
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 1  rok 2013 tretí ročník 
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch 

OBEC VEĽKÉ CHLIEVANY 

A RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD VEĽKÉ CHLIEVANY 
 

Vás pri príležitosti  

250. výročia narodenia Juraja Palkoviča 
(24.apríla 1763 – 21. januára 1835) 

pozývajú  

dňa 28. APRÍLA 2013 o 10:00 hodine 

na slávnostnú svätú omšu v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej 

a na odhalenie  

„Pamätnej tabule Juraja Palkoviča“ 
 

SLOVO NA ÚVOD 
Rok 2013 je pre Slovákov významným 

rokom – pripomíname si 1 150. výročie 

príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú 

Moravu. Svojim príchodom položili 

základy „boja“ nášho národa za 

svojbytnosť a vlastný jazyk. Ďalším 

človekom, ktorý významne prispel 

k týmto snahám bol veľkochlievanský 

rodák Juraj Palkovič. V tomto roku si 

pripomíname 250. výročie jeho 

narodenia. Aj preto sa život v našej obci 

točí okolo tohto významného výročia. 

Najvýznamnejšími akciami, konanými 

pri tejto príležitosti budú kladenie 

vencov k pamätníku Juraja Palkoviča 

a odhalenie pamätnej tabule Juraja 

Palkoviča na miestnej fare. K týmto 

akciám patria aj slávnosti Mikroregiónu 

Bánovecko v našom športovom areáli. 

 

POZVÁNKA 

Pozývame Vás 

dňa 24. apríla 2013 o 17:30 hod. 

na slávnostné kladenie venca 

k pamätníku Juraja Palkoviča. 

Rodný dom Juraja Palkoviča – 

dnes už neexistuje. 



 

 

 

 

 

 

 

SEPAROVANIE! 

Ako sme už písali, naši občania majú možnosť 

zaradiť sa medzi ľudí, ktorým záleží na tom, kde 

a ako žijú. Medzi ľudí, ktorí si uvedomujú, že si 

našu Zem nemôžeme zahádzať odpadom – oveľa 

krajšia je tráva, stromy, kvety. Preto sa každú 

stredu v dopoludňajších hodinách zbiera po obci 

separovaný odpad. Konkrétne – tetrapakové obaly 

zo všetkých potravín, plechovky z konzerv a 

„plechovice“ zo sprejov (kozmetických, ale aj 

šľahačkových), potravinárske obaly z umelej 

hmoty, bez alobalu, z masla, jogurtov, smotany. 

Stačí ich len dať do igelitiek a prichystať pri bráne 

alebo smetnej nádobe. Myslím, že je to 

zvládnuteľné. Zatiaľ sa našla len jedna domácnosť 

v našej obci, ktorá odovzdala touto formou 

separovaný zber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVESTER 
Koniec roka sa nesie v duchu osláv – radujeme sa, 

že sme prežili ďalší rok a tešíme sa na to dobré, čo 

nám prinesie ten nasledujúci. Väčšina ľudí chce 

prežiť tieto chvíle v spoločnosti iných, príjemných 

ľudí – priateľov, rodiny, spoluobčanov, náhodných 

známych a podobne. Jednoducho sa chcú  o svoju 

radosť podeliť. O to je táto radosť potom väčšia. Aj 

tento rok mali naši občania možnosť stráviť 

posledné hodiny roku 2012 v našom kultúrnom 

dome spolu s ďalšími obyvateľmi našej obce. A tak 

ako minulý Silvester, aj ten posledný sme sa v KD 

zabávali výborne. Ako „tradične“ predpísané bolo 

neformálne oblečenie, na jedálnom a nápojovom 

lístku bolo to, čo si kto priniesol. Ale ponúkli sme 

aj susedov pri stole, aj pri susednom stole, aj .... 

Po novoročnom prípitku sme si urobili spoločný 

ohňostroj, hodný samotného Džingischána – to 

bol teda rachot! Keď sme si ráno líhali do postele, 

bolo nám jasné, že ďalší Silvester chceme prežiť 

podobne. Tak teda opäť v decembri dovidenia 

v našom kultúrnom dome. 

 

NOVOROČNÝ KONCERT 

Festival Malá vianočná hudba zavítal aj do našej 

obce. Vlastne k nám prišli členovia kvarteta Ad 

gloriam Dei, ktorí tento festival založili, aby po 

mestách a obciach šírili tvorbu skladateľov 17., 18. 

a 19. storočia. Členmi tohto kvarteta sú Samuel 

Mikuláš, Radovan Blahunka, Róbert Kováč 

a Gregor Regeš, členovia Symfonického orchestra 

Slovenského rozhlasu. Štvrtého januára 2013 

spolu so svojimi hosťami Dominikou 

Križalkovičovou, Michaelou Kuštekovou, Michalom 

Vozníkom a Marekom Kamenickým, priniesli do 

nášho kostola tóny krásnej hudby. Vypočuli sme si 

hudbu Johana Sebastiána Bacha, Antonia 

Vivaldiho, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Arnolda 

Malcolma, Antonína Dvořáka. V podaní sólistky 

Michaely Kuštekovej zazneli piesne Pie Jesu, Ave 

Verum a zmes slovenských kolied. Jeden z hostí 

kvarteta, Michal Vozník, je rodák z Bánoviec nad 

Bebravou. Za tento krásny umelecký zážitok 

vďačíme pani starostkám Zuzane Flórovej a Eve 

Srncovej (Dvorec), pánu starostovi Ladislavovi 

Giecimu (Otrhánky) a samozrejme aj pánu 

farárovi, ktorý umožnil konanie tohto koncertu 

v kostole. 

 

ROZLÚČILI SME SA 
Anna Bežáková 

Antónia Janegová 

Emil Ševčík 

Jarmila Gerbelová 

Spomíname s láskou 

 

Asi takto by to mohlo 

byť zrealizované – 

celkom jednoduché. 

Nie?!? 



FAŠIANGY 

Fašianok je milý sviatok, ponúknite šunky plátok, 

slaninku aj klobás pár, neľutujte pre nás dar. 

My vám za to zaželáme, zdravie, šťastie, 

požehnanie, nech sa majú dobre muži aj ich rúče 

milé panie. Keď pálenky pridáte, do roka si vašu 

dcéru isto-iste vydáte a keď dáte vína, oženíte 

syna. Aj takáto vinšovačka zaznela počas 

fašiangového sprievodu v našej obci. Už po 

tretíkrát, sa našou dedinou rozliehala hudba, spev 

a vrava maskovaných potvor, ktoré sa prechádzali 

2. apríla po našej dedine. Za to si vyslúžili bohatú 

výslužku, ktorú zužitkovali večer toho istého dňa 

pri pochovávaní basy. Ale než k tomu prišlo, 

kultúrny dom patril úplne iným potvorkám – 

našim deťom v maskách. O sedemnástej hodine sa 

totiž stretli na detskom fašiangovom karnevale. 

A veru bolo tiež veselo. Zlatý klinec fašiangových 

osláv prišiel na rad až večer – pochovávanie basy. 

Veru, bola to dôstojná rozlúčka. Množstvo 

krásnych a precítených slov na rozlúčku. Množstvo 

úprimných sĺz – len neviem, či od žiaľu, alebo od 

smiechu. A keď bola basa tam, kde treba, začala sa 

veselá zábava, ktorá pri dobrej kapustnici a ďalších 

maškrtách trvala až do rána. 

   

 

 

 

 

 

 

 

MŇAM FEST 
Na jarnom Mňam feste sa mohli prezentovať 

nielen poľnohospodári, ale aj obce nášho regiónu. 

Túto príležitosť využila aj naša obec. Stánok obce 

Veľké Chlievany bol ten najkrajší a najžiarivejší. 

Žltá farba, ktorá prevládala nielen na výzdobe 

stánku, ale aj v ponúkanom tovare, pritiahla 

pozornosť nejedného návštevníka. V nasledujúcich 

riadkoch uvádzame slová pani starostky Zuzky 

Flórovej o tejto udalosti: „Šiesteho februára ma 

pozvali z firmy MVL Agro na pracovné stretnutie 

ohľadom reprezentácie našej obce na Mňam Feste 

2013 s tvorivými dielňami. Po váhaní a hlavne 

dohovore s Miškom Kováčikom, ktorý prisľúbil 

výzdobu a výrobky zo svojej dielne, s istými 

obavami, ale predsa, som prihlásila našu obec na 

reprezentáciu. Naučila som sa maľovať 

veľkonočné vajíčka, oslovila som podnikateľov 

z našej obce, hlavne remeselníkov. Oslovila som 

tiež pani vychovávateľku Eriku Mazákovú, aby sa 

škola pripojila svojimi výrobkami, a samozrejme 

šikovné ruky žien z našej obce, ako aj klub 

seniorov. Náš stánok sa rozšíril aj o držkový guláš z 

kuchyne Flórových a koláče od pani Helenky 

Bacovej, Danky Košíkovej, Olinky Pokusovej, Ľubky 

Flórovej a Ľubky Gunišovej. 



Od polovice februára šikovné ruky Janky 

Kováčikovej, Beátky Jakalovej, Ľubice Flórovej, 

Ľubice Gunišovej, Aničky Danihelovej, Danky 

Košíkovej a Olinky Pokusovej pačvorkovali, 

nitkovali, maľovali, krakelovali vajíčka, zdobili 

kvetináče a tvorili ozdobné venčeky na dvere. 

Stretávali sa skoro každý deň v zasadačke 

obecného úradu. Aj ten kto sa zo zvedavosti prišiel 

iba pozrieť, sa nejeden krát sám zapojil do práce – 

taká atmosféra nadšenia bola na stretnutiach. No 

nielen tam ale aj doma využívali každú chvíľku 

svojho voľného času na tvorbu ďalších výrobkov 

do nášho stánku. 

Výrobky našich šikovných rúk obohatili aj tombolu. 

Do tomboly prispeli aj ďalší naši spoluobčania. 

Pani Darinka Gunišová maľovanými perníčkami. 

Zitka a Milan Kováčikoví sviečkami zo včelieho 

vosku, bio jabĺčkami zo svojej záhradky, jablčnicu s 

medovinou, ktoré sme dali do reprezentačnej 

fľaše vyhotovenej v remeselnej dielni Ferrarius 

Miloš Gnida gravírovaním do skla "Jablčnica s 

medovinou Veľké Chlievany Mňam Fest rok 

2013".Pán Gnida prispel aj ručne kovaným 

olejovým kahancom. ZŠ s MŠ Dvorec venovala 

pleteného zajaca, Miško Kováčik ikebanu v 

črepníku. 

23. marca prišiel ten deň D. Krásna výzdoba 

stánku prilákala návštevníkov aj s deťmi, ktorých 

zaujali zajace, vajíčka a iné naše výrobky – ocenili 

našu námahu nad očakávanie. Po výrobkoch zo ZŠ 

s MŠ Dvorec, ktorá patrila do roku 2003 Obci 

Veľké Chlievany, sa len tak zaprášilo. Je jedno, 

komu škola patrí, chodia tam naše deti a treba ich 

podporovať ako sa len dá. Vyjadrenie pani 

vychovávateľky Eriky Mazákovej, "Veľká vďaka 

patrí predávajúcim" - Ľubke Gunišovej, Ľubke 

Flórovej, Beátke Jakalovej, ktoré vedeli ponúknuť 

naše výrobky "nad úroveň tých, čo sa s tým živia". 

Ďakujem aj obsluhe pri guláši Karolovi Novotovi, 

Martinovi Flórovi, a členom DHZ. Samozrejme 

našim občanom a našim mladým, ktorí nás prišli 

podporiť svojou návštevou a neohrdli našou 

kuchyňou a ani našimi výrobkami. Ešte raz veľká 

vďaka všetkým, ktorí svoj voľný čas venovali našej 

obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac fotografií z akcií v našej obci si môžete pozrieť na webovom sídle našej obce 

www.velkechlievany.com v časti fotogaléria, alebo na  internetovej stránke 

www.facebook.com/obec.velkechlievany . 

http://www.velkechlievany.com/
http://www.facebook.com/obec.velkechlievany


HASIČI POMÁHAJÚ 

Naši hasiči nezaháľajú ani v zime. Začiatkom roka 

sa stretli na výročnej členskej schôdzi, aby 

zhodnotili, čo všetko urobili v roku 2012 a čo ich 

čaká v roku 2013. Vo februári už tradične 

zorganizovali fašiangový sprievod po dedine 

a pochovali basu. 28. februára pomohli našim 

občanom odčerpať zo záhrad vodu z topiaceho sa 

snehu, ktorá im ich zaplavila. Celý zásah trval tri 

hodiny. Koniec marca preveril ich pripravenosť na 

mimoriadne udalosti. Slovenský 

hydrometeorologický ústav vyhlásil pre našu 

oblasť tretí stupeň výstrahy povodňového 

nebezpečenstva. Veľkonočnú nedeľu – 31. marca 

– zvolal veliteľ DHZ štvorčlennú jednotku, ktorá po 

príprave zásahového náradia monitorovala 

situáciu v obci a jej okolí. Pri rodinných domoch 

vedľa ihriska sa začala hromadiť voda stekajúca 

z hornej časti obce. Jednotka sa snažila zabrániť 

pretečeniu vody k rodinným domom, a to 

prostredníctvom prekopania odtokového kanálu, 

ktorým tok vody čiastočne zregulovala. Našťastie 

sa potok Inovec v obci vylial len po okrajoch 

záhrad a nebolo potrebné nikoho a nič 

zachraňovať. V jednom prípade postačili vrecia 

s pieskom, aby sa zabránilo preniknutiu vody k 

domu. Po desiatich hodinách pohotovsti mohli ísť 

konečne domov a oddýchnuť si. Druhý aprílový 

deň šli naši hasiči pomáhať odstraňovať následky 

povodne v obci Rybany. Zišli sa tu dobrovoľní 

hasiči z celého okresu. Našich hasičov zaradila do 

svojho spravodajstva aj televízia JOJ. Opäť čerpali 

vodu zo záhrad našich občanov, ktorá ohrozovala 

nehnuteľnosti. Deväť hodín v plnom nasadení dalo 

zabrať. V marci sme si splnili jednu z čestných 

„povinností“. Odprevadili sme na poslednej ceste 

svojho dlhoročného člena, pána Emila Ševčíka. 

Ako člen DHZ sa zapájal do akcií, ktoré základná 

organizácia v obci organizovala, niekoľko rokov 

robil predsedu miestnej organizácie. Dlhé roky 

pôsobil aj ako rozhodca na požiarnických 

súťažiach. Česť jeho pamiatke. 

 

 

 

 

VEĽKONOČNÁ HROZBA 

 Veľkonočná nedeľa bola v mnohých smeroch iná, ako po iné roky. Napriek tomu, že bolo 31. marca, bolo 

nasnežené a veľmi chladno. Veľmi výdatný dážď spôsobil, že sa koryto potoka Inovec naplnilo až po okraj. 

S obavami sme sledovali, či bude hladina vody stúpať, alebo nie. Vyzeralo to tak, že nedeľná noc bude veľmi 

„zaujímavá“. Našťastie prestalo pršať a potok sa nevylial – teda aspoň nie v dedine. Ako to vyzeralo ukazujú 

nasledujúce fotografie. 

 

 

 



JURAJ PALKOVIČ 
Mecén slovenskej literatúry – týmto prívlastkom je 

často označovaný veľkochlievanský rodák, 

národovec, kňaz, cirkevný hodnostár, prekladateľ, 

spisovateľ, vydavateľ, predstaviteľ 

bernolákovského hnutia, Juraj Palkovič. 

Narodil sa 24. apríla 1 763 vo Veľkých Chlievanoch, 

v roľníckej rodine. Tu prežil desať rokov svojho 

života. V roku 1 773 sa jeho rodičia presťahovali 

do Ompitálu pri Trnave, dnes Doľany. Zomrel 

v Ostrihome 21. januára 1 835, vo veku 71 rokov. 

Juraj Palkovič bol veľmi skromný človek, ktorý 

nemal rád publicitu. Ani jeho najbližší priatelia 

nevedeli, že sa narodil vo Veľkých Chlievanoch. On 

sám sa považoval za ompitálčana, ale vo svojom 

závete uviedol ako svoje rodisko Veľké Chlievany. 

Podľa záznamu vo farskej kronike, bolo 24. apríla 

„pokrstené nemluvňa  Ján Juraj, z otca Jána 

Palkoviča a jeho manželky Kataríny“. Matka Juraja 

Palkoviča bola sestrou veľkochlievanského farára 

Gregora Purmanna, ktorý pochádzal z Ompitálu. 

Strednú školu vyštudoval v Trnave, teológiu začal 
študovať vo Viedni. Po presunutí Viedenského 
seminára  svoje štúdium dokončil na generálnom 
seminári v Bratislave v roku 1788. Založenie 
bratislavského seminára malo veľký význam pre 
povzbudenie národného povedomia 
bernolákovcov, a to vďaka tomu, že Jozef II. 
nariadil, aby sa kňazi vzdelávali vo svojom 
materinskom jazyku a aby boli čo najlepšie 
pripravení prinášať jednoduchému, menej 
vzdelanému ľudu osvetu a náboženstvo v jeho 
národnej reči.  
Juraj Palkovič a Anton Bernolák spolu študovali vo 
Viedni aj v Bratislave. Palkovič podporoval 
Bernoláka v jeho snahách uzákoniť spisovnú 
slovenčinu. Angažoval sa pri vydávaní jeho 
jazykovedných spisov. Bol jedným zo zakladajúcich 
členov Slovenského učeného tovarišstva. Po 
Bernolákovej smrti sa stal vedúcou osobnosťou 
bernolákovského hnutia. Podarilo sa mu zachrániť 
aj rukopis Bernolákovho celoživotného diela, 
doplniť ho poznámkami a registrom, zredigovať 
a vydať pod názvom Slowár slovenskí-laťinsko-
ňemecko-uherski v šiestich zväzkoch. 
Po vysvätení za kňaza, v roku 1 788 nastupuje 

Palkovič na svoje prvé pôsobisko ako kaplán vo 

Vindšachte (dnes Štiavnické Bane). Ďalej pôsobil 

ako kaplán v Pezinku (v rokoch 1 789 – 1 795). Od 

roku 1 796 bol prefektom Bratislavského seminára 

a prednášal morálku. Ďalšie dve desaťročia (1 800 

až 1 820) pôsobil na Trnavskej univerzite  Bol 

nielen profesorom cirkevného práva a etiky, ale aj 

knihovníkom kapitulskej knižnice. V roku 1 816 sa 

stal kanonikom Ostrihomskej kapituly. Po jej 

presídlení z Trnavy naspäť do Ostrihomu odchádza 

z Trnavy a zvyšok svojho života prežil v Ostrihome. 

V roku 1 821 sa stáva komárňanským 

arcidiakonom a v roku 1 825 svätoštefanským 

prepoštom. 

Popri cirkevných povinnostiach sa venoval aj 

šíreniu a rozvoju bernolákovského spisovného 

jazyka, hlavne ako prekladateľ a vydavateľ. 

Z nemčiny do bernolákovčiny preložil zbierku 

biblických drám Petra Metastasia, z latinčiny hru 

Cornelia Schonaea Daniel, z gréčtiny Platónov 

dialóg Alkibiades. Niektoré z týchto hier jeho 

trnavskí študenti aj zinscenovali. Pre potreby 

slovenských kňazov vydal Evanjeliá a listy. 

Finančne pomohol Gavlovičovi vydať jeho dielo 

Valaská škola mravov stodola. 

Na podnet arcibiskupa Alexandra Rudnaya preložil 

do bernolákovčiny aj Bibliu. Práca na tomto 

preklade mu trvala niekoľko rokov, nakoľko 

študoval podrobne preklady v iných jazykoch, aby 

podal čo najpresnejší preklad. Toto dvojzväzkové 

dielo vydal vlastným nákladom a rozposlal ho po 

slovenských farách. 

Palkovič sa zaslúžil aj o formovanie básnika Jána 

Hollého. Vydal jeho básnické zbierky, zozbieral mu 

podklady na jeho dielo Cyrillo-Metodiada, ktoré 

taktiež pomohol vydať.  

V roku 1 968 odhalili vo Veľkých Chlievanoch 

pamätník Juraja Palkoviča, ktorý sa nachádza 

v miestnom parku. Jeho rodný dom sa nepodarilo 

zachrániť. 

 

 

 

 

 

DHZ Veľké Chlievany 

pozýva všetky deti 7. júna o 15. hod. na 

oslavu MDD, na našom  ihrisku. 



Z osláv 205. a 230. výročia narodenia Juraja Palkoviča (1 968 a 1 993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC  BILANCUJE 

bola urobená nová strecha so zvodmi na budove 

Domu smútku 

vďaka finančnej podpore predsedu vlády sa 

zrealizovala oprava strechy aj so zvodmi na 

budove Obecného úradu 

pracuje sa na odvodnení budovy kultúrneho 

domu 

pri príležitosti 250. Výročia narodenia Juraja 

Palkoviča sa dala urobiť pamätná doska, pamätné 

medaily a propagačné materiály 

obec podala dva projekty z environmentálnej 

oblasti – jeden ohľadom kompostérov a druhý sa 

týka protipovodňových opatrení kanála za Parkom 

Juraja Palkoviča 

ďalší projekt bol podaný na Ministerstvo kultúry 

– na knižnicu 

boli podané tri nadačné projekty na skrášlenie 

obce v spolupráci s DHZ (Bc. Ivana Kováčiková, 

Mgr. Mária Gunišová, Andrej Mišák) a Veronikou 

Backovou, ktorá jeden z projektov zahrnula do 

svojej bakalárskej práce.  
uskutočnilo sa zasadnutie obecného 

zastupiteľstva 

MARIÁŠOVÝ  TURNAJ 

Obec Veľké Chlievany, Penzión Dvorec s.r.o. 

a domáci mariášoví nadšenci usporiadali 

12. januára 2013 novoročný mariášový turnaj. 

Mariášový turnaj sa koná v našej obci od roku 

2006. Keď v roku 2011 prestalo fungovať 

pohostinstvo Triezvota, premiestnili miesto 

konania do Penziónu Dvorec. Tento rok sa 

sponzorsky pripojila aj obec Dvorec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloš Gnida FERRARIUS 
 

Ručné opracovanie kovových materiálov 
tradičnými technológiami: 
- kovolejárstvo, kovotepectvo,  
- umelecké kováčstvo, medailérstvo,  
- rytie do kovov.  
Taktiež gravírovanie do skla podľa Vašich 
požiadaviek. 

Mobil: 0915 739 545 
Mobil 0918 521 127               

E-mail: milos@ferrarius.sk 

mailto:milos@ferrarius.sk


STARÉ FOTKY 
Vážení občania, blíži sa výročie prvej písomnej 

zmienky o našej obci. Pri tejto príležitosti by chcel 

obecný úrad vydať  publikáciu, ktorá ukáže ako sa 

Veľké Chlievany menili – teda zozbierať staré fotky 

a porovnať so súčasnosťou. Preto Vás prosíme, ak 

máte doma staršie fotky, ktoré zachytávajú našu 

dedinu, aby ste ich zapožičali obecnému úradu na 

oskenovanie. Vítané budú aj fotky, ktoré 

zachytávajú rôzne akcie konané v našej obci.  

HROBOVÉ MIESTA 
Na obecnom úrade je  zoznam hrobových miest, 
za ktoré je majiteľ hrobového miesta povinný 
podľa zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov uzavrieť nájomnú 
zmluvu za hrobové miesto na OcÚ Veľké 
Chlievany. Pokiaľ nebude včas zaplatené za tieto 
miesta, obecný úrad tento zoznam zverejní.  
Bližšie informácie na tel. čísle 038/7602386.  
Zároveň žiadame občanov o spoluprácu – 
v prípade, že majiteľ hrobového miesta nie je 
občanom našej obce a viete naňho kontakt, 
nahláste ho prosím, na Obecný úrad. Za 
spoluprácu ďakujeme. 

BRIGÁDA 
Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo a Dobrovoľný 

hasičský zbor vyhlasujú a pozývajú Vás na brigádu 

na skrášlenie našej obce. Poupratujeme okolo 

kostola, domu smútku a pred vlastnými domami. 

Venovať sa budeme samozrejme aj parku. Brigáda 

sa bude konať 20. apríla 2 013. Blížia sa oslavy 

250. výročia narodenia Juraja Palkoviča a preto 

chceme, aby sa naša obec dobre prezentovala 

pred návštevníkmi tejto udalosti. Jednoducho, aby 

bola tá naša dedina trochu krajšia. Nikto iný to za 

nás nespraví! 

PAMÄTNÉ MEDAILY 
Pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja 

Palkoviča boli vydané pamätné medaily. Na jednej 

strane bude portrét Juraja Palkoviča a na druhej 

erb našej obce Veľké Chlievany, s údajom o prvej 

písomnej zmienke o našej obci. Dva kusy budú 

uložené v Národnej banke Slovenska. Občania a 

zberatelia si budú môcť zakúpiť tieto medaily 

počas roka na Obecnom úrade.

 

SUDOKU 

V každom riadku a v každom stĺpci sa každá 

číslica od 1 do 9 nachádza iba jeden krát. Taktiež 

aj v malých štvorcoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠI SPONZORI 
Florist Desing Anna Kováčiková,  

Michal Kováčik  Veľké Chlievany  

Solárne štúdio Ergoline  Zuzana Frank  

STAVEBNINY mini Margita Halásová – Marián Halás 

SLOVENSKÁ IZBA - Ing.  Kašička 

BEREŠ ELEKTRO  

BYTHERM - FARBY-LAKY 

H.V.F. spol. s r.o., (firma Hanke) 

GPS Navigácie a mobilné telefóny Ing. Šinský Ľuboš  

OMO Systems 

DARČEKY – KVETY, Alena Vaneková z Dubničky 

KVETY – DARČEKOVÁ SLUŽBA ZUZANA   

Elitex Elena Žabárová  

ZLATNÍCTVO A HODINÁRSTVO Rastislav Vargic 

Zlatníctvo – Florián, Augustín Ďurčo 

PP Elektronika - Pavol Porubský 

LANTERN - Ing. Anton Béreš  

SeAd mäso s.r.o., (u Hrbáča) - údené výrobky 

DURSAJ - Marián Macko – (STRED BN
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