom, ale aj
dievčatám. Neskôr sme sa rozdelili na skupiny. Prvú skupinu tvorili žiaci zo ZŠ Vitanová,
druhú skupinu naši chlapci a
tretiu, my, dievčatá. Pod do-

hľadom odborných majstrov
a učiteľov sme sa vybrali na
prehliadku školy. Navštívili sme
mnohé dielne. Mohli sme si
vyskúšať, ako natočiť rôzne videá, nafotiť fotky a upraviť ich.
Chlapcom sa najviac páčilo programovanie robotov, ktoré zau-

jalo aj nás. Bolo to pre nás veľmi
zaujímavé a náučné. Verím, že
tento program zaujal nejedného študenta, ktorý bude vážne
zvažovať svoje ďalšie štúdium
práve na tejto škole.
Andrea Štefková, 8. trieda
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Škôlkari v prváckych
laviciach

Za čo vďačím učiteľke?

Dňa 13. marca sme navštívili
prvákov škole. Naši predškoláci si vyskúšali, aké to
je sedieť v školských laviciach. Prváci nám ukázali, čo
všetko sa už naučili a spolu
s pani učiteľkou Strakovou
zhodnotili ich doterajší rok v
škole. Deťom sa malá exkurzia veľmi páčila a už teraz sa
tešia na september, keď aj z
nich budú školáci.

Dňa 28. marca si spomíname
na Deň učiteľov. Prečo práve
tento dátum? Je to deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského. Pri tejto
príležitosti napísali žiaci 4.
triedy aj takéto vyznania:

Mgr. Marcela Pucovenová

Chutné vyučovanie
Žiaci 7. ročníka sa na hodine
biológie prakticky presvedčili, čo dokážu jednobunkové
kvasinky. Stačí kocka droždia, trocha cukru a oxid uhličitý môže za chutný výsledok - vlastnoručne vyrobená
pizza. Chutila nielen žiakom,
ale i ostatným vyučujúcim.
(mš)

Patrik Bobáň: Milá pani učiteľka. Chcem sa vám poďakovať
za vašu prácu. Viem, že to máte
s nami veľmi ťažké. Povolanie
učiteľky je veľmi obetavé. My,
žiaci, sa k vám často škaredo
chováme. Vy nám to trpezlivo
odpúšťate. Učiť žiakov je veľmi náročné. Nie vždy sme na
hodinu stopercentne pripravení. Avšak napriek tomu máte s
nami trpezlivosť. Za to vám patrí náš obdiv.

Nina Šľachtová: Keď nás
mama prvýkrát odovzdávala
do rúk pani učiteľky, niektorí
sme boli vystrašení, niektorí
zvedaví a niektorí sme sa tešili
na dni strávené v škole. Časom
sa z pani učiteľky stala naša kamarátka, ktorá k nám bola vždy
milá a usmievavá. Niekedy s
ňou zažijeme veľa zábavy a kopec srandy.
Sú však aj dni, kedy je zamračená a zvýši hlas. Napriek tomu
ďakujeme pani učiteľke za veľa
vecí.
Dokáže nás naučiť všetko, čo
potrebujeme vedieť. Aj napriek
tomu, že nám sa to ťažko učí
alebo sa nám to učiť nechce.
Pre niekoho je to matematika, slovenčina či angličtina, no

Spoznávame Tatry
Žiaci 5. ročníka si na hodinu
geografie pripravili projekty o
našich veľhorách - Tatrách. Boli
to prezentácie o Tatrách, Štrbskom plese, Gerlachovskom
štíte a vodopáde Skok v Mlynickej doline, ktorý sme aj osobne
navštívili na výlete s triednou
pani učiteľkou Šimkovou.
Žiaci bolo šikovní a pripravili
si naozaj krásne projekty, ktoré
nás zaujali. Po dokončení prezentácií sme si z plastelíny vytvárali Tatry. A to Štrbské pleso,

morény, vodopád a okolie Tatier. Niektorí si vytvorili aj krásne miniatúry kačky, železnice
TEŽ, ale aj lavičky a posedy.
Práce neostali neohodnotené.
Po hlasovaní celej triedy sa výherkyňami stali Lucia Krevová
a Kristína Michalková, ktoré
dostali najviac hlasov.
Nielen výhercovia, ale aj zúčastnení si odniesli sladkú
odmenu.
Lianka Štefková, 5. trieda

Zmena v ŠKD
Od polroka majú žiaci v Školskom klube detí novú pani
učiteľku - Martinu Salusovú.
Pani učiteľka Škvarková odišla na materskú dovolenku.
Novej učiteľke prajeme veľa
síl, nápadov a inšpirácií v
práci s deťmi. Pani učiteľke
Škvarkovej gratulujeme k
malej dcérke, Tamarke, a tešíme sa, že nás v škole niekedy navštívi.
(ts)
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Trojstranu pripravila ZŠ s MŠ Chlebnice

pani učiteľka je vždy ochotná
pomôcť a vysvetliť to každému.
Keď vidí, že žiaci majú nejaké
nezhody, snaží sa to spravodlivo vyriešiť a nájsť vinníka. Ďakujeme pani učiteľke aj za to,
že občas po nás kričí. Niekedy
sa nám zdajú byť hodiny dlhé a
radšej by sme sa hrali s kamarátmi, preto vyrušujeme a neposlúchame ju. Pani učiteľka sa
síce hnevá a mračí, ale nakoniec
sa na nás vždy usmeje.
Za každú pochvalu, dobrú radu
či pokarhanie, čo vychádzalo
z vášho srdca, vám ďakujeme.
Chceme vás poprosiť, aby ste
túto lásku a pochopenie odovzdávali aj iným žiakom.
Nina Šľachtová, 4. trieda

Karneval v ZŠ
Dňa 1. februára sa v kultúrnom dome uskutočnil Školský karneval, ktorý, ako každý rok, pripravili deviataci
spolu s pani učiteľkou triednou. Cieľom karnevalu bolo
prezentovať deti v maskách
a kostýmoch. Tešili sa, že sa
zabavia a vytancujú.
Žiaci si so sebou priniesli
nádherné masky a niektorí
vyhrali aj ceny z bohatej
tomboly. Každá maska bola
ocenená drobnou sladkosťou. Na karnevale nechýbalo občerstvenie ani nápoje,
ktorými sme všetci uhasili
smäd.
Touto cestou chceme poďakovať pani učiteľke Kosmelovej, pani riaditeľke Kantárovej, celému učiteľskému
zboru a aj sponzorom, ktorí
každoročne prispievajú žiakom.
Veríme, že sa všetci poriadne zabavili a odniesli si so
sebou aj spomienkovú fotku.
Myslím si, že každý rok by sa
mali žiaci tešiť a zúčastňovať
karnevalu, lebo to je pekná
tradícia.
Eva Meľová, 9. trieda

