
 

 

 

 

 

SLOVO NA ÚVOD  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Číslo 2  rok 2014 štvrtý ročník 
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch 

Rok 2014 sa blíži k svojmu koncu. Väčšina z nás 

bude bilancovať, čo sa udialo za ten rok 

v našom živote, čo sme stihli a čo nestihli 

urobiť. Spolu s bilancovaním kráčajú ruka v ruke 

aj nové predsavzatia. V novom roku budem... 

Takých predsavzatí už bolo. Jedno predsavzatie 

by sme mohli začať uskutočňovať všetci – 

v novom roku budem chápavý a láskavejší 

k ľuďom, budem im prejavovať viac pochopenia 

a úcty. Práve tieto hodnoty v dnešnom svete 

veľmi chýbajú. Prajeme Vám veľa lásky, 

pochopenia a úcty nielen od rodiny, ale od 

všetkých ľudí okolo Vás. 

POZVÁNKA 

Sláčikové kvarteto “AD gloriam Dei“ a ich hostia (Juraj 

Adamuščin – spev, Dominika Križalkovičová – flauta, 

Michal Vozník – klarinet, Marek Kamenický – gitara) 

Vás pozývajú na KONCERT, ktorý sa uskutoční  

1. JANUÁRA 2015 O 17:00 HODINE v kostole sv. 

Kataríny Alexandrijskej vo Veľkých Chlievanoch 

v rámci  4. ročníka festivalu Malá vianočná hudba. 

Vstupné dobrovoľné. 

 

Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa 

zdravia a rodinnej pohody, želá redakcia 

a obecné zastupiteľstvo so starostkou 

 

Keď je večer vianočný, 

rada snívam krásne sny.  

V kúte stojí krásna dáma, 

 sviečkami je obsypaná. 

Hviezdička je veselá, 

anjelik sa usmieva. 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 

Prešli 4 roky a opäť je čas voliť starostu a členov 

obecného zastupiteľstva. Komunálne voľby sa 

tento rok konali 15. novembra. 

Na voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva 

bolo zaregistrovaných 11 kandidátov. Na voľbu 

starostu obce bola zaregistrovaná jedna 

kandidátka. 

Z počtu 394 zapísaných voličov vo volebnom 

okrsku, sa volieb zúčastnilo 182 voličov, čo je 

46,19 %. Do obecného zastupiteľstva sa volilo 

5 poslancov. Odovzdaných bolo 179  platných 

hlasovacích lístkov pre voľby do obecného 

zastupiteľstva. Pre voľbu starostu obce bolo 

odovzdaných 141 platných hlasovacích lístkov.  

Za starostku obce bola zvolená Bc. Zuzana 

Flórová s počtom hlasov 141. Za poslancov 

obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

1. Patrik Urban – 103 hlasov 
2. Michal Kováčik – 82 hlasov 
3. Jozef Flóro – 80 hlasov 
4. PhDr. Eulália Pomikalová – 77 hlasov 
5. Ľubomír Gerbel – 74 hlasov 

 

DRUHÁCI U STAROSTKY 

Pani starostka nestihla v júni prijať prvákov z našej obce, 

tak si ich pozvala ako čerstvých druhákov. Lenka 

Matejčeková, Timko Trsťan a Patrik Kotlár dostali od 

pani starostky na pamiatku knihu, ktorá im má 

pripomínať úspešné zvládnutie prvého ročníka povinnej 

školskej dochádzky. 



PRÍHOVOR NOVOZVOLENEJ STAROSTKY OBCE 

Milí spoluobčania, 

vážim si Vašu dôveru o to viac, že ako jediná kandidátka vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí 2014, si myslím, že aj tí kandidáti, ktorí mali záujem zmeniť 

život v našej obci, sa stotožnili s mojou prácou a jej výsledkami 

v predchádzajúcom volebnom období 2010 – 2014 s volebným programom „O 

dedine, pre dedinu, pre každú rodinu“. 

Dnes môžem s hrdosťou skonštatovať, že s bývalým obecným zastupiteľstvom, 

ktorému patrí z mojej strany verejné poďakovanie, sme urobili kus práce. To by 

sa ale nepodarilo uskutočniť bez aktívnej ale aj pasívnej podpory zo strany Vás, 

občanov našej obce, a úspešných projektov zrealizovaných v spolupráci so 

štátnymi inštitúciami, TSK, Mikroregiónom Bánovecko, s členmi Dobrovoľného 

hasičského zboru, novo vzniknutou základnou organizáciou Jednoty dôchodcov 

Slovenska. 

Ustanovujúcim zasadnutím 9. decembra 2014, zložením zákonom 

predpísaného sľubu volených predstaviteľov samosprávy pre volebné obdobie 

2014 – 2018, sme prekročili prah a otvorili novú etapu všestranného rozvoja 

našej obce a potrieb obyvateľov. Dovoľte mi novozvolenému obecnému 

zastupiteľstvu úprimne zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými 

silami dokážeme pokračovať vo volebnom programe: „O dedine, pre dedinu, 

pre každú rodinu“, ktorý zahŕňa vytvorenie zdravých podmienok života v našej 

obci, čo si bude vyžadovať veľa práce, trpezlivosti, vytrvalosti, zvládať všetky 

prekážky a ťažkosti, ktoré nás  stretnú. Z toho dôvodu konajme čestne, 

spravodlivo, zodpovedne a v záujme, tých ktorých zastupujeme.  

Všetkým z úprimného srdca želám zdravie, odvahu a odhodlanie na tejto ceste 

meniť veci k lepšiemu, aby sme boli hrdí na našu Obec Veľké Chlievany, nielen 

my jej obyvatelia, ale aj jej rodáci a návštevníci.  Bc. Zuzana Flórová  

  

 

 

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. 

 

SPOLOČENSKÁ 

KRONIKA 

JUBILANTI 

85 ROKOV 
Pavel Demčák 
Helena Kováčiková 
 
80 ROKOV 
Helena Bacová 
Albína Záhumenská 
Emil Kováčik 
 
75 ROKOV 
Hedviga Flórová 
Anna Flórová 
Anton Krebes 
Milan Kováčik 
 
70 ROKOV 
Alžbeta Bobušová 
Ivan Guniš 
 
60 ROKOV 
Veronika Trúchla 
Anna Gunišová 
Mária Ondrejková 
Jozef Záhumenský 
Emil Janega 
Štefan Baško 
 
50 ROKOV 
Alica Bátorová 
Mária Chochulová 
Zdena Gunišová 
Mária Gunišová 
Viera Lagiňová 
Helena Gerbelová 
Jozef Flóro 
Ľubomír Demčák 
Jaroslav Ragan 
Ľubomír Gerbel  
Jozef Michale 
 
 

BLAHOŽELÁME! 

 

Na obecnom úrade  Veľké 

Chlievany  môžete zakúpiť: 

 pohľadnice obce 

 pamätnú medaila Juraj 

Palkovič veľkú a malú 

 poštové známky 

s Jurajom Palkovičom a 

erbom obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽKOVSKÁ DRŽKA – 23.8.2014 
Varenie držkovej polievky v Držkovciach sa stalo významnou udalosťou v našom okrese. Stretávajú sa tu ľudia 

z celého Slovenska. Našu obec na tejto akcii už štvrtý krát reprezentovalo súťažné družstvo. Tento rok si dali 

meno Veľkochlievanské makovice. Výzdoba stánku lákala množstvo návštevníkov, ktorí sa pri ňom fotili. 

A nielen výzdoba, ale aj držková polievka, ktorú varili manželia Ľubica a Jozef Flórovi. Ďalší členovia družstva 

a podporného tímu – Zuzana Flórová, Eulália Pomikalová, Janka Kováčiková, Mária Gunišová, František Flóro 

a Michal Guniš – okrem dobrej nálady, ponúkali hostí chutnými koláčmi z vlastnej produkcie, zemiakovými 

plackami  a lokšami, ktoré mali veľký úspech. 

 

NARODILI SA 

V ROKU 2014 
Natália Cibiriová 

Barbora Bímová 

Tamara Melasová 

 

ROZLÚČILI SME 

SA V ROKU 2014 

Matias Trebichavský (0) 

Zita Ďurčová (76) 

Angela Škorvagová (74) 

Anna Kováčiková (72) 

Spomíname s láskou 

 

NAŠI RODÁCI 

Rok 2013 patril v našej obci jej rodákovi Jurajovi Palkovičovi. Nie je to jediný 

významný človek, ktorý sa narodil vo Veľkých Chlievanoch. Na internetovej 

stránke spolku slovenských spisovateľov čítame:  

Cyril Marián GUNIŠ (* 10. 4.1901 Veľké Chlievany –  † 24. august 1974 Nitra) 

– slovenský jazykovedec, kňaz, vychovávateľ a vysokoškolský pedagóg, autor 

učebníc taliančiny, náboženský publicista, redaktor saleziánskeho 

mesačníka Don Bosco, autor taliansko-slovenského slovníka a hry Ďurko 

povstalec zo Slovenského povstania 1848. Účastník protifašistického odboja 

v 2. svetovej vojne a SNP. 

Podrobnejšie informácie o jeho živote sa nachádzajú na internetovej stránke 

www.dominikani.sk: 

V r. 1912 sa zoznámil so Saleziánskou spoločnosťou a patril medzi prvých 

slovenských mladíkov, ktorým saleziáni umožnili študovať v osobitnom ústave 

v talianskom meste Cavaglià. V r. 1916 sa rozhodol vstúpiť do Saleziánskej 

spoločnosti, noviciát si vykonal v Mogyorosi. Pedagogickú prax absolvoval v 

saleziánskom ústave v Szentkereszte (1918-1920), potom dva roky v poľskom 

Przemysli, nakoniec v Taliansku v Perose Argentine. V r.1923-1927 študoval 

teológiu v Turíne, kde ho 10.7.1927 vysvätili za kňaza. Potom pôsobil ako 

pedagóg opäť v Przemyšli, Šaštíne (1928-1932) a vo Svätom Beňadiku. V 

r.1930 založil a redigoval časopis Don Bosco. Čoskoro však opustil Saleziánsku 

spoločnosť a vstúpil do rehole piaristov. Odvtedy účinkoval ako profesor v 

Prievidzi, vo Svätom Jure pri Bratislave a v Trenčíne (1945-1955). Potom sa 

stal správcom farnosti v Soblahove. R. 1969 odišiel do dôchodku, najprv žil v 

Biskupiciach pri Bánovciach nad Bebravou, od r.1972 v Nitre. 

V Šaštíne vydal divadelnú hru Ďurko povstalec (1929). V r. 1942 vyšla v 

Bratislave jeho učebnica taliančiny La lingua italiana (v spolupráci s talianskym 

slavistom Leonem Pacinim), ktorú doplnil konverzačnou príručkou Talianske 

rozhovory (Trenčín 1945). V rukopise ostal jeho Taliansko-slovenský slovník. 

Patril medzi prvých šíriteľov talianskej kultúry na Slovensku. V r. 1942-1945 

externe prednášal na Slovenskej univerzite a na Vysokej škole ekonomickej v 

Bratislave. Literárne prispieval do Duchovného pastiera, neskôr do Elánu. Z 

poľštiny do slovenčiny preložil niekoľko duchovných piesní. 

 

BETLEHEMSKÉ SVETLO – v našej obci bude 24. decembra od 13:00 do 13:30 na obecnom 

úrade. 



4. ADVENTNÁ NEDEĽA VO VEĽKÝCH CHLIEVANOCH 
 
Na bohoslužbe poslednú adventnú nedeľu zazneli z úst pána farára slová, komentujúce situáciu ohľadom 
stromov na cintoríne,  ktoré vyvolali rôznu odozvu. 
 
Starostka obce 
Kostol je stánok boží.  Človek v ňom hľadá útočište 
a božiu pomoc pri službe pánovej na tomto svete. 
Kostol má byť pokojom, láskou a má ľudí spájať, nie 
rozdeľovať.  A o to sa majú snažiť aj jeho služobníci.  
 
RKC farnosť Veľké Chlievany do dnešného dňa 
nepožiadala Obec Veľké Chlievany o poskytnutie 
dotácie (viď VZN o poskytovaní finančných 
prostriedkov).  
Členovia dobrovoľného hasičského zboru si plnia 
svoje úlohy aj po duchovnej stránke, keď pri 
príležitosti 110. výročia prvej písomnej zmienky o 
hasičoch vo Veľkých Chlievanoch, sa zaslúžili 
o prítomnosť patróna hasičov sv. Floriána v našej 
obci.  

Stanovisko poslancov obecného zastupiteľstva, 

ktorí boli prítomní na Ústnom jednaní s pánom 

farárom a obhliadke stromov na cintoríne:  

Ide o zavádzanie občanov vo veci, o ktorej nemajú 

žiadne relevantné informácie. Z kazateľnice majú 

znieť myšlienky duchovné, obohacujúce o lásku 

k blížnemu. Šíriť z nej informácie bez presných a 

pravdivých faktov o danej skutočnosti, poburujúce 

ľudí, nectí danú osobu. Zvlášť, ak pán farár nie je 

ochotný prijať také riešenie, ktoré by bolo tak v 

zhode s ochranou pamiatky nášho chrámu a jeho 

rekonštrukcie, ako aj ochrany inej pamiatky, akou 

sú životným prostredím sledované stromy. Tá 

možnosť tu je, pán farár bol o nej informovaný. 

Tieto skutočnosti z jeho úst ale nezazneli. 

Najjednoduchšie je zvaliť vinu za nečinnosť 

a nedostatok ústretovosti. Ale kde je ústretovosť 

farského úradu, ktorý odmieta konštruktívnu 

komunikáciu so starostkou? Navyše, ak vec nie je 

ukončená a konanie stále prebieha.  

O poskytovaní finančných prostriedkoch z rozpočtu 
obce hovorí Všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Veľké Chlievany č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu Obce Veľké Chlievany 
 
Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 
Účelom tohto VZN je upraviť podmienky 
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľké 
Chlievany ...  
Čl. 2 
Základné pojmy 
(4) Všeobecne prospešnými službami, na ktoré sa 
vzťahuje toto VZN sú najmä: 
1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
2. poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna 
starostlivosť a charita, 
3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 
duchovných a kultúrnych hodnôt, 
4. ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana 
zdravia obyvateľstva, 
8. služby na podporu regionálneho rozvoja a 
zamestnanosti, 
Úplné znenie VZN nájdete na webovom sídle obce: 
www.velkechlievany.com.  

  

 

 

 

 

 
BATÔŽKOVÝ SILVESTER  - Pokračujeme v tradícii a preto sa aj 

tento rok stretneme na Silvestra v kultúrnom dome.  

TEKVIČKOVÝ SPRIEVOD 

31. novembra  sa po zotmení po našej obci 

pohybovali veľmi čudné tvory. Nebojte sa, neboli 

to ani mimozemšťania ani bosorky. Boli to deti 

z našej dediny, ktoré sa rozhodli urobiť si 

tekvičkový sprievod v duchu haloweenu.  

PREVENTÍVNE PREHLIADKY 

V prvom čísle novín sme Vás informovali 

o preventívnych protipožiarnych kontrolách 

v našej obci. Vzhľadom na to, že členovia DHZ 

boli časovo vyťažení, presúvajú sa tieto kontroly 

na január a február 2015. Členovia kontrolnej 

skupiny sa preukážu občianskym preukazom 

a preukazom člena kontrolnej skupiny. 



JE MI ĽÚTO ........ 

Je mi naozaj ľúto, že musím písať tieto riadky. Ale 

keď som sa dozvedela ako pán farár v kostole na 

omši namiesto šírenia lásky a pokoja šíri nesvár, 

musím sa ozvať. Keď poslednú adventnú nedeľu na 

omši hovoril o pani starostke, hovoril nelichotivo aj 

o Dobrovoľnom hasičskom zbore vo Veľkých 

Chlievanoch. Tí hasiči, ktorí mu tak ležia v žalúdku, 

zadarmo upratujú cintorín, ktorého je majiteľom, 

upratujú zadarmo okolo kostola, ktorého je 

majiteľom. Viem, že mnohým ľuďom v našej dedine 

hasiči kolú oči. Bolí ma to o to viac, že členovia DHZ 

robia pre našu obec naozaj veľa. Nechápem to, 

lebo všade kde sa naše oči pozrú vidieť ich prácu. 

Pod ich rukami sa naša dedina mení na krajšie 

miesto. Ak neveríte, alebo si už nepamätáte, 

pozrite si staré vydania Veľkochlievanských novín. 

Takmer pri každej akcii boli hasiči. Obec získala za 

posledné roky dosť finančných prostriedkov 

z rôznych projektov. Niektoré z nich podával aj 

hasičský zbor. Naozaj chceme zničiť dedičstvo po 

našich otcoch a starých otcoch? Oni veľmi dobre 

vedeli aké dôležité je mať na dedine hasičov. 

V dnešnej dobe, plnej prírodných katastrof, oveľa 

viac rastie význam hasičov a ich pomoci ľuďom. 

O tom vedia svoje obyvatelia obcí ako sú Rybany, 

Uhrovec, Dubnička, kde členovia nášho DHZ 

pomáhali pri povodniach. V našej obci tiež 

pomáhali so zatopeným majetkom. A to všetko 

dobrovoľne, na úkor svojho voľného času!!!!! 

Naozaj ma mrzí, že tak veľa ľudí to z nejakého 

dôvodu nechápe. Najmä preto, lebo pred pár rokmi 

bol takmer v každej rodine aspoň jeden hasič. 

Prajem Vám spokojný život, aby nikto z Vás, nikdy 

nepotreboval našu pomoc.     Mgr. Mária Gunišová 

 

NAŠI DÔCHODCOVIA 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na 

Slovensku v obci Veľké Chlievany vznikla 7. januára 

2014. Predsedníčkou ZO sa stala pani Daniela 

Košíková, podpredsedníčkou pani Darina Gunišová. 

S myšlienkou založiť senior klub prišla už začiatkom 

roka 2013 pani starostka a Helenka Gerbelová. Zo 

začiatku  to moc nefungovalo. Po letnej prestávke 

sa dohodli na pravidelnom stretávaní a činnosť sa 

rozbehla. V januári 2014 sa seniori pridali 

k celoslovenskej organizácii DôCHODCOV. Základná 

organizácia má 23 členov, z nich 15 je veľmi 

aktívnych. Už v roku 2013 sa zapájali do rôznych 

akcií, ktoré sa konali – Držkovská držka, Mňamfest, 

stretnutie seniorov obce. V roku 2014 sa ich 

činnosť rozbehla naplno. Na Deň matiek prispeli 

k slávnostnej atmosfére svojimi pesničkami. 

(noviny č. 1 ) V júni sa zúčastnili na krajských 

športových hrách seniorov v Novej Dubnici. Tejto 

súťaže sa zúčastnilo 242 seniorov z celého 

trenčianskeho kraja, z toho piati boli naši. Súťažili 

v rôznych disciplínach – hod váľkom, beh, hod 

medicinbalom, hod na kôš, streľba zo vzduchovky. 

Pani Daniela Košíková sa umiestnila na prvom 

mieste v hode na cieľ a na treťom mieste v hode 

váľkom. Pani Oľga Pokusová obsadila štvrté miesto 

v hode na kôš. Okrem nich súťažili panie Ľudmila a 

Darina Gunišové, a pán Ivan Guniš. V júli mali 

stretnutie s hosťom spoza oceánu, sestrou Oľgou 

Poluch z USA. Jedenásteho septembra sa 

v Trenčíne konalo vystúpenie najlepších 

speváckych súborov seniorov z celého Slovenska. 

Členovia nášho Senior klubu sa tam boli nielen 

kultúrne vyžiť, ale aj načerpať nejaké nápady. 

V septembri sa naplno zapojili do príprav a 

organizácie MŇAM FESTU. V piatok dámy piekli 

jablkové štrúdle a lekvár, ktoré sa potom predávali 

na Mňam feste. V októbri sa zúčastnili na 

celookresnom spoločenskom stretnutí dôchodcov 

pod názvom SAMI SEBE. Zorganizovali exkurziu do 

firmy Bioplant v Ostraticiach, navštívili výstavu 

JAHRADA v Trenčíne, navštívili firmu BIO DYNAMIC 

Libichava. Dokonca sami zorganizovali výstavu 

záhradných plodov a ručných prác v kultúrnom 

dome. Ako vidíte, činnosť našich seniorov je veľmi 

pestrá. Dokázali, že vôbec nepatria do starého 

železa, že vedia byť aktívni aj v dôchodkovom veku. 

Môžeme si z nich iba brať príklad.  

 

 

 



EXKURZIA A VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV A RUČNÝCH PRÁC  

4.10.2014 Senior klub v spolupráci s OcÚ organizoval exkurziu v ovocnom sade Bioplant s. r. o. Ostratice. Na 

dvore firmy nás privítal manažér firmy Ing. Pavol Žatko, ktorý vykonal s nami prehliadku takmer 90 ha sadu. 

Oboznámil nás s najnovšími metodami v pestovaní ovocia, s výživou stromov cez kvapôčkovú závlahu, 

a ochranou ovocia a stromov proti ľadovcu sieťami. Oboznámení sme boli s odrodovou skladbou a degustáciou 

jednotlivých odrôd, ich vôňových a chuťových vlastností. Na záver sme degustovali asi 10 druhov nektáru 

z vlastnej úrody. Následne na to, 12.10.2014, sme uskutočnili výstavu záhradných plodov a ručných prác 

v kultúrnom dome. K tejto výstave prispeli aj Bioplant s.r.o. Ostratice 14 vzorkami ovocia , a Bio DYNAMIC s.r.o. 

Libichava, ktorý pri ošetrovaní sadu vôbec nepoužíva pesticídy. Ochranu robia organickými výťažkami z rastlín. 

Na výstave bolo prezentovaných aj 18 vzoriek ovocia vlastnej produkcie. Potešilo nás, že si výstavu prišli 

pozrieť aj deti zo základnej a materskej školy.   Ing. Ivan Guniš 

FURMANSKÉ PRETEKY 

V športovom areáli sa aj tento rok konali 

furmanské preteky. Deviateho augusta sa stretli 

furmani, ich kone a milovníci koní. Počasie im tento 

rok prialo, a tak nič nebránilo tomu, aby sa akcia 

vydarila. Slávnostný sprievod 

furmanov našou dedinou 

odštartoval tento súťažný deň. 

Tóny ľudových piesní sprevádzali 

nielen sprievod dedinou, ale aj 

celé podujatie. 

V prvej časti súťaže predviedli 

furmani svoju zručnosť pri ovládaní 

svojich koní. Neskôr predvádzali 

kone svoju silu. Pre divákov bolo 

pripravené aj občerstvenie aj 

kultúrne vyžitie. Bolo sa na čo pozerať a už dnes sa 

tešíme na ďalší ročník.  

JESENNÝ MŇAM FEST – 20.9.2014 

Veľkochlievanský slivkový lekvár, melence, chutná 

štrúdľa, lokše a zemiakové placky – to je ponuka, 

ktorá prilákala do stánku Veľkých Chlievan 

množstvo návštevníkov jesenného MŇAM FESTU 

v Bánovciach nad Bebravou. Členky Senior klubu sa 

pousilovali a v piatok poobede napiekli metre 

jablkovej štrúdle, aby bolo čo v sobotu predávať. 

Lekvár sa tiež varil deň vopred. V sobotu priamo na 

mieste kuchtil zemiakové placky a lokše Jozef Flóro. 

Lokše a slivkový lekvár – vynikajúca kombinácia. 

Ešte teraz mi slinky tečú. Melence varil Ferko Flóro. 

Ponuka jedál v stánku našej obce mala len jednu 

malú chybičku – bolo toho málo!  

VIANOČNÉ TRHY 

Návšteva vianočných trhov v niektorom susednom 

štáte je jednou z novovytvorených tradícií v našej 

obci. Tento rok smerovala cesta našich občanov do 

rakúskeho zámku Schloss Hoff. Jeho nádvorie 

a záhrada sa každoročne premenia na idylickú 

vianočnú dedinku so zvieratkami, živým 

betlehemom a stánkami s tým najrôznejším 

tovarom. Veľkochlievančania sa 13. decembra 

cestou na tento zámok zastavili v mestečku Kitze, 

kde si v známej čokoládovni nakúpili vianočné 

cukrovinky. Cestou domov sa zastavili na 

vianočných trhoch v našom hlavnom meste, 

Bratislave. 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Október je venovaný starším ľuďom – dôchodcom, 

alebo ak chcete, seniorom. Príjemné posedenie pre 

nich pripravila starostka obce spolu s pracovníkmi 

OcÚ a poslancami. Okrem poďakovania za ich 

prácu a občerstvenia, ich očakával aj kultúrny 

program. Predviedli sa v ňom veľkochlievanské 

školopovinné deti s básničkami a pesničkami.  

Spevokol Senior klubu predviedol svoj repertoár. 

Potom ich celé popoludnie a večer zabával 

Melenčár zo Soblahova, Jozef Opatovský. Minulý 

rok sa mu u nás veľmi páčilo a tak prišiel znova. 

Toto stretnutie občanov je vynikajúcou 



príležitosťou zablahoželať jubilantom. Tento rok 

zaspievali živio Alžbete Bobušovej, Albíne 

Záhumenskej, Helene Bacovej, Emilovi Kováčikovi 

a Ivanovi Gunišovi. 

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA 

Prvú decembrovú nedeľu začínal advent. Na toto 

obdobie sa pripravovala aj naša obec. V súvislosti 

s tým sa v našej obci konalo hneď niekoľko 

podujatí. 

Tradičný vianočný stromček sa v našej obci 

nachádza v parku Juraja Palkoviča. Tento rok máme 

ešte jeden, menší, pri obecnom úrade. O ich 

výzdobu sa  v piatok 28. novembra postarali Ľubka 

Gunišová, Miško Kováčik, Patrik Urban a Tonko 

Ďurmek. Bol to tak trochu aj kaskadérsky výkon, ale 

výsledok stojí za to. Môžete ho vidieť na vlastné 

oči. 

VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA 

Každá gazdiná sa snaží pri rôznych výnimočných 

príležitostiach vyzdobiť svoj domov, aby urobila 

tieto chvíle výnimočnými pre seba 

a svoju rodinu. Vianoce sú jednou 

z takýchto príležitosti. Na pomoc našim 

gazdinkám prichádza už tretí krát 

vianočná tvorivá dielňa v kultúrnom 

dome. Každý, kto prišiel v sobotu 29. 

novembra do kultúrneho domu, si mohol vytvoriť 

adventný veniec. Nepotreboval k tomu nič iné, iba 

chuť tvoriť. Potrebný materiál už čakal v kultúrnom 

dome. Pre menj zdatných tu bola aj odborníčka na 

výrobu adventných vencov Beatka Jakalová. Komu 

sa nechcelo tvoriť mohol si kúpiť už hotové 

vianočné dekorácie vytvorené Miškom Kováčikom. 

Prehliadka vytvorených vencov 

potvrdila, že naše gazdiné 

a dievčence sa vedia obracať. 

Posúďte sami. Ponúkame Vám 

malú ukážku. 

ADVENTNÝ MAXI VENIEC 

Návšteva vianočných trhov v susedných štátoch má 

nečakanú úrodu. Ľubka Gunišová si povedala -  keď 

môžu mať krásny veľký adventný veniec 

v rakúskych mestách, prečo by sme ho nemohli 

mať aj my. Od myšlienky nebolo ďaleko k realizácii. 

Telo venca tvorí slama, ktorú venovala pani Zdena 

Gunišová. Čečinu, ktorá ho zdobí venoval pán 

Štefan Baško. Obci venoval dva stromčeky.  

Z vetvičiek jedného bol 

vytvorený adventný veniec, 

druhý vyzdobený, čakal 

v kultúrnom dome na príchod 

Mikuláša. Konečnú podobu 

dali vencu v sobotu 29. 

novembra Ľubka Gunišová, Miško Kováčik a Patrik 

Urban. Z jeho umiestnením v strede obce pomohol 

pán Jozef Flóro, ktorý prispel aj drevom na 

podstavec. 

OBECNÁ ZABÍJAČKA – 29.11. 

Aj keď sme negazdovali, aj tak sme nagazdovali. 

Jedno pekné prasiatko, ktoré sa stalo objektom 

sústredeného záujmu na našej dedinskej zabíjačke. 

Najskôr sa mu venovali majstri „zabíjači“ – Milan 

Gerbel, Vladimír Kováčik, Marian Rodina, Jozef Kita 

– a ich pomocníci Mária Flórová a členovia DHZ. 

Potom prišli na rad kuchárky, ktoré upiekli dobroty 

– Mária Ondrejková, Oľga Pokusová, Ľubica 

Flórová, Jana Kováčiková. Nakoniec svoj záujem 

prejavili „papáči“, teda ľudia, ktorí si prišli 

pochutnať na bravčovinke a zabíjačkových 

špecialitách. Okrem obyvateľov Veľkých Chlievan to 

boli aj ľudia zo susedných 

dedín a z mesta. Svojich 

zástupcov tu malo aj 

hlavné mesto Slovenska. 

Mäsko mohli spláchnuť aj 

vynikajúcim vianočným punčom. Vybrať si mohli 

klasický vianočný punč alebo šoférsky. Alebo to bol 

detský!? V každom prípade ho pripravili a dávkovali 

Jana Rodinová a Anna Kováčiková. Veselá nálada 

vládla pri kultúrnom dome aj v ňom, po celý deň až 

do neskorého večera. Harmonika v rukách Peťa 

Sedničku (člen DHZ) , Eulálie Pomikalovej a Miloša 

Jakala „podčiarkovala“ celú akciu. 

MIKULÁŠ 

V sobotu šiesteho decembra čakal 

deti v kultúrnom dome vyzdobený 

vianočný stromček. Keď sa 



pousádzali, prišiel medzi ne ujo Mikuláš s anjelom 

a čertom. Z čerta síce išiel strach, ale ako sme 

zistili, bol to dobrý čert. Mikuláš rozdával deťom 

balíčky plné sladkostí. Ale nie zadarmo. Museli mu 

zaplatiť mikulášskou mincou. Že 

neviete aká to je? No predsa 

pekná  básničková a pesničková. 

PROJEKT DEDINA OŽÍVA 

Projekt Dedina ožíva - Tvorba zeleného námestia s 

finančnou podporou Programu obnovy dediny v 

Obci Veľké Chlievany pod vedením Ing. Ivanky 

Kováčikovej záhradnej architektky  sa po pridelení 

finančných prostriedkov rozbehol na plné obrátky. 

Začali sme nákupom stavebného materiálu vo 

firme Stavebniny MINI s.r.o. Bánovce nad 

Bebravou. Z námestia sme presunuli autobusovú 

zastávku o 100 metrov ďalej, do rohu parku. 

Odstránili sme betónovú plochu na ktorej stála 

autobusová zastávka a 470 m² trávnatej plochy. 

Zamerali sme chodník a zhromažďovaciu plochu (to 

sú tie dve polkružnice z červenej dlažby). Tieto sme 

ohraničili obrubníkmi a uložili sme dlažbu. Potom 

prišla na rad výsadba. Najskôr sme nakúpili 

potrebný záhradnícky sortiment vo firme 

Záhradníctvo Šujan Skačany. Pred samotnou 

výsadbou sme natiahli sieť proti krtkom 

a agrojutex, ktoré majú zabrániť prenikaniu 

krtincov a zeliny na povrch. Chodník predelil 

námestie na dve časti. Za zhromažďovacou plochou 

sme osadili tri lavičky a dva koše. Do štrkového 

záhona za nimi sme  zasadili solitérne dreviny, 

popri plote vysadili trvalky s dvoma stromami. Živý 

plot od cesty sme vysadili troma stromami s 

kompaktnou korunou, a troma stromami, ktoré 

darovala záhradná architektka Ing. Ivana 

Kováčiková. Po výsadbe sme prázdne plochy 

vysypali substrátom, kde sme vysiali trávne osivo, 

v kombinácii so záhradníckym a stavebným 

materiálom – štrkom, kameňom a kôrou. Na 

projekte spolupracovali členovia Dobrovoľného 

hasičského zboru, členovia Senior klubu, občania, 

aktivační pracovníci a zamestnanci obecného 

úradu. Okrem hore uvedených firiem sme 

spolupracovali aj s firmami. J. Gábel Miezgovce, 

Votep s.r.o. Bánovce nad Bebravou, Petrík Dežerice 

a M. Bratko Veľké Chlievany. 

  HASIČI ZASAHOVALI 
Naši hasiči na prelome júla a augusta naozaj zasahovali. 

Našťastie nie v našej dedine. Podali pomocnú ruku obci 

Uhrovec, kde došlo k záplavám. Ich pomoc ocenila aj pani 

starostka z Uhrovca. Hoci nezasahovali, bolo ich v našej obci 

vidieť. Pomáhali pri premene námestia, pri organizovaní 

Furmanských pretekov, pri obecnej zabíjačke, výzdobe 

vianočného stromčeka a  adventného venca. Zorganizovali tri 

hasičské súťaže – z nich jedna bolo okresná hasičská súťaž. 

Upravili časť obce pri Čičovke pre  sochu sv. Floriána, patróna 

hasičov. Sochu umiestnili na krásny podstavec a neskôr 

prirobili aj prístrešok. Venovali sa aj mladým hasičom, 

s ktorými boli na jesennej súťaži Plameň. So cťou 

reprezentovali nielen náš DHZ, ale aj obec na krajskej súťaži 

Plameň. Zúčastnili sa okresného taktického cvičenia v obci 

Ľutov. Starali sa o techniku a o športový areál. Len jedno nás 

mrzí, že sa nám nepodarilo zorganizovať oslavu dňa detí. 

Lenže mnohí z nás maturovali a robili štátnice. 

 

Krásne prežitie vianočných sviatkov, 

všetko dobré v roku 2015, veľa 

zdravia, šťastia, lásky, osobných 

i pracovných úspechov prajú 

starostka, obecné zastupiteľstvo 

a redakcia. 
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