Číslo 2 rok 2013

druhý ročník

Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch

SLOVO NA ÚVOD
Rok 2013 môžeme nazvať rokom Juraja Palkoviča –
v našej obci určite. Ako sme už v našich novinách
písali, v tomto roku sme si pripomenuli 250. výročie
narodenia tohto významného Slováka. Podporoval
mnohých slovenských spisovateľov, vydával na
vlastné náklady ich diela, preložil do slovenčiny
Bibliu a vydal ju za vlastné peniaze. Popritom si
vzorne plnil aj množstvo pracovných povinností ako
kňaz, knihovník, kanonik Ostrihomskej diecézy. Bol
to človek s veľkým Č, človek, ktorý je veľkým vzorom
pre všetky generácie. Žiaľ, Juraj Palkovič je aj
človekom, na ktorého slovenská história zabudla.
O to významnejšími sa stali všetky akcie, ktoré sa
pri príležitosti výročia jeho narodenia konali.
Kladenie venca k pomníku v parku, slávnostná svätá
omša
pri
príležitosti
jeho
narodenia,
mikroregionálne slávnosti, púť do Ostrihomu,
vydanie pamätnej mince a známky. Naša obec
a hlavne jej občania ukázali, že si vážia svojho
slávneho, hoci na Slovensku neznámeho, rodáka.
- mg -

POZVÁNKA
Dňa 30. novembra 2013
Vás pozývame ku kultúrnemu domu
na veľkochlievansku dedinskú

PREDSTAVUJEME!
Novým županom Trenčianskeho samosprávneho
kraja sa po voľbách stal pán

Jaroslav Baška

Narodil sa v roku 1975. Vyštudoval Žilinskú
univerzitu. Od roku 2002 pôsobí v politike. Bol
poslancom Národnej rady, štátnym tajomníkom,
ministrom obrany a starostom obce Dohňany.
V súčasnosti je poslancom NR SR.
Za okres Bánovce nad Bebravou boli zvolené do
zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja poslankyne:
Ing Zuzana
Máčeková

Ing. Mária
PhDr, PaedDr
Hajšová, PhD Rudolfa Novotná

ZABÍJAČKU od 6:30,
na zdobenie

VIANOČNÉHO STROMČEKA
a vianočný punč v parku Juraja
Palkoviča o 11:00,
a tvorbu adventných vencov o 12:00
v kultúrnom dome.
.

POZVÁNKA
Pozývame Vás na stretnutie s

MIKULÁŠOM
6. decembra o 18. hodine v kultúrnom dome

OSLAVY 250. VÝROČIA NARODENIA JURAJA PALKOVIČA
KLADENIE VENCA
Prvou akciou, ktorá sa konala na poctu Jurajovi
Palkovičovi, bolo kladenie venca k jeho pamätníku
v miestnom parku. V stredu 24. apríla sa slávnostný
sprievod s vencom pohol od obecného úradu
smerom k parku. Položením venca vzdali hold
nášmu slávnemu rodákovi. Po krátkom kultúrnom
programe, príhovore starostky obce a pána farára
Štefánika sa odobrali do kultúrneho domu, kde
bolo pripravené pohostenie pre našich občanov.
S potešením sme zistili, že na tento slávnostný akt
sa prišli pozrieť aj občania susedných obcí.

SLOVENSKEJ LITERATÚRY MILOVNÍK
Takto sa podpisoval Juraj Palkovič do kníh
slovenských básnikov a spisovateľov, ktorých diela
vydával na vlastné náklady. Túto úžasnú osobnosť
spojil s Veľkými Chlievanmi brat jeho matky
Kataríny – Gregor Purmann.
Keď šiesty veľkochlievanský farár Ján Letovič v roku
1757 odišiel do Nitry, gróf Illesházy delegoval na
jeho miesto bobotského farára Gregora Purmanna.
S ním prišli aj jeho rodičia, ktorí mu pomáhali starať
sa o farnosť. Obaja však ešte v tom istom roku
umreli a tak si zavolal svoju sestru aj s manželom.
A tak sa stali Veľké Chlievany rodiskom Juraja
Palkoviča. V roku 1773 farár Purmann umiera
a jeho sestra aj s rodinou sa vracia do Ompitálu
(dnešné Doľany).

kancelárie,
starostky
a starostovia
obcí
mikroregiónu Bánovecko a okolia, zástupcovia
Matice slovenskej, zástupcovia štátnej a verejnej
správy. Prišla aj pani Eva Tetényi, starostka
maďarského mesta Ostrihom, kde je Juraj Palkovič
pochovaný. Slávnostnú omšu vysielala v priamom
prenose aj televízia LUX. Pred jej začiatkom náš pán
farár predstavil život a históriu našej farnosti, pani
starostka predstavila našu obec a život v nej. Po
slávnostnej omši sa dianie presunulo k budove fary,
kde sa konal akt odhalenia pamätnej tabule. Keďže
rodný dom Juraja Palkoviča už nestojí, pamätná
tabuľa bola umiestnená na budovu farského úradu,
ktorá stojí približne v tých miestach, kde bol jeho
rodný dom. Pri tejto príležitosti recitovala verše
Jána Hollého pani Ida Rapaičová, zaspieval
zmiešaný cirkevný zbor farníkov. Za zvukov fanfár
dychovej hudby Skačianka pani starostka a pán
opát Ladislav Belás odhalili Pamätnú tabuľu Juraja
Palkoviča. Po odhalení pamätnej tabule vzdal hold
Jurajovi Palkovičovi položením kytice od pána
prezidenta zástupca prezidentskej kancelárie.
Potom sa pozvaní hostia presunuli do krásne
vyzdobeného kultúrneho domu na slávnostný
obed.

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA A ODHALENIE
PAMÄTNEJ TABULE
Najdôležitejšou časťou osláv 250. výročia narodenia
Juraja Palkoviča bola slávnostná svätá omša
a odhalenie pamätnej tabule s jej posvätením
v nedeľu 28. apríla v našom farskom kostole sv.
Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval Mons.
ThDr. Ladislav Belás, kde vo svojej kázni oboznámil
prítomných so životom Juraja Palkoviča, s tým, ako
sa rodičia Juraja Palkoviča dostali do Veľkých
Chlievan a prečo neskôr odišli. Na slávnostnej
svätej omši sa zúčastnil aj zástupca prezidentskej

ĎAKUJEME SPONZOROM:
MVL Agro Malé Chlievany, Ing. Štefan Petrík
PD Uhrovec , PD Slatina, PD Bebrava
Milsy Bánovce nad Bebravou,
Fructop Ostratice, SHR Ľubomír Král,
RNDr. L. Gieci Otrhánky,
Mgr. M. Šujanová Pečeňany,
Ing. Zuzana Máčeková, p. Chromek Dvorec,
COOP Jednota Topoľčany,
Ekodiel, Stavebniny Mini Halás

NÁVŠTEVA OSTRIHOMU
Oslavy Juraja Palkoviča pokračovali 21. 5. 2013
návštevou baziliky v Ostrihome v Maďarsku. Na
nádvorí ostrihomskej Baziliky sv. Štefana nás už
očakávali obyvatelia obce Doľany. Táto obec sa
nachádza neďaleko Trnavy, medzi Modrou
a Smolenicami. Dlhé roky sa v literatúre uvádzalo,
že Juraj Palkovič sa narodil a žil v Doľanoch. Ale táto
informácia bola nepravdivá. Historici nakoniec
vypátrali, že jeho rodiskom boli práve Veľké
Chlievany. Tu žil do svojich desiatich rokov a až
potom sa s rodičmi presťahoval do obce Doľany.
Predstavitelia oboch obcí – aj z Veľkých Chlievan aj
z Dolian – pozvali navzájom svojich občanov na
oslavy 250. výročia narodenia Juraja Palkoviča,
ktoré sa konali v tom istom čase. Takže sa nemohli
navštíviť. Až 25. mája 2013 sme sa srdečne zvítali
v Ostrihome. Celou oslavou nás sprevádzal pán
farár Augustín Slaninka z Bratislavy, ktorý nám
odslúžil aj slávnostnú svätú omšu v Katedrále
preblahoslavenej Panny Márie v Ostrihome. Z jeho
vrúcnych slov sme mali všetci silný duchovný
zážitok. Je to veľmi milý, srdečný človek a s Jurajom
Palkovičom ho spája rodinné puto. Babička pána

MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI
Mikroregión Bánovecko vznikol v roku 2003. Toto
záujmové združenie obcí tvoria Bánovce nad
Bebravou, Veľké Chlievany, Dvorec, Otrhánky,
Haláčovce, Pravotice, Brezolupy, Dubnička, Horné
Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy, Dolné Naštice,
Podlužany a Ruskovce. Každoročne sa konajú
v niektorej z týchto obcí Slávnosti mikroregiónu.
Tento rok sa na to podujala naša obec. Dôvod bol
jednoduchý – výročie narodenia Juraja Palkoviča.
Slávnosti sa niesli v tomto duchu, aby vzdali hold
tejto slovenskej osobnosti. Okrem rôznych atrakcií
pre deti sa tu prezentovali v sprievodnom
programe jednotlivé obce mikroregiónu. Predstavili
sa hlavne deti z týchto obcí básničkami, pesničkami,
tancom, hrou na hudobné nástroje. Našu obec
reprezentovali dievčence country tancom. Okrem
nich vystúpila aj hudobná skupina Dostavník,
dychová hudba Boboťanka, folklórny súbor

Slaninku – matka jeho otca – bola Palkovičová,
narodila sa a bývala v rodičovskom dome J.
Palkoviča pri Ompitalskej veži. Pán Slaninka je hrdý
na veľké dielo svojho príbuzného, a vyslovil veľkú
ľútosť, že hoci v Maďarsku je Palkovič uznávaný ako
velikán, na Slovensku je v úzadí. Tento kňaz sa
usiluje počas celého svojho života dať do popredia
a hlavne do povedomia slovenskému národu nášho
významného rodáka. Po bohoslužbe naše kroky
viedli ku krypte, kde sme po krátkej pobožnosti
položili vence pri hrobe prepošta Juraja Palkoviča
a kardinála Alexandra Rudnaya. Potom sme sa
presunuli do bývalej rezidencie kanonikov, kde žil
a pôsobil Palkovič. Na záver sme dostali požehnanie
na cestu domov od pána Slaninku. Veľmi srdečne sa
s nami rozlúčil a povedal, že by rád prijal pozvanie
do našej obce. S obcou Doľany máme v pláne
utvoriť družbu.
Helena Gerbelová

Drienovec. Celým programom sprevádzala Jasmína
Jakalová. Občania nielen našej obce si tu okrem
kultúrneho vyžitia mohli pochutnať na guláši,
kapustnici, koláčoch a medovníkoch. A aby sme
nezabudli, slávnosti sa konali 29. júna 2013 na
našom ihrisku.

BLAHOŽELANIE!
Vieme, že vek dámy sa nemá hovoriť nahlas,
ale čo už. Naša pani starostka oslávila v tomto
roku životné jubileum – 50 rokov. Prajeme jej
veľa zdravia, šťastia, lásky - ktorú dostane, aj
ktorú rozdá, veľa elánu a výdrže v jej náročnej
práci.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
80 rokov
Guniš Anton
75 rokov
Ďurčová Zita
Gunišová Mária
Ďurčeková Mária
Ďurčo Ján
70 rokov
Demčáková Anna
Flórová Oľga
Gerbelová Jozefína
Gunišová Oľga
Gerbel Jozef
Guniš Anton
60 rokov
Anna Danihelová
Vlasta Chrenková
Daniela Košíková
Elena Jurštáková
Marianna Uríková
Anna Ševčíková
Marián Halás
Peter Juršták
50 rokov
Anna Janegová
Gabriela Kováčiková
Zuzana Flórová
Erika Mazáková
Elena Hanková
Anna Kováčiková
Jana Masaryková
Emil Guniš
Juraj Mekýš
Ľubomír Bátora
Róbert Oravec
Jozef Vaverčák

BLAHOŽELÁME!

OBEC BILANCUJE
 Dokončila sa vonkajšia rekonštrukcia obecného úradu (strecha, fasáda)
financovaná z dotácie rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.
 V rámci projektu o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami boli prijatí dvaja pracovníci,
ktorí realizovali odvodňovacie práce v obci a boli financovaní z Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu (95 %) so spoluúčasťou obce (5%).
 V rámci projektu o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti sa uzatvorila dohoda s ÚPSVaR v Partizánskom číslo
13/09/50j/NS/1, kde čerpáme 80% finančných prostriedkov z Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu pre dvoch zamestnancov v rámci údržby
obecných budov, zelene a pod.
 VÚC podporil oslavy 250. výročia narodenia Juraja Palkoviča sumou 1500 €
 Vydanie pamätných medailí a známok pri príležitosti 250. výročia narodenia
Juraja Palkoviča.
 V spolupráci s TSK Trenčín – správa ciest a ORPZ Bánovce nad Bebravou na ceste
v našej obci konečne pribudli prechody pre chodcov v strede obce, čím sa
zvýšila bezpečnosť našich občanov, hlavne detí chodiacich do ZŠ s MŠ vo Dvorci.
 V septembri prebehlo nastavenie obecného rozhlasu, aby hlásenia bolo počuť
v celej obci kvalitne. Ak niekde v obci rozhlas nefunguje tak ako má, dajte vedieť
na obecný úrad. Ale aj keď nefunguje rozhlas, nič ste nezmeškali, lebo aktuálne
hlásenie si môžete vypočuť na telefónnom čísle 0919 275139 – v ľubovoľnom
čase a na ľubovoľnom mieste.
 Uzatvorila sa zmluva o budúcej zmluve číslo 1/2013/000318 o povodňovom
kanáli s pánom Končírom, ktorý začal s výstavbou rodinných domov oproti
pošte.
 Ukončili sa odvodňovacie práce na kultúrnom dome, v miestnostiach sa
vymenili staré okná za plastové, aby nedochádzalo k veľkému úniku tepla,
nevlhli múry, nakoľko drevené rámy ťahali vodu, opravy interiéru sanačnou
omietkou proti vlhkosti v miestnosti pri sklade, pred kuchyňou a v sále.
 Zmodernizovala sa Obecná knižnica a tým vznikla na prízemí OcÚ pred Obecnou
knižnicou volebná miestnosť, čo ocenili už vo voľbách do VÚC všetci, ktorým
robia schody problémy.
 Bol inštalovaný merač rýchlosti motorových vozidiel na ceste III. triedy pod
kostolom na zvýšenie bezpečnosti v obci. Projekt bol finančne podporený Radou
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
 V spolupráci s DHZ vo Veľkých Chlievanoch a dobrovoľníkmi sa urobili ďalšie
práce: na zveľadenie športového areálu – položenie dlažby medzi kabínami
a garážou, kosenie a hrabanie ihriska a priestorov za kabínami, vývoz zeleného
odpadu z ihriska a okolia, úprava zeleného pásu pred obecným úradom, úprava
rastlinnej výzdoby okolo pamätníka Juraja Palkoviča, vyčistenie parku, hrabanie
lístia okolo kostola a na cintoríne.

OBEC PLÁNUJE
 V kultúrnom dome odvlhčiť sklad sanačnou omietkou, upraviť kuchyňu, sálu
opraviť a vymaľovať – súčasný stav nespĺňa požiadavky hygieny.
 Budova obecného úradu - bezbariérový prístup občanov do budovy, oprava
chodby, maľovanie.
 Chodníky na cintoríne a opravu obecných chodníkov,
 bytový dom, úpravu Domu smútku – vonkajšiu aj vnútornú,
 výmenu dopravného značenia na miestnych komunikáciách.

SEPAROVANIE
Opäť pripomíname našim občanom, že separovaný zber prebieha nielen
v sobotu na obecnom úrade, ale aj v stredu zbierajú zamestnanci
obecného úradu separovaný odpad po dedine. Stačí ho umiestniť pri
smetných nádobách – 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.
Od roku 2014 už za takéto zaobchádzanie s odpadom
– neseparovanie – bude zodpovedať občan a bude
znášať aj sankcie, ktoré sú povolené zákonom.
Samozrejme v prvom rade ide o separovanie a nie o
sankcie, ale ak to môžeme čo len trochu ovplyvniť
a neničiť si planétu, tak to urobme. Separovanie
nebolí, nikoho nič nestojí a dokonca šetrí naše
financie. Za kontajnerový (netriedený) odpad sa platí
odvoz aj vývoz, za separovaný odpad sa neplatí ani odvoz, ani vývoz.

NARODILI SA
V ROKU 2013
Ester Karabová
Filip Kližan
Marek Kovalčík

ROZLÚČILI SME
SA V ROKU 2013
Jarmila Gerbelová (49)
Emil Ševčík (65)
Brigita Rácová (72)
Anna Bežáková (76)
Antónia Janegová (79)

Spomíname s láskou

SKRÁŠĽOVANIE NAŠEJ OBCE
Pri skrášľovaní našej obce môžu pomôcť všetci občania. Akákoľvek pomoc
je vítaná. Ak sa rozhodnete skrášliť verejné priestranstvo v našej obci,
obecný úrad Vám poskytne materiál na tieto úpravy.

STAVANIE MÁJA
Apríl končí a prichádza máj. S prvým májom
prichádza aj stará slovenská obyčaj stavať máje. Už
sa stavia len symbolický máj v obci, ale tak vlastne
patrí všetkým dievčencom. Aj u nás sa 30. apríla
vystrel nad parkom v celej svojej kráse krásne
vyzdobený máj. Pomáhali nielen veľkí, ale aj malí.
Najkrajšie stužky na máj naviazali Riško s Nelkou,
ktorí patria k najmladšej generácii v našej obci.

Samozrejme, nebolo to len tak. Týmto si pri
príležitosti Dňa matiek uctili svoje maminy
a poďakovali im za ich lásku a starostlivosť. Táto
vďaka patrila aj starým mamám. Na túto slávnosť sa
prišli pozrieť aj niektorí oteckovia. V kultúrnom
dome všetkých privítala v mene obecného
zastupiteľstva pani starostka a prostredníctvom
detí darovala každej mamičke a babičke kvet.

DRŽKOVSKÁ DRŽKA
DEŇ MATIEK
Aj tento rok si deti z materskej a základnej školy
pripravili pre svoje mamičky kultúrny program,
ktorý im predviedli v našom kultúrnom dome.

Ani ďalší ročník držkovskej držky sa nemohol
zaobísť bez veľkochlievančanov. Veľkochlievanské
slamienky ( s dvoma statnými klasmi) opäť vyzdobili
svoj súťažný stánok tak, že porotcovia nemohli
inak, iba im udeliť cenu za gastronómickú úroveň
prípravy a prezentácie. Samozrejme prvé miesto.

Držkovú varila zohraná dvojica manželov
Škorvagových. Výzdobu, atmosféru, hudbu, spev,
koláče a trúnok zabezpečovali Zuzka Flórová, Ľubka
Flórová, Ľubka Gunišová, Eulália Pomikalová, Majka
Gunišová a Jozef Flóro. Pani Olinka Pokusová
napiekla úžasné koláče. Aj keď sa naša držková
neumiestnila v prvej trojici, bola na zjedenie. O jej
kvalite svedčí to, že po dovarení sa kotol veľmi
rýchlo vyprázdňoval. Takmer nezostalo pre porotu.
Pri našom stánku bolo stále veľmi živo.
Okoloidúcich priťahovali úsmevy, smiech, dobré
koláče. Neobišli nás hlavne naši rodáci, s ktorými
sme si poklebetili, pospomínali.

STRETNUTIE S KANDIDÁTOM NA
ŽUPANA
Prvú septembrovú nedeľu zavítal do našej obce pán
Jaroslav Baška, kandidát na župana. V rámci svojej
predvolebnej kampane prišiel predstaviť svoj
volebný program. Osobne sa porozprával s našimi
občanmi, ktorí prišli do parku Juraja Palkoviča,
o tom, čo by sa mohlo zmeniť, urobiť lepšie
a podobne. Pri tejto príležitosti zložil hold aj nášmu
slávnemu rodákovi Jurajovi Palkovičovi. Pán Baška
bol vo voľbách zvolený za nového župana VÚC
Trenčín.

JESENNÝ MŇAM FEST

PRVÁCI U STAROSTKY
V júni sa na obecnom úrade uskutočnilo milé
stretnutie. Žiaci končiaci prvý ročník sa prišli
pochváliť pani starostke s tým, čo všetko sa naučili
počas školského roka. Ako sa presvedčila pani
starostka, bolo toho dosť. Za odmenu im darovala
knihy. Bolo to veľmi zaujímavé, medzinárodné
stretnutie, lebo medzi prváčikmi bola aj prváčka z
Dubaja v Ázii a prvák z Českej republiky.

FURMANSKÉ PRETEKY
Tento rok je naozaj bohatý na rôzne spoločenské
udalosti a akcie, ktoré sa konajú v našej obci.
Jednou z nich boli aj Furmanské preteky, ktoré sa
konali v našej obci 14. septembra. Hlavným
organizátorom bolo občianske združenie Horses
zastúpené pánom Milošom Bratkom. Počasie síce
moc neprialo tejto akcii, ale prebehla na jednotku.
Zišli sa tu furmani z celého Slovenska, aby ukázali
svoju zručnosť v rôznych disciplínach. Furmani
predsa pracujú celý rok vonku v prírode a zlé
počasie nie je pre nich prekážkou.

Po úspešnom jarnom Mňam feste prišiel na rad
jesenný. Počasie opäť prialo tejto akcii a tak niet
divu, že sa jej zúčastnilo veľa ľudí z celého okolia.
Na námestí v Bánovciach nad Bebravou ste mohli
nájsť aj stánok našej obce. Jesenný Mňam fest sa
nesie v znamení zberu úrody. Hlavnou atrakciou
nášho stánku bol čerstvo uvarený pravý slivkový
lekvár. Jeho varenie si zobrali na starosť členky
senior klubu – pani Bacová Helenka, Matejovičová
Jolanka, Gunišová Ľudka, Gunišová Mária. Jeho
príprava začala už v stredu, odkôstkovaním sliviek,
v piatok sa začal variť a v sobotu sa už len dováral.
O tom, že ľuďom chutil svedčí to, že nestíhali
napĺňať misky a natierať chleby. Nielen deťom, ale
aj dospelým sa robili „gule“ za ušami, ako si
pochutnávali na našom slivkovom lekvári. Boli by
nám aj kotol zjedli, keď sa lekvár minul. Ale náš
stánok mal aj potom čo ponúknuť. Keď sa lekvár
minul, práve sa dovarili naše chlievanské hríbové
melence. A tie boli veru tiež veľmi chutné, a chutili!
Koláče so šunkou a syrom, ráno čerstvo upečené
Helenkou Gerbelovou a jej dcérou Miškou , nestihli
ani vychladnúť, a už ich nebolo. Pani Erika
Mazáková a deti zo základnej školy pripravili rôzne
jesenné dekorácie, ktoré sa tiež dobre predávali.
Okrem už spomínaných sa na úspešnom učinkovaní
našej obce na Mňam feste podieľali – pani
starostka
s celou
rodinou,
Gunišová
Ľubka, Flórová Ľubka s
rodinou,
Pomikalová
Eulália, Igor Baco.

STRETNUTIE DÔCHODCOV
Prišla ďalšia jeseň, ďalší október a s ním čas, keď
sme si zvykli vyjadriť svoju vďaku starším občanom
v našej obci. Pani starostka z poverenia OZ spolu so
Senior klubom a pracovníčkami obecného úradu
usporiadala stretnutie občanov nad 65 rokov
z našej obce. V kultúrnom dome ich čakalo vínko,
zákusky a chlebíčky a bohatý kultúrny program.
Najskôr vystúpili deti z materskej a základnej školy.
Tie získali veľký potlesk a v očiach hosti sa objavila
aj nejedná slzička radosti, keď videli na pódiu svoje
vnúčatko. To bol v tej chvíli najkrajší darček, aký
mohli dostať. Po deťoch prišiel na rad so svojim
programom „Melenčár“ zo Soblahova – pán Jozef
Opatovský zo Šláger rádia. Pásmom piesní a slova
zabával našich seniorov celú hodinu. Ani tento rok
sa nezabudlo na jubilantov. Pani starostka im
zablahoželala, odovzdala malý darček a zapísali sa
do pamätnej knihy našej obce. Potom už
nasledovala voľná zábava, ktorú im krásnymi
piesňami spríjemňoval až do dvadsiatej hodiny pán
Opatovský.

TEKVIČKOVÝ POCHOD
Ako sa hovorí – svet je jedna veľká dedina.
Najlepšie to vidieť pri preberaní rôznych zvykov od
druhých národov. Starý írsky zvyk halloween
(oslava mŕtvych), ktorý sa stal veľmi populárny
hlavne v Spojených štátoch, sa
vrátil naspäť do Európy a aj
k nám, na Slovensko. Aj deti
v našej obci sa rozhodli
usporiadať si taký malý
tekvičkový sprievod, ktorý sa
ale zmenil na prepad strašidiel,
ktoré pobehovali po našej obci.

SENIOR KLUB
Senior klub oslávil svoje prvé narodeniny. Jeho
činnosť v roku 2013 bola bohatá. Členovia, hlavne
členky, klubu pomáhali pri fašiangovom
pochovávaní basy – napiekli koláče a slané pečivo.
Slané pečivo pripravili aj pri oslavách výročia
narodenia Juraja Palkoviča. Pomáhali s výrobou
veľkonočných vajíčok a veľkonočnej výzdoby na
Veľkonočný Mňam fest – a boli to krásne výtvory.
Ukázali svoju zručnosť, ktorá sa spája s ich vekom
a skúsenosťami. To, že sú šikovné gazdinky dokázali
aj pri varení slivkového lekváru a melencov na
jesennom Mňam feste. Pri spoločnom stretnutí
s ďalšími staršími občanmi z našej obce sa veselo
bavili pri dobrých vtipoch, zábavných historkách
z minulosti. A tých bolo naozaj dosť. Počas roka
mali aj návštevy z iných senior klubov – napríklad
z Ozoroviec, Hrežďoviec. Po rekonštrukcii knižnice
sa už môžu stretávať na prízemí Obecného úradu,
čo im určite zjednodušuje prístup na spoločné
akcie.

MDD
Jún pre našich hasičov neznamená len previerky
pripravenosti, ale aj oslavu Dňa detí. Ako sme si už
zaužívali, opäť sme v piatok pripravili ihrisko na to,
aby sa tu deti z našej obce mohli realizovať.
Tradičnú sladkosť pri zápise na športové disciplíny
opäť sponzorovala COOP Jednota. Po ihrisku
pobehovalo množstvo „zmaľovaných“ kreatúr
a plnili rôzne disciplíny. Komu sa podarilo splniť
všetky, mohol sa ísť posilniť k ohnisku a opiecť si
tradičný špekáčik. Čo by to bolo za oslavu MDD,
keby nebola tombola? Vďaka sponzorom sa nám
podarilo zhromaždiť úctyhodné množstvo cien a tak
ani jedno dieťa neobišlo naprázdno.

BATÔŽKOVÝ SILVESTER
Pokračujeme v tradícii a preto aj tento rok sa
stretneme na Silvestra v kultúrnom dome.

BETLEHEMSKÉ SVETLO – v našej obci
24. decembra od 12:30 do 13:30 na OcÚ!

HASIČI
Dobrovoľní hasiči v našej obci majú dosť práce po celý
rok. V marci ich pripravenosť preverila príroda, keď
prudké dažde naplnili rieku Inovec a najnižšie
položené pozemky, čo ohrozilo nehnuteľnosti a
členovia nášho DHZ mali plné ruky práce nielen
v našej obci, ale aj v obci Rybany. Ďalej hasiči a ich
priatelia pomáhali s úpravou obce pred blížiacimi sa
oslavami narodenia Juraja Palkoviča. Vyčistili
a upravili Park Juraja Palkoviča. Dokončili úpravu
parčíka za kultúrnym domom, pomáhali pri úprave
cintorína a okolia cintorína a kostola. Taktiež upravili
okolie chodníka od križovatky k obecnému úradu.
Zúčastnili sa aj slávnostného sprievodu a aktu
kladenia venca k pamätníku Juraja Palkoviča. V sobotu
pred oslavami spolu s ďalšími občanmi našej obce
vyzdobili sálu. Počas osláv v nedeľu 28. apríla,
asistovali pri odhaľovaní pamätnej tabule. Pri
slávnostnom obede obsluhovali hostí. Ich ochotné
ruky pomohli postaviť dedinský máj. Aj ho dať dolu,
samozrejme. V máji pomáhali pri súťaži Železný hasič.
Ivanka Kováčiková súťažila a zvíťazila v kategórii žien.
Tradične usporiadali oslavy Dňa detí na našom ihrisku.
Pomáhali pri organizovaní Slávností mikroregiónu
Bánovecko. Okrem týchto „spoločenských“ akcií,

V našich novinách sa vraciame k významným
udalostiam, ktoré sa udiali v našej obci. Za ich
uskutočnenie a realizáciu patrí veľká vďaka Vám
všetkým, bez ktorých by sa toto všetko nemohlo
uskutočniť.
Bc. Zuzana Flórová, starostka obce
Od roku 2011 prebieha elektronická registrácia
hrobových miest. Ďakujeme všetkým, ktorí si
splnili občiansku povinnosť a zaplatili nájomné
za hrobové miesta. Vyzývame občanov, ktorí tak
ešte neurobili, aby do konca tohto roku
podpísali nájomnú zmluvu a zaplatili nájomné za
hrobové miesta.

začali aj s tými čisto hasičskými. V máji sa družstvo
mladých hasičiek zúčastnilo okresného kola súťaže
PLAMEŇ. Družstvá mužov a žien absolvovali previerky
pripravenosti na obvodnej a okresnej súťaži
v hasičskom športe. V júli usporiadali nočnú hasičskú
súťaž o pohár starostky obce, na ktorej súťažili
požiarne družstvá nielen z okresu Bánovce, ale aj
z iných okresov – Púchov, Trenčín, Nitra a podobne.
Koncom augusta zorganizovali dennú pohárovú súťaž
– pre hasičskú mládež, aj pre dospelých. Celé leto sa
zúčastňovali rôznych hasičských súťaží, snažili sa
udržať hasičskú techniku vo vyhovujúcom stave.
Počas celého roka pracovali na úpravách športového
areálu, aby sa tam ľudia pri rôznych akciách cítili čo
najlepšie. V septembri pomáhali pri Furmanských
pretekoch. V októbri sa uskutočnilo okresné taktické
cvičenie v súčinnosti s Hasičským záchranným zborom
z Bánoviec
nad
Bebravou
(jednoducho
s profesionálmi). Aj naši hasiči na ňom reprezentovali
nielen svoju DHZ, ale aj našu obec.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 15. 12. 2013 o
18:00 hodine bude prejednávať novelizáciu
zákona o odpadoch a preto by sa mal na ňom
zúčastniť zástupca každej domácnosti, aby
občania boli informovaní a predišli tak
zbytočným finančným sankciám.
VÝZVA!
Prehľadajte komory a almary, povaly a krabice
a požičajte nám staré fotky, články, plagáty,
vstupenky atď., ktoré dokumentujú život v našej
obci v minulosti. My si ich na obecnom úrade
prefotíme a vrátime Vám ich. Tieto materiály
budú použité na knihu o našej obci.
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