Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch

Vážení spoluobčania!
Noviny ako také, už od dávna majú
neodmysliteľnú funkciu prenosu správ a
informácií.
V našej obci Veľké Chlievany sa vďaka
Vám za posledné obdobie uskutočnili
významné podujatia. Aj v budúcnosti sa
plánujú rôzne aktivity, o ktorých by mali
občania vedieť, pretože sa to nemôže diať
bez občana. A na to majú slúžiť aj naše
obecné noviny, ktoré prispejú k prebudeniu
našej Šípkovej Ruženky.
Okrem aktivít obce, budú mať možnosť
zviditeľniť sa aj jednotlivý podnikatelia,
ktorí môžu poskytnúť služby našim
obyvateľom. Stotožňujem sa s názorom,
keď sa darí nášmu podnikateľovi v obci,
darí sa aj občanovi.
Noviny prinesú do našich domovov
históriu, ale aj súčasnosť obce a občanov.
Ako sa nám to podarí nechám na Vás.......
Bc. Zuzana Flórová, starostka obce

VÝZVA
Touto cestou by sme chceli vyzvať
občanov Veľkých Chlievan o pomoc pri
zakladaní obrazového archívu našej obce.
Ak máte doma nejaké fotografie, ktoré
ukazujú našu obec, akou bola v minulosti,
alebo máte fotky z nejakých udalostí, ktoré
sa odohrali v minulosti (divadlo, ples
fúzatých,
novoročný
stolný
tenis
a podobne),
prosíme
Vás
o ich
zapožičanie, aby sme ich mohli oskenovať.
A samozrejme potom vrátiť. Taktiež radi
skopírujeme aj staré články z novín
o Chlievanoch. Ak nám chcete pomôcť,
kontaktujte obecný úrad, alebo Máriu
Gunišovú (č. d. 53).

číslo 1 Rok 2011

VÝZVA!
Obecný úrad vyzýva všetkých občanov, ktorí
majú hrobové miesta na miestnom cintoríne, aby
sa dostavili na obecný úrad, pretože prebieha
elektronická evidencia hrobových miest.
Tel.: 038 760 23 86

MENO PRE NAŠE NOVINY
Meno „NAŠE NOVINY“ určite nie je nápadité.
A ani takým nemalo byť. Je to dočasný názov.
Napadlo nás niekoľko mien, ale ako sa to
v takýchto prípadoch často stáva, nevedeli sme
sa rozhodnúť, ktoré použiť. Boli to napríklad
tieto: Chlievančan, Chlievanský občasník,
Obecné noviny, Chlievanské noviny, Melenčiar,
Chlievanský obzor, Ozveny pod Táborom,
Melenec,
Veľkochlievančan,
Chlievanské
zrkadlo, Život Chlievan, Hlas Chlievan,
Chlievanské ohlasy. Rozhodli sme sa dať šancu
aj obyvateľom Veľkých Chlievan, aby sa k tomu
vyjadrili. Takže môžete si vybrať niektorý z už
spomínaných názvov, alebo vymyslieť nový
a nejako ho doručiť na obecný úrad.

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
Utorok: 7:30 – 12:00
Streda – piatok: 7:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Knižnica:
Utorok: 15:00 – 17:00.

Zvolili sme si
Hoci od volieb do samosprávnych orgánov
už ubehol istý čas, pripomeňme si, koho
sme si zvolili:
Starostka:
BC Zuzanna Flórová
Poslanci:
Anton Chrenko
PhDr. Eulália Pomikalová
Jana Kováčiková
Patrik Urban
Lubomír Gerbel

Sčítanie ľudu












Starostka obce Bc. Zuzana Flórová

VEĽKÉ CHLIEVANY NA
INTERNETE
Aj naša obec sa zverejnila na internete. Na
stránke
www.obecchlievany.sk
nájdete
informácie nielen zo života obce v minulosti
a dnes, ale aj úradné hodiny, oznámenia
o rôznych akciách, nariadenia obecného
úradu a podobne



Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011.
Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa,
úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania
a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája
2011, budú občania zapisovať do sčítacích
formulárov.
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011
navštevovať domácnosti.
Počas výkonu činnosti je sčítací komisár
povinný preukazovať sa osobitným
poverením, ktoré mu vydal starosta obce.
Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať
od 21. mája 2011 do 6. júna 2011.
Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár
nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu
môžu obyvatelia odovzdať pri dverách bytu
Odpovedať na všetky otázky v sčítacích
tlačivách je teda pre občanov Slovenskej
republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo
zákona č. 263/2008 Z. z. "Každý, kto je
povinný
poskytnúť
údaje
...,
ich
poskytne úplne, správne, pravdivo a včas...
Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo
čiernym perom
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto
sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena
domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú
bytovú domácnost
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo
správca domu za každý dom - za každý dom
jedno sčítacie tlačivo
Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://portal.statistics.sk/

Rodný dom
Juraja
Palkoviča

JURAJ PALKOVIČ
24. apríla 1763 sa v našej obci narodil Juraj Palkovič. Národný buditeľ, prekladateľ, podporovateľ
slovenskej literatúry a slovenského jazyka. Jeho rodný dom stál vedľa fary. Pri príležitosti 205. výročia
jeho narodenia sa konala v našej obci veľká oslava. Pri tej príležitosti bol vytvorený park Juraja
Palkoviča, kde stojí aj pamätník s jeho bustou. O dva roky si budeme pripomínať už 250. výročie jeho
narodenia.

Cirkevné oznamy
Bohoslužby:
Pondelok – 18:45
Streda – 18:45
Štvrtok – 18:45
Piatok – 18:45
nedeľa – 8:15
zmeny sa uverejňujú v
kostole
Prvé sväté prijímanie
5. jún 2011
Birmovka
4. september 2011

Stručná história farnosti

V 15. storočí si obyvatelia obce postavili rímskokatolícky, pôvodne
gotický kostol. V roku 1685 grófka Katarína Pálfyova definitívne
ustanovila vo Veľkých Chlievanoch farnosť. Do tejto farnosti patrili
obce Pečeňany, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Dvorec,
Biskupice, Malé Chlievany, Hrežďovce a Veľké Chlievany. 13.
apríla 1685 sa začala písať aj farská matrika. Sú v nej zaznačené
nielen cirkevne zápisky, ale aj niektoré zaujímavé udalosti, ktoré sa
odohrali v obci a farnosti.
Spoločenská kronika
Už je to „pár“ rokov, čo v obci prestal fungovať Zbor pre občianske
záležitosti. Starostka obce by chcela nadviazať na jeho tradície
a pripravuje uvítanie malých „občiankov“ , ktorí pribudli v našej
obci od 1. januára 2010.

Veľkonočná tvorivá dielňa
Slovenské ženy si oddávna vyrábali rôzne
predmety, ktoré skrášľovali ich domovy.
A tak je to aj dnes. Iba materiál, z ktorého
ich vyrábajú sa zmenil. Presvedčiť sa o tom
mohli aj tí, ktorí prišli na tvorivú dielňu,
ktorá sa konala 16. apríla 2011 na obecnom
úrade. Tvorivá dielňa bola zameraná na
„výrobu“ veľkonočných dekorácii. Pani
Mazáková nás naučila pliesť venčeky
z papiera. Je to dobrý spôsob, ako využiť
starý papier a zároveň si skrášliť svoj
domov.
A odpadá
aj
problém
so
spracovaním prútia.
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Kraslice sa v minulosti zdobili farbou a voskom.
Dnes sa zdobia napríklad stužkami, tzv.
„pačvorkovou“ metódou. Samozrejme, že na to sa
nepoužijú „pravé“ vajíčka, ale polystyrénové.
Okrem špendlíkov k tomu treba aj trpezlivosť.
Ale výsledok stojí za to. Tento úžasný nápad sa
zrodil v hlave pani poslankyne J. Kováčikovej.
Škoda len, že neprišlo viac šikovných dievčeniec,
ale aj chlapcov. Dúfame, že to nebola posledná
tvorivá dielňa. Tak budú mať možnosť aj ďalší
občania našej obce cvičiť svoju zručnosť
a skrášliť svoje domovy

Grafické spracovanie: Mgr. Mária Gunišová

DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA
V našej obci má dlhú tradíciu činnosť
dobrovoľných hasičov. Táto činnosť sa po
roku 1992 vplyvom situácie v obci dostala
do útlmu. Dnes už hasiči opäť ožili. Už
niekoľko rokov družstvá žien, mužov,
dorastencov a žiakov reprezentujú úspešne
našu obec na rôznych súťažiach svedčí o tom
množstvo diplomov a pohárov z týchto
súťaží. Okrem „hasičiny“ robia ja iné akcie.

Napríklad oslavu MDD, fašiangy. Každoročne
v septembri sa koná pohárová súťaž o pohár
predsedu DHZ. Tento rok v máji – 28. sa u nás
koná okresné kolo súťaže žiakov Plameň. Srdečne
Vás všetkých pozývame pozrieť sa na našu
hasičskú mládež. Starší hasiči sa zúčastnia na
obvodnej súťaži vo Dvorci 4.júna. Okresné kolo
previerok DHZ sa bude konať 18. júna v obci
Malá
Hradná.

FAŠIANGY, TURÍCE...
Tak presne takto ste nás mohli počuť
5.marca vyspevovať po celej dedine. Všetko
sa to zbehlo veľmi rýchlo. Pani starostka nás
oslovila – DHZ a pár dobrých ľudí – asi 2
týždne pred tým s prosbou o pomoc. My sme
jej samozrejme s ochotou povedali áno a
mohol sa začať večný chaos a stres okolo
príprav. Od našich ,,prípravných“ stretnutí
na obecáku, kde sme vyspevovali nami
upravené pesničky tak nahlas, že ak niekto
išiel okolo, pomyslel si, že tam máme nejakú
seansu, až po skúšky v kulturáku ohrozené
protestnou
akciou
našich
hlasiviek,
vykričaných od hokeja. Ale zvládli sme to.
Až nastal deň D. Ráno sme naložili basu do
káričky, ustrojili sme sa, vyrazili a po celý
deň zabávali Vás, ktorí ste nás privítali s
otvorenou náručou a dobrou náladou ako sa
na melenčiarov patrí. Dostali sme klobásky,
slaninku, vajíčka a to najhlavnejšie pálenku, až sa kárička prehýbala.
Povykrúcali sme celú dedinu, zaspievali,
zarecitovali, cigánky povyberali ,,mýto“ a
pobrali sme sa do kulturáku. Tam sme z

vašich darov nachystali pohostenie a čakali na
začiatok. Hneď pri vchode sa ako sa patrí
nalievalo, možno zámerne, aby ste nás až tak
nevnímali, pretože sme mali veeeľkú trému.
Zaspievali sme, zahrali, zatancovali ale aj
zaplakali a myslím, že celkom dobre, o čom
svedčí aj otázka : ,, Koľko rokov už fungujete?“ a
samozrejme Váš potlesk, ktorý nás potešil najviac
ako odmena za našu drinu. No najlepšie ohlasy
sme mali na naše dve Arane, ktoré sa naozaj
vydarili. Po potlesku bola poklona, foto a konečne
zaslúžený oddych. No nie však nadlho. Po
menších problémoch s hudbou začala riadna
zábava, všetci tancovali a tí ktorí nie, tí si
pochutnávali na výbornej kapustnici a šiškách, za
ktoré patrí veľká vďaka našim kuchárkam.
Najviac to na parkete rozbalil klan Kováčikovcov,
ktorí to aj s pár vytrvalými jedincami ťahal až do
skorých ranných hodín (podaktorí bohužiaľ
nevydržali).
Naozaj sme nečakali takú veľkú účasť, sme radi
že ste prišli, dúfame, že sme Vám páčili a že sme
začali novú tradíciu...
Eliška Šlosáriková

