Číslo 2 rok 2011
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch

SLOVO NA ÚVOD
December je časom hodnotenia a bilancovania
toho, čo sa udialo počas celého roka. Čo sme
urobili, čo sme chceli urobiť a nestihli sme, čo
zostane nedokončené, čo sme síce neplánovali, ale
urobili. Čo dobré a zlé nás postretlo. Druhé vydanie
obecných novín Vám chce priblížiť niektoré
zaujímavé udalosti v našej obci za posledných
sedem mesiacov.
V prvom rade, zmenili sme, resp. dali sme našim
novinám meno. Najviac sympatií medzi občanmi
našej obce získal názov VEĽKOCHLIEVANSKÉ
NOVINY. Dočítate sa aj o tom, čo celý rok robili naši
hasiči, ako sa skrášľovala naša obec atď.
Redakcia

Keď je večer vianočný,
rada snívam krásne sny.
V kúte stojí krásna dáma,
sviečkami je obsypaná.
Hviezdička je veselá,
anjelik sa usmieva.

Krásne prežitie vianočných
sviatkov, veľa zdravia a rodinnej
pohody želá redakcia a obecné
zastupiteľstvo so starostkou

VEĽKÉ CHLIEVANY NA INTERNETE

SILVESTER

Aj naša obec sa zverejnila na internete. Na
webovom sídle www.velkechlievany.com nájdete
informácie nielen zo života obce v minulosti
a dnes, ale aj úradné hodiny, oznámenia
o rôznych akciách, nariadenia obecného úradu
a podobne. Nájdete nás aj na facebooku pod
názvom OBEC VEĽKÉ CHLIEVANY

Ak nechceš Silvestra prežiť doma pred
televízorom, príď do kultúrneho domu vo
Veľkých Chlievanoch. Zober si so sebou
jedenie a pitie aké chceš a privítaj nový rok
v kruhu priateľov a spoluobčanov.

POZVÁNKA
Pozývame Vás na PLES FÚZATÝCH, ktorý po niekoľkoročnej prestávke pokračuje vo svojej
tradícii.

26. 12. 2011 Kultúrny dom

Hrá skupina FANNY BOYS – spev Eulália Pomikalová
Vstupné na osobu 10 € (1/2 l vína, večera, káva, kapustnica)
Predaj vstupeniek – Obecný úrad Veľké Chlievany

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
80 rokov
Košíková Jolana
Baraníková Anna
70 rokov
Gunišová Ľudmila
Rácová Brigita
Kováčiková Eva
Kováčiková Anna
Brenkusová Edita
Brenkus Alojz
60 rokov
Pokusová Oľga
Fajbíková Anna
Danihel Anton
Trúchly Ján
Oravec Milan
Flimel Ján
Záhumenský Štefan
50 rokov
Kováčiková Viera
Gunišová Dáša
Košíková Danka
Ďurčeková Gabriela
Žabárová Janka
Bašková Eva
Gerbel Milan
Lagiň Ľubomír
Lagiň František
Flóro František
Kováčik Vladimír

BLAHŽELÁME!

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Október máme už roky zakódovaný ako Mesiac úcty k starším. Asi preto, že
október je jesenný mesiac a títo ľudia práve prežívajú jeseň svojho života.
Zbierajú svoju celoživotnú úrodu. Pravdou však je, že úroda nie je ktovieako
štedrá. Dnešný svet si, žiaľ, nevie naplno oceniť týchto ľudí a ukracuje ich
o plody ich práce. Ľudí, ktorí nám prešliapali lepšiu cestu životom – svojou
prácou, svojimi činmi, svojimi postojmi. A to je jeden z viacerých dôvodov,
prečo sa naše obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou obce rozhodlo
pozvať starších občanov na spoločenské posedenie. Pozrime sa naň očami
jedného z účastníkov:
„Je neskoršie nedeľné popoludnie, kultúrny dom sa zapĺňa staršími
spoluobčanmi. Vo vnútri je už teplúčko, výzdoba a aktéri kultúrnospoločenského programu „nastavení“. Len začať. Príhovor starostky, báseň za
zvuku príjemnej melódie a program detí ZŠ navodzujú tú správnu atmosféru. A
potom to prichádza. V podaní našej Laliny znie pieseň Keď bola v móde polka.
Určite si ju dobre pamätá každý z prítomných starších spoluobčanov. V rytme
tejto piesne prichádzajú Araňa a Dežo v podaní Ľubky Gunišovej a Patrika
Urbana. Svojím štýlovým tancom rozihrávajú žilky všetkých prítomných. Ďalší
kultúrny program pod dohľadom Janky Kováčikovej napĺňa srdcia a mysle
našich vzácnych hostí radosťou a úsmevom a všetkých odmeňujú vďačným
potleskom. Tí, ktorí sa dožili životného jubilea, sa podpisujú do pamätnej knihy
obce a dostávajú krásny darček. Naprázdno neobišli ani ostatní pozvaní
hostia. Obecné zastupiteľstvo im na znak úcty a poďakovania darovalo
nákupnú poukážku na nákup v miestnej predajni COOP Jednota. Po
„oficialitách“ nasledovala voľná zábava. To znamená spomínanie na „staré“
časy, rozprávanie o všetkom možnom, občerstvenie a spev pri harmonike.
Večer sme ukončili odchodom posledných vytrvalcov a s dobrým pocitom
a zadosťučinením, že sme si s patričnou úctou pripomenuli, čo pre nás
znamenajú šediny a vrásky.“

OBECNÝ ÚRAD PRE NÁS ....
ROZLÚČILI SME SA
V ROKU 2011
Emília Kasalová (79)
Marta Geletová (62)
Jozef Beláň (81)
Mária Dersziová (91)
Gabriela Florová (71)
Fridrich Bátora (80)
Marián Krebes ml. (26)
Juraj Flóro (46)
Kováčik Jozef (71)

Spomíname s láskou.

... vybavil zmenu trasy autobusového spoja, ktorý odchádza
z Veľkých Chlievan o 10:07. Tento chodí už aj cez mesto.
Vystúpiť môžete teda nielen na autobusovej stanici, ale aj
„hore“ v meste, pri mestskej polícii (za VUB bankou). Starším
občanom sa tak zlepšil prístup do centra mesta. Podarilo sa
to vďaka ústretovosti Mesta Bánovce nad Bebravou,
zastúpeného primátorom Mariánom Chovancom, a VÚC
Trenčín.
... so súhlasom PD Bebrava vo Veľkých Chlievanoch vybavil
obmedzenie rýchlosti na 20 km/h na obecnú cestu k PD
Bebrava. Zostáva len zakúpiť a osadiť značku. Koncom
novembra sme dostali súhlas PZ SR BN.
... zlepšil stav kultúrneho domu. Odkvapy na kultúrnom
dome boli zvedené do kanalizácie pod cestou, aby ho
dažďová voda ďalej neničila.
... v roku 2011 podal 5 projektov, z toho jeden úspešne. Na
rok 2012 podal 3 projekty na skrášlenie našej obce. Jeden
projekt podala aj Bc. Ivanka Kováčiková spolu s DHZ. Projekt
je zameraný na obnovu studne Čičovka.

NAJMLADŠÍ – UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Kedysi bolo krásnym zvykom v našej obci, že noví malí občiankovia boli slávnostne privítaní v našej obci. Tento
rok sa pani starostka Flórová rozhodla nadviazať na túto tradíciu, a tak si dňa 10. júla 2011 pozvala detičky,
ktoré sa v našej obci narodili v roku 2010 na obecný úrad. Samozrejme, aj so svojimi rodičmi, starými rodičmi
a ďalšími príbuznými. A čo ich tam čakalo? Po privítaní pani starostkou Zuzanou Flórovou slávnostnú náladu
navodila báseň, ktorú predniesla Mária Gunišová. Natália Flórová zaspievala krásnu pieseň. Hrou na harmonike
sa predviedla Miška Gerbelová sprevádzaná Euláliou Pomikalovou s gitarou. Slávnostné odovzdávanie
darčekov a zápis do pamätnej knihy prebiehal v réžii pani starostky a poslankyne Janky Kováčikovej. Postupne
sa nám tak do pamätnej knihy „zapísali“ Kristínka Králiková, Riško Meluš, Adelka Kližanová, Zuzanka
Horáková, Mário Bím, Nelka Petríková a Vladko Baláž. Celú akciu fotograficky zdokumentoval poslanec
Ľubomír Gerbel. Po prípitku na zdravie našich detičiek si prítomní mohli pomaškrtiť na dobrotách, ktoré
upiekla Ľubka Gunišová.

V SKRATKE ZO ŽIVOTA OBCE
STAVANIE MÁJA
Večer 30. apríla začal v strede dediny rozvoniavať
guláš. Každý, koho táto vôňa pritiahla zistil, že sa
ide stavať máj a guláš sa bude podávať ako
občerstvenie nielen pre „stavačov“ mája, ale aj pre
divákov a okoloidúcich Chlievančanov. Máj sa po
počiatočných problémoch podarilo v miestnom
parku postaviť. Guláš, ktorý sa podával
v pohostinstve Triezvota, mizol v žalúdkoch jedna
radosť.

ÚPRAVA PARKU
V lete sa zopár jednotlivcov pokúsilo trochu
vylepšiť náš park. Bolo ich naozaj len zopár – pani
Darina Gunišová, pán Ivan Guniš, zopár hasičov –
Lukáš Michale, Mária Gunišová, Adrián Kováčik a
Anton Chrenko, ktorý tam hájil aj svoj poslanecký
post, spolu s ďalšou poslankyňou obecného
zastupiteľstva Eláliou Pomikalovou a Janou
Kováčikovou. Materiál a náradie zabezpečila
starostka obce Zuzana Flórová, ktorá tiež priložila
ruku k dielu.

DEŇ MATIEK A HODOČU
Tretiu májovú nedeľu sa oslavovalo. Čo? Predsa
sviatok našich mamičiek. Divadlo HODOČU
z Veľkých Držkoviec prišlo na pozvanie pani
starostky, aby im spríjemnilo toto sviatočné
popoludnie. Pobavili nás krásnou slovenskou

divadelnou klasikou od Ferka Urbánka Kamenný
chodníček. Tí, čo trochu viac pamätajú, si iste
pripomenuli časy, keď túto divadelnú hru mali vo
svojom repertoári aj chlievanskí divadelníci. Veru
tak!

ÚDRŽBA ZÁBRADLIA PRI PREDAJNI COOP JEDNOTA
Hasičská mládež sa po dohode so starostkou
podujala trochu skultúrniť aj okolie miestneho
obchodu s potravinami COOP Jednota. Zábradlie
okolo obchodu už vyzeralo hrozne. Tento fakt
nedal spávať našej starostke a toľko „otravovala
jednoťákov“ , až ich zlomila. Obec dodá pracovnú
silu a oni farby. A tak nič nebránilo tomu, aby hasiči
toto zábradlie natreli. Na oplátku zasponzorovali
sladkosťami a pod. okresnú súťaž Plameň.

TVORIVÁ DIELŇA 2
Áno, už druhá tvorivá dielňa v našej obci. Na
začiatku adventu sa v kultúrnom dome stretlo
zopár dievčeniec z Veľkých Chlievan, ktoré si chceli
v priateľskej atmosfére pripraviť na prichádzajúce
sviatočné obdobie výzdobu svojich domovov.
Z pripravených vetvičiek a prinesených pomôcok si
vytvorili krásne adventné vence.

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ
Upratali sme si všetko, čakáme Ťa milý dedko.
Čakáme Ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš.
Takúto a ešte iné krásne básničky recitovali deti ujovi
Mikulášovi, ktorý prišiel medzi ne do kultúrneho domu
v našej obci. Prišiel s veľkým batohom plným darčekov,
s nezbedným čertom a láskavým anjelom. Tie
najmenšie detičky sa nášho hlučného čerta najskôr
zľakli, ale potom ho chytali za chvost. Starším
deťúrencom – školákom – sa nechcelo ani recitovať ani
spievať, a tak ich čert schytil do pekelného tanca. A pri
takom tanci sa poriadne umazali. Rodičia detí si mohli
zahryznúť do chutných koláčikov z čertovskej kuchyne.
Pre deti bol prichystaný sladký čajík. Keď už všetky deti
dostali od uja Mikuláša darček, zatancovali si spolu
s anjelom, Mikulášom aj čertom. Po slzičkách nebolo
ani stopy. Tie sa ukázali opäť, keď mali ísť domov.

DRŽKOVSKÁ DRŽKA
Jedného dňa nás na cvičení oslovila pani
starostka: „Baby, čo keby sme išli súťažiť do
Držkoviec na Držkovskú držku?" Hneď sme
súhlasili a rozmýšľali, koho vezmeme do tímu.
Nakoniec sme vytvorili skvelú partiu v zložení:
Zuzka Flórová, Janka Kováčiková, Lalinka
Pomikalová, Martinko Flóro a Ľubka Flórová,
Ľubka Gunišová. Beátka Jakalová nám urobila
super dekoráciu. Naše Ľubky, ale aj pani
starostka napiekli výborné koláčiky a pán Flóro
prispel fľaškou slivovičky. Zbalili sme veci a išlo
sa. Postavili sme stánok s pomocou pána
Meluša, nachystali kotol, ingrediencie a začali
sme variť. Držková rozvoniavala široko ďaleko.
Z nášho stánku sa šírila nielen vôňa, ale aj
veselá nálada a spev. To všetko za doprovodu
Lalinky Pomikalovej na harmonike. Sami sme
boli prekvapení z toho, koľko ľudí sa pri nás
zastavilo. Prilákala ich nielen vôňa držkovej,
veselá nálada, ale aj chutné domáce koláče. V

neposlednom rade aj pekné ženy. Boli sme totiž

vyparádené v zásterkách a čelenkách našej
módnej návrhárky Ľubice Flórovej. Celé sme to
pripravili v duchu slovenskej tradície. A malo to
úspech. Najlepšími „papačmi“ našej držkovej
boli chlapci z PD V. Chlievany. Dúfame, že im
chutilo. Pri vyhlasovaní výsledkov sme skoro
vyskočili z kože. Získali sme 1. miesto za vysokú
gastronomickú úroveň. Naša radosť nemala
konca. Kto chce vidieť ako dobre nám bolo,
nech si prezrie fotky na facebooku.
Ľ. Gunišová, J. Kováčiková

ČO STE HASIČI, ČO STE ROBILI?!
Veru, nebolo toho málo. Tento rok sme sa činili. Po úspešnom ukončení fašiangov v našej obci
(pochovali sme basu, aj klobásu), sme si aj zabrigádovali. Natreli sme zábradlie pri miestnych
potravinách, pomohli pri úprave parku. Zorganizovali sme okresné kolo súťaže mladých požiarnikov
PLAMEŇ 2011, kde si naši mladí aj zasúťažili. Pochvalné slová okresného výboru boli dôkazom toho,
že sme to urobili na vysokej úrovni. Na rad prišla naša tradičná oslava Dňa detí pre deti z Chlievan
a nielen pre ne. Potom to nabralo rýchly spád. Tréning, súťaž, tréning, súťaž, tréning,... A bolo ich
naozaj dosť, počnúc obvodnou previerkou pripravenosti, cez okresnú, nočnú, až po tú našu –
chlievanskú pohárovku.

PLAMEŇ 2011

PREVIERKY PRIPRAVENOSTI

V sobotu 28. mája 2011 o 11:00 sa začalo
v našej obci okresné kolo súťaže mladých
hasičov Plameň 2011. Aj keď to nevyzeralo zo
začiatku ktovie ako – počasie sa s nami
nechcelo priateliť – dopadlo to výborne. Deti aj
napriek zlým podmienkam podali krásne
výkony. Organizácia celej akcie bola na vysokej
úrovni, o čom svedčí aj poďakovanie
okresného výboru DPO v Bánovciach nad
Bebravou.

Každoročne sa hasiči z obcí nášho okresu
stretávajú na obvodných kolách previerok
pripravenosti. Tá tohtoročná, pre náš okrsok,
sa konala 4. júna v obci Dvorec. Najlepšie
družstvá postúpili do okresného kola. Medzi
nimi aj naše družstvo žien, mužov
a dorastencov. 18. júna sa predviedli na
okresnom kole.

Konečne voľné soboty alebo KONIEC HASIČSKEJ SEZÓNY...
Robím si srandu. Každý z nás hasičov sa práveže teší na každú sobotu, keď sa môže s partiou skvelých ľudí
„nadžgať“ do Avie a vyraziť na súťaž (a hlavne na tie nočné), zabaviť sa a reprezentovať svoju obec. Obzvlášť,
keď dosiahne nejaký ten úspech. A tento rok sme ich dosiahli dosť.
O tom, že sme v klasike špička okresu, svedčia prvé miesta mužov, žien a dorastu na obvodnom a okresom
kole. A darí sa nám nielen v našom okrese. Napríklad na nočnej súťaži v Šišove, v konkurencii 35 klasických
družstiev z celého Slovenska, dokázali vybojovať ženy už druhý rok po sebe prvé miesto a muži tretie miesto.
Pochodili sme po všetkých okolitých súťažiach, kde sme často stáli na stupňoch víťazov. Ďakujeme pani
Šťastene, že pri nás stála – veď, keď iní trénovali o dušu, my sme boli rozlezení po školách a v práci a len
málokedy sme sa zišli a niečo spískali. No keď už, tak to stálo zato.
Popri tomto všetkom sme sa tešili na september. Pripravili sme už 4. ročník pohárovej súťaže O pohár veliteľa
DHZ. Víťazné družstvo Držkovskej držky nám uvarilo výborný guláš - za čo im patrí veľká vďaka. Baby sa celý
deň obracali v bufetoch a chalani na dráhe. Na záver bola pripravená tombola, ktorú celý deň všetci obdivovali
- spomeniem napríklad krásnu taburetku, mikrovlnku, rôzne elektrické spotrebiče a hlavne klasiku, ktorá
nesmie každý rok chýbať - rybičky. Každý rok sa tešíme záujmu družstiev, ktoré to ku nám nemajú práve
najbližšie. Napríklad Poľný Kesov, Devičie, Ihrište, Drženice, Sľažany a mohla by som menovať množstvo
ďalších. Aj to svedčí o tom, že sa im tu veľmi páči a radi sem chodia. Veď bodaj by nie, tu sa páči každému.
Za našu prácu sme dostali aj odmenu. Od štátu sme dostali nejaké peniažky na nákup techniky, a tak sa už v
garáži na novú sezónu tešia savice, hadice a novučičká kaďa, ktorú sme už tento rok vyskúšali. Používať ich
budeme už ako dokonalí odborníci – niektorí z nás totiž v novembri absolvovali základné hasičské školenie.
Už sa veľmi tešíme na ďalšiu sezónu – konkurencia tras sa!
Eliška Slošáriková -

DEŇ DETÍ
Aj tento rok naše DHZ usporiadalo v spolupráci s
obcou oslavu MDD. Hoci tento rok nám počasie
veľmi neprialo, zabavili sme sa aj tak. Deti začali
prichádzať neskôr, ale aj tak v hojnom počte – z
našej aj zo všetkých okolitých obcí. Dokonca aj zo
zahraničia. Hneď po príchode sa zapísali a dostali
lístky do tomboly plnej krásnych cien. Spolu prišlo
aj napriek škaredému počasiu okolo 90 detí, ktoré
sa od začiatku bláznili na skákacom hrade, zabávali
sa na rôznych stanovištiach, ktoré sme pre nich
pripravili - ťahanie lanom, zhadzovanie kolkov,

prekážková dráha. Veľa práce mali aj baby, ktoré
im na tvárach vykúzlili krásne obrázky. A keď už
boli deti unavené, presunuli sa za našu hasičovňu,
kde ich čakalo prekvapenie. Za sprievodu húkačiek
dorazili naši kolegovia- profesionáli z Bánoviec,
ktorí okamžite zahasili horiace auto. Zostal po nich
veeeľký penový kopec, ktorý sa deťom veľmi páčil.

No potom svoju pozornosť presunuli na druhé
auto, v ktorom po ťažkej nehode bojoval o život
muž, ktorého ochotne stvárnil jeden z našich
šikovných hasičov. Za účasti takmer nedýchajúcich
detí ho hasiči okamžite začali vystrihávať. Hneď
ako ho dostali von, premiestnili ho na nosidlách do
sanitky, kde sa ho ujal záchranár Jojo Pokus.
Neskôr deťom ukázali techniku, ktorú pri tom
použili. Deti si mohli vyskúšať, aký náklad so sebou
musí odniesť každý hasič, poprezerali si hasičské
autá a sanitku a samozrejme sa s hasičmi aj odfotili.
Na záver sa hasičom poďakovali a odobrali sa na
vyhlásenie tomboly plnej krásnych cien. Každé
dieťa vyhralo v tombole nejakú cenu. Zabávali sme
sa dlho do večera; na svoje si prišli deti aj dospelí.
Veľká vďaka patrí členom DHZ, ktorí si našli čas aj
chuť spríjemniť nám tento deň. Dúfajme, že na nás
nezabudnú aj budúci rok a zažijeme ďalší skvelý
deň.
Eliška Slošáriková

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.
Rodný dom Juraja
Palkoviča vo Veľkých
Chlievanoch – dnes už
neexistuje

Podobizeň Juraja
Palkoviča na
poštovej známke

VIANOČNÁ VIEDEŇ
Ráno 3. decembra sme nastúpili pri obchode do autobusu a vyrazili. Kam? Do Viedne. A čo tam?
Chceli sme si pozrieť slávne Viedenské vianočné trhy. Veru, je ich niekoľko. Keby ich chcel človek
navštíviť všetky, musel by do tej Viedne ísť na niekoľko dní. Počasie síce nebolo prívetivé, ale kým sme
sa túlali po uliciach a trhoch Viedne, bolo znesiteľné. Až keď sme odchádzali, sa nám rozpršalo. Tak
neviem, či preto, že odchádzame, alebo preto, lebo jeden účastník zájazdu sa nám kdesi stratil. Videli
sme množstvo krásnych vianočných ozdôb, kúpili sme si vianočný punč a nejaké tie maličkosti na
pamiatku, alebo ako darček. Cestou domov sme sa zastavili v čokoládovni neďaleko našich hraníc,
v Kitze. Bolo veru z čoho vyberať. O pár minút autobus vyzeral ako pojazdná čokoládovňa. Domov
sme prišli v poriadku., aj vďaka tomu, že to naša pani starostka so starostkou z Timoradze mali dobre
zorganizované

CVIČME V RYTME ...
Nemusí to byť práve v rytme, ale príďte si
s nami zacvičiť na obecný úrad v utorok a vo
štvrtok o 19:00 hod.

Cvičenia chtivé baby!

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.
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