Číslo 2 rok 2012

druhý ročník

Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch

SLOVO NA ÚVOD
Končí ďalší rok, zas sme o niečo starší, o niečo
múdrejší, bohatší o zážitky. Už si začíname zvykať,
že sa v našej obci niečo deje. Že už nie sme tou
jedinou zakliatou Šípkovou Ruženkou širokoďaleko. Hoci ešte stále je v našej obci dosť ľudí,
ktorí „hromžia“ na to, že sa robí toto, že sa robí
tamto. Ale! Nikdy sa neprišli na tie akcie pozrieť,
nikdy sa do ničoho nezapojili. Našťastie je dosť
tých, ktorí sa zapoja tak do zveľaďovania našej
obce, ako aj do akcií, pri ktorých sa „niečo“ deje. Aj
v tomto vydaní našich obecných novín Vás chceme
informovať o všetkom, čo sa udialo za posledných
šesť mesiacov.
Redakcia

Padá sniežik, štípe mráz,
Vianoce tu máme zas.
Stromček svieti a sa jagá,
prekvapenie na mňa čaká.
Čakajú nás balíčky
od ocka a mamičky.

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

UPOZORNENIE!

SILVESTER

Upozorňujeme, občanov, že v rámci zimnej
údržby ciest sa bude odhŕňať sneh, hlavne
v nočných hodinách. Preto žiadame
majiteľov automibolov, aby ich parkovali
mimo cestu, aby tak neprekážali pri
odhŕňaní snehu. Je to v záujme nás
všetkých.

Aj tento rok môžete papučovú kultúru na
Silvestra nahradiť stretnutím s priateľmi
v našom kultúrnom dome. Zoberte si so
sebou jedenie a pitie aké chcete
a privítajte nový rok v kruhu priateľov
a spoluobčanov.

POZVÁNKA
Pozývame Vás na PLES

FÚZATÝCH

26. 12. 2011 o 20:00 h. Kultúrny dom
Hrá skupina FANNY BOYS – spev Eulália Pomikalová
Vstupné na osobu 15 € (1/2 l vína, večera, káva, kapustnica)
Predaj vstupeniek – Obecný úrad Veľké Chlievany

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
80 rokov
Kocúrová Mária
Guniš Július
75 rokov
Košíková Ema
70 rokov
Gunišová Oľga
65 rokov
Ševčík Emil

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Dňa 28. októbra 2012 sme sa o 15.oo h stretli v zasadacej miestnosti Obecného
úradu z veľmi milého a príjemného dôvodu – návštevníkmi totiž boli naši najmenší
spoluobčania so svojimi rodičmi.
Spočiatku vystrašené očká, rúčky zakliesnené v maminej ruke, na krajíčku plač... Do
miestnosti vkĺzli o chvíľu ľahké tóny harmoniky Michaely Gerbelovej, po nich
farebná hudba flauty Peťky Rodinovej a očká sa začali rozžiarovať, smelší
chlapčenského rodu sa už odvážili aj zliezť z maminých kolien.
Po príjemnom spestrení programom, príhovore pani starostky a tónoch gitary ,
dostali naši najmenší upomienkové vankúšiky so svojím menom a názvom rodnej
obce. Rodičia sa slávnostne zapísali do pamätnej knihy obce.
Symbolická detská kolíska sa napokon stala vábivým a lákavým miestom pobytu
najmä pre dievčatká, ale pridali sa aj chlapci a rodičia zotrvali v družnom rozhovore.
Tejto spoločenskej udalosti sa zúčastnili rodiny:
Košíková s Matúškom, Mikušová s Ninkou, Botková s Marcom, Hutková s Peťkom,
Karabová s Arturom, Leiderová s Maximiliánom, Trsťanová s Tadeáškom.
Eulália Pomikalová

60 rokov
Oravcová Bernardína
Kitta Jozef
Ondrejka Peter
Krška Rudolf
Chrenko Anton st.
Sušarský Jaroslav
Urík Milan
Flóro Milan
50 rokov
Kováčiková Jana
Kováčiková Janka
Zaťková Helena
Kováčik Igor
Kasala Marián
Kováčik František
Škorvaga Ján

BLAHŽELÁME!

VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA
Adventné vence patria neodmysliteľne k vianočnému obdobiu. V kultúrnom dome sa
zišli „šikovníci“ z našej dediny, aby si vyrobili takéto vence, aby si vymenili skúsenosti
pri ich príprave.

ROZLÚČILI SME SA
V ROKU 2012
Anna Baraníková (81)
Vlasta Novotová (62)
Jozef Košík (59)

Spomíname s láskou

SENIOR KLUB
Milí spoluobčania, keďže sa mnohí cítite osamelí a deň sa Vám zdá byť
veľmi dlhý, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v našej obci začal 9. októbra
2012 fungovať klub dôchodcov – teda Senior klub. Tento klub je vekovo
neobmedzený a zabezpečuje voľnočasové aktivity pre našich obyvateľov.
Vychádza z potrieb obyvateľov a ich želaní. Všetky aktivity sú dobrovoľné.
Zatiaľ sme sa stretli trikrát a mali sme zopár akcií. Ako prvá bola beseda
o zdraví spojená s ukážkou použitia biolampy a iných výrobkov,
s možnosťou zakúpenia. Ďalej sme sa zapojili do projektu ZDRAVÉ SRDCE.
Zapojili sme sa aj do zdobenia vianočného stromčeka v parku. Členovia
Senior klubu napiekli chutné koláče v kultúrnom dome a uvarili vynikajúci
punč. Občania z parku sa presunuli do kultúrneho domu, kde ich privítali
dôchodcovia s pripraveným občerstvením a peknými vianočnými
koledami. Tak asi takto sa rozbieha činnosť Senior klubu vo Veľkých
Chlievanoch. Pozývame Vás medzi nás.
Gerbelová Helena

ZAMYSLENIE SA STAROSTKY
Zamýšľam sa nad poplatkami za hrobové miesta, kde
obecné zastupiteľstvo schválilo 25 € na jedno hrobové
miesto na 10 rokov. Na jeden rok 2,5 € za jedno
hrobové miesto a to je približne 0,007 € za deň.
Odkazujem všetkým, ktorí žijú a majú deti, pre ktoré
robia všetko, čo im na očiach vidia a budujú pre nich
majetky, aby si už teraz našetrili aj na hrobové miesto.
Lebo tým deťom bude ľúto dať na nás, ktorí im tu
zanecháme celé milióny, pár eúr.
Zamýšľam sa aj nad pamiatkou zosnulých, kedy sú
hroby vyzdobené od kahancov až po vence, ktorý nad
ktorého, a to nie je najlacnejšia záležitosť. Na každom
hrobe je „výzdoba“ za viac ako 2,5 €. Pripadá mi to ako
keby sme to nerobili pre tých, ktorí tam odpočívajú, ale
pre tých, ktorí chodia na cintorín, a aby ten ich hrob bol
čo naj.

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

Elektronická verzia novín je uverejnená
spolu s inými dokumentmi na webovom
sídle obce www.velkechlievany.com

Je mi strašne smutno a hlavne ľúto tých, ktorí tam
odpočívajú a ich potomkovia takto zmýšľajú. Výnimku
tvoria tí, ktorí majú takú zlú životnú situáciu, že si
nemôžu dovoliť zaplatiť naraz za hrobové miesto, ale tí
sa neodvolávajú na vysoký poplatok, ba naopak sú si
vedomí životných nákladov a tak sa dohodnú na platbe.
Kto vie ako by to dopadlo, keby obecné zastupiteľstvo
navrhlo, aby sa platilo podľa uváženia žijúcich?
Postupne by sa zverejňovali mená, kto koľko dá za
hrobové miesto na rok. Myslíte, že by dali na rok 2,5 €,
keby sa dozvedeli že sused dal 3 alebo viac?
S najväčšou pravdepodobnosťou, by to bolo kto z koho.
A vyšplhalo by sa to veru na slušnú sumu. A to iba za
rok, nieto ešte na desať rokov. Mnohí z nás by sme dali
všetko, len aby sme blízkych mali medzi sebou. To už
ale nie je v našich silách.
A nakoniec, môžem za to, že od roku 2006 prišiel do
platnosti zákon, ktorý ukladá túto povinnosť občanovi a
zostalo to tu ako otvorená kniha?
Starostka
Bc.
Zuzana
Flórová

Slovenská pošta – otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

08:00 – 13:00
08:00 – 13:00
07:30 – 12:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00

14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
15:00 – 17:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00

Telefón: 038 / 760 25 54

JOGA
Zacvičte si jogu s cvičiteľom pánom Vladimírom
Danišom – v pondelok o 19 hod. v zasadčke OcÚ.
Poplatok 2,5 €.

ÚPRAVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU
Pri príležitosti usporiadania nočnej hasičskej súťaže sa
hasiči pustili s veľkým elánom do úpravy športového
areálu obce. Pokosenie ihriska – niekoľkokrát – bolo to
najmenej. Zlikvidovať tú dvojmetrovú burinu za
kabínami a garážou, bola riadna fuška. Zabralo to
niekoľko dní. Najdôležitejšie však bolo urobiť tam
hygienické zariadenie. To sa tam už veľmi „pýtalo“.
Mladí hasiči si tam odpracovali desiatky hodín, domov

sa chodili len vyspať. Našťastie v tom čase mala väčšina
z nich prázdniny alebo dovolenky. Nedokázali to sami,
vďaka za pomoc a podporu patrí pani starostke Zuzke
Flórovej, pánu Antonovi Ďurmekovi, Jankovi Škorvágovi
a Vladkovi Hankovi. Prispeli aj zamestnanci obecného
úradu. Výsledkom snaženia všetkých zúčastnených sú
dve hygienické zariadenia, ktoré budú slúžiť pri
všetkých akciách v tomto areály. Zrekonštruovali sme aj
chodbu a jednu miestnosť v „kabínach“.

„STARÍ PÁNI“ ALEBO HASIČI VETERÁNI
To bola novina – páni nad 35 rokov z našej obce sa
rozhodli, že to ukážu tým mladým. Nielen oni vedia
behať s hadicami a zhadzovať terče na súťažiach! Ako
sa to stalo? Veľmi jednoducho. „Páni“ sa zišli na
pivečku v krčme „u Janka“. V tom istom čase hasiči na
ihrisku trénovali na obvodnú previerku pripravenosti.
Zvuk hasičkej striekačky ich vylákal z krčmy na ihrisko.
Výsledkom ich „návštevy“ na tréningu bolo rozhodnutie
IDEME DO TOHO!. S vervou sa pustili do tréningu – nie
síce s tou najsilnejšou mašinou, ale ako sa patrí na
veteránov, s klasickou osmičkou. Pani starostka im
zabezpečila jednotný dres – modré tričko s nápisom
VETERÁNI VEĽKÉ CHLIEVANY. Ich premiéra na súťaži
v Haláčovciach bola veľmi úspešná – skončili na treťom
mieste. Posmelení týmto úspechom sa zúčastnili na
ďalších súťažiach – v Ruskovciach, na Šišove,
v Chlievanoch a podobne. Hoci už ku koncu sezóny mali
menšie personálne problémy, dúfame, že sa im podarí
zapojiť sa aj v roku 2013. Preto touto cestou vyzývame
všetkých pánov nad 35 (horná hranica neexistuje)
z našej obce, aby sa pridali. Spomeňte si na roky svojej
mladosti, keď ste sa na vlečke ťahanej traktorom
„rútili“ na hasičské súťaže po okolitých obciach.
A neboli ste žiadne béčka – naša organizácia patrila
k najlepším v okrese. Tešíme sa na Vás.

KONTAJNER NA OBLEČENIE
Pri obecnom úrade pribudol kontajner na zber
šatstva a obuvi pre charitu.

VŠIMLI SME SI, ...
... že naši občania, ešte stále nechcú separovať domový odpad. Je to naozaj také ťažké, založiť si doma vo dvore alebo
v garáži tri igelitové vrecia alebo kartóny a triediť odpad? Do jedného plastové fľaše, do druhého sklo alebo plechovice
a do tretieho tetrapaky. Potom vrece zaviazať a zaniesť v sobotu do zberného dvora, alebo v ostatné dni položiť pri plot
pri obecnom úrade, pri zbernom dvore. Všimli sme si, že deň predtým ako prídu smetiari, smetné nádoby pred
niektorými domami sa idú prevrátiť, také sú preplnené a ešte pri nich sú položené aj tri – štyri plné vrecia. Pritom
v dome často býva len jedna, alebo dve osoby. Prečo občania netriedia? Najľahšie je to nahádzať všetko do smetiaka.
Obec musí zaplatiť za odvoz odpadu oveľa viac peňazí, ako zaplatia občania. A je to na škodu, lebo sú to peniaze nás
všetkých. Takže, keď sa neseparuje, platí sa veľa za odvoz odpadu na jednotlivca. V odpade sú často aj šaty, ktoré sa
môžu odovzdávať na charitu a pomôcť niekomu v núdzi. Bližšie informácie o separovaní si môže každý občan prečítať na
webovom sídle našej obce www.velkechlievany.com.
Helena Gerbelová

OBEC BILANCUJE
V športovom areáli sme v spolupráci s hasičmi,
občanmi a pracovníkmi VPP vybudovali hygienické
zariadenie.
Odstránili sme havarijný stav protipovodňového
kanála na parcele č. 245/1 (oproti pošte) v spolupráci
s hasičmi, poslancami OZ, občanmi a pracovníkmi VPP.
V spolupráci s VÚC v Trenčíne sme zariadili položenie
nového koberca na cestu od križovatky smerom na
Otrhánky
svojpomocne s pracovníkmi VPP Milošom Kotlárom a
Jurajom Magdolénom sme začali realizovať nájazdy do
rodinných domov pri hlavnej ceste. Ďakujem rodine
Bielikovej a Kováčikovej za prístup k elektrickej energii.
V rámci projektu EÚ z ÚPSVaR sme zabezpečili
pracovníka na dobrovoľnícku prácu, ktorý pracoval od
8,00-12,00 hod. Využili jeho stavebné schopnosti pri
údržbe našich budov a nášho majetku. (Miloš Kotlár)
Vybavili sme osobný automobil Škoda Fabia pre obec
– darca Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v
Trenčíne
Z dotácie MV SR sme vybudovali Informačný systém
bezdrôtového rozhlasu s výstražným systémom CO SR
kompatibilným so systémom MVSR, bezdrôtového
rozhlasu s ľahšou dostupnosťou v kombinácií
s drôtovým rozhlasom. “Výstražný systém umožní
varovanie pri povodniach, víchriciach, snehových
kalamitách, chemických katastrofách, informovanie
obyvateľstva v prípadoch mimoriadnych udalostí
a krízových stavov a riadenie opatrení ochrany
ohrozeného obyvateľstva. Už nikto nezmešká posledný
oznam v obci. Stačí zavolať na mobilné číslo: 0919 275
139, kde sa zopakuje oznam.“
Zakúpili sme dopravné zrkadlo pre bezpečnejší výjazd
z prvej ulice od Biskupíc.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
schválilo Štatút Obce Veľké Chlievany, „Podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
a náležitostí prihlášky Obce Veľké Chlievany“, „Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Veľké
Chlievany“

Zapojili sme sa do projektu EU „Spoznaj a cestuj“
(Mikroregion Bánovecko SR s Mikroregiónom Nový
Dvúr ČR), v ktorom sa prezentuje aj Obec Veľké
Chlievany
Odsávanie do kuchyne kultúrneho domu bude
dokončené do konca roka 2012
Vybavili sme v spolupráci s VÚC na dopravnom
inšpektoráte prechody pre chodcov (smer do ZŠ Dvorec
a oproti COOP Jednota). Ich realizáciu zabezpečuje
VÚC.
 OZ schválilo VZN 1/2012 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v Obci Veľké Chlievany a VZN 2/2012 o poskytnutí
dotácií z rozpočtu obce

OBEC PLÁNUJE
Opraviť chodníky v našej obci
Vymeniť strechu na dome smútku.
Rekonštrukciou budovy Obecného úradu (oprava
strechy, fasády s termoizoláciou, výmena odkvapových
zvodov) z dotácie rozpočtovej rezervy predsedu vlády
Slovenskej republiky v sume 8.000,- eur
Mikroregioálne slávnosti v období jún-júl 2013
Žiadame na VÚC o dokončenie súvislého koberca na
cestu III. triedy v našej obci a medzi obcami Veľké
Chlievany a Otrhánky.
Žiadame o dotáciu na oslavy 250. výročia narodenia
Juraja Palkoviča
Oslavu okrúhleho 250. výročia narodenia rodáka
Juraja Palkoviča – národného buditeľa, kňaza, učiteľa,
spisovateľa,
prvého
prekladateľa
BIBLIE
do
bernolákovskej slovenčiny – so slávnostnou sv. omšou
28. apríla 2013
Furmanské preteky v období august 2013
Preloženie autobusovej zástavky na križovatke do
rohu parku Juraja Palkoviča.

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, ...

SEPAROVANIE!

... čože to v tom vreci máš? Tak túto otázku si položili
deti 6. decembra v kultúrnom dome, keď medzi ne
zavítal ujo Mikuláš, s čertiskom a dvoma anjelmi.
Odpoveď sa dozvedeli, keď Mikulášovi zarecitovali,
zaspievali, alebo si zatancovali s čertom. Po tom to
výkone dostalo každé dieťa balíček, ktorý ujo Mikuláš
vytiahol z vreca. Balíček bol plný sladkostí. Po rozdaní
všetkých darčekov sa deti mohli zabávať pri hudbe.

Separovanie odpadu je stále viac a viac súčasťou života
ľudí. Aby sa občania našej obce mohli zaradiť medzi
tých, ktorí chápu túto nutnosť, vychádza im obecný
úrad v ústrety. Od januára 2013 sa bude každú stredu
o 8 hodine zbierať 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. Myslím, že je to zvládnuteľné.

ZDOBENIE VIANOČNÉHO
STROMČEKA
VIANOČNÁ VIEDEŇ
Tento rok opäť nasadli Veľkochlievančania na autobus
SMER VIEDEŇ. Cestou sa zastavili v čokoládovni v Kitze,
aby si urobili zásoby sladkostí na Mikuláša a Vianoce.
Nočná vyzdobená Viedeň im otvorila svoje náručie. Na
vianočných trhoch bolo čo obdivovať. Samozrejme
vianočný punč nemohol chýbať. A tak si na ňom
pochutili aj naši. Plní krásnych zážitkov sa vrátili šťastne
domov.

BRIGÁDA NA CINTORÍNE
Jesenná brigáda na cintoríne sa tento rok mohla
bez problémov nazvať obecná, pretože sa jej
zúčastnilo viac ako desať ľudí, čo je pokrok.
Ďakujeme všetkým, ktorý priložili ruku k dielu. Boli
to nielen naši stabilní mladí, ale aj starší občania
a deťúrence.

TVORIVÉ DETI

BETLEHÉMSKE SVETLO

„Umelecký
súbor“
z dolnej ulice nezaháľal
ani koncom októbra.
Tentokrát si pripravili
akciu
na
spôsob
amerického
Halloweenu,
resp.
Sviatku svetlonosov.

Už druhýkrát ku nám príde na Vianoce Betlehémske
svetlo. Na Slovensko sa dostalo z Viedne, kde nám ho
odovzdali rakúski skauti. V našej obci ho privítame 24.
Decembra od 13,00 hod. do 13,30 v knižnici na
obecnom úrade. Tu si ho môžete prevziať do svojich
rodín.

HASIČSKÝ ROK, ALEBO Z ČINNOSTI DHZ
Po roku nastal čas zase raz zhodnotiť našu prácu.
Ako všetci viete, fungujeme už šiestym rokom a aj
tento rok sme nezaháľali. Na výročnej schôdzi sme
si stanovili ciele, ktoré sme sa snažili počas celej
sezóny naplniť. Ako prvé sme sa pustili do prípravy
Fašiangov, ktoré sa nám myslím s pomocou
ochotných ľudí a všetkých Vás zase raz vydarili. Po
Fašiangoch sme si načas oddýchli, no v máji sme
postavili máj a potom sme začali makať naplno.
Čakali nás previerky pripravenosti, v ktorých
každoročne dosahujeme výborné výsledky. Drina
stála za to aj tento rok- ženy 1., muži 2., dorastenci
2. a veteráni 3. miesto na obvodnom a prvé
miesta na okresnom kole svedčia o všetkom. No
naša činnosť nespočíva len v súťažení. Každoročne
s blížiacim sa júnom zapojíme svoju fantáziu a
začíname pracovať na MDD. Tento rok sme sa
poobliekali do kostýmov, pozvali profesionálnych
hasičov, pripravili množstvo súťaží a cien a
samozrejme skákací hrad. Celý deň sme sa jašili a
zábavu sme zavŕšili už tradičnou opekačkou. No a
po dni detí nás zase čakali súťaže- či už denné
alebo nočné, myslím, že sa nám darilo. Navštívili
sme Zlatníky, Motešice, Rybany, Dolné Ozorovce,
Dvorec, Hornú Ves, Dyčku, Poľný Kesov,
Topoľčianky, Opatovú, Ruskovce a Šišov, kde sme
sa umiestňovali v prvej trojke. Potešili nás ženy,
ktorým sa už tretí rok po sebe podarilo v silnej
konkurencii na nočnej v Šišove zvíťaziť a natrvalo
si tak odniesli putovný pohár. O nič horšie na tom
nie sú ani muži, ktorým sa štartovacia sezóna so
silnou mašinou vydarila, veteráni, ktorí na to, že
fungujú prvý rok dosiahli super výsledky a hlavne
sa zabavili, a aj dorast, ktorý máme druhý najlepší
v okrese. Budúci rok by sme chceli medzi seba
prijať aj deti, ktoré by to chceli vyskúšať, venovať
im svoj čas a hlavne prebudiť v nich nadšenie presne také aké máme my.

1. septembra nás čakal náš experiment - nočná
súťaž, ktorá dopadla vysoko nad očakávania.
Ľuďom sa páčilo, súťažiaci chválili organizáciu,
mladší diskotéku a všetci jednohlasne náš super
guláš, ktorý dostal nejeden prívlastok "najlepší aký
som doteraz na súťaži jedol". Za to patrí vďaka
šikovným rukám kuchárov a kuchárok, ktorí Vám
ho od rána pripravovali. A za nočnou nezaostávala
ani denná. Stačí spomenúť napríklad krásne
poháre a bohatú tombolu.
Nielen príjemné veci nás stretli v tomto roku.
Spomeniem napríklad upchatý protipovodňový
kanál, ktorý robil vrásky našim občanom. Ešte že
sme vybavení aj na takéto situácie a vďaka tomu
sa podarilo prísť na haváriu a včas dostať do normálu.
Ale nebudem tu spomínať nepríjemné veci. Radšej
spomeniem brigády, ktoré sme s pomocou pani
starostky mohli zrealizovať. Upravili sme areál
ihriska aby sa tam aj ďalej mohli chodiť hrávať deti
a aby sme si na súťaži pred ostanými ľuďmi tou
džungľou neurobili hanbu. Vlastnoručne sme
prerobili kabíny. Hoci sme tam trávili celé dni často aj na úkor práce doma - stálo to zato.
Konečne to tam vyzerá, lebo keby sme nič
neurobili o chvíľu by nám to padlo na hlavy.
Natierali sme aj zábradlie pri obchode, hrabali
cintorín a vysádzali zeleň, s čím sme ešte
neskončili a budúci rok sa môžete tešiť na krajšie
Veľké Chlievany. Z tých aktuálnych vecí to bolo
napríklad zdobenie stromčeka v parku Juraja
Palkoviča, v spolupráci so Senior Klubom. No a
posledná vec, ktorú chystáme v tomto roku, je
Ples fúzatých, na ktorý vás srdečne pozývame a
dúfame, že sa vám bude páčiť.
Toľko od nás. Želáme Vám krásne sviatky a šťastný
nový rok. Vidíme sa a počujeme sa zase na jar.
Vaše DHZ a Eliška Slošariková

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých
Chlievanoch, ktorá sa uskutoční dňa 19. januára 2013 o 17. hodine v zasadačke obecného úradu.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

obce. Bohaté občerstvenie pripravili pracovníčky
obecného úradu so šikovnými dobrovolníčkami. – mg

Ani tento rok sme nezabudli na tých, ktorí nám
prešliapali cestičky životom, na starších spoluobčanov,
na dôchodcov. Obecné zastupiteľstvo s pani starostkou
opäť pripravilo pre nich posedenie v kultúrnom dome.
Tento rok mali pre nich pripravené aj prekvapenie. Na
ich stretnutie ich prišli pozdraviť členovia Senior klubu
z Timoradze aj s kultúrnym programom. Spevácky zbor
im zaspieval krásne piesne. Pre jubilantov bol
pripravený pekný darček a zápis do pamätnej knihy

DRŽKOVSKÁ DRŽKA
Aj tento rok sme sa 25.8.2012 zúčastnili Držkovskej
držky vo Veľkých Držkovciach. Ľubica Flórová sa
motivovala prírodou - kvetmi slnečníc - ktoré sú
symbolom jesene. Zaodela nás preto do
zelených tričiek, zásteriek a čeleniek plných
rozkvitnutých slnečníc. Boli sme skrátka in. Stánok
zdobili vrkoče cesnaku a aranžmány z plodov našich
záhrad, ľanové prestierania s výšivkami prastarých
materí. Na počastovanie hostí nechýbala domáca
slivovička, ktorú sme nalievali do dobových pohárikov.
Počasie nám prialo, všade navôkol prebiehali posledné
prípravy na varenie. Súťažiacich privítal starosta obce a
odštartoval súťaž. Naše družstvo tvorili: p. starostka
Zuzana Flórová, Jana Kováčiková, Ľubica Flórová, Jozef
Flóro, Ľubomíra Gunišová, František Flóro, Eulália
Pomikalová. Prišli nás podporiť aj mladé hasičky
z Veľkých Chlievan. O dušu sme solili, korenili, krájali a
všetko sme to prekladali humorom, spevom, tancom a
dobrou náladou.
Prišiel čas hodnotenia a vyhlásenie víťazov. Ani tento
rok nebolo naše úsilie márne. Získali sme krásne tretie
miesto a 30 eur. Že nám právom toto ocenenie patrí, že

VŠETKO DOBRÉ V ROKU 2013, VEĽA
ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY, OSOBNÝCH
I PRACOVNÝCH ÚSPECHOV PRAJÚ
STAROSTKA, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A REDAKCIA!

naša držková bola chutná, svedčí prázdny kotol.
Zúčastnili sme sa v poradí 2. ročníka a opäť sme boli
úspešné. Víťazmi tohto ročníka boli všetci zúčastnení.
Dali do varenia držkového gulášu svoje majstrovstvo a
svoje srdce. Tešíme sa na ďalší ročník.
Janka Kováčiková

Starý rok sa poberá,
každý sa naň obzerá.
Krivdy, hany, škriepky plané,
zabudnime rýchlo na ne.
Bez tej noše ťažkostí,
privítajme nový rok v radosti.
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