
  

SLOVO NA ÚVOD 
Prvý polrok roku 2 012 ubehol ako voda. V ďalšom 

vydaní našich novín sa pozrieme naspäť, čo všetko 

sa udialo v našej obci od posledného vydania. 

Pozrieme sa do nového štatútu našej obce, 

nájdeme tu aj trochu ekológie. Nebudú chýbať ani 

fotky z rôznych akcií. Príjemné čítanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRVÁCI U STAROSTKY 

Štyria žiaci z našej obce 29. júna dostali svoje prvé 

vysvedčenie. Prečo prvé? Pretože to boli prváci, 

ktorý ukončili prvý rok školskej dochádzky. Pri tejto 

príležitosti ich prijala na obecnom úrade pani 

starostka, aby im zablahoželala k úspešnému 

ukončeniu školského roka. Každému žiačikovi 

odovzdala na pamiatku knihu, ktorá im bude tento 

deň pripomínať. Potom sa všetci, prváci aj ich 

maminy zapísali do pamätnej knihy našej obce. 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Ďakujeme občanom, ktorí odovzdávali na 

obecnom úrade tetrapakové obaly. Nebolo ich 

veľa. Ich konanie nielen šetrí naše životné 

prostredie, ale za ich odovzdanie základná škola 

získala 20 €. Zvážte milí občania, ktorí ste sa ešte 

nezapojili, či sa nechcete aj Vy zaslúžiť o zvýšenie 

tejto čiastky. Nič Vás to nestojí, len doniesť 

tetrapaky na obecný úrad alebo do základnej 

školy. Urobíte tak niečo dobré pre prírodu aj pre 

naše deti a peniaze neskončia na skládke.  

Taktiež chceme poďakovať občanom, ktorí sa 

zapájajú do separovaného zberu odpadu – 

plastov, šatstva, kartónov, elektro, plechoviek 

z potravín. Prispievajú tým nielen k skvalitneniu 

životného prostredia, ale aj zníženiu množstva 

domového odpadu, za ktorý sa platí. 

 

Číslo 1       rok 2012        ročník  druhý 
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch 

POZVÁNKA 1 

Vážení občania, pozývame Vás na 

nočnú hasičskú súťaž o pohár 

starostky, ktorá sa bude konať 1. 

septembra 2 012 o 21,00. Taktiež Vás 

pozývame na hasičskú pohárovú 

súťaž, o pohár veliteľa DHZ, ktorú 

organizuje DHZ Veľké Chlievany dňa 

22. Septembra 2 012. Obe súťaže sa 

konajú na miestnom ihrisku. 



ČO NÁS  ČAKÁ 

VÚC TN plánuje v auguste 2012, v spolupráci s obcou, položiť 600 m 

súvislého koberca na hlavnej ceste, smer Biskupice - Otrhánky. 

Taktiež sa plánuje zahájenie výstavby rýchlostnej cesty R2 

v decembri 2 012. 

PD Bebrava by malo v septembri 2 012 opraviť most na Trasidlách, 

smerom na Slaný jarok. 

COOP Jednota prisľúbila vybudovanie bezbariérového vchodu do 

miestnej predajne. 

 

Z ČINNOSTI STAROSTKY OBCE A OBECNÉHO ÚRADU 

 Zariadili zápis melioračného kanála v katastrálnom území Veľké Chlievany do mapy  Hydromeliorácií 

š.p. Bratislava. 

 Uskutočnilo sa natretie pouličného osvetlenia v našej obci. 

 Vymenili sa odkvapové  ríny na kultúrnom dome. 

 Uskutočnili  sa dve kontroly z úradu Životného prostredia v Trenčíne  z vysunutého pracoviska 

v Bánovciach nad Bebravou, ktoré kontrolovali dodržiavanie zákonov o ochrane ovzdušia a vody. 

Protipovodňová prehliadka vodného toku Inovec sa konala sa prítomnosti kompetentného pracovníka 

zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. 

 Pracuje sa na : 

o znížení nákladov obce na elektrickú energiu 

o odvodnení a izolácii múrov kultúrneho domu 

o  úprave a skrášlení autobusových čakární 

o vybudovaní  sociálneho zariadenia  so septikom v športovom areáli 

o osadení žalúzii na obecnom úrade 

o  vybudovaní nového obecného rozhlasu v našej obci s dotáciou z MV SR v sume 11 000 €, 

so spoluúčasťou obce v sume 551 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA 2 

Pozývame Vás podporiť naše súťažné družstvo 

pri varení držkovej polievky na súťaži 

DRŽKOVSKÁ DRŽKA, ktoré sa koná 25. augusta 

2 012 vo Veľkých Držkovciach. 

ROZLÚČILI SME SA  

Jolanka Košíková (80) 

Anna Baraníková (81) 

Spomíname s láskou. 

 

UPOZORNENIE!!! 

Pribúda množstvo áut, ktoré parkujú na cestách 

a chodníkoch našej obce. Tieto autá komplikujú 

premávku v obci, znemožňujú chodcom využívať 

chodníky a tak zvyšujú ohrozenie chodcov. 

Mnohé z týchto áut, resp. ich majitelia porušujú 

dopravné predpisy. Upozorňujeme občanov , že 

od augusta bude dopravný inšpektorát sledovať 

porušovanie predpisov v tejto oblasti 

a vyvodzovať z toho dôsledky. 

PARKOVANIE 

VÝZVA 

Máte „básnicke črievko“ a píšete básničky? 

Písanie poviedok, príbehov je Vašou záľubou? 

Podeľte sa s nami o svoje poklady. Radi ich 

uverejníme v našich novinách. 



BESEDA SO SPISOVATEĽOM 

Milan Rastislav Štefánik patrí k osobnostiam, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri formovaní samostatného štátu 

Slovákov a Čechov na začiatku 20. storočia.  Jeho tragická smrť dodnes zamestnáva mysle mnohých ľudí. Bol to 

atentát, alebo nešťastná náhoda. Sú svedecké výpovede podvod, alebo utajovaná pravda?  Odpovede na tieto 

otázky hľadá aj spisovateľ a publicista STANISLAV HÁBER. 29. júna prišiel aj do našej obce, aby porozprával 

o svojej knihe ..... O tom, ako zbieral materiál, ako sa stretol so svedkami tejto udalosti. Jeho rozprávanie bolo 

zaujímavé. Hovoril o nezrovnalostiach okolo havárie lietadla M. R. Štefánika, na ktoré ako letec prišiel. 

Nerozprával však iba o tejto knihe. Porozprával nám aj o filme, ktorý natáčal so štábom v bojujúcom 

Chorvátsku počas občianskej vojny. Hrdinami filmu Tisíc malých princov sú deti. Deti, ktoré v tejto vojne 

najviac trpeli a ktoré táto vojna kruto poznačila.   

 

 

 

 

 

 

 

LETNÉ DIVADLO 

Dňa 22. 7. 2 012 si deti z Veľkých Chlievan pripravili predstavenie Kocúr v čižmách. Taktiež ukázali svoj talent aj 

na korčuliach. Pripravili si tanček s názvom Sunny. Bo to už tretí ročník detského letného predstavenia. 

Predtým hrali predstavenia Zlatovláska a tri medvede a Dedinka v údolí. Hlavné organizátorky tohto ročníka 

boli Bianka Ondrejková, ktorá hrala hlavnú postavu – kocúra v čižmách, a Izabela Flórová, ktorá si zahrala otca 

a černokňažníka. Ďalej hrali: Samko Ondrejka (hráč na gitare), Lucka a Natálka Grochalové (stráž a slúžka), Sára 

a Ali Ahmadi (myška a pohonič koní), Klárka, Sabínka a Laurika Ballové (kráľ, princezná, kráľovná), Kristínka 

Mišinová (zajačik), Kristínka Kršková (mlynárov syn), Laurika Kazancevová (rozprávač). Deti s mamičkami 

prichystali občerstvenie a posedenie pre divákov. Napísali aj pozvánky a roznášali ich do schránok. Nakoniec 

malé deti vozil na kráľovskom koči Adrián Flóro. Všetkým sa veľmi páčilo a deti si o rok určite znovu niečo 

pripravia.                      Bianka Ondrejková 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZO ŽIVOTA OBCE 

PLES FÚZATÝCH 

Prvý sviatok vianočný sa niesol v duchu obnovenia 
tradície plesu fúzatých. Každý pán, ktorý sa 
zúčastnil tohto plesu musel mať fúzy. A ten, ktorý 
nemal vlastné, tomu pri vchode narástli – jednému 
čierne, druhému ryšavé alebo blonďavé. Prosto 
výber bol bohatý. 
Ples fúzatých v minulosti organizoval Zväzarm, 
ktorý ho zorganizoval dvanásťkrát. Takže 
v decembri 2011 to bol trinásty ročník. Aj keď 
trochu v inom čase. Hoci mnohí ľudia považujú 
trinástku za nešťastné číslo, plesu rozhodne smolu 
nepriniesla. Skôr naopak. Zábava trvala až do 
samého rána. O to sa postarala aj hudobná skupina 
FUNNY BOYS. O polnoci nechýbala tombola, do 
ktorej ceny darovali Ekodiel Halas, Stavebniny Mini, 
predajňa Farby – Laky v Bánovciach nad Bebravou 
(pri Slovenskej sporiteľni). 

 

SILVESTER 2011 

Posledný deň v roku – Silvester – sa nesie v duchu 
osláv. Väčšina ľudí si vopred naplánuje kde a s kým 
strávi posledný deň v roku. V našej obci to bolo 
trochu inak. Miesto bolo síce určené, ale 
spoločnosť nie. Starostka obce dala k dispozícii 
kultúrny dom – pre všetkých obyvateľov obce. Kto 
príde, ten príde. A prišli! Stretla sa tu veľmi 
rôznorodá spoločnosť – mladí, starí aj tí medzi tým. 
Každý si priniesol niečo na zjedenie a vypitie. Ani sa 
to všetko nepojedlo, lebo by sme tam museli byť až 
do ďalšieho večera! Prišli dokonca aj cezpoľný, 
ktorým sa u nás zapáčilo. Celkovú atmosféru 
dotvárala hudba. Zábava bola voľná, spontánna 
a o to lepšia, že sa každý zabavil. O polnoci sme 
spoločne pred kultúrnym domom odpálili trochu 
zábavnej pyrotechniky. Za ten pekný ohňostroj by 
sa nemuselo hanbiť ani väčšie mesto. Čo dodať na 

záver? Ľutovať môžu tí, ktorí sa doma nudili 
a neprišli medzi nás. Verím, že ďalší Silvester bude 
aspoň taký veselý ako ten minuloročný. Do 
silvestrovania! 

ZLATÁ SVADBA 

Život každého človeka sa skladá z rôznych etáp. 
Narodenie, dospievanie, prvé lásky, svadba, deti, 
práca, .... Vyslovenie spoločného ÁNO znamená pre 
dvoch ľudí začiatok dlhej etapy zvanej manželstvo. 
Pre niekoho táto etapa trvá pár rokov, pre niekoho 
je to celoživotná záležitosť. Stráviť spolu na ceste 
životom 50 rokov, sa podarí v dnešnom svete 
máloktorej dvojici. Manželom Oľge a Štefanovi  
Gunišovím, ktorí si v roku 1961 povedali spoločné 
áno na MNV vo Veľkých Chlievanoch sa to podarilo. 
A tak 21. januára  2012 oslávili svoj spoločný život 
zlatou svadbou. Spolu so svojou rodinou, štyrmi 
deťmi a štyrmi vnúčatami.  Srdečne blahoželáme. 

PLES MIKROREGIÓNU BÁNOVECKO 

Už deviaty ples mikroregiónu Bánovecko sa konal 
21. 1. 2012, kde našu obec reprezentovala pani 
starostka Zuzka Flórová, ktorá z poverenia členov 
mikroregiónu spolu so  starostom Ruskoviec 
pánom Jaroslavom Mlýnekom otvárala tento ples. 
A nielen to. Svojim talentom reprezentovala našu 
obec aj jej dcéra Natália Flórová Dis.art (t. č. už 
absolventka konzervatória), ktorá vystúpila 
v kultúrnom programe spolu so spolužiakom Bc. 
Patrikom Horňákom Dis.art, V ich podaní zazneli na 
plese operné árie. Na plese sa prezentovali aj 
podnikatelia z našej obce, ktorí prispeli cenami do 
tomboly. 

ROBO KAZÍK 

Koncert známeho speváka Roba Kazíka si mohli 
občania našej obce užiť 26. februára 2 012 
v kultúrnom dome. O tento kultúrny zážitok sa 
postarala politická strana Smer – sociálna 
demokracia. Vstup bol voľný a preto nič nebránilo, 
aby si tohto speváka prišiel vypočuť každý – aj tí, 
ktorí Smeru nefandili. To nebola podmienka. 
Hlavná bola chuť vypočuť si pekné pesničky, 
z ktorých mnohé poznáme z televízie a rozhlasu. 
A hoci toto nebolo prvé vystúpenie pána Kazíka 
v ten deň, treba povedať, že ničím neochudobnil 
našich poslucháčov. Atmosféra koncertu bola 
mimoriadne srdečná. 

 

Ospravedlňujem sa 

za vzniknutú situáciu pri úpravách zelene 

a posielam veľké ďakujem všetkým občanom, 

ktorí sa osobne v čase od apríla do júna podieľali 

na týchto úpravách. 

Starostka obce 



VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA 2 

Aj v tomto roku sa pred Veľkou nocou uskutočnila 
tvorivá dielňa zameraná na prípravu veľkonočnej 
výzdoby. Tento rok prišlo viac ľudí, ako v minulom 
roku. Mladí aj starší, chlapci aj dievčatá. A čo sa 
naučili? Hlavne novú techniku zdobenia vajíčok – 
kraklovanie (krakelovanie). Je to vlastne servítková 
technika, doplnená lakovaním špeciálnym 
kraklovacím lakom. Po vyschnutí lak popraská 
a výrobok dostane nádych starodávna. Vyzerá to 
potom, ako dedičstvo po praprarodičoch. Ale je to 
veľmi pekné. Túto techniku predviedli a naučili 
ostatných Janka Kováčiková a Beátka Jakalová. 
A kde sa to všetko udialo? Predsa na obecnom 
úrade. 

 

DEŇ MATIEK 

Najvzácnejším človekom pre každého z nás je 
MAMA. Dala nám život, starala sa o nás v chorobe, 
vypekala nám naše obľúbené maškrty a stále 
sleduje naše kroky, naše prehry i úspechy. Spolu 
s nami cíti radosť i žiaľ. Každá mama by si zaslúžila 
veľké vyznamenanie. Pre matky v našej obci, ale aj 
pre ďalších ľudí, zorganizovala starostka s obecným 
zastupiteľstvom a Základnou školou s materskou 
školou Dvorec, oslavu Dňa matiek. Touto cesto sa 
poďakovalo mamičkám v našej obci za ich 
starostlivosť, trpezlivosť a hlavne lásku k deťom. 
Okrem kultúrneho programu a pohostenia, čakal 
na každú mamičku aj kvietok z rúk tých najmilších – 
detičiek. 

 

 

 

 

 

HASIČI 

Dobrovoľný hasičský zbor nezaháľal ani tento rok. 

Po stretnutí na výročnej členskej schôdzi 

21. januára, sa s chuťou pustili do prípravy 

pochovávania basy. Tú pochovali 18. februára. Po 

vykosení priestoru nad žumpou pri predajni COOP 

Jednota dokončili natieranie zábradlia. Potom svoje 

sily zamerali na prípravu osláv MDD a prípravu na 

hasičské súťaže. Previerky pripravenosti DHZ 

v našom okrese organizuje každoročne okresný 

výbor formou obvodných a okresnej súťaže. 

Obvodná súťaž pre náš DHZ sa konala 

v Haláčovciach. Zúčastnili sa ho 4 družstvá – muži , 

dorastenci, ženy a muži nad 35 rokov (veteráni, 

lebo mali „mašinu osmičku“ – čo je už veterán!). 

Muži obsadili 3. miesto, ženy 1. miesto a dorastenci 

2. miesto. Všetky tieto družstvá postúpili do 

okresného kola, ktoré sa konalo v Ruskovciach. 

Veteráni skončili na treťom mieste – na to, že to 

bola ich premiéra, SUPEEEEER! Na okresnom kole 

muži obsadili 1. miesto, ženy 1. miesto a dorastenci 

skončili na 3. mieste. Zúčastnili sme sa aj na 

pohárových súťažiach. Na nočnej súťaži, ktorá sa 

konala na Šišove, družstvo žien už po tretíkrát 

obsadilo 1. miesto a tak si odniesli aj putovný 

pohár, ktorý im zostáva už navždy. Muži 

v športovej kategórii skončili na 14. mieste 

a v klasickej kategórii na 4. mieste. Veteráni si 

vybojovali 8. miesto. Ďalej sa zúčastnili na 

súťažiach: nočná v Motešiciach – muži 1, muži 2 

a ženy; nočná v Ruskovciach – veteráni, muži 1, 

muži 2 a ženy; v Rybanoch – veteráni (2. miesto) 

a muži; v Dyčke – muži; v Nosiciach –veteráni; 

v Pečeňanoch – muži 1 a muži 2 (3. miesto); 

v Zlatníkoch – muži 1, muži 2 a ženy; v Solčiankach 

– dve družstvá veteránov (1. a 2. miesto). 

 
 



STAVANIE MÁJA 

Dobrovoľný hasičský zbor a obecné zastupiteľstvo 
vo Veľkých Chlievanoch aj tento rok postavili 
v našej obci MÁJ. Táto udalosť bola spojená 
s posedením pri chutnom guláši, o ktorý sa 
postarali kuchárky Vlastička Chrenková, Ľubka 
Gunišová, Janka Kováčiková a Ľubka Flórová.Pri 
guláši nemohla chýbať ani hudba v kultúrnom 
dome. A kedy sa ten máj staval? Predsa 30. apríla 
2 012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný 
kuchynský olej? 

Opotrebovaný ( prepálený ) kuchynský olej 
patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné 
s ním zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený 
kuchynský olej je možné recyklovať a následne 
vyrobiť z neho ekopalivo – bionaftu, ktorá je 
omnoho lepšia pre naše životné prostredie, ako 
benzín a nafta. Použitý kuchynský olej spôsobiť 
závažné škody na životnom prostredí (napr.: 
podzemnej vode alebo pôde). Môžete tomu 
zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý 
kuchynský olej.  
Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského 
oleja sa: 

 Zanáša, prípadne upcháva kanálové potrubie 
Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do 
výlevky, olej vytvára olejový film na vnútornej 
ploche kanálového potrubia, na ktorý sa začnú 
zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia kanálom. 
Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch 
potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála a v 
konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. 
Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké. 
Taktiež Vám mastný olej môže narobiť podobné 
problémy s domovými čističkami odpadových vôd. 

 Ohrozuje životné prostredie a ľudský 
organizmus 

Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do 
voľnej prírody sa môže  znečistiť nielen  životné 
prostredie, najmä pôda a podzemná voda, ale aj 
ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský 
olej obsahuje rakovinotvorné látky, ktoré sa 
prostredníctvo vypestovanej zeleniny, či ovocia 
dostávajú späť do ľudského organizmu. 
Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie ani 
pridávať do jedla domácim zvieratám. 

Možno ani neviete, že 1 liter prepáleného 
kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody. 
Z 1 litra prepáleného kuchynského oleja sa dá 
vyrobiť 1 liter bionafty. Jeden občan za rok 
spotrebuje približne 5 l kuchynského oleja.  

Naša spoločnosť má riešenie a ponúka svoju 
pomoc pri zbere opotrebovaného oleja aj obciam 
na Slovensku. Aj vo Vašej obci zavádzame  nový 
spôsob zberu opotrebovaného kuchynského oleja. 
Všetky informácie Vám poskytne obecný úrad, 
s ktorým sme  nadviazali spoluprácu  alebo si ich 
môžete prečítať na našej web stránke. 

Ing. Gréta Palková, PhD. 

manažérka marketingu 

 
s.r.o. 

Považany 287 

916 26 POVAŽANY 

www.ladisco.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup pri zbere opotrebovaného oleja: 

1) na obecnom úrade si vyzdvihnite zdarma 
lievik, ktorý naskrutkujete na čistú  PET 
fľašu 

 
2) opotrebovaný vychladnutý kuchynský olej, 

masť, tuk  nalejte do PET fľaše (NIE 
MOTOROVÝ OLEJ!!! )  

3) naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte 
a vložte do zberného kontajnera, ktorý je 
umiestnený v budove Obecného úradu, 
pri odovzdávaní plastov. 

POZNÁMKA: firma Ladisco zaplatí obci 15 
euro centov za jeden kilogram oleja. 

VEĽKÉ CHLIEVANY NA INTERNETE 

Aj naša obec sa zverejnila na internete. Na 

webovom sídle  www.velkechlievany.com nájdete 

informácie nielen zo života obce v minulosti 

a dnes, ale aj úradné hodiny, oznámenia 

o rôznych akciách, nariadenia obecného úradu 

a podobne. Nájdete nás aj na facebooku pod 

názvom OBEC VEĽKÉ CHLIEVANY 

http://www.ladisco.sk/
http://www.velkechlievany.com/


ŠTATÚT OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY 

 Dňa 20. júna 2 012 bol schválený nový štatút našej 

obce. Štatút Obce Veľké Chlievany upravuje najmä 

postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti 

obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a 

financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej 

postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, 

starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy. 

V tomto článku vyberáme určité krátené časti zo 

štatútu. Celý štatút je k nahliadnutiu na obecnom 

úrade alebo na webovom sídle obce 

www.velkechlievany.com 

Článok 3 

1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území 
prihlásený trvalý pobyt. 

2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve 
obce. Má právo najmä: 

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do 
samosprávy obce, 

b) na miestne referendum o dôležitých otázkach 
života a rozvoja obce  

c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov 
obce a vyjadrovať na nich svoj názor 
a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva, 

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na 
orgány obce, 

e) používať obvyklým spôsobom zariadenia 
a ostatný majetok obce, slúžiaci pre verejné 
účely, 

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze. 
3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji 

a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom 
obce. V súvislosti s tým je povinný: 

a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na 
nákladoch obce, vykonávať menšie obecné 
služby organizované obcou, ktoré sú určené na 
zlepšenie života, sociálnych podmienok 
obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme 
obce,  

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní 
životného prostredia v obci,  

c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,  
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností 

osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní 
následkov živelnej pohromy  v obci. 

4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce 
nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej 
núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou 

alebo inou podobnou udalosťou, najmä 
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú 
materiálnu pomoc. 

5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj 
ten, kto 
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo 
v obci platí miestnu daň alebo  miestny 
poplatok,  
b)je v obci prihlásený na prechodný pobyt,  
c)má čestné občianstvo obce, 
a nemá právo voliť orgány samosprávy obce a 
byť do nich zvolený a ďalej nemá právo hlasovať 
o dôležitých otázkach života a rozvoja obce. 

Článok 4  
bod 2 
Obec pri výkone samosprávy najmä: 
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä 

nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, 
správu a údržbu verejnej zelene a verejného 
osvetlenia 

m) organizuje miestne referendum o dôležitých 
otázkach života a rozvoja obce,  

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením 
môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je 
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo 
na určitom mieste, 

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na 

listinách, 

6) Na plnenie  úloh samosprávy obce, obec  vydáva  
všeobecne  záväzné  nariadenia,  ktoré sú ako 
návrhy zverejnené vyvesením 15 dní pred 
rokovaním obecného zastupiteľstva a po  
schválení  obecným  zastupiteľstvom na  15  dní 
na úradnej tabuli obce umiestnenej  pri 
obecnom úrade a na webovom sídle. Po 
nadobudnutí účinnosti  sú na požiadanie k  
nahliadnutiu na obecnom úrade. 

Článok 12 
3) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných 

otázkach života obce, najmä je mu vyhradené : 
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce 
b) schvaľovať rozpočet obce, jeho zmeny, 

kontrolovať jeho čerpanie, 
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane 

alebo miestneho poplatku  
g) uznášať sa na nariadeniach obce, 
i) určiť plat starostu,  
 
Článok 19 
5) Poslanec je povinný na požiadanie informovať 

voličov o svojej činnosti a činnosti obecného 
zastupiteľstva. 



 FAŠIANGY, TURÍCE... 

Veľká noc ide, kto nemá slaniny, zima mu bude. Aj táto veršovačka sa ozývala po našej dedine 18. februára 
2012. Záver fašiangov a pochovávanie basy si opäť našli cestu do našej obce. Aj keď nebolo najpriaznivejšie 
počasie, sprievod masiek po dedine, sa tým nedal odradiť. Prešiel celou dedinou. Sprevádzala ich hudba a spev. 
Pristavili sa pri každom dome, zaspievali, zatancovali, zavinšovali a neobišli naprázdno. Tu dostali údené, tu 
slaninu, tu fľaštičku, tu peniažtek. Všetky tieto neúrečné dary potom využili na večernú zábavu, spojenú 
s pochovávaním basy. Veru, slávny mala basa pohreb. Tých trúchlivých pozostalých a smútočných hostí, ktorí 
prišli, aby sa s ňou rozlúčili – veru veľa ich bolo. Dozvedeli sme sa, aká to bola vzácna bytosť, čo všetko urobila 
a prežila. Keďže strata milovanej basy bola veľmi náročným zážitkom, prítomný sa mohli posilniť pripraveným 
občerstvením. Kto vládal, aj si zatancoval. Vládalo ich veľa a dlho. 

Kto to vlastne „spískal“? Samozrejme starostka Zuzka Flórová, poslanci obecného zastupiteľstva Janka 
Kováčiková, Patrik Urban, Anton Chrenko, Eulália Pomikalová a jej harmonika, členovia DHZ,  Ing.  Miloš Jakal 
so svojou harmonikou a Igor Baco. O masky sa postarala Beátka Jakalová. Vozík, v ktorom sa hromadili všetky 
tie dobroty, zmajstroval pán Anton Guniš. Neobišli sme sa ani bez cigánov  v podaní Ľubky Gunišovej a Patrika 
Urbana. O výbornú kapustnicu a občerstvenie sa – teda okrem príspevkov počas sprievodu – postarali Andrejka 
Slošariková s rodinou. 

 

 

 

 

 

HASIČSKÝ MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 

Tradícia je tradícia, a tak ju treba dodržať. Preto 1. júna 2 012 ožilo ihrisko vo Veľkých Chlievanoch opäť 
detským krikom. Hasiči si opäť urobili voľno, aby mohli pozabávať deti, ktoré mali v ten deň sviatok. Aj tento 
rok ich čakalo množstvo súťažných disciplín, ktoré bolo treba absolvovať – prekážková dráha, hod loptičkou na 
kôš, kolky, preťahovanie lanom, maľovanie na tvár, beh v gumákoch, lovenie rybičiek a podobne. Tí najmenší 
sa mohli pohrať s rôznymi hračkami, ktoré mala pre ne pripravené rozprávková princezná. Každé dieťa sa na 
začiatku zahlásilo a dostalo sladkosť, ktorú sponzorsky venovala COOP Jednota a Obec Veľké Chlievany. Ako po 
iné roky, aj tento rok si mohli opiecť špekačky. Prišli aj hasiči profesionáli z Bánoviec nad Bebravou, ktorí 
ukázali deťom záchranu človeka z havarovaného auta a hasenie horiaceho auta. Hoci dážď sa nás snažil 
viackrát vyhnať z ihriska, nevzdali sme to. A dobre sme urobili. Deti sa „vybláznili“ nielen pri súťažných 
disciplínach, ale aj na šmýkacom hrade. Na záver bola neodmysliteľná tombola, v ktorej každý niečo vyhral. 
Stalo sa síce, že chlapec vyhral cenu pre dievča a dievča pre chlapca, ale to už je život. Tešíme sa na stretnutie 
o rok. 
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