
 

Číslo 1  rok 2016 šiesty ročník 
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch 

SLOVO NA ÚVOD 

Blížia sa vianočné sviatky a tým aj koniec roka 2016 a

určite si viacerí z Vás budú klásť otázku, aký skutočne 

tento rok bol. V minulom čísle sme si želali, aby rok 

2016 bol pre každého z nás najmä pozitívny, plný 

dobrých udalostí a správ, práce, úspechov a radostí. 

Verím, že mnohým sa takto i splnil a zo srdca im to 

prajem. Tak aký bol rok 2016 pre našu obec Veľké 

Chlievany – rok 740. výročia prvej písomnej zmienky 

o obci Veľké Chlievany?  O investičných akciách,

kultúrnych podujatiach, ale ja získaných finančných 

prostriedkoch vo forme dotácií si už prečítate v ďalšom 

vydaní našich novín.  Obecná kronikárka Helena 

Gerbelová 

BETLEHEMSKE SVETLO 

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho 

v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na 

sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje 

poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej 

predzvesti Vianoc. Na štedrý deň v minulom roku bolo 

prinesené do našej obce na obecný úrad z Bánoviec nad 

Bebravou rodinou Gerbelovou, ktorá takto umožnila 

obyvateľom našej obce preniesť si ho do svojich domovov. 

Nebude tomu inak ani tento rok a to 24. 12. 2016 od 

13:00 do 13:30 hodiny na obecnom úrade. 

Krásne prežitie vianočných 

sviatkov, veľa zdravia a rodinnej 

pohody želá redakcia a obecné 

zastupiteľstvo so starostkou.

NOVOROČNÝ KONCERT 
Festival Malá vianočná hudba oslávil svoje 

piate narodeniny. Pre hlasovú indispozíciu 

speváka sa trochu upravil program, ale aj 

tak to bol krásny zážitok. Hneď na úvod nás 

čakalo prekvapenie – organizátori koncertu 

si pozvali hosťa.  Bol ním pán Silvester 

Lavrík, dramatik, režisér, prozaik a pedagóg, 

toho času pôsobí na  základnej umeleckej 

škole v Bánovciach nad Bebravou. Ako prvá 

zaznela svetoznáma skladba Vodná hudba 

od Georga Friedricha Händla. Po Árii 

cherubína z Figara od Mozarta Silvester 

Lavrík čítal poviedku z vlastnej knihy Zlodeji. 

Viac na strane 2. 

Pozývame Vás 31. decembra 2016 do kultúrneho domu na Batôžkový 

Silvester od 20:30 hod. Viac sa dočítate na strane dva. 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY 

Piateho marca mali možnosť naši občania vyjadriť svoj názor na 

politické dianie v našom štáte svojou účasťou na voľbách. Z 383 

zapísaných voličov hlasovalo 254, čo je 66,3%. Celkom slušná 

volebná účasť. Z dvadsiatich troch politických strán dostalo hlasy 

voličov trinásť strán. Najviac hlasov získali strany SMER – Sociálna 

demokracia, Slovenská národná strana a Sloboda a solidarita. 

(spracované podľa záznamu do obecnej kroniky) 
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PREDSTAVUJEME VÁM 

V našej obci vyrastá nová hokejová posila. Kto to je? Predstaví sa Vám sám: 

„Volám sa Rudolf Slošarik. Bývam vo Veľkých Chlievanoch a 

chodím do ôsmeho ročníka základnej školy. Navštevujem ZŠ 

Radovana Kaufmana v Partizánskom, so zameraním na 

hádzanú a ľadový hokej. Hrávam za hokejový klub Iskra 

Partizánske, ktorý súťaží v najvyššej lige starších žiakov na 

Slovensku. Za Partizánske hrávam od svojich desiatich rokov. 

Hokej som začal hrať už ako osemročný v Bánovciach nad 

Bebravou, ako hráč. Po svojej prvej hokejovej sezóne som sa 

stal brankárom. S hokejom by som chcel pokračovať aj 

v budúcnosti, ak to bude možné. A moje doterajšie úspechy? 

Prvé miesto na turnaji v Trenčianskych Tepliciach, vo Zvolene a v Lučenci najlepší 

brankár na turnaji v Leviciach. Na medzinárodnom turnaji WTT v Telči (ČR) som bol 

vyhlásený za najlepšieho hráča.“ My mu držíme palce a tešíme sa z jeho úspechov.

BATÔŽKOVÝ SILVESTER 

Posledný deň v roku sa v kultúrnom dome opäť zišli tí, ktorí sa  chceli spoločne rozlúčiť 

so starým rokom a privítať nový rok.  Stretli sa tu takí, ktorí nechýbali ani jeden rok, ale 

prišli aj noví ľudia. Dokonca prišli aj hostia zo zahraničia. V tento posledný deň v roku 

2015 tu boli so svojimi rodičmi aj deti, ktoré si užili pohodlie  v neformálnej atmosfére. 

Aby mohli byť o polnoci čulé, našli si aj miesto na oddych. Väčšina sa rozhodla, že prídu 

aj o rok. Polnočný ohňostroj sa vyrovnal ohňostrojom vo veľkých mestách. A nielen ten 

pri kultúrnom dome – po celej obci vybuchovali svetelné fontány, aby privítali rok 

2016. – GM – 

NOVOROČNÝ KONCERT 

Pokračovanie  Po Kánone od Johanna Pachelbela, 

Dvořákovej Humoreske  a ďalšej Mozartovej 

skladbe Mitridate, bolo opäť čítanie z diela S. 

Lavríka. Autor prečítal zo svojho románu Zu 

úryvok o perníkovom betleheme. V závere 

koncertu zazneli dve kompozície – Bach v Írsku, 

kde skladateľka Maria Millar prepojila Bachové 

skladby na tanečný írsky spôsob. Výsledok je 

naozaj veľmi pekný. Napokon  zaznelo pásmo 

tradičných slovenských kolied – Keď Mária, 

Vstávajte pastieri, Dnešný deň sa radujme. A tú 

najznámejšiu – Tichú noc – si zaspievali všetci 

spoločne. Hoci 2. januára  bol v kostole chlad, 

účinkujúci i diváci odchádzali z koncertu 

s krásnym hrejivým pocitom, s pocitom, že opäť 

prežili niečo pekné. V roku 2017 sa 3. januára  

tešíme na ďalší, už šiesty ročník novoročného 

koncertu v našom kostole. – GM – 

SPOLOČENSKÁ 

KRONIKA 

JUBILANTI 

80 ROKOV 
Ľudmila Bátorová 
Kristína Geletová 
Jolana Matejovičová 
Alžbeta Rácová 
Štefan Guniš 
Jozef Flóro 

75 ROKOV 

Ľudmila Gunišová  
Eva Kováčiková 
Edita Brenkusová
Alfonz Brenkus 

70 ROKOV 
Mária Gunišová 
Zita Kováčiková 
Ján Bulák 
Peter Geleta 

60 ROKOV 
Jarmila Zajacová 
Mária Záhumenská 
Alena Magdolenová 
Juraj Kováčik 
Július Janega 

50 ROKOV 
Iveta Demčáková 
Ľubica Flórová 
Oľga Grežďová
Janka Rodinová 
Anna Michaleová 
Jana Raganová 
Ignác Baco 
Miroslav Škorvaga 
Roman Grežďo 

BLAHOŽELÁME! 

NARODILI SA 

V ROKU 2016 
Emma Králiková 

Alex Matava 

Matúš Huraj 

Tadeáš Laššo 

ROZLÚČILI SME 

SA V ROKU 2016 

Emil Janega (61) 

Anton Kocúr (85) 

Alžbeta Bobušová (72) 

Anton Guniš (83) 

Spomíname s láskou 



NÁMESTIE 

Už sme si zvykli na to, že naše námestie 

počas roka mení svoj vzhľad. Okrem 

rastlín, ktoré tu boli vysadené, a ktoré

nám krásne rozkvitajú a rozrastajú sa, 

námestie zdobieva aj dekorácia 

symbolizujúca tradície. Veľkonočný zajko 

s obrovskou 

kraslicou 

a košíkom,

 je už náš 

známy 

a v tomto 

roku, aby 

nebol sám, k nemu pribudla zajačica, ktorú 

v rámci tvorivých dielní vyrobili Beata 

Jakalová, Ľubka Gunišová a Ľubka Flórová, 

Michal Kováčik a dedko Elišky Slošarikovej 
- Rudolf Slošarik.

Aj v decembri minulého roku pribudla

nová výzdoba. Množstvo áut z okolia sa 

zastavovalo na našom námestí. Ľudia 

z nich vystupovali s fotoaparátmi  

a mobilmi, aby mohli fotiť. Chcete 

vedieť, čo tak zaujalo ľudí z blízka 

i zďaleka? Bol to prekrásny betlehem, 

ktorý vystriedal adventný veniec. 

Cez deň vyzeral veľmi pekne, ale 

v noci priam magicky priťahoval 

pohľady každého okoloidúceho 

človeka. Toto krásne dielko 

zmajstroval Miško Kováčik 

a Marián Rodina. Aby bol 

osvetlený každú noc, o to sa staral Jozef 

Flóro, ktorý denne dobíjal autobatériu 

na osvetlenie betlehema. Kruh sa 

uzaviera, rok sa s rokom stretá a je tu 

opäť krásny adventný veniec na našom 

námestí a tešíme sa na Betlehém. -  GM  

OSLAVY 740. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI VEĽKÉ CHLIEVANY 
Po oslavách výročia narodenia významného rodáka Juraja Palkoviča, si naša obec pripomenula ďalšie významné výročie. 

Tento krát je jubilantkou naša obec - v roku 2016 uplynulo 740 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci v úradnej 

listine. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1276 z čias vlády Matúša Čáka. Pri tejto príležitosti sa 

konalo v našej obci viacero akcií.

MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI

Sobota 3. septembra 2016 bola pre našu obec významným 

dňom. Po troch rokoch opäť naša obec usporiadala 

mikroregionálne kultúrne slávnosti. Bol to v poradí trinásty 

ročník. Tieto kultúrne slávnosti  Združenia obcí Bánovecko 

bývajú každý rok v inej obci. A tých je spolu 16. Keďže tento 

rok oslavuje naša obec aj prvú písomnú zmienku o Veľkých 

Chlievanoch – zároveň sme oslávili aj toto 740. výročie 

obce. Celé slávnosti sa konali v športovom areáli. Na ihrisku 

bol od rána čulý ruch. Už od pol desiatej súťažili mladí 

hasiči. Zúčastnilo sa 26 družstiev chlapcov a dievčat. Na 

poludnie zaznela slovenská hymna, ktorú zaspievala Bc. 

Natália Flórová Dis Art. Po nej pán farár Mgr. Stanislav 
Štefánik slávnostne posvätil hasičské vozidlo IVECO Daily. 

Všetci prítomní sa pomodlili modlitbu Otčenáš a poprosili 

pána Boha, aby hasiči vždy šťastlivo zachraňovali životy a 

majetok. Potom nastúpilo 46 družstiev dospelých hasičov  

(ženy 14, muži 27, veteráni 5) a súťažili o Pohár veliteľa 

DHZ. Táto súťaž trvala až do večera. Jej záver patril tradičnej 

tombole, v ktorej bolo množstvo hodnotných cien vďaka 
sponzorom - Milsy a.s., Bancestav s.r.o., SHR Ľuboš Kráľ a iní.                                      

Na druhej strane športového areálu, za kabínami, bolo 
postavené pódium, kde prebiehal kultúrny program.                  
O 15:00 vystúpili s príhovormi starostka  Bc. Zuzana Flórová, 

predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a Ing.  Igor Súkeník – 

podpredseda Združenia obcí Bánovecko. Potom predseda 

TSK     slávnostne odovzdal starostke a podpredsedovi 

Mikroregiónu Bánovecko šek na podporu podujatia 2000 €. 

Nasledovalo ocenenie dvoch občanov našej obce – Zuzany 

Peknej (č.183) a Jozefa Pokusa (č. 157), ktorí svojim 

nezištným správaním zachránili život Martinovi Ďurčovi (č. 

187). Po týchto príhovoroch sa  dostali na scénu heligonkári, 
tanečné skupiny, country skupina a spevácka skupina z 

nášho Senior klubu. Prišli si na svoje aj rodiny s deťmi, pre 

ktoré bol zabezpečený zábavný park – kolotoče, skákací 

hrad, maľovanie na tvár, cukrová vata a iné. Kultúrny 

program zavŕšila tanečná zábava so skupinou Amadeo až do 

bieleho rána. Na slávnosti sa zúčastnili aj starostovia z 

okolitých obcí, Bánovská televízia, redaktori z Bánovských 

novín a redaktorky z Televízie Centrál Nitra. Na ihrisku bol 

bufet, kde hasiči a ochotní dobrovoľníci z obce predávali 

guláš a rôzne špeciality. Počas akcie si návštevníci mohli 

vybrať z kultúrneho, ale aj športového vyžitia. Helena 

Gerbelová, kronikárka obce 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 

Druhá januárová sobota – 

9. januára 2016 – patrila

ďalšiemu ročníku Mariášového 

turnaja, ktorý organizujú 

mariášoví nadšenci z Veľkých 

Chlievan. Z priestorových 

dôvodov sa tento turnaj konal v 

penzióne Dvorec. Zišlo sa tu 60 

účastníkov z okresov Bánovce 

nad Bebravou, Topoľčany, 

Partizánske, Trenčín a Martin. 

Domáce farby reprezentovali P. 

Guniš, M. Jakal a L. Hanko ml. 

Ceny pre víťazov venovali Moto 

Miro, pohostinstvo Absinth a

pán Filo. Víťazné vavríny si 

odniesol hráč z Trenčína. – GM – 



STRETNUTIE RODÁKOV 

Stretnutie rodákov bolo zavŕšením osláv 740. výročia prvej 

písomnej zmienky o našej obci. Jeho súčasťou bolo aj 

uvedenie monografie Veľké Chlievany 1276 – 

2016 do života. Tradičné októbrové stretnutie 

„dôchodcov“ bolo preložené. Takže 17. 

novembra sa v kultúrnom dome udial krst knihy, 

stretnutie občanov a rodákov a stretnutie 

dôchodcov, pri príležitosti mesiaca úcty k 

starším.  Podujatie sa začalo slávnostnou svätou 

omšou v rímskokatolíckom kostole svätej 

Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebrovali pán farár 

Stanislav Štefánik a náš rodák Ľubomír Guniš, ktorý je už 

na dôchodku. Po bohoslužbe sa oslava presunula do 

kultúrneho domu, kde vyhrávala cimbalová muzika 

a rozvoniaval dobrý guláš. To, že cimbalová muzika hrala 

ako prvá, nebola náhoda. Pani starostka ako správna 

patriotka týmto chcela prítomných upozorniť na nášho 

slávneho rodáka, primáša a skladateľa, Jožka Pihíka. 

V kultúrnom programe ďalej vystúpili heligonkárky sestry 

Bacmaňákové, zabávač 

a spevák Jozef Opatovský, 

skupina ONIMO z Čuklasoviec. 

Predstavila sa aj naša mládež 

s tancom na ľudovú pesničku 

Maryša pusu daj. Medzi 

jednotlivými vystúpeniami 

odzneli slávnostné príhovory 

pani starostky a hostí. Najočakávanejšou časťou programu 

bolo predstavenie monografie Veľké Chlievany 1276-2016. 

Jej vstup do života začal spevom hymny 

veľkochlievanských dôchodcov spolu s rodákmi. Autori 

knihy porozprávali o jednotlivých kapitolách tejto 

knihy, o problémoch, s ktorými sa stretli pri získavaní

podkladov. Odpovedali aj na zvedavé otázky 

prítomných. Poslankyne VÚC, Mária Hajšová a

Rudolfa Novotná, odovzdali pani starostke v mene 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslava Bašku šek na 2000 eur, ktorými prispel na 

vydanie tejto knihy. Zároveň uviedli túto monografiu 

do života – ako je moderné hovoriť, pokrstili knihu. Po 

vystúpení sestier Bacmaňákových prišli na rad naši 

jubilanti. Pani starostka a poslanci obecného zastupiteľstva 

blahoželali občanom, ktorí sa v tomto roku dožili 

významných jubileí. Boli to osemdesiatnici Jolana

Matejovičová, Ľudmila Bátorová, Štefan Guniš a Jozef

Flóro. Gratulácie a darčeky sa ušli aj sedemdesiatničkám 

Márii Gunišovej a Zitke Kováčikovej. Na začiatku osláv 

praskal kultúrny dom vo švíkoch, a nikto by nebol povedal, 

že si budú môcť oslávenci zatancovať sólo. Ale keď sa chce, 

všetko sa dá. Zopár šikovných ľudí behom pár minút 

vytvorilo dostatočný priestor na to, aby sa mohlo tancovať 

– a nielen oslávenci. Do tanca vyhrával Melenčiarom

Melenčár Jožko Opatovský. Postupne sa do rúk prítomných 

dostala monografia o našej 

obci. Všetci s očakávaním 

otvárali prvé strany. Na základe 

ich reakcií usudzujem, že neboli 

sklamaní. Mnohí s úžasom 

ukazovali knihu svojim 

susedom, keď sa spoznali na 

niektorej fotke, ktorá bola 

uverejnená v knihe. Mnohí z nich dokonca povyťahovali 

vlastné fotky, ktoré už tiež dosahovali dôchodcovský vek. 

Spomienkam nebolo konca kraja. 

Niektorí účastníci prišli do Veľkých 

Chlievan po veľmi, veľmi dlhej dobe 

a mali z toho veľkú radosť. Človek 

nikdy nezabúda na miesto, kde sa 

narodil, kde prežil svoje detstvo, či 

mladosť. Hostia sa postupne 

v neskorých večerných 

hodinách rozchádzali. Za 

všetkých rodákov sa pani 

starostke a ostatným 

organizátorom poďakovali Mária Švančarová a 

Mária Kromelová. Celé popoludnie a večer bolo 

postarané o občerstvenie – švédske stoly, víno, 

minerálka. Za to, že táto oslava prebehla úspešne 

môžeme ďakovať hlavnému sponzorovi tejto akcie Nadácii 

Slovenskej sporiteľne (prispeli sumou 1500€), starostke, 

poslancom OZ a osvedčeným kuchárkam Janke 

Kovačíkovej, Ľubke Gunišovej, Ľubke Flórovej, Beátke 

Jakalovej, ktoré aj 

s Michalom Kováčikom 

vyzdobili sálu. Polienko 

do ohňa priložila aj moja 

maličkosť - Mária 

Gunišová. Okrem iného 

som nafotila množstvo 

fotiek, o ktoré sa s Vami 

rada podelím, ak budete mať záujem. Stačí kontaktovať 

obecný úrad, ale priamo mňa (gunisova@gmail.com). 

Videá z tejto akcie nakrútila Ing. Eva Bačíková. – GM –  

Naši partneri  a sponzor:

mailto:gunisova@gmail.com


VYBERÁME ZO ZÁZNAMOV DO OBECNEJ KRONIKY 2016 

STAVANIE MÁJA A MAJÁLES – 30.4. 

Tak ako už pár rokov dozadu, tak i tento rok, jeden 

mesiac zdobil náš park vysoký máj. Tento rok to mali naši 

mládenci o niečo ľahšie.  

V piatok 29. apríla v 

poobedňajších hodinách, kde sa 

vzal, tu sa vzal, zrazu v parku 

máj ležal. Mládenci, ale aj 

ženáči prišli, aby o vršiak 

neprišli, do dvora schovali 

a v sobotu popoludní – 30. 

apríla –  kôry a bočných 

konárov zbavili. Dievčence vyobliekané v krojoch ho 

vyzdobili farebnými stužkami. Prv sa viazali stuhy z 

farebného krepového papiera, ale po prvom májovom 

daždi  boli všetky biele. A tak sme ich už dávnejšie 

zamenili za stužky, aby hral farbami  celý mesiac. Pri 

samotnom stavaní mája treba veľa chlapov, aby ho 

zabezpečili proti pádu. Všetko prebiehalo za spevu členov 

Senior klubu pod vedením Eulálie Pomikalovej. Z Parku 

Juraja Palkoviča sme sa všetci premiestnili pred kultúrny 

dom, kde bolo posedenie pri vínku a guláši. V neskorších 

hodinách posedenie pokračovalo v kultúrnom dome, kde 

bola až do rána májová veselica s country hudbou 

Dostavník.   Helena Gerbelová,  kronikárka obce 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 

V nedeľu 22. mája 2016 o 10:00 hod. bolo v našom 

kostole Prvé sväté prijímanie. Z celej farnosti prijalo túto 

sviatosť 18 detí. 

DEŇ MATIEK 

Ani tento rok sme 

nezabudli na naše 

mamičky a babičky 

a prichystali sme im v nedeľu 8. mája 2016 peknú oslavu 

ku Dňu matiek. Do tanca, ale aj na počúvanie, hrala 

hudobná skupina Duo s Máriou Baginovou. Zároveň 

v rámci projektu Aktívna staroba 2. ročník vystúpili 

dôchodcovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska vo Veľkých Chlievanoch – teda členovia Senior 

klubu – kde im bol slávnostne odovzdaný šek v sume 300 

€ na akordeón od predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku, ktorý 

v zastúpení odovzdala poslankyňa Ing. Mária Hajšová. 

Helena Gerbelová, kronikárka obce

VÝLET SENIOROV 

Naši dôchodcovia ZO JDS sa v rámci projektu Aktívna 

staroba 2. ročník zúčastnili v dňoch 15. až 16. júna 

dvojdňového poznávacieho zájazdu vlakom v Košiciach. 

Prezreli si tam aj výstavu pod názvom „Motýle exotických 

trópov“. Výletu sa zúčastnilo 29 ľudí, z toho z Veľkých 

Chlievan 9, z Timoradze 10, z Bánoviec a zo Dvorca 10. 

Helena Gerbelová, kronikárka obce 

NÁVŠTEVA TRIBEČSKEHO MÚZEA 

Členovia Senior klubu navštívili vo štvrtok 10. marca 2016 

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, ktoré sídli v budove 

bývalého kráľovského obvodného súdu. V súčasnom 

období múzeum vo svojom zbierkovom fonde eviduje cez 

80 tisíc predmetov z oblasti spoločenských a prírodných 

vied. Tribečské múzeum v rámci svojich prezentačných 

aktivít návštevníkom ponúka aj tematické výstavy. Jednu 

takúto aktuálnu výstavu  si členovia Senior klubu práve 

pred Veľkou nocou pozreli. Bola to výstava madeirových 

(zdobené vŕtaním) vajíčok Dezidera Kremmera pod 

názvom „Krehká krása“.  Helena Gerbelová, kronikárka 

obce 

EXKURZIA KRONIKÁROV 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo dňa 

3. júna 2016 jednodňovú exkurziu kronikárov a kultúrno-

osvetových pracovníkov. Zúčastnila som sa aj ja, 

kronikárka. Navštívili sme historické mesto Mikulov 

v Juhomoravskom kraji, ktoré nesie status mestskej 

pamiatkovej rezervácie a patrí k najatraktívnejším 

a najnavštevovanejším miestam Českej republiky. –HG- 

SÚŤAŽ SLOVENSKÁ KRONIKA 2016 

Hlavný organizátor a garant súťaže Národné osvetové 

centrum v spolupráci so Združením miest a obcí 

Slovenska, Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským 

národným múzeom v Martine a Slovenským národným 

archívom, vyhlásili tento rok už deviaty ročník 

celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2016. Do tejto 

súťaže som prihlásila obecnú kroniku, ručne som 

prepísala kronikársky záznam z roku 2013. Zároveň som 

doložila aj dokumentačný materiál. Výsledky súťaže boli 

zverejnené v novembri. Do súťaže bolo prihlásených 29 

kroník. Naša kronika súťažila v kategórii Kronika obce do 

1000 obyvateľov. Vyhodnotené bolo iba prvé miesto, 

a tak naša kronika bola medzi 28 zúčastnenými. Helena 

Gerbelová, kronikárka obce 



FAŠIANGY A POCHOVÁVANIE BASY 

Prvú februárovú sobotu – 6. februára 2016 

– patrili cesty našej dediny opäť

fašiangovému sprievodu. Všetci nadšenci 

a priaznivci masiek sa stretli v kultúrnom 

dome, odkiaľ o 13. hodine vyrazili na púť po 

našej obci. Fašiangová chasa sa zastavovala 

pri domoch s nádielkou vinšov, spevu 

a tanca. Vozík, na ktorom sa občas viezla aj 

harmonika, sa postupne napĺňal rôznymi podarúnkami od našich občanov. Tie 

sa potom zužitkovali na večernej veselici v kultúrnom dome, kde sa 

pochovávala basa.  

Skôr ako sa rozprúdila večerná zábava, patril kultúrny dom tým najmenším. 

Naše deťúrence v rôznych maskách – krojovaná tanečnica, myška, víla, kocúr 

v čižmách, spajdrmen – súťažili v rôznych disciplínach a mohli vyhrať krásne 

ceny. No mohli. Každý vyhral! Samozrejme, že nechýbal ani tanec. Tak dobre 

sa zabávali, že rodičia mali čo robiť, aby ich dostali domov.  

A potom to prišlo. Do kultúrneho domu 

vstúpil smútočný sprievod, ktorý odprevádzal 

na poslednej ceste našu milovanú basu. 

Rozlúčili sa s ňou naozaj krásne. Pospomínali 

na všetky huncútstva a lapajstvá, ktoré sa 

v našej dedine udiali, a pri ktorých naša basa 

samozrejme nesmela chýbať. Jáj boli to 

krásne zážitky. Ale všetko sa raz končí a tak je 

to aj s našou basou. Okrem „pána farára“, kostolníka, požiarnika, mladej chasy 

sa prišli s basou rozlúčiť aj Dežo s Araňou, ba priviedli si aj pomoc, sesternicu 

z Nemecka. A keď už bola basa tam, kde mala byť, začali sa všetci naposledy 

veseliť. Teda do Veľkej noci – potom už môžu zas. – GM –  

VETERNÁ SMRŠŤ 

V utorok 12. júla 2016, vo večerných hodinách, okolo 19:30 hod., nastal veľký, 

silný vietor, ktorý spôsobil na 

cintoríne kalamitu. Odlomený veľký 

konár stromu na starom cintoríne 

spadol na hroby a poškodil 6 

pomníkov. Nakoľko obec je poistená 

na takéto udalosti, škodu pozostalým 

nahradí poisťovňa. Okamžite 

zasahovali členovia DHZO Veľké 

Chlievany pod vedením veliteľa Bc. 

Andreja Mišáka. Neskôr im pomohli aj okoloidúci občania a pracovníci na 

aktivačných prácach. V nasledujúce dni k celkovej likvidácii spadnutých 

stromov prispeli Peter Ondrejka a Stanislav Košík.  

ZO ZÁPISNÍC ZASADNUTÍ OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 na obecný úrad bolo doručené

Rozhodnutie ministerstva

životného prostredia Slovenskej

republiky číslo 123/POD-ZD2-17/16

zo dňa 02.03.2016 o poskytnutí

podpory formou dotácie v rámci

Programu obnovy dediny – Zelená

dedina na projekt „Odborné

arboristické ošetrenie stromov

v areáli obecného cintorína“ vo

výške 4 715,80 eur. Toto ošetrenie

stromov bolo zrealizované –

ošetrené boli stromy smerom od

hlavnej, kde sa v projekte zameralo

na ošetrenie a zachovanie nášho

najstaršieho stromu

 Bola schválená dotácia na základe

rozhodnutia Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky číslo 52/2016

z 03.05.2016 na spracovanie

územnoplánovacej dokumentácie

obce v sume 6 300 eur – projekt sa

nepodarilo uskutočniť

 Bola uzavretá zmluva o dielo na

stavbu „Revitalizácia parku Juraja

Palkoviča s ohradou a osvetlením“

 Bola uzavretá zmluva o dielo na

zhotovenie stavby „Rekonštrukcia

a modernizácia domu smútku

s úpravou okolia“ – nezrealizované,

pretože výzvu zrušili

 Schválené Všeobecne záväzné

nariadenie obce Veľké Chlievany č.

1/2016 o nakladaní s komunálnymi

odpadmi a drobnými stavebnými

odpadmi na území Obce Veľké

Chlievany

o je zakázané ukladať bioodpad

zo záhrad a parkov do zberných

nádob na komunálny odpad

o obec zabezpečila kompostéry

na umožnenie obyvateľom ako

pôvodcom odpadu vlastné

kompostovanie biologicky

rozložiteľného odpadu



MŇAM FEST 

V poradí 7. ročník najväčšieho farmárskeho festivalu Mňam fest privítal 

v sobotu 17. septembra 2016 v Bánovciach nad Bebravou milovníkov 

gurmánskych špecialít a kulinárskeho umenia. Medzi stovkou stánkov 

a predajcov sa predstavila aj naša obec. Vo svojom stánku opäť ponúkali na 

predaj domáci slivkový lekvár, domáce cesnakové a oškvarkové pagáče, 

koláče, štrúdle, placky a lokše. Nechýbali samozrejme ani  hríbové melence. 

Tradičné dva kotle slivkové lekváru, ktoré každoročne uvaria seniorky na 

Mňam fest, už nestačia, pretože je veľmi dobrý a medzi ľuďmi obľúbený. 

A nielen lekvár. Rad na povestné lokše a zemiakové placky pána poslanca 

Jozefa Flóra a jeho manželky Ľubice nemal konca.  Aj napriek tomu, že tento 

rok od rána silno pršalo a obloha sa vyjasnila až v neskorých poobedňajších 

hodinách. Mňam festu sa zúčastnilo veľa ľudí z Bánoviec a širokého okolia.  

MDD – 5.6. 

Koniec mája a začiatok júna bol celkom 

slušne upršaný. Tento fakt nám, hasičom, 

robil vrásky na čele. Kedy urobiť oslavu dňa 

detí? To, že by nebola, neprichádzalo do 

úvahy. Ak si to majú deti užiť, nesmie pršať. 

Ale kedy to bude? Na predpovede v televízii ani na Aladina sa spoľahnúť nedá. 

Tak to treba risknúť. Tradičný termín – posledný májový piatok – bol 

presunutý na prvý júnový piatok 3.6. Ale aj ten sme nakoniec zmenili – na 

nedeľu 5. júna.  Ešte v sobotu večer to vyzeralo, že to nebol dobrý termín, 

a uvažovali sme o preložení, ale nakoniec sme do toho išli. A oplatilo sa. 

Počasie sa vydarilo. Na poludnie priviezli skákací hrad, ktorý, keďže bol 

nafukovací, postupne rástol. Po tretej hodine popoludní sa začali na ihrisku 

objavovať prvé deti. Postupne ich prišlo 64. Pri registrácii každé dieťa dostalo 

okrem sladkostí aj maľovanku s pastelkami od 

jedného z našich sponzorov, Stavebnej 

sporiteľne. K ich sviatku sme nachystali 

množstvo „súťažných“ disciplín – zhadzovanie 

kolkov hadicou, chytanie rybičiek, hádzanie do 

koša, tunel, trampolína. Najmenších po ihrisku 

sprevádzali naši maskoti kura, zajko, včielka 

a víla. Tí väčší si mohli vyskúšať aj hasičskú štafetu a dostať osvedčenie 

mladého hasiča. Najviac však priťahoval deti skákací hrad. Ale ani maľovanie 

na tvár sa nemuselo hanbiť – dvojitý rad dával jasne najavo, aký je oň záujem. 

Čakanie v rade si mohli spríjemniť cukrovou vatou. Kto medzitým vyhladol, 

mohol si opiecť špekačku. Poobedie spestrila aj ukážka zásahu našich hasičov.  

Nechýbala ani tradičná tombola, v ktorej každé dieťa získalo nejakú cenu. 

Ceny sme nakúpili, alebo získali od sponzorov. – GM –  

 

 V priebehu roka boli z Úradu práce

zamesnaní cez rôzne projekty Ing.
Eva Bačiková, Helena Gerbelová a
títo aktivační pracovníci: Marián

Galo, Juraj Panáček, Emil Budovič

( z Dvorca); Juraj Magdolen, Alena

Magdolenová, Lívia Racová, Mária

Chudá  (z Veľkých Chlievan).

Ing. Eva Bačíková pracovala na
projektoch, web. sídle, foto a video
kultúrno-spoločenských akcií a i.,

 Mária Chudá - sa starala o čistotu
priestorov na obecnom úrade a v
kultúrnom dome, o kuchyňu a riad,
inventúru, ako aj  o údržbu verejnej
zelene za KD pri sv. Floriánovi,

 Alena Magdolenová a Lívia Rácová

– zametali chodníky v obci,

separovali odpad, udržiavali 
smetné nádoby na cintoríne, pleli 

burinu a polievali kvety na námestí

a pred obecným úradom vedľa 
chodníka,  

 Helena Gerbelová – písala obecnú

kroniku od roku 1990 – 3 knihy,

starala sa o knižnicu.
 Juraj Magdolen, Juraj Panaček,

Emil Budovič, Marián Galo –

pomáhali v kabínach  pri
rekonštrukcii priestorov na
vytvorenie ubytovania v krízových
situáciách občanov, autobusovej
zastávky  pri parku, osadili tabuľu
na obecné oznamy pri pošte,
zbierali a triedili odpad, kosili
zeleň v obci, na cintoríne, ihrisku.
Okolo cintorína na jar spolu s
pánom farárom vyrezávali staré
stromy a kríky, kde aj s Alenou
Magdolénovou a Líviou Rácovou
urobili veľký kus práce.

 

                                                        

 Všetci boli nápomocní pri rôznych

obecných akciách.

KUCHYNKA NA OBECNOM ÚRADDE 

Na obecnom úrade bola vedľa zasadačky zriadená kuchynka. Zamestnanci 

obecného úradu si tak môžu v studených dňoch uvariť teplý čaj, starostka 

môže ponúknuť svoju návštevu dobrou kávičkou. Ale – a to je to 

najdôležitejšie – táto skutočnosť umožňuje využívať zasadačku obecného 

úradu na malé rodinné, či priateľské oslavy. Takto sa nám rozšírili 

spoločenské priestory našej obce. 



HASIČI 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Veľké Chlievany bol 

v tomto roku v rámci celoplošného rozdelenia síl 

a prostriedkov zaradený do kategórie B. To 

znamená, že jeho členovia sú dostatočne pripravení 

a vybavení, aby mohli pomáhať pri zásahoch 

Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej 

republiky, alebo aj sami. Svojou 

celoročnou  činnosťou dokázali, že 

pripravení naozaj sú. Absolvovali 

množstvo školení. Základnú prípravu 

v marci absolvovali ďalší piati členovia, 

obsluhovať rádiostanicu sa na školení 

v apríli naučili šiesti členovia nášho zboru.   

Tieto vedomosti využili 22. októbra na 

okresnom taktickom cvičení požiaru lesa v Krásnej 

Vsi v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom 

Slovenskej republiky. Šiesti členovia nášho DHZO 

robili diaľkovú dopravu vody, pri ktorej museli 

komunikovať cez 

vysielačky. V apríli sa 

zúčastnili školenia 

Obsluha motorovej 

reťazovej píly. Túto 

zručnosť využili 

v mesiaci júl, keď po 

veternej smršti odstraňovali spadnuté stromy na 

našom cintoríne. Pomáhali s odstraňovaním škôd po 

veternej smršti v Bánovciach nad Bebravou. 

Dokonca o tom

vysielala aj televízia 

JOJ, kde bolo 

vyzdvihnuté, že taká 

malá obec je 

schopná pomáhať.  

V rámci odbornej 

prípravy sa 21. mája zúčastnili taktického cvičenia 

s dobrovoľným hasičským zborom mesta Bánovce 

nad Bebravou, kde bola simulovaná dopravná 

nehoda s následným požiarom. Školenia strojníkov 

a obsluhy elektrocentrály sa v septembri, 

dvadsiateho štvrtého,  zúčastnili traja členovia DHZ. 

V ten istý deň sa zúčastnili aj na cvičení na vodnej 

nádrži Prusy, kde si v spolupráci s OR HaZZ SR 

nacvičili záchranu topiaceho sa a rozkladanie 

protipovodňových bariér.  

23. júna boli krajským operačným strediskom

privolaní na technický zásah do obce Dvorec, kde 

bol vytečený hydraulický olej. S hasičským autom 

Iveco Daily zasahovala šesťčlenná posádka. Po 

zásahu vo Dvorci sa opäť na pokyn krajského 

operačného strediska presunuli na zásah do mesta 

Bánovce nad Bebravou, ktorý trval štyri hodiny. 

V rámci kondičnej prípravy sa zúčastňujú na rôznych 

hasičských súťažiach a previerkach pripravenosti. Aj 

oni sami organizujú súťaže – 

nočnú o putovný pohár 

starostky obce a dennú 

o putovný pohár veliteľa DHZO.

Súťaž Železný hasič, ktorú 

organizujú v spolupráci s DHZ 

Bánovce nad Bebravou, má už 

svoje miesto v celoslovenských 

súťažiach. Dôkazom toho bola aj tá tohtoročná, 8. 

mája, kde súťažilo 37 mužov a 16 žien z celého 

Slovenska. Zahanbiť sa nedali ani naši hasiči 

a postavili sa na štartovnú čiaru. Ivka 

Kováčiková – Šúňová skončila na druhom 

mieste, Katarína Pristačová na štvrtom 

mieste, Andrej Mišák, náš veliteľ,  na šiestom 

mieste, Peter Šedivý na 13. mieste. Stanko 

a Patrik Bulákoví sa umiestnili za dvadsiatou 

priečkou.  

Pri organizovaní súťaží hasičom pomáhali aj ochotní 

ľudia z dediny, ktorým touto cestou úprimne ďakujú 

– Janke Kováčikovej, Ľubke Gunišovej, Ľubke

Flórovej, manželom Slošarikovým a Ďurmekovým. 

Členovia DHZO našu obec reprezentovali aj na 

Hasičských dňoch v Martine, kde sa s vozidlom 

Iveco Daily zúčastnili slávnostného sprievodu. 

Venujú sa aj mládeži – chlapci „plameňáci“ nás 

reprezentovali na jarnom aj 

jesennom preteku mladých 

hasičov. Na jesennom 

preteku (15.10.) v obci  Šišov 

skončili na druhom mieste.  

Popri všetkých týchto 

činnostiach pomáhajú pri 

rôznych spoločenských 

udalostiach v obci – fašiangy, Mňam fest, slávnosti 

mikroregiónu, stretnutie rodákov, stavanie mája a 

iné. 



DRŽKOVSKÁ DRŽKA 

Ako by to bolo, keby na držkovskej držke chýbali 

Melenčiari. Naše veľkochlievanské držky – pardón 

kuchárky  - sa LEN TAK vybrali do Veľkých Držkoviec 

na ďalší ročník súťaže vo varení 

držiek. Prečo LEN TAK? Každý 

rok malo naše súťažné družstvo 

nejaké pomenovanie - 

veľkochlievanské slamienky, 

makovice a podobne. Tento rok 

ale išli LEN TAK bez špeciálneho 

názvu. Minulý rok uvarili najlepšiu držkovú polievku, 

podarilo sa im to aj tento rok? Nepotvrdili síce 

prvenstvo vo varení držkovej, ale získali druhé 

miesto za gastronómiu. To znamená, že náš stánok 

bol krásne vyzdobený, hostí tu vítala dobrá nálada 

a harmonika Eulálie Pomikalovej, koláče od našich 

kuchárok a vynikajúce zemiakové placky od Jožka 

Flóra. A kto všetko sa zaslúžil o šírenie dobrého 

mena našej obce? 

Kuchárky Janka 

Kováčiková, Ľubka 

Gunišová, Ľubka 

Flórová s manželom 

Jožkom, Zuzka 

Flórová (starostka) 

a ich pomocníci – Ferko Flóro a  Martin Flóro. Už si 

nespomínate kedy to bolo? Poviem Vám to úplne 

presne – v sobotu 20. augusta. 

ČINNOSŤ ZO JEDNOTY DÔCHODCOV 

SLOVENSKA VO VEĽKÝCH CHLIEVANOCH 

V priebehu roka 2016 sa členovia našej ZO zúčastnili 

alebo spolupracovali na mnohých akciách. Bolo to 

varenie slivkového lekváru na Mňamfest, pečenie štrúdle 

a pagáčov na rôzne spoločenské akcie v našej obci 

(Mňamfest, stretnutie rodákov, slávnosti Mikroregiónu 

Bánovecko). Našu spoločenskú činnosť sme si spestrili 

opekačkou, zúčastnili sme sa na celookresnom stretnutí 

pod názvom „SAMI SEBE“ v kultúrnom dome v Uhrovci – 

z našej základnej organizácie bolo 7 členov. Spolu 

s Obecným úradom sme zorganizovali výlet do Košíc. 

Akcia bola zameraná na celosvetovú výstavu motýľov. 

Podstatná časť našich akcií bola zameraná na spevy a to 

Deň matiek, Slávnosti združenia obcí Bánovecko, 

Stretnutie rodákov,k 740. výročiu prvej písomnej zmienky 

o obci. Okrem týchto akcií sme 14. októbra 2016

vystupovali v kultúrnom dome v Uhrovci  na konferencii 

„Líderka roka“ pod názvom „Ženy do voza aj do koča“. Za 

toto vystúpenie sme od Vidieckeho parlamentu na 

Slovensku dostali ďakovný list za aktívnu spoluprácu. 

Svojou činnosťou sme úspešne naplnili projekt Aktívna 

staroba 2. ročník, v ktorom sme boli podporení 

Trenčianskym samosprávnym krajom dotáciou 

300 € na zakúpenie harmoniky pre náš spevácky 

zbor.     Ing. Ivan Guniš, predseda ZO JDS 

MIKULÁŠ 

Šiesty december je jedným z tých dní, ktoré 

deti veľmi netrpezlivo očakávajú. Inak tomu 

nie je ani v našej dedine. Už o 17. hodine sa 

rozsvietili svetlá v kultúrnom dome. Postupne začali 

prichádzať tie najnedočkavejšie deti. Aby sa 

nenudili, mohli si na plátne pozrieť kreslené 

rozprávky. Uprostred jednej z rozprávok zazvonil 

budík. Všetci boli prekvapení – budík, a teraz? 

A komu to vlastne zvoní? No predsa čertovi! Celú 

noc robil čertoviny, tak si cez deň schrupol. Ale 

nechcel zmeškať príchod Mikuláša, tak si natiahol 

budík. A naozaj, o malú chvíľu sa otvorili dvere 

a vošiel Mikuláš aj s anjelom. Niesol veľkééééé 

vrece. Čo v ňom len môže byť? Táto otázka sa 

zračila vo všetkých očiach. Boli to darčeky pre deti. 

Tie najmenšie dostali sladkú odmenu už len za to, že  

sa nebáli prísť k Mikulášovi. Predsa len taký starý 

ujo, s takou dlhou bradou, to nie je sranda. Väčšie 

deti si ale odmenu museli zaslúžiť. Nebojte sa, 

nemuseli robiť nič ťažké, iba spievať alebo recitovať 

básničku. Keď boli obdarované všetky deti, nastal 

čas na tanec. Deti, Mikuláš, anjel a dokonca aj čert 

sa veselo zvŕtali na parkete. Zaujímavé bolo, že sa 

nikto nebál čerta. Ba práve naopak, všade za ním 

chodilo veľa detí. Čert vie prečo? To bude asi tým, 

že naše deti sú dobré a preto sa čerta nemusia báť. 

Čertíci! 



OBNOVA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY 

Vo februári bola konečne 

nanovo osadená a zastrešená 

autobusová zastávka pri 

parku. Počkali sme si na to dva 

roky, ale už funguje. Za lexan 

ďakujeme sponzorovi Zenit 

SK, s.r.o. Prievidza-Koš. 

VIANOČNÝ KRAKOW 

Stalo sa už tradíciou, že v predvianočnom čase sa 

vyberú občania našej obce na návštevu do 

niektorého európskeho 

veľkomesta na vianočné 

trhy. Ale okrem toho 

navštevujú aj historické 

pamiatky. Tento rok 

sme sa vybrali do 

kráľovského mesta 

Krakov v Poľsku. Krakov 

bol  v minulosti hlavným a korunovačným mestom 

poľského kráľovstva. Na hradnom návrší Wawel sa 

okrem kráľovského zámku nachádza katedrála, 

múzeum Jána Pavla II., archeologické múzeum 

a ďalšie historické objekty. Z hradného návršia je 

prekrásny výhľad na staré, ale aj na nové mesto. 

Pretože návšteva celého hradného komplexu by 

trvala celý deň, a toľko času sme nemali, navštívili 

sme katedrálu a hrobky poľských kráľov. Potom sme 

sa presunuli na Hlavné námestie, kde v okolí 

Sukiennice, renesančnej trhovej haly, boli rozložené 

stánky vianočných trhov, kde sme spoznávali 

vianočné tradície poľskej kulinárskej kultúry. 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 

Tvorivé dielne s tvorbou vianočnej výzdoby 

neboli síce v tomto roku na začiatku adventu, ale 

aj tak sa tu vytvorilo množstvo krásnych 

vianočných dekorácií. Osemnásteho decembra 

v kultúrnom dome Beáta Jakalová a Michal 

Kováčik pripravili množstvo dekorácií 

a ozdôbok, ktoré mohli záujemcovia využiť na 

tvorbu vlastnej vianočnej dekorácie. Tí, 

ktorým sa príliš nedarilo s vlastným výtvorom, 

alebo sa im nechcelo tvoriť, mohli si kúpiť už hotové 

dekorácie, ktoré pripravil Michal Kováčik. V sále 

kultúrneho domu rozvoniaval punč, ktorého 

tradičnú aj detskú variantu pripravili Janka Rodinová 

a Anička  Kováčiková. Chrumkavé a voňavé vianočné 

oblátky piekla priamo v kultúrnom dome Ľubka 

Gunišová. Poprichádzali aj mamičky s deťmi, ktoré si 

tiež vyrábali vlastné dekorácie. S nadšením zdobili 

gule, zvončeky alebo svietniky. Keď toho mali dosť, 

mohli si pozrieť na pódiu kreslenú rozprávku. 

KNIŽNICA 

V dnešnej dobe svetom vládnu počítače, internet a mobily. Mládež, ale i tí skôr 

narodení veľmi málo čítajú knihy. Je to naozaj na zamyslenie, že si ľudia nevedia nájsť 

čas a prečítať si zaujímavú peknú knihu. V obci žije 484 obyvateľov. V tomto čase 

našu knižnicu navštevujú len piati čitatelia. Keď sa nad tým zamyslíme, je to žalostne 

málo. Mnohí občania uviedli, že prestali chodiť do knižnice preto, lebo knihy sú 

starého vydania, vojnové, komunistické, atď. – majú rôzne názory. Z tohto dôvodu 

sme zakúpili okolo sto nových kníh. Pre milovníkov kníh sme nachystali nové tituly – 

romány pre mládež a dospelých, rozprávky pre deti a encyklopédie. Zároveň nastala 

aj zmena otváracích hodín. Doposiaľ bývala knižnica otvorená každý utorok od 15:00 

do 17:00 hod. Od 1. mája 2016 si čitatelia môžu prísť knihy požičať aj vždy nepárnu

sobotu od 13:00 do 15:00 hod.  Helena Gerbelová – kronikárka 



A ZAS TEN ODPAD 

Je chvályhodné, že každý chce mať vo dvore a pred svojim domom pekne, ako v botanickej záhrade. Ale je smutné, že pred 

obecným úradom pravidelne počas víkendu rastie kopa odpadu. Ak ste nestihli termín separovaného „zberu“ v sobotu, 

alebo ste zabudli vyložiť separovaný odpad, ktorý zbierajú po obci „zamestnanci“ OcÚ, nedávajte odpad pri plot zberného 

dvora na obecnom úrade. Ak to už nevydrží do ďalšieho zberu, príďte s odpadom vtedy, keď na OcÚ niekto je, aby to mohol 

dať do zberného dvora, prípadne si dohodnite termín telefonicky (038/7602386). Je to naozaj otrasné, keď je to nahádzané 

pri plote zberného dvora. Nielen že je to vidieť z cesty, ale chodia okolo toho aj naše deti do školy. V najbližšom období 

nastanú opäť zmeny v zbere separovaného odpadu, o ktorých budete informovaní. – GM –  

OBECNÝ ÚRAD PLÁNUJE: 

- Pokračovať vo výmene povrchov chodníkov 

- Bezbariérový vchod na obecný úrad 

- Vodovod do kabín v športovom areáli 

- Výmenu strechy na budove garáže s tribúnou v športovom areáli, ktorá je v havarijnom stave, spolu s odkvapovým 

systémom s dotáciou 5000 € od Ministerstva financií SR 

- Návrh na spracovanie územno plánovacej dokumentácie obce 

- Projekt „Revitalizácia parku Juraja Palkoviča s ohradou a osvetlením“ - čaká sa na vyhodnotenie EU projektov 

MONOGRAFIA OBCE 

Výročie prvej písomnej zmienky o našej obci bolo vhodnou príležitosťou na vydanie monografie o našej obci. Táto 

monografia bola snom našej pani starostky, a ona tento sen snívala v realite. Po schválení poslancami obecného 

zastupiteľstva oslovila potencionálnych sponzorov, oslovila autorov monografií iných obcí a rozbehla realizáciu po schválení 

obecným zastupiteľstvom. Jej výsledkom bola krásna kniha o našej obci, ktorú ste už určite všetci videli. Každá domácnosť v 

našej obci dostala darček od Obce Veľké Chlievany v podobe tejto knihy. Určite si mnohí z Vás povedia, že tam mali byť iné 

fotky, že tam niečo chýba, načo dávali tento obrázok a podobne. Koľko hláv, toľko rôznych názorov. Určite sa ale všetci 

zhodneme na jednom – konečne majú Veľké Chlievany dôstojnú publikáciu. A ak v nej niečo chýba, nič nám nebráni, aby 

sme spomienky a fakty uverejnili v našich obecných novinách. Samozrejme, pokiaľ sa o ne s nami podelíte a dáte vedieť na 

obecný úrad. A kto vie? Možno vznikne ďalšia kniha. 

Ak chcete touto knihou, Veľké Chlievany 1276-2016, obdarovať svojich príbuzných alebo priateľov, môžete si ju kúpiť na

obecnom úrade za 14 EUR.

OTÁZKA OBČANOV 

Na obecný úrad sa obrátili občania s problémom vetiev stromov prevísajúcich do susedných pozemkov. Táto téma je stále 

aktuálna a trápi viacero našich spoluobčanov, preto uverejňujeme odpoveď: 

Aby nedochádzalo k sporom, bolo by rozumné a v súlade s dobrými mravmi, aby sa susedia dohodli medzi sebou navzájom, 

že vlastník pozemku, nad ktorým sú konáre, vyzve vlastníka stromu alebo naopak, vlastník stromu povolí vlastníkovi 

pozemku tieto odstrániť. 

Základným právnym rámcom v tejto oblasti je úprava susedských vzťahov podľa Občianskeho zákonníka. Podľa zákona sa 

vlastník veci, v tomto prípade stromu, musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo 

čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, 

prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, 

nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať 

vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. Prerastaním konárov nad mieru primeranú pomerom na pozemok suseda 

dochádza k rušeniu najmä tienením, vysávaním živín z pôdy, bránením výhľadu a podobne. Sused, do ktorého práva sa 

takýmito prevismi zasahuje, je oprávnený odstrániť prerastajúce konáre. Nesmie to však urobiť v nevhodnom ročnom 

období a nešetrným spôsobom. – GM – 



STRUČNÝ HISTORICKÝ PREHĽAD NAŠEJ OBCE 

 9. storočie – prvé osídlenie 

 1276 – prvá písomná zmienka

 15. storočie – kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 

 1685 – začiatok písania farskej matriky

 1763 – narodil sa Juraj Palkovič

 1766 – postavená prvá škola

 1890 – narodil sa Jozef Pihík

 1901 – narodil sa Cyril Marián Guniš

 1904 - prvá písomná zmienka o dobrovoľných
hasičoch v obci

 1914 - prestavba kostola a úprava jeho okolia

 1919 – narodil sa Ferdinand Guniš

 1923 – narodil sa Vojtech Lisák

 1965 – vybudovaná nová škola a školská bytovka

 1968 – vybudovaný Park Juraja Palkoviča

 1979 – postavená materská škola – svojpomocne

 1986 – otvorená pobočka Slovenskej pošty

 2000 – základná škola a materská škôlka prešli pod

správu obce Dvorec

 2013 – pamätná tabuľa Juraja Palkoviča umiestnená

na novej budove farského úradu RKC Veľké Chlievany

ÚRADNÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE: 
Starostka: 

Pondelok – piatok: 9:00 do 17:00 hod. 

Administratívna pracovníčka: 

Pondelok: 7:30 – 12:00; 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00; 15:00-17:00 knižnica
Streda – piatok: 7:30 – 12:00; 13:00 – 15:30 

Telefón: 0387602386, 0911424717 

Nech sa starosť všetka zruší a nech 

vládne pokoj v duši. Čo bolelo nech 

sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí. Aby 

boli v novom roku iba slzy šťastia vo 

vašom oku. 

Vydáva obecný úrad vo Veľkých Chlievanoch. Grafické spracovanie: Mgr. Mária Gunišová 
Redakčná rada: Mgr. Mária Gunišová, Bc. Zuzana Flórová Neprešlo jazykovou úpravou 
Kontakt: gunisova@gmail.com; obecchlievany@slovanet.sk, 038 760 23 86 

SLÁVNI RODÁCI 

Juraj Palkovič (*24.4.1763 Veľké Chlievany  

†21.1.1835 Ostrihom) prvý prekladateľ biblie do 

bernolákovskej slovenčiny s distribúciou na 

vlastné náklady po farnostiach na Slovensku, 

zakladajúci člen Slovenského učeného 

tovarišstva, ostrihomský kanonik. 

Jozef Pihík (*30.4.1890 Veľké Chlievany 

†21.06.1956 Bratislava) primáš 20. storočia, 

hudobný skladateľ a textár, významný interpret 

a propagátor slovenskej ľudovej piesne. 

Spoluzakladateľ a prvý predseda Zväzu 

hudobníkov Slovenska. 

Cyril Marián Guniš (* 10. 4.1901 Veľké Chlievany  

†24.8.1974 Nitra) slovenský jazykovedec, kňaz, 

vychovávateľ a vysokoškolský pedagóg, autor 

talianskej učebnice Lalinguaitaliana, konverzačnej 

príručky Talianske rozhovory a Taliansko - 

slovenského slovníka a divadelnej hry Ďurko 

Povstalec. Náboženský publicista, redaktor 

saleziánskeho mesačníka Don Bosco. 

Ferdinand Guniš (*27.04.1919 Veľké Chlievany 

†10.07.2003 Považská Bystrica) pedagóg, literát, 

redaktor, propagátor matičného života Matice 

slovenskej, autor historickej povesti Pustovník 

František, Matka, zbierky noviel cvendžiace túžby 

a prózy Vykúpenie. 

Vojtech Lisák (*27.06.1923 Veľké Chlievany  

†06.01.1990 Topoľčany), veterinár, vedecký 

ašpirant internej kliniky VŠ veterinárnej v 

Košiciach pre odbor choroby hydiny. Zaslúžil sa o 

likvidáciu TBC u hospodárskych zvierat v celom 

okrese Topoľčany, za čo mu bolo udelené štátne 

vyznamenanie a v r. 1973 mu VŠ veterinárna 

v Košiciach udelila za zásluhy dobrého mena 

slovenského veterinárneho lekárstva striebornú 

medailu prof. Dr. Pavla Adámiho, hlavný redaktor 

publikácie Juraj Palkovič 1763-1835, Veľké 

Chlievany 1968; Za zdravie zvierat, Topoľčany 

1967 a i. Ako básnik vystupoval pod 

pseudonymami Belo L. Limbora, a Marián 

Limbora. 




