
 

 

 

 

SLOVO NA ÚVOD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR KLUB POZÝVA 
Chcete vedieť viac o pestovaní ovocia? Zúčastnite sa dňa 

4.10.2014 na prehliadke ovocného sadu BIOPLANT s.r.o. 

Ostratice. Manažér firmy Ing. Pavol Žatko urobí 

prednášku o pestovaní ovocia. Poinformuje o odrodovej 

skladbe ovocných drevín. Prakticky ukáže, ako sa 

správne starať o ovocné stromy. Presný čas a spôsob 

dopravy bude včas zverejnený. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť na obecnom úrade. Poplatok je 1 euro. 

Pri tejto príležitosti budeme v mesiaci október 

organizovať výstavu ovocia a zeleniny v kultúrnom 

dome. Chcete sa pochváliť dopestovanou zeleninou 

a ovocím, radi ich vystavíme. Zároveň tam bude aj 

výstava ručných prác. Tešíme sa na Vaše príspevky na 

túto výstavu.  

Na jesennom Mňam feste 20. septembra 2014 

v Bánovciach nad Bebravou chceme opäť reprezentovať 

našu obec. Ak sa máte čím pochváliť – dopestované 

ovocie, zelenina, dobroty z Vašej kuchyne – pridajte sa 

k nám. Kontaktujte členov senior klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 1  rok 2014 štvrtý ročník 
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch 

Ďalší polrok ubehol a opäť bilancujeme. 

Od posledného vydania 

veľkochlievanských novín sa udialo veľa 

vecí, ktoré si pripomenieme. Záver roku 

2013 patril aktivitám spojeným 

s Vianocami a Silvestrom. Fašiangová 

tradícia pokračovala aj v tomto roku, 

taktiež stavanie mája a oslava Dňa 

matiek. Miestny dobrovoľný hasičský 

zbor oslavuje 110. výročie prvej písomnej 

zmienky. Máme pre Vás aj niekoľko 

pozvánok na rôzne akcie. Príjemné 

čítanie. 

POZVÁNKA 1 

Pozývame Vás na ďalší 

ročník FURMANSKÝCH 

PRETEKOV, ktoré sa 

uskutočnia dňa 9.8.2014 

od 9:00 hod. vo Veľkých 

Chlievanoch v športovom 

areáli. 

POZVÁNKA 2 

Pozývame Vás podporiť 

naše súťažné družstvo pri 

varení držkovej na súťaži 

DRŽKOVSKÁ DRŽKA, ktorá 

sa koná 23. augusta 2014 

vo Veľkých Držkovciach. 

POZVÁNKA 3 

Pozývame Vás 6. septembra 2014 o 14:00 hod. do 

športového areálu vo Veľkých Chlievanoch na dennú 

pohárovú súťaž hasičských družstiev O putovný pohár 

veliteľa DHZ Veľké Chlievany. 

JE NÁS O JEDNU V OBCI VIAC! 

V tomto roku prišla na svet nová 

obyvateľka našej obce, Natália Cibiriová. 

Rodičom blahoželáme a Teba Natálka 

vítame v našej obci a prajeme pevné 

zdravie a krásnu cestu životom.  

 

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 

Telefón: 0387602386, 0911424717 

Knižnica:   Utorok: 15:00 – 17:00. 

 



SEPAROVANIE ODPADU 

Separovanie odpadu je v dnešnej dobe už 

nevyhnutnosť. Pokiaľ nebudeme znižovať 

množstvo odpadu odvezeného na skládky, 

postupne budú skládky odpadov zaberať čoraz 

väčšiu časť našej krajiny. Budúcnosť, ktorú týmto 

konaním pripravujeme našim deťom a deťom 

našich detí nevyzerá najružovejšie. V našej obci sa 

už triedenie odpadov celkom dobre rozbehlo. V 

domácnostiach sú už kompostéry na 

spracovávanie biologicky rozložiteľných odpadov 

zo záhrad, to znamená, že žiadny odpad zo záhrad 

v našej obci už nemôže končiť v komunálnom 

odpade a ani na brehu potoka, či na družstevnej 

roli. Každý párny týždeň v sobotu od 10:00 do 

12:00 hod. môžete doniesť separovaný odpad na 

zberný dvor pri obecnom úrade, v stredu 

zamestnanci OcÚ zbierajú po obci menšie 

separované odpady.  

Bohužiaľ našli sa už aj takí ľudia v našej dedine, 

ktorí do tohto drobného odpadu pribalili ako 

darček použité plienky, zdochnutú mačku 

a podobné nevhodné veci. Ďakujeme všetkým 

slušným ľuďom, ktorí k separovaniu odpadu 

pristupujú zodpovedne a dávajú tam iba tie veci, 

ktoré tam patria. Dá sa separovať aj veľa iných 

odpadov z domácnosti. To ale nezávisí na 

obecnom úrade. Môžeme separovať iba to, čo 

nám firma, ktorá separovaný odpad spracováva, 

zoberie.  

Ošatenie, posteľné prádlo, plachty, obuv  (viazanú 

do párov) vhodné na použitie určené pre charitu, 

môžete tiež nosiť v sobotu na OcÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby nám bolo jasné, čo môžeme separovať, tu je stručný prehľad:  

Elektroodpad – spotrebiče, tužkové batérie, mobily, akumulátorové batérie 

Papier – kartóny, noviny, časopisy 

Sklo – fľaše, poháre, rozbité tablové sklo, celé table 

Tetrapaky – krabice z mlieka, džúsov, smotany a iných potravinových výrobkov 

Plasty – plastové  nádoby (koše, kvetináče, tégliky z jogurtov, smotany a pod.),plastové vrchnáky 

z umelých fliaš (samostatné), plastové fľaše(vo vreciach). 

Drevený odpad 

Kovový odpad – železo, plech, prázdne konzervy z potravín – paštéta, kukurica, hrach, hríby, zelenina, 

ovocie, nápoje 

Textil – starý zničený textil – vo vreciach, označiť NEPOUŽIŤ! 

Prepálený olej a masť, tuk z potravín – lievik na fľašu dodá na požiadanie obecný úrad. 

Drobný stavebný odpad po dohode s OcÚ 

Zber každú stredu po obci – v malých igelitových taškách alebo vreckách, položených pri smetných 

nádobách:  drobný odpad – krabice z mlieka, džúsov, smotany a iných potravinových výrobkov, prázdne 

konzervy z potravín, kovové vrchnáky, drobné sklenené fľaše, drobné plastové obaly z jogurtov, smotany 

a pod., plastové vrchnáky z umelých fliaš. 

 
PREVENTÍVNE KONTROLY 

Na jeseň, pred príchodom zimy, sa treba pripraviť na nastávajúce vykurovacie obdobie. V tomto období je 

zvýšené riziko vzniku požiaru. Z tohto dôvodu bude obec Veľké Chlievany prostredníctvom členov 

Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Chlievany vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v súlade 

so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 

121/2002 Z. z.. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Čas preventívnych prehliadok bude 

oznámený v miestnom rozhlase. Členovia kontrolnej skupiny, ktorí ku vám prídu na kontrolu, sa preukážu 

preukazom preventivára a občianskym preukazom. 



 

ZO ŽIVOTA OBCE 

OBECNÁ  ZABÍJAČKA  

Tesne pred adventným obdobím, 

v sobotu 30. novembra 2013 sa 

konali v našej obci naraz tri krásne 

akcie – dedinská zabíjačka, zdobenie 

vianočného stromčeka a tvorivá 

vianočná dielňa. Ako prvá prišla na rad zabíjačka. 

Hlavného aktéra tejto akcie – „mašura“ – sme 

zadovážili z miestneho  PD Bebrava. Z Otrhánok ho 

pri kultúrny dom priviezol Jožko Flóro Karelábko. 

Tam už naňho čakal náš odborný spracovací tím 

v zložení Milan Gerbel, 

Marián Krebes, Vladimír 

Kováčik a Marián 

Rodina. Pustili sa do 

práce a tá im išlka od 

ruky. Popri tom sa už 

varil aj vianočný punč, na ktorý dozerali Ing. 

Ivanka Kováčiková, Eliška Slošariková, Anka a 

Gabika Kováčikové. Ivanka s Eliškou dokonca 

pripravili špeciálne vianočné hrnčeky na jeho pitie. 

Punč bol naozaj výborný, uvarený v dvoch 

variáciách – alko a nealko. Ako zabíjačka 

postupovala, vo vnútri kultúrneho domu sa už 

rozbiehala práca v kuchyni, kde sa pripravovali 

dobrota na konzumáciu. O to sa starali Danka 

Košíková, Darinka Gunišová, Majka Ondrejková 

a poslankyňa Janka Kováčiková. V bufete sa zručne 

obracal Martin Jakal. Kultúrny dom privítal 

všetkých návštevníkov nielen krásnou vôňou 

pripravených dobrôt, ale aj krásnou výzdobou, 

o ktorú sa postarala Beatka Jakalová. 

VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA 

Adventné vence patria neodmysliteľne k obdobiu 

Vianoc. Ďalšia tvorivá dielňa v našej obci sa preto 

niesla v duchu zdobenia adventných vencov 

a svietnikov. Pod vedením Beátky Jakalovej si tu 

ženy z našej dediny (chcem vidieť toho chlapa, 

ktorý by to robil, okrem Miška)urobili prekrásne 

vence, ktorými si potom vyzdobili svoje 

domácnosti. A bolo z čoho robiť. Množstvo 

konárov z ihličnatých stromov, rôzne ozdoby 

a stužky, vence z polystyrénu. Stačilo si len vybrať 

a zapojiť fantáziu. A pre tých, ktorým chýbala 

fantázia poslúžili ako vzor vence a svietniky, ktoré 

vytvoril Miško Kováčik. Tie si mohli návštevníci 

kultúrneho domu aj zakúpiť. 

 

 

 

 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 

Tridsiateho novembra sa popri dedinskej zabíjačke 

a zdobení adventných 

vencov zdobil aj vianočný 

stromček v našom Parku 

Juraja Palkoviča. Pod 

taktovkou Miška Kováčika 

pribúdali na ňom nielen 

svetlá, ale aj strieborné 

mašle a gule. Keďže náš vianočný stromček mal asi 

tak 25 metrovú výšku, okrem Miška sa na plošinu 

vo výške odvážili iba Eliška Slošáriková, Tonko 

Ďurmek najmladší a Tomáš Janega. Každý kto 

prechádzal v decembri a začiatkom januára cez 

našu obec, ho označil za najkrajší vianočný 

stromček, ktorý bolo vidieť aj z Bánovskej 

križovatky. 

MIKULÁŠ 2013 

Šiesteho decembra – ako aj po iné roky – zavítal 

do kultúrneho domu, plného detí a ich rodičov, 

Mikuláš. Priviedol so sebou anjela a čerta učňa. Aj 

keď to bol len učeň, bol to veru 

riadny čertisko. Deti sa ho veru 

najskôr báli. Vypúlil na ne tie svoje 

očiská a zisťoval, ktoré deti 

neposlúchali, aby si ich mohol 

zobrať. Našťastie všetky deti z našej 

dediny sú dobré, poslúchali, a tak ich 

čertisko nikam nezobral. Len ich 

riadne začiernil. Od Mikuláša dostalo každé dieťa 

balíček so sladkosťami. Každé jedno dieťa si ho 

však muselo zaslúžiť, teda okrem tých naj 

najmenších. A tak sa sálou kultúrneho domu 

Dielo Ľubky Flórovej  



ozývali básničky, 

pesničky a dokonca bol 

aj tanec. Po rozdaní 

všetkých balíčkov si deti 

mohli zatancovať 

s Mikulášom a anjelom. 

Pridal sa aj čert. Nechýbalo ani fotografovanie 

s Mikulášom a jeho pomocníkmi . 

VIANOČNÁ PRAHA 

V decembri sa občania našej obce opäť vybrali na 
skusy do sveta. Tento krát však nezamierili do 
Viedne, ale do susedných Čiech, do Prahy. 
Stovežaté hlavné mesto ich 7. decembra privítalo 
slávnostnou vianočnou atmosférou. Vianočný 
punč, pečené dobroty a množstvo suvenírov lákali 
všetkých návštevníkov. Ako by to bolo byť v Prahe 
a nevidieť Orloj, Karlov most a Václavské 

námestie. Oči našich výletníkov sledovali tieto 
najkrajšie a najnavštevovanejšie miesta a veru 
niektorých tieto pamätné miesta dohnali až k 
slzám radosti. Po historickom zážitku, bolo treba aj 
pôžitku a tak sa ochutnali vianočné dobroty, 
vianočný punč, ale neuniklo im ani české pivečko.  

BATÔŽKOVÝ SILVESTER 

Koniec roka trávia ľudia v spoločnosti rodiny, 

priateľov a známych. Kde budeš silvestrovať? To je 

v tomto období dosť častá otázka. Kde? V KáDéčku 

– tak tento oznam mnohých prekvapil. A to je 

kde? Predsa v kultúrnom dome vo Veľkých 

Chlievanoch. Náš batôžkový Silvester má už svoju 

tradíciu a rok čo rok priláka viac ľudí. Vynikajúca 

spoločnosť, perfektná zábava – to je Silvester 

v našej obci. Pridáte sa o rok? 

BETLEHEMSKÉ SVETLO 

Michael Weixlbaumer (12 rokov z obce Kematen an 

der Krems z Horného Rakúska odpálil Betlehemské 

svetlo od večného plameňa v Kostole Narodenia Pána 

a priniesol ho bezpečne do Rakúska. Rakúski skauti 

odovzdali Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského 

skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok 

susedných štátov na slávnostnej ceremónii v sobotu 

14. decembra 2013 o 14:00 v kostole „Votivkirche“  vo 

Viedni. Vo Votivkirche sa tak počas slávnostnej 

ekumenickej ceremónie stretlo niekoľko tisíc 

skautov z rôznych kútov Európy. Svetlo krátko po 

15-tej hodine odpálil Gregor, člen skautskej 

družiny Spoločenstvo prsteňa z Vrbova, v tom čase 

najlepšej skautskej družiny na Slovensku, ktorá v 

máji 2013 získala titul “Družina roka”.  

Skauti z Vrbova priniesli Svetlo týchto Vianoc na 

Slovensko, kde ho hneď po prekročení štátnej hranice 

doniesli do Prezidentského paláca na Hodžovom 

námestí v Bratislave. Svetlo zažiarilo v Prezidentskom 

paláci 14. decembra. Vo večerných hodinách, ako prvý 

na Slovensku, prijal Betlehemské svetlo už tradične 

prezidentský pár, prezident Ivan Gašparovič s 

manželkou Silviou. Odtiaľ už tento malý plamienok, tak 

ako to býva zvykom, putoval naprieč našou krajinou na 

sever, kde v Zakopanom až v neskorých nočných 

hodinách bolo odovzdané poľským skautom – 

 

 harcerom. Svetlo tak mohlo putovať ďalej, 

cez Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na 

ďalekú Sibír.  

24. decembra 2013,  na štedrý deň,  do našej 

obce na obecný úrad do rúk pani starostky 

Betlehemské svetlo z Bánoviec nad Bebravou, 

z kostola Najsvätejšej trojice, bolo odovzdané 

pánom poslancom Ľubomírom Gerbelom s 

dcérou Michalkou.Odtiaľ sa šírilo do našich 

domácností a tak symbolicky prepojilo naše 

srdcia nekonečnou reťazou svetla. Je čarovné 

uvedomiť si, že všetky 

tieto svetielka majú svoj 

pôvod v tom prvom, 

počiatočnom, ktoré sa 

zažalo práve v mieste 

rodiska Ježiša Krista. 

Svetlo pokoja a mieru z 

Betlehema je 

jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, 

aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier 

v našich životoch i v našom okolí. Každé 

odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché 

prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských 

srdciach presne tak, ako sa od človeka k 

človeku šíri plameň Betlehemského svetla. A 

to je posolstvo Betlehemského svetla.     

Podľa internetu spracovala Zuzana Flórová. 



NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE 

Vážení  spoluobčania, 

slávnostnou atmosférou  Silvestra 2013 sme sa rozlúčili so starým rokom a prípitkom šampanského a prianím 

si so svojimi blízkymi a známymi sme vstúpili do Nového roka 2014. Pre nás Slovákov je prvý január o to 

významnejší, pretože je dňom vzniku Slovenskej republiky, kedy mi nedá spomenúť, že vďaka pokojnému 

rozdeleniu federatívnej republiky si Slovenská republika ihneď získala medzinárodný kredit.   

Rok 2013 je pre nás minulosťou s výnimočnými výročiami a aktivitami. Bol rokom Cyrilo-metodským a pre nás 

v našej obci sa niesol v duchu  250 - tého  výročia narodenia nášho rodáka Juraja Palkoviča prvého 

prekladateľa BIBLIE do bernolákovskej slovenčiny, podporovateľa bernolákovcov a ostrihomského kanonika. 

Po ohliadnutí sa späť,  sa mi tisnú slzy do očí, ako tento velikán spojil našu malú obec nielen so Slovenskom, 

ale aj s Maďarskom a hlavne s mestom Ostrihomom. Som nesmierne rada, že aj Matica Slovenská venovala 

pozornosť tejto veľkej osobnosti v našej histórií, pretože bez Bernolákovcov by neboli Štúrovci. Z aktivít v 

našej obci mi dovoľte sa zastaviť pri tých, ktoré sa uskutočnili vďaka finančnej podpore predsedu vlády – 

rekonštrukcia obecného úradu, TSK Trenčín podporil 250. výročie Juraja Palkoviča, ďalej v spolupráci so 

správou ciest a ORPZ Bánovce   nad   Bebravou  na   ceste  v   našej   obci  

vznikli prechody pre chodcov v strede obce, a  keďže bezpečnosť občanov je prvoradá s finančnou podporou 

Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol inštalovaný pod kostolom merač rýchlosti 

motorových vozidiel. 

Využívam túto príležitosť a vyslovujem veľké  ďakujem  inštitúciám, podnikateľom, živnostníkom a hlavne 

Vám občanom, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom, či už aktívnou alebo pasívnou účasťou, podieľali na 

zachovávaní tradícií a rozvoji našej obce, čím ste prispeli k obohateniu jej kultúrneho i duchovného života. 

Pretože budúcnosť obce Veľké Chlievany je hlavne v rukách jej občanov.  

Pre väčšinu z nás je nový rok aj prísľubom niečoho nového a zadávania si nových predsavzatí. Pre mňa ako 

starostku a pre obecné zastupiteľstvo je predsavzatím vyvarovať sa chýb z minulého roka a spraviť v tomto 

novom roku všetko pre to, aby sme rozvojom našej obce vytvorili čo najlepšie podmienky kvality života v 

našej obci. – napr. bezbariérovým prístupom občanov do budovy obecného úradu, opravou chodníkov, 

výstavbou bytového domu, zveľaďovaním životného prostredia. 

Vážení občania vo svojom mene, ako aj v mene obecného zastupiteľstva a celého obecného úradu Vám v 

roku 2014 prajem: „ Nech všetky smútky a trápenia  na radosti  sa premenia, nech Vás žiadne bolesti  

nezrania,  a len  zdravie, šťastie  a úspechy  v osobnom aj pracovnom živote Vás sprevádzajú“. 

NOVOROČNÝ KONCERT 

Rok 2014 sa začal koncertom vážnej hudby 

v miestnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. 

Štvrtého januára sa stretli priaznivci vážnej hudby 

a jej interpreti už na druhom ročníku Malej 

vianočnej hudby. Tých sme už poznali z minulého 

roku. Boli to členovia Symfonického orchestra 

Slovenského rozhlasu a ich hostia Dominika 

Križalkovičová, Michaela Kušteková, Michal Vozník 

a Marek Kamenický. Novoročný koncert opäť 

organizoval pán starosta Ladislav Gieci (Otrhánky) 

v spolupráci s pánom  farárom Mgr. Stanislavom 

Štefánikom a starostkami Bc Zuzanou  Flórovou a 

Evou Srncovou (Dvorec). 

MARIÁŠOVÝ  TURNAJ  

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

a domáci mariášoví nadšenci usporiadali 

11. januára 2014 ďalší novoročný mariášový 

turnaj. Mariášový turnaj sa koná v našej obci od 

roku 2006. Sponzorsky sa pripojila aj obec Dvorec. 

 

 

 

 

Fašiangová 

chasa vyráža 



FAŠIANGY – 1.3. 

Fašiangy – toto slovo nedalo spávať našej 

starostke už od začiatku roku. Čo by sa dalo ešte 

vylepšiť? Čím by sme to zase oživili? Výsledkom jej 

„trápenia“ bol veľký „neporiadok“ v zasadačke 

obecného úradu. Od kamošky požičala owerlok, 

z domu doniesla veritasku, aby sa zasadačka  

zmenila na krajčírsku dielňu, kde sa šili kroje pre 

mládencov a dievčence do fašiangového 

sprievodu pod taktovkou Helenky Gerbelovej. Na 

pani  starostku zostali vesty pre mládencov. A tak 

jej nič iné nezostalo, len sa obrátiť sa na ďalšiu  

dobrú dušu z Bánoviec nad Bebravou, ktorá 

pomohla zo strihmi. Príprava večerného programu 

– pochovávanie basy – už potom išla jedna radosť. 

Po prípravách konečne nastal ten správny deň – 1. 

marec – a začal sa kolotoč akcií. Sprievod po 

dedine, detský karneval, večerné pohostenie 

a pochovávanie basy. Sprievod masiek po dedine 

bol veľmi pestrý a bohatý. Väčšina obyvateľov 

našej obce ich vítala na prahoch svojich domov. 

Niektorí s pohostením, niektorí s výslužkou 

a niektorí si museli aj 

zatancovať. Veď sú 

fašiangy! Aj fašiangová 

chasa ponúkala občanom 

malé pohostenie – šišky 

a fánky, ktoré napiekli 

členky Senior klubu. Len netuším, ako chce 

fašiangová chasa splniť svoj sľub z pozvánky na 

pochovávanie basy -  Keď pálenky pridáte, do roka 

si vašu dcéru isto-iste vydáte a keď dáte vína, 

oženíte syna. No, uvidíme! Večer v kultúrnom 

dome návštevníkov privítala vôňa kapustnice, 

ktorú navarila pani Andrea Slošariková a Miriam 

Ďurmeková. Na stoloch boli dobroty z celej našej 

dediny – klobáska, slaninka, šišky, fánky 

a samozrejme bolo 

aj tej  pálenky. Počas 

pochovávania basy 

sa mohli naši 

občania oboznámiť 

s rôznymi 

udalosťami, ktoré sa 

v našej obci udiali počas posledného roku. Nič 

nezostalo utajené, všetko bolo vykričané! 

Ďakujeme  všetkým, ktorí  sa zapojili do fašiangov 

ako aj tým, ktorí darovali materiál na naše kroje. 

VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA 

Príprava maľovaných vajíčok a veľkonočných 

dekorácií bola náplňou veľkonočnej tvorivej dielne 

6.4.2014. Aj tá už má v našej obci svoju tradíciu. 

Opäť si tam ženy a deti z našej obce vytvorili 

krásne dekoračné predmety na veľkonočnú 

výzdobu. 

 

 

 

 

STAVANIE MÁJA 

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu 

mája. Výnimkou nebol ani tento rok. Mládenci 

doniesli z lesa krásny strom a krojované dievčence 

ho vyzdobili stužkami. Celú atmosféru 

podčiarkovala hudba 

z reproduktorov. 

A potom už len šup s ním 

hore. To je tá najhoršia 

práca, pri ktorej treba 

viac ľudí. Zišlo sa tu dosť 

chlievančanov mužského 

pohlavia, takže mal ho kto postaviť na miesto.  

Jeden máj v našej obci nestačí. Tak sa rozhodli tí 

najmladší stavači a postavili si vlastný mini máj. 

Medzi odloženými konármi si našli ten svoj 

a presne ako dospelí, odniesli ho na pleciach na 

miesto zdobenia. S pomocou maminy si ho 

vyzdobili a nakoniec osadili na 

miesto. Trochu im pritom 

pomohol aj ujo Fero, manžel 

pani starostky. Záverečné foto 

pri máji nesmelo chýbať. 

Po dobre odvedenej práci sa 

všetci presunuli do kultúrneho 

domu na malé občerstvenie, 

ktoré pripravili Lubka Gunišová, Janka Kováčiková, 

Karol Novota, Patrik Urban a Martin Flóro.  

 

 

 

 



DEŇ MATIEK  

Vďaku matkám za to, že sú, že nám dali život 

a starajú sa o nás, vyjadrili svojim programom deti 

z našej obce aj tento rok. Jedenásteho mája 

pozvala samospráva  mamičky z našej obce do 

kultúrneho domu, aby spoločne oslávili Deň 

matiek. Kultúrny program detí chytil každého za 

srdce. Vystúpenie 

škôlkarov malo najväčší 

potlesk. Slová vďaky 

z úst drobčekov, ktorým 

sa ešte pletie jazýček, je 

jedným z najkrajších 

darčekov. Zahanbiť sa ale nedali ani školáci. 

Recitovali, spievali a tancovali. V programe 

vystúpili nielen školáci, ktorí navštevujú ZŠ Dvorec, 

ale aj Tí, ktorí už chodia do Bánoviec nad 

Bebravou. Prekvapením „večera“, čerešničkou na 

torte, bolo vystúpenie spevokolu klubu dôchodcov 

. Zaspievali krásne 

ľudové piesne za 

hudobného 

sprievodu harmoniky 

v podaní  pani 

poslankyne PhDr. 

Eulálie Pomikalovej. Každá mamička odchádzala 

domov s kvetom, ktorý dostala od detí. 

(Občerstvenie – Helena a Michaela Gerbelové 

a Mária Flórová)  

 

 

POĽSKO 7.6.2014  

Vidieť na vlastné oči miesta, kadiaľ kráčala 

európska história. To bol cieľ výletu 

organizovaného pani starostkou Zuzkou Flórovou 

a pánom Jánom Strempekom mladším z Otrhánok. 

Návšteva bývalého hlavného mesta poľského 

kráľovstva, Krakova, zanechala na účastníkoch 

silné dojmy. V Osvienčime však bola oveľa 

emocionálnejšia prehliadka koncentračného 

tábora Auschwitz-Birkenau, symbolu holokaustu, 

genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších 

obetí.  V roku 1979 bol koncentračný tábor 

zapísaný do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO. 

BEŽEC 

Občianske združenie OSTRIX chce svojou 

činnosťou napomáhať k zlepšovaniu oblasti športu 

a kultúry v bánovskom regióne. Od roku 2012 

organizuje Bánovskú bežeckú ligu. Náš mladý 

športovec , Adam Gerbel z Veľkých Chlievan, je 

jedným z účastníkov tejto ligy a úspešne 

reprezentuje našu obec, Veľké Chlievany. Tento 

rok absolvoval už štyri kolá a chystá sa na piate, 

ktoré bude 27.7.2014. Držme mu palce. Ako si 

doteraz počínal? V druhom kole sa umiestnil na 

17. mieste zo 62 účastníkov, pričom vo svojej 

kategórii bol siedmy. Tretie kolo bolo úspešnejšie 

– 9. miesto z 54 účastníkov 

a zároveň 4. miesto vo 

svojej kategórii. Štvrté kolo 

skončil na siedmej priečke 

zo 44 účastníkov, vo svojej 

kategórii sa umiestnil na 4. 

mieste. Piate kolo ukončil 

na 8. mieste z 54 

účastníkov, vo svojej 

kategórii bol piaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Veľkých Chlievanoch. Ak nám chcete 

pomôcť, kontaktujte obecný úrad, alebo Máriu 

Gunišovú (č. d. 53). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid
http://sk.wikipedia.org/wiki/1979
http://sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Z ČINNOSTI STAROSTKY OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

- Cez TSK a SAD Prievidza, sa podarilo vybaviť, že autobus zo zástavky Bánovce nad Bebravou Tatra Sipox do 

Zlatník s odchodom o 14:30, bude zastavovať aj vo Veľkých Chlievanoch na námestí – podnet občana 

Chochulu 

- Každoročne finančne podporujeme farský detský karneval 

- V rámci protipovodňovej aktivity v spolupráci so životným prostredím Bánovce nad Bebravou (Ing. Kasala) 

a PD Bebrava Veľké Chlievany bol prehĺbený a vyčistený odvodňovací kanál v areáli PD Bebrava. 

- v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí  a rodiny podpora zamestnanosti, čerpanie   finančných 

prostriedkov z EÚ 

- Prijaté VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (VZN) OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY 

- VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné 

odpady na území Obce Veľké Chlievany 

- VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

- VZN č. 1/2014 o podmienkach držania psov na území Obce Veľké Chlievany 

- Dodatok k prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku č. 1/2014 

 

Reagujeme na rôzne výzvy a podávame projekty, 

ktoré majú zlepšiť život v našej obci. Spätnou 

väzbou na nami podané projekty sú: 

- Rozhodnutie ministra životného prostredia 

Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou 

dotácie z Environmentálneho fondu č 

10015408U03 na projekt „Nákup benzínového 

vysávača s drtením na verejnú zeleň a 

kompostérov slúžiacich na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov v Obci Veľké 

Chlievany.“  v  sume 7410 €. Žiadosť s projektom 

vypracovala starostka obce Bc. Zuzana Flórová. 

- Rozhodnutie ministra životného prostredia 

Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou 

dotácie na rok 2014 pod č. POD-ZD_70 z 

Environmentálneho fondu na projekt: "Dedina 

ožíva – tvorba zeleného námestia." v sume 5000 €. 

Žiadosť s projektom v grafickom 3 D prevedení 

vypracovala a darovala obci  Ing. Ivana Kováčiková, 

záhradná architektka, ďalej spracovala a podala 

starostka obce Bc. Zuzana Flórová.  

- poskytnutie účelovej dotácie Ministerstva 

financií Slovenskej republiky na individuálne 

potreby obce  na čiastočnú úhradu nákladov akcie 

"Havarijný stav strechy na budove kabín s 

prípravou priestorov pre krízovú situáciu občana v 

športovom areáli Veľké Chlievany" v sume 8 000 €. 

Žiadosť podala a spracovala starostka obce Bc. 

Zuzana Flórová v spolupráci s veliteľom  DHZ Veľké 

Chlievany - Bc. Andrejom Mišákom, ktorý urobil  

fotografie kabín a strechy pre spracovanie 

fotodokumentácie do žiadosti. 

 

 

 

 

 

 

Slovenská pošta – otváracie hodiny 

Pondelok 08:00 – 13:00 14:00 – 15:00 

Utorok 08:00 – 13:00 14:00 – 15:00 

Streda 07:30 – 12:00 15:00 – 17:00 

Štvrtok 08:00 – 13:00 14:00 – 15:00 

Piatok 08:00 – 13:00 14:00 – 15:00 

   Telefón: 038 / 760 25 54 

COOP Jednota – otváracie hodiny 
 
Pondelok: 6,15 hod. - 9,00 hod.  
Utorok až piatok 6,15 hod. - 16 hod. 
Bez obedňajšej prestávky  
Sobota 6,15 hod. - 11,00 hod.  
Nedeľa zatvorené 
Telefón: 038/7602387       

   Naši sponzori   



110 ROKOV ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU VO 

VEĽKÝCH CHLIEVANOCH (1904 – 2014)  

Prvá doposiaľ známa písomná zmienka o našom 

hasičskom zbore pochádza z roku 1904, kedy bol 

zbor pravdepodobne založený. 

V Kmeňovej knihe dobrovoľného 

hasičského spolku vo Veľkých 

Chlievanoch figuruje ako jeho 

veliteľ od tohto roku istý Dionys 

Lukáč. V roku 1904 mal zbor po 

založení len zopár členov. 

Podveliteľom zboru bol istý Ján Kováčik, hasičmi 

Ján Bulák, Štefan Košík a Jozef Guniš ml. Zbor mal 

aj vlastného trubača, ktorým bol dlhoročne Gustáv 

Janega. V prípade materiálneho vybavenia je viac 

než diskutabilné, či zbor v tomto období už vlastnil 

ručnú konskú striekačku používanú až do roku 

1946!, alebo táto bola zakúpená neskôr po roku 

1918.  

Veľko-chlievanský hasičský spolok mal od r. 1925  

už okolo 30 členov. Veliteľom 

spolku sa stal Ján Košík, 

podveliteľom Jozef Zahumenský, 

pokladníkom Jozef Guniš 

(hušmaj), tajomníkom Ján Lukáč, 

podrevízorom Anton Lukáč, 

inventárnym dozorcom Justin 

Guniš a trubačom spolku bol naďalej Gustáv 

Janega. Hasičský spolok mal dokonca jedného 

člena – samaritána, ktorým bol Štefan Guniš 

(hušmaj). Napriek rozmachu hasičského poistenia 

a finančnej či materiálnej dotácie hasičských 

spolkov si naďalej museli vystačiť s nemodernou 

ručnou striekačkou. V roku 1944 pribudlo zopár 

ďalších členov.  

Významným medzníkom pre rozvoj 

dobrovoľného hasičstva na 

Slovensku boli aj roky nasledujúce 

po skončení 2. svetovej vojny. 

Konečne v roku 1946 došlo 

k obnove technického vybavenia 

dobrovoľných hasičov obce. 

Z finančných prostriedkov vyzbieraných 

prostredníctvom obecnej zbierky bola v tomto 

roku zakúpená nová hasičská striekačka typu PPS 8 

od firmy Stratílek, na svoju dobu moderný, 

spoľahlivý a výkonný stroj. V nedeľu po zakúpení 

striekačky bola táto po litániách riadne 

vysvätená. Po vysviacke nasledovala, 

ako to už na dedinách chodieva, 

tradičná tanečná zábava. Azda až 

paradoxne pôsobí skutočnosť, že 

veľkochlievanskí hasiči sa už toho dňa 

okolo 23 hodiny večer zúčastnili na 

hasení požiaru, ktorý zachvátil kozol v neďalekých 

Otrhánkach. Bol to vôbec prvý zásah s novou, ešte 

nevyskúšanou hasičskou striekačkou. Zásah trval 

až do skorých raných hodín.  

V 50 rokoch 20. stor. sa obec rozhodla postaviť si 

novú, vlastnú budovu MNV s požiarnou 

zbrojnicou, ktorá dovtedy v obci absentovala. 

Budova bola zboru slávnostne odovzdaná v roku 

1957. Na čele DHZ Veľké. Chlievany po roku 1950 

postupne stáli predsedovia 

Štefan Lukáč, Emil Gerbel, Emil 

Ševčík, Jozef Gerbel, Štefan 

Guniš, Anton Chrenko st., Juraj 

Guniš, Anton Chrenko ml. a 

Mária Gunišová, ktorá je 

predsedníčkou zboru doposiaľ. 

Veliteľom zboru bol od roku 1965 až do 

obmedzenia jeho činnosti v roku 1991 Anton 

Guniš, ktorého zásluhy spojené s činnosťou DHZ je 

nutné osobitne vyzdvihnúť. Činnosť DHZ bola 

počas ich mandátov pomerne pestrá. Členovia 

zboru sa angažovali v požiarnych hliadkach. 

Každoročne sa zúčastňovali na taktických 

cvičeniach, nácvikoch diaľkovej dopravy vody 

k miestnemu JRD, zúčastňovali sa 

previerok pripravenosti, či starali 

o vybavenie a techniku zboru. Činnosť 

zboru sa, ako to už tradične býva, 

orientovala aj na mimo hasičské 

aktivity, pod ktorými rozumieme 

napríklad poriadanie rôznych 

športových podujatí pre mladých, organizovanie 

zájazdov pre členov zboru a ich rodinných 

príslušníkov, tanečné ľudové zábavy a pod. Pod 



patronátom veľkochlievanských hasičov sa 

každoročne niesli aj oslavy MDŽ. K netradičnej 

činnosti hasičov patrilo poskytovanie pomocnej 

ruky pri organizovaní motocrossových závodov 

v katastrálnom území obce na lokalite zvanej 

Brezina. 

Nielen chuť do samotnej práce na poli 

dobrovoľného hasičstva, ale aj 

široká členská základňa, umožnila 

našim hasičom venovať sa tak 

rozsiahlemu spektru činností. Veď 

svojho času mal DHZ až osem 

súťažných družstiev: muži 1, muži 2 

športovci, muži nad 35 rokov, ženy, dve 

chlapčenské a dve dievčenské dorastenecké 

družstvá. Okrem vyššie spomenutej činnosti 

niektorí členovia nášho zboru dlhoročne pracovali 

ako rozhodcovia na súťažiach. Od roku 1963 to 

boli Štefan Guniš a Emil Ševčík, ku 

ktorým sa neskôr pridali Anton 

Guniš, Anton Krebes a Jozef 

Gerbel. Rozhodovaniu sa venovali 

až do roku 1991. Po roku 1991 sa 

tejto zodpovednej práci venovali 

iba Štefan, Anton, Juraj a Mária 

Gunišoví. Minulý rok rady rozhodcov v okrese 

rozšírili Zuzana Kováčiková, Ivana Kováčiková, 

Eliška Slošariková a Natlia Flórová.  

Myslím si, že za všetko hovorí aj to, že DHZ Veľké 

Chlievany bolo niekoľkokrát udelené ocenenie 

najlepší DHZ okrsku a okresu! Z významnejších 

postov, ktoré zastávali naši členovia stojí za 

zmienku aj post okrskového veliteľa, ktorý zastával 

náš člen Anton Krebes a post okrskového 

preventivára, ktorý zastával v r. 1971 – 1975 

Štefan Guniš. Mária Gunišová je členkou pléna OV 

DPO už od roku 1995, od roku 2002 je 

podpredsedníčkou OV pre prácu s mládežou. 

Z kurióznych zásahov v tomto období možno 

spomenúť požiar pajty v susedných Biskupiciach. 

Veľkochlievanským hasičom, ktorí práve 

pripravovali výročnú členskú schôdzu bol 

oznámený požiar v susednej obci. Tí neváhali, 

vystrojili sa hákmi a hasičskou striekačkou 

a okamžite vyrazili na zásah. Hákmi sa im podarilo 

zhodiť horiacu strechu a zabrániť tak 

rozšíreniu sa požiaru. Aj tento zásah 

sám o sebe hovorí o pripravenosti 

nášho zboru.  

Významným bol pre zbor aj rok 1961, 

kedy opäť došlo k obnove hasičskej 

techniky. Takmer 20-ročná PPS8 bola vtedy 

nahradená čisto novou dvojkolesovou hasičskou 

striekačkou DS 16, ktorú dodal vtedajší okres 

Topoľčany. Túto striekačku vlastní náš zbor 

doposiaľ. Napokon, ešte v rokoch 1978 – 1979 

bola zboru dodaná moderná PPS 12, 

ktorú dodal taktiež okres Topoľčany.  

Koncom 80 rokov 20. stor. sa ocitol 

náš hasičský zbor v kríze. V roku 

1991, počas starostovského 

mandátu pána Jurštáka, pre nezhody 

so starostom hasičský zbor 

minimalizoval svoju činnosť svoju činnosť na viac 

ako jedno decénium.  

K obnoveniu činnosti DHZ V. Chlievany došlo až 

v roku 2005 a to zásluhou Antona Chrenka ml. 

a niekoľkých mladých ľudí z obce s chuťou 

pracovať. Zbor má v súčasnosti čosi cez 40 členov 

a 5 súťažných družstiev. Za výdatnej podpory 

starostky obce Bc. Zuzany Flórovej, obecného 

zastupiteľstva ale aj ochotných ľudí z obce, sa 

podieľa na kultúrnospoločenskom živote v obci.  

Tomáš Igaz 

Z ČINOSTI DHZ 

V roku 2014 oslavujú naši hasiči 

110. výročie prvej písomnej 

zmienky o činnosti hasičov v našej 

obci. Pri tejto príležitosti naši 

hasiči v centre obce neďaleko 

kultúrneho domu, pri studni 

Čičovka, umiestnili sochu svätého 

Floriána. Okolie sochy pod 

vedením Ivany Kováčikovej 

upravili tak, aby pripomínalo 

niekdajší járok, ktorý viedol 

stredom dediny. Na zakúpenie 

sochy sv. Floriána finančne prispel 

náš člen Erik Halás. Úpravu 

terénu, stavebné práce a materiál 

zabezpečila OBEC. Súčasťou osláv 

tohto výročia bolo aj okresné kolo 

previerok pripravenosti 



hasičských družstiev, teda 

okresná hasičská súťaž. Tridsaťdva 

najlepších hasičských družstiev 

z okresu Bánovce nad Bebravou 

sa stretlo 14. júna v športovom 

areáli vo Veľkých Chlievanoch, 

aby si zmerali svoje sily. Pred 

začiatkom súťaže sa požiarne 

družstvá zoradili a v slávnostnom 

sprievode sa presunuli do dediny 

pri kultúrny dom. Do kroku im 

vyhrávala kapela Skačianka. Pri 

Čičovke ich už čakal pán farár, 

ktorý slávnostne vysvätil sochu 

svätého Floriána. Zuzana 

Kováčiková prítomných 

oboznámila s históriou nášho 

hasičského zboru. Po tejto 

ceremónii sa sprievod vrátil na 

ihrisko, kde začala samotná súťaž. 

Na začiatku zaspievala hymnu 

Natália Flórová a pani starostka 

Bc. Zuzana Flórová predniesla svoj 

príhovor. Veliteľ DHZ Veľké 

Chlievany odovzdal pamätné 

medaily za zásluhy a dlhoročnú 

prácu v DHZ Veľké Chlievany 

týmto členom – Jozef Flóro st., 

Jozef Gerbel, Anton Guniš, Štefan 

Guniš a Anton Krebes. A mohlo sa 

súťažiť. Súťaž bola zorganizovaná 

na dobrej úrovni, za čo poďakoval 

našim hasičom aj okresný výbor 

DPO.  

Naši hasiči sa od začiatku roku 

2014 venovali aj inej činnosti. 

V apríli zorganizovali súťaž 

Železný hasič, ktorá sa 

z organizačných dôvodov koná 

v Bánovciach nad Bebravou. Na 

okresnú súťaž PLAMEŇ, ktorá sa 

konala v Nedašovciach, pripravili 

dve päťčlenné družstvá mladých 

hasičov. Chlapci obsadili deviate 

miesto a dievčatá 5. miesto. 

Súťažilo tu 15 chlapčenských 

a osem dievčenských družstiev. 

Na obvodnom kole previerok 

pripravenosti v Pečeňanoch 

družstvo Muži 1 v športovej 

kategórii obsadilo druhé miesto 

a postúpilo do okresného kola. 

Družstvo Muži 2 klasická 

kategória obsadilo 5. miesto. 

Keďže stará hasičská Avia už 

doslúžila, podarilo sa im kúpiť 

auto, ktoré používajú na prepravu 

ľudí aj techniky. 19. júla 

zorganizovali v našom športovom 

areáli Nočnú pohárovú súťaž 

o putovný pohár starostky obce 

Veľké Chlievany. Súťažiaci 

a návštevníci si mohli pochutnať 

na dobrom guláši, grilovaných 

klobáskach, zemiakových 

hranolkoch a varenej kukurici. Na 

súťaži súťažilo spolu 52 družstiev. 

Za pomoc pri príprave súťaže, 

hlavne stravy, patrí vďaka pani 

Jane Kováčikovej, Ľubomíre 

Gunišovej, Lubici Flórovej, 

Karolovi Novotovi, guláš majstrovi 

Marianovi Dolnikovi 

a samozrejme aj pani starostke 

Zuzane Flórovej. Sme radi, že po 

dvoch rokoch sme opäť videli 

v akcii aj našich veteránov, ktorí 

obsadili druhé miesto. 

Dobré meno našej obce a DHZ 

reprezentovali naši hasiči aj na 

krajskom kole súťaže mladých 

hasičov PLAMEŇ 21. júna 2014 v 

Rybanoch. Naši mladí hasiči tam 

síce nesúťažili, ale dospelí 

členovia DHZ, tam  celý deň robili 

sprievodcov súťažných družstiev 

pri súťažných disciplínach. Ich 

dobrú prácu ocenil nielen 

organizačný štáb, ale aj okresný 

a krajský výbor DPO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštevníci hasičskej súťaže. 

Socha svätého Floriána na Čičovke 



CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE RODU KOVÁČIK 
V našej obci máme občanov, ktorí sú hrdí na svoje korene a na svoje 

priezvisko. Takými sú aj pán Milan Kováčik (č. d. 102) so svojou 

manželkou Zitou. Tento rok sa zúčastnili už na 14. Celoslovenskom 

stretnutí rodu Kováčik, ktoré sa konalo 5. Júla v Detve. Hlavným 

organizátorom stretnutí je Milan Kováčik z Brezna. Program býva vždy  

na vysokej úrovni. Každý rok je stretnutie vždy v inom meste 

a prichádza naň okolo 190 ľudí, ktorí sa navzájom poznajú. Každý rok 

je pripravený zaujímavý program. Manželia Kováčikoví sa každý rok 

tešia na stretnutie Kováčikovcov. Len im je ľúto, že na tieto stretnutia 

nechodia ostatní Kováčikovci z našej obce.             Helena Gerbelová 

VOLEBNÝ ROK  

Rok 2014 je skutočne volebným rokom. Konali sa už dvoje voľby – 

prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Na jeseň nás 

čakajú ďalšie, komunálne voľby. Budeme voliť starostov a poslancov 

obecného zastupiteľstva. Nezabúdajme, že starostov si nevolíme 

preto, aby mali dobrý plat, aby na teplom miestečku dočkali 

dôchodok, či prilepšili si k dôchodku. Starostov máme na to, aby sa 

starali o nás a našu obec, aby bola dobrým miestom pre náš život 

a život našich detí. A to isté vyžadujeme aj od poslancov. 

Zrekapitulujme si, ako prebehli voľby v našej obci. 

 Počet 

oprávnených 

voličov 

Počet 

zúčastnených 

voličov 

Účasť voličov 

v percentách 

Prezidentské voľby prvé 

kolo 
383 186 48,56 % 

Prezidentské voľby 

druhé kolo 
382 225 58,90 % 

Voľby do Európskeho 

parlamentu 
381 

49 
12,86 % 

 

VČELÁR 

Pán Milan Kováčik (č. d. 102), jeden zo štyroch včelárov v našej obci, 

zdedil lásku k včelám po svojom otcovi, ktorý včeláril v minulom 

storočí. Už od detstva sa motal okolo včiel so svojim otcom a od 

pätnástich rokov mu začal pomáhať. Táto práca mu prirástla k srdcu. 

Včielky sa stali jeho celoživotnou záľubou, láskou a vášňou. Rád to 

robí aj preto, lebo včielky opeľujú priemyselné rastliny a stromy - 

slnečnicu, repku olejnú, agát, lipu. Ako sám povedal, človek, ktorý 

chce pracovať s včelami, sa nesmie obávať žihadla a hlavne nesmie 

byť naň alergický.Za najslabší rok včelára považuje rok 2013 a najlepší 

vraj bol rok 1987. Momentálne má 14 rodín včiel. A či bude dosť 

medu? To vždy záleží na počasí. Preto jemu a jeho včeličkám prajeme 

veľa pekných slnečných dní.                      Helena Gerbelová ´ 

 

KRONIKÁRKA OBCE 

Kronika obce predstavuje dedičstvo 

pre budúce generácie. Na základe 

záznamov v kronike si budú môcť 

vytvoriť obraz o našom živote. 

Obecnou kronikárkou je pani 

Helena Gerbelová. Vyzývame 

občanov našej obce, aby aj oni 

prispeli k tvorbe obecnej kroniky. 

Uvítame všetky vaše nápady 

a podnety, čo by malo v kronike 

byť.  

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.velk

echlievany . 

Vydáva obecný úrad vo Veľkých Chlievanoch.   Grafické spracovanie: Mgr. Mária Gunišová 
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MILÉ STRETNUTIE 

Členovia senior klubu sa stretli 8. 

A 21. Júla s rehoľnou sestrou 

Olgou Poluch, ktorá pôsobí v USA 

v Chicagu. Do našej obce prišla, 

aby navštívila svoju setru pani 

Helenku Kováčikovú. 

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

