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ROK 2017 V OBCI CHRABRANY
Vážení spoluobčania, keď sa obzrieme do roku 2017,
vieme zhodnotiť úspechy aj neúspechy uplynulého obdobia, či už v súkromnom, pracovnom, alebo verejnom
živote. Každého z nás v minulom roku určite postretli
ťažké a náročné dni, naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ale aj dni dobré, veselé, radostné a plné šťastia. Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala
prekážky a ťažkosti, ale tešili sme sa aj z dokončených
investícií a úspechov.
Všetkým Vám chcem veľmi pekne poďakovať za Vašu
prácu, pomoc a podporu, za Vaše rady a nápady, za
Vaše slová vďaky ale aj za slová kritiky, ktoré sú pre nás
hnacou silou.
Všetci už viete, že obci sa podarilo v roku 2016 ukončiť nútenú správu obce a teda rok 2017 bol prvým mojím
rokom, kedy sme mohli žiadať o dotácie. Až v tomto roku
som dokázala pochopiť, čo všetko pre našu obec urobili
ľudia predo mnou a že to čo urobili nie je samozrejmosťou.
Ďakujem mojím predchodcom p. Gogovi, p. Gerhátovej a všetkým poslancom obecných zastupiteľstiev
za ich dlhoročnú prácu pre obec – spomeniem len niečo:
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov - vlastníkom všetkých miestnych komunikácií okrem Ludanickej ulice je
obec Chrabrany
- všetky pozemky pod budovami a budovy sú vo vlastníctve obce – materská škola a základná škola, dom

smútku, kultúrny dom a obecný úrad, požiarna zbrojnica, šatne s tribúnou, ihrisko, cintorín
- v obci je vybudovaný plynovod a vodovod
- je zrekonštruovaný dom smútku, dvakrát zrekonštruovaný kultúrny dom a obecný úrad, verejné priestranstvo pri kostole, lávka cez potok, detské ihrisko pri obchode
- v obci bola postupne opravená väčšina miestnych komunikácií – Kovarská, Oslobodenia, Vrbová, Majerská,
Domovina
- vymenené okná na MŠ a ZŠ, vybudované sociálne zariadenia v šatniach na ihrisku
- väčšina rekonštrukcií sa robila z dotácií, ale niektoré aj
z vlastných zdrojov.
Napriek tomu, že v minulosti bolo urobenej veľa práce,
je potrebné ešte mnohé zrekonštruovať, vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Žijeme v dobe, kedy sa nároky ľudí stále
zvyšujú. Všetci vrátane poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce sa vždy snažíme nájsť riešenie,
zvyšovať kvalitu života v obci a životnej úrovne nás všetkých. Nie je to možné naraz, ale postupne a spoločnou
prácou.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať zamestnancom
obce, poslancom obecného zastupiteľstva, členom Dobrovoľného hasičského zboru, členom Zväzu záhradkárov
a členom Jednoty dôchodcov za spoluprácu a ďakujem
aj členom Zväzu chovateľov za reprezentáciu obce.
Ing. Jana Šupová
starostka obce
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POTREBNÉ INFORMÁCIE
Produkcia komunálneho odpadu bola v roku 2015
– 99 ton, v roku 2016 – 88 ton a v roku 2017 – 93 ton.
Touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste separáciu
odpadu brali vážne. Pokiaľ bude mať produkcia komunálneho odpadu stúpajúcu tendenciu, bude potrebné zvýšiť
poplatok za komunálny odpad. Poplatok za komunálny
odpad je v súčasnosti 15€ /osoba/rok. Dôchodcovia, študenti, držitelia preukazu ZŤP a občania pracujúci v zahraničí majú zníženú sadzbu 7,60 € /osoba/rok. Rodina
s počtom osôb 4 má nárok na 1 nádobu na komunálny
odpad, rodina s 5 a viac členmi má nárok na 2 nádoby.
Plasty fľaše, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové
fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky... sú pravidelne odvážané spred domov a nezbierajú
sa na zbernom dvore. V obci je umiestnených 9 nádob
na sklo. Zberová spoločnosť nám neodvezie sklo pokiaľ
je v ňom pomiešaný iný odpad. Prosíme Vás vhadzovať
do nádob na sklo iba sklo. Na zberný dvor je možné vyviezť biologicky rozložiteľný odpad, objemný odpad
a drobný stavebný odpad. Drobný stavebný odpad je
od 01.01.2016 spoplatnený 0,078 €/kg. Veľké množstvá
stavebného odpadu si musíte vyviezť na skládku odpadu
napr. Bojná. Elektroodpad a papier je možné vyviezť na
zberný dvor, ale je aj pravidelne odvážaný spred domov.

V roku 2017 obec Chrabrany podala veľa žiadostí o
dotácie na rekonštrukcie a opravy. Práve tu som pochopila koľko práce už niekto urobil v predchádzajúcich rokoch, pretože základnou podmienkou získania dotácií je
byť vlastníkom nehnuteľností, teda stavby a pozemkov.
Obec Chrabrany žiadala:
- v decembri 2016 o dotáciu z rezervy predsedu vlády vo
výške 10.000,- € na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v ZŠ v Chrabranoch, ktorú sa podarilo získať. Rekonštrukcia bola zrealizovaná 10 265,- € ;
- vo februári 2017 o dotáciu 149.000,- € na zateplenie
budovy MŠ a ZŠ. Túto dotáciu sa nám v minulom roku
nepodarilo získať, projektová dokumentácia a právoplatné stavebné povolenie budú použité znovu v roku
2018;
- v marci 2017 o dotáciu MF SR vo výške 15.000,- €
na zníženie výšky stropov a s tým súvisiacu elektroinštaláciu a vymaľovanie priestorov v ZŠ a MŠ na
I. poschodí. Dotáciu obec získala a rekonštrukcia bola
zrealizovaná 15 406,- €;
- v marci 2017 obec žiadala aj o dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu multifunkčného a detského ihriska
v areáli MŠ a ZŠ. Táto výzva bola zrušená z dôvodu nedostatku financií. Táto projektová dokumentácia
bola znovu použitá v novembri 2017, kedy bola podaná
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu
rozvoja vidieka. Táto výzva zatiaľ nie je vyhodnotená;
- v máji 2017 o dotáciu 10 000,- € zo Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu šatní na futbalovom
ihrisku. Dotáciu sa obci podarilo získať a rekonštrukcia
bude zrealizovaná v priebehu roka 2018;
- v auguste 2017 o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR. Táto výzva Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 bola vyhodnotená
vo februári 2018. Obec dotáciu v I. kole nezískala.
Je vyhlásené II. kolo výzvy, ktoré bude vyhodnotené
v priebehu roka 2018;
- v novembri 2017 bola podaná aj žiadosť o nenávratný
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka na Stavebné úpravy domu smútku a okolia. Táto výzva zatiaľ
nie je vyhodnotená;
- v decembri 2017 o dotáciu z rezervy predsedu vlády vo
výške 15.000,- € na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v Materskej škole v Chrabranoch, ktorú sa nám podarilo získať, rekonštrukcia bude realizovaná júl - august
2018.

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
V roku 2017 bolo zadané projektantovi vypracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej na rekonštrukciu
chodníka na ceste I. triedy – Nitrianska ulica, a dobudovanie chodníka od autobusovej zastávky Domovina
smerom k ulici Domovina. Vybudovanie tohto chodníka
je podmienkou pre nový priechod pre chodcov. Po získaní všetkých stanovísk dotknutých orgánov, udelení výnimiek, získaní územného a stavebného povolenia bude
táto stavba zrealizovaná z vlastných zdrojov .
V roku 2018 je naplánovaná aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Energia, distribúcia a oprava verejného
osvetlenia obec stojí ročne cca 9 000,- €. Bol vypracovaný audit verejného osvetlenia, podľa ktorého by sa rekonštrukciou verejného osvetlenia znížili náklady obce
až o 4 300,- € ročne. V období, keď prebiehali výzvy na
rekonštrukciu verejného osvetlenia a bolo možné žiadať
o nenávratné finančné príspevky, bola obec v nútenej
správe a nemohla sa zapojiť. Rekonštrukcia bude postupne realizovaná z vlastných zdrojov.
Momentálne spracovávame projekt na stavbu nového
zberného dvora a nákup techniky. Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok musí byť podaná do 30. apríla – výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Ohľadne budovania kanalizácie starostovia obcí
Chrabrany, Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Kamanová,
Belince, Preseľany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre
a Hajná Nová Ves zaslali spoločnú výzvu na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. v Nitre, v ktorej
žiadame vedenie spoločnosti o celoplošné a komplexné
riešenie odkanalizovania odpadových a splaškových vôd
z celého územia a zabezpečenie kompletnej projektovej
dokumentácie. Výstavba kanalizácie je finančne veľmi
náročná a ani jedna obec ju nedokáže zabezpečiť a zrealizovať z vlastných finančných zdrojov.

HOSPODÁRENIE OBCE
V roku 2017 sa tak ako aj v roku 2016 a 2015 splácal
úver. Zostatok úveru k 31.12.2017 je 66.153 €. Splátka
úveru v roku 2017 bola 12.096 € a splátka úroku 2.930 €.
Stav účtov obce k 31.12.2017
Bežné účty = 42.498 €
Pokladňa = 359 €
Rezervný fond = 108.949 €
celkové hospodárenie obce k 31.12.2017
- prebytok vo výške 42.160,- €
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KULTÚRNE PODUJATIA
V NAŠEJ OBCI V ROKU 2017
30. apríl – stavanie mája

14. máj – deň matiek

1. júl – záver školského roka, deň detí
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26. október – deň úcty k starším

5. december – Mikuláš

17. december – kultúrne Vianoce

31. december – silvestrovský punč, ohňostroj, lampióny šťastia
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Základná škola, Ludanická 10, Chrabrany
Vážení rodičia, milé deti,
výchova dieťaťa je veľmi dôležitá súčasť Vášho života.
Mohli by sme povedať, že po narodení dieťaťa sa takmer
všetko točí okolo neho. K tomu, aby z Vášho dieťaťa vyrástol mladý, silný, slušne vychovaný a vzdelaný človek,
prispieva vo veľkej miere škola.
Už Mária Terézia vedela, že vzdelanie je dôležitou
súčasťou života . Ovládala jazyk nemecký, španielsky,
taliansky, francúzsky a latinský. Obľúbila si matematiku,
venovala sa spevu, hudbe i tancu. V roku 1774 vydala
Všeobecný školský poriadok. V každej dedine sa mala
založiť škola a deti sa mali naučiť čítať, písať a počítať,
čím položila základy všeobecnej gramotnosti.
Základná škola /pôvodne rímskokatolícka/ v obci
Chrabrany funguje od roku 1869. V súčasnosti patrí medzi tie malé, ale svoje poslanie a úlohu si plní dobre. Poskytuje vzdelanie na primárnej úrovni, teda v prvom až
štvrtom ročníku ZŠ. Školský vzdelávací program, ktorý
má názov ŠKOLA PRE ŽIVOT, plne vystihuje potrebu
vzdelávania - učiť sa a naučiť sa všetko to, čo je pre život potrebné. V prvom ročníku sa deti naučia čítať, písať,
počítať, hravou formou vniknú do tajov anglického jazyka, pravidelne cvičia, spievajú, kreslia. Vo vyšších ročníkoch pribúdajú predmety ako vlastiveda, prírodoveda, či
informatika. V škole pravidelne pracujú záujmové útvary,
deti sa zúčastňujú rôznych súťaží, exkurzií, výletov, plaveckých výcvikov i škôl v prírode. Nacvičujú programy,

ktorými potom prekvapia svojich blízkych a kamarátov.
Máme školu síce malú, ale dobre technicky vybavenú.
Škola disponuje počítačmi, v každej triede je interaktívna tabuľa. Pracuje i školský klub detí, ktorý je denne
v prevádzke do 16.00 hod. O hladné brušká sa stará
pani kuchárka v školskej jedálni.
To, čo nám chýba, je telocvičňa, ale i na tom pracujeme. Momentálne využívame triedu, ktorú sme premenili
na cvičebňu v rámci možností školy. V budúcnosti plánujeme zlepšiť materiálno – technické vybavenie tejto
miestnosti a získať tak kvalitné priestory pre výučbu telesnej a športovej výchovy žiakov našej školy. Chceme
tak nadviazať na minulý školský rok, kedy sa nám podarilo zrekonštruovať priestory tried, zmodernizovať počítačovú učebňu, vytvoriť knižnicu a herňu. Teší nás aj
dar pána veľvyslanca Taiwanu – ping-pongový stôl, ktorý
deti využívajú takmer každý deň. Za tieto zmeny patrí
vďaka tiež obci a pani starostke.
Milí rodičia, nielen veľké školy vedia poskytnúť vzdelanie na takej úrovni, aby sa z jej absolventov stali úspešní
a spokojní ľudia. Absolventmi našej málotriednej školy
sú mnohí známi lekári, právnici, inžinieri, športovci, podnikatelia či osobnosti spoločenského i politického života.
Prosím, neváhajte, a rozhodnite sa správne. Naša škola
Vám vždy vyjde v ústrety a pomôže pri plnení povinnej
školskej dochádzky Vašich detí.
				
Tešíme sa na Vás!

Pedagógovia a zamestnanci ZŠ Chrabrany
Riaditeľstvo Základnej školy, Ludanická 10, Chrabrany
oznamuje rodičom, že ZÁPIS do 1.ročníka základnej
školy sa uskutoční dňa 4. apríla 2018 od 13.00 hod.
do 17.00 hod. v priestoroch I. triedy ZŠ.
Prineste si so sebou svoj platný občiansky preukaz
a rodný list dieťaťa.
bližšie informácie získate:
riaditeľstvo ZŠ Chrabrany • 038 / 531 30 62 • skola@zschrabrany.edu.sk
Vážení rodičia,
jedným z významných období v živote dieťaťa, je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do
obdobia „povinností“. Je to záťaž nielen pre samotné dieťa, ale i pre rodičov. Preto Vám chceme pár užitočnými
informáciami a radami pomôcť pri správnom rozhodovaní ešte skôr, ako svoje dieťa do školy zapíšete.
Najznámejším a hlavným kritériom pre zápis dieťaťa
do 1.ročníka ZŠ je vek dieťaťa. Stanovená veková hranica – šesť rokov - má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok pred začiatkom školského roka, je schopná bez väčších problémov
školskú dochádzku zvládnuť a prijať novú úlohu školáka.
Povinnosťou rodiča zo zákona je zapísať do školy dieťa,
ktoré ku dňu 31.8.2018 dovŕši vek 6 rokov. Zapísať dieťa
do školy musí i ten rodič, ktorý uvažuje o odklade školskej dochádzky.
Postup pri zápise dieťaťa do školy:
• zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zvere-

•
•
•

•
•
•

né do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa
na zápis do školy, zvyčajne v školskom obvode, do ktorého spadá
rodič alebo zákonný zástupca si so sebou prinesie svoj
občiansky preukaz a rodný list dieťaťa
do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dosiahne vek
6 rokov a školskú zrelosť
ak si rodič nie je istý zrelosťou svojho dieťaťa, môže
navštíviť špeciálno – pedagogickú /psychologickú/ poradňu a obrátiť sa na odborníkov, ktorí mu s jeho problémom poradia
miesto a termín zápisu do Základnej školy, Ludanická 10, Chrabrany je 4.4.2018 od 13.00 do 17.00 hod.
v budove ZŠ
pri zápise je potrebné vybrať si, či bude dieťa navštevovať Náboženskú výchovu alebo Etickú výchovu
objednať si pri zápise do školy zošity do 1.ročníka.

Mgr. Tatiana Gogová
riaditeľka školy
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA 2017
NAJSTARŠÍ OBČANIA OBCE NAR. 1929
Emil Smatana
Jozef Šípoš
Alžbeta Rybanská
Jozef Vaňo

Elli Saková
Marek Goga
Ema Tešíková
Timotej Ševčík

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
František Kotešovský 64 rokov
Jarmila Dubná 73 rokov
Eleonóra Paulovičová 77 rokov
Anna Struhárová 92 rokov
Emília Matejová 90 rokov
Ján Vaňo 74 rokov
Otília Labudová 87 rokov
Adela Gogová 92 rokov

JUBILANTI
70 rokov
Dušan Jakubčiak
Eva Jakubčiaková
Vladimír Gerhát
Darina Gerhátová
Pavel Košecký
Stanislav Vaňo
Gabriela Šišková

NARODENÉ DETI

80 rokov
Július Goga
Jozef Mrižo
Milan Šípoš
Vít Goga
Emília Šípošová
Helena Vaňová

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE K 31.12.2017
Počet obyvateľov: 400 mužov 395 žien 795 spolu
z toho
do 18 rokov 127
nad 18 rokov 668
z toho
nad 62 rokov 182

OBECNÝ ÚRAD CHRABRANY
Zberný dvor:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Starostka obce: Ing. Jana Šupová
Zamestnanci:
Ing. Martina Pavlovičová
		
Katarína Bencová
Poslanci:
Ing. Milan Šípoš – zástupca
		
Jozef Daňo
		
Mgr. Rastislav Goga
		
Peter Kopecký
		
Ernest Kotešovský
		
Mária Matejová
		
Radoslav Rybánsky
					
Úradné hodiny:
Pondelok
7,00 - 12,00
13,00 - 15,30
Utorok
nestránkový
Streda
7,00 - 12,00
13,00 - 15,30
Štvrtok
nestránkový
Piatok
7,00 – 12,00

zatvorené
zatvorené
15,00 – 17,00
zatvorené
15,00 – 17,00
10,00 – 16,00

Cvičenie v kultúrnom dome:
TABATA
pondelok, streda, štvrtok 19,10 hod. – 20,10 hod.
vstupné 1,50 €
PILATES
utorok, štvrtok 17,45 – 18,45 hod.
vstupné 1,00 €

Kontakt: 038 / 531 30 56 • 0918 377 014
chrabranyoblub@topolcany.net
www.obecchrabrany.sk
vydavateľ: OcÚ Chrabrany, Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany • zostavila, texty a foto: Ing. Jana Šupová
dátum vydania: 3/2018 • grafická úprava a tlač: ©www.tristanpress.sk
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