
 

 

 

 

SLOVO NA ÚVOD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 1-2  rok 2015 piaty ročník 
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch 

Tento rok sme trošku porušili našu tradíciu. Na konci 

júna z technických príčin nevyšlo prvé číslo našich 

obecných novín.  Tieto príčiny sa nepodarilo včas 

odstrániť, trochu zlyhal aj ľudský faktor, a preto 

vychádza prvé dvojčíslo našich novín. Dúfame, že aj 

posledné. Vrátime sa k udalostiam na konci roka 2014, 

ktoré budú zároveň pozvánkou na tohtoročné 

podujatia. Premietneme Vám, čo všetko sa udialo 

v roku 2015 v našej obci – niekto si zaspomína spolu 

s nami, čo pekné zažil, niekto si povzdychne nad tým, čo 

pekné mu „ušlo“. Predstavíme Vám aj slávnych 

rodákov, ktorí mali v tomto roku výročie. Príjemné 

čítanie. 

Nech sa všetka starosť zruší, 

nech zavládne pokoj v duši. 

Čo bolelo, nech sa zhojí, 

čo tešilo, nech sa zdvojí.  

Lásku šťastie, žiadne hádky, 

pohodu a krásne sviatky. 

 

Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa 

zdravia a rodinnej pohody, želá redakcia 

a obecné zastupiteľstvo so starostkou 

 

BETLEHEMSKÉ SVETLO 

Betlehemské svetlo si našlo v roku 2014 cestu do našej obce - z Rakúska do Bratislavy, odtiaľ do Bánoviec nad Bebravou. 

Do našej obce ho na Štedrý deň z Bánoviec nad Bebravou priniesol Jozef Flóro so synom. Ani tento rok neobíde 

betlehemské svetlo našu obec, prinesie ho rodina Ľubomíra Gerbela. Budete si ho môcť prevziať opäť na Obecnom úrade             

24. decembra 2015 od 13:00 do 13:30. 

 

BATÔŽKOVÝ SILVESTER 

Koniec roka sa aj v našej obci nesie v duchu tradícií. Doma 

dodržiavame rôzne, už stáročné tradície. V našej obci sme si 

začali vytvárať nové tradície pred pár rokmi. Ako sa ukazuje, 

začínajú sa udomácňovať medzi našimi ľuďmi. Patrí medzi 

ne zdobenie vianočného stromčeka, obecná zabíjačka, ale aj 

Batôžkový Silvester. Veru tak, už niekoľko rokov sa 

stretávajú naši občania v kultúrnom dome, aby spoločne 

oslávili príchod nového roku. A prečo batôžkový ? V batôžku 

si prinesiete to, čo zjete a vypijete, poprípade čím pohostíte 

susedov pri stole. Na prelome rokov 2014 a 2015 bola síce 

trochu slabšia účasť, ako po iné roky, ale to nezmenšilo chuť 

spoločne uzavrieť jeden rok a začať ten ďalší. Spoločnými 

silami sme to zvládli. Treba len dodať: môže ľutovať každý, 

kto na Silvestra doma holdoval papučovej kultúre. Ani sme 

sa nenazdali a už sa blíži ďalší Silvester. Srdečne Vás 

pozývame do nášho KáDéčka (kultúrneho domu) stráviť 

posledné hodiny roku 2015 so spoluobčanmi, priateľmi, 

rodinou. Určite neoľutujete. 

 

NOVOROČNÝ KONCERT 

Štvrtý ročník festivalu Malá vianočná hudba 

odštartoval rok 2015 v našej obci. Plné kostolné 

lavice svedčia o tom, že toto spestrenie prvých hodín 

nového roka už vošlo do povedomia ľudí. Sláčikové 

kvarteto Ad gloriam Dei a jeho hostia nás tento rok 

potešili skladbami z dielne Wolfganga A. Mozarta, 

Antonia Vivaldiho, Ilju Zelenku, Johanna H. 

Schmelzera a ďalších. Odzneli aj židovské piesne 

v úprave Gregora Regeša, člena kvarteta Ad gloriam 

Dei. Podpísal sa aj pod záverečnú skladbu koncertu 

Vianočná beseda, v ktorej spojil do harmonického 

celku najznámejšie slovenské koledy. 

Táto spomienka je zároveň aj pozvánkou na ďalší – 

už piaty – ročník festivalu Malá vianočná hudba, 

ktorý sa bude konať v našom kostole sv. Kataríny 

Alexandrijskej  

2. januára 2016 o 18. hodine  . 

 



SLÁVNI RODÁCI 

Primáš, hudobný skladateľ a textár, významný interpret a propagátor slovenskej 
ľudovej piesne – to všetko bol veľkochlievanský rodák Jozef Pihík. Narodil sa 
1. apríla 1890 vo Veľkých Chlievanoch a zomrel v Bratislave 21. júna 1956. Tento 
rok si teda pripomíname 125. výročie jeho narodenia. Už ako desaťročný sa stal 
pomocným primášom v cigánskej kapele. Neskôr hrával v slovenských kúpeľoch 
a zábavných podnikoch. Ako primáš cigánskych kapiel pôsobil v Berlíne, 
Budapešti, Drážďanoch, Prahe, Štokholme a vo Viedni. Ako dvadsaťdeväťročný 
sa vrátil do Bratislavy. V roku 1920 stál pri zrode Spolku ľudových hudobníkov, 
v roku 1927 bol  zakladateľom a prvým predsedom Zväzu hudobníkov 
Slovenska. Upravoval slovenské a maďarské ľudové piesne. Je považovaný za 
najväčšieho priekopníka v žánri zvanom ľudový fox. Zložil viac ako 60 piesní, 
v ktorých spája ľudový motív s tanečnou hudbou – Carmen, Cigánove husle, 
Dínom dánom, Ja som šuhaj, Srdiečko Ti z lásky dám, Tancuj milá, Tulipán, 
Vieročka. Viaceré z nich vyšli na gramofónových platniach a často sa vysielali aj 
v rozhlase. Niektoré z nich naspieval slávny slovenský spevák Janko Blaho. Prvý 
bratislavský prenos v rámci vysielania rádia na Slovensku sa uskutočnil 31. 8. 
1926 z kaviarne Astória. Vysielala sa tanečná hudba v podaní kapely Jožka 
Pihíka. V Bratislave pôsobil s prestávkami v rokoch 1920 až 1950. Hrával 
v kaviarni Astória a Štefánka. Zo začiatku hrával to, čo si žiadalo obecenstvo – 
skladby z operiet Lehára, Kalmána, šlágre La Paloma, Ramona. Maďarské 
a nemecké skladby postupne dopĺňali aj slovenské ľudové piesne a neskôr jeho 
vlastné skladby. Bol veľmi obľúbený hlavne u bratislavských študentov, pretože 
mal pochopenie pre ich vreckové suchoty a často za nich zaplatil účet.  Jeho 
skladby môžete nájsť aj na internete. Na facebookovom profile našej obce 
nájdete internetové odkazy, na ktorých si môžete vypočuť jeho skladby.   (zdroj 
internet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jesenná brigáda na cintoríne 14. a 17. novembra 

 

  

SPOLOČENSKÁ 

KRONIKA 

JUBILANTI 

90 ROKOV 
Buláková Anna 

 
85 ROKOV 
Kocúr Anton 

Zahumenský Ladislav 

 
80 ROKOV 
Cibiriová Helena 

 
70 ROKOV 
Fajbík Štefan 

 
60 ROKOV 
Kršková Viera 

Halásová Margita 

Žabár Jozef 
 
50 ROKOV 
Eva Bušová – Gunišová 

Mária Flórová 

Trebichavská Iveta 

Ďurčo Jaroslav 

Flóro Jozef 

Charvát Rudolf 

Matejček Mário 

Ondrejka Peter 

 

BLAHOŽELÁME! 

 

NARODILI SA 

V ROKU 2015 
Košík Martin 

Kovalčík Mia 

Danišová Hana 

Bachorcová Monika 

 

OZNAM 

Žiadame občanov, aby nenechávali pri obecnom úrade odpad cez víkend, keď 

tam nikto nie je. Takýmto počínaním ničíte všetko, čo sme my ostatní v tejto 

obci urobili. Na jednej strane ceste pekne zrevitalizované a upravené námestie, 

na druhej strane vrecia s odpadom povaľujúce sa pri obecnom úrade. Obec 

sme predovšetkým my. Každú druhú sobotu sa zbiera separovaný odpad. Vtedy 

môžete doniesť Váš odpad a pracovníci obecného úradu ho uložia na správne 

miesto. Ale aj v týždni sa dá dohodnúť termín na prinesenie odpadu. Každý 

pracovný deň tam niekto je. Dúfame, že to už dlho nepotrvá, pretože budeme 

mať v tomto smere účinného pomocníka – bezpečnostné kamery a tie nám 

určite prezradia, kto tam tie vrecia a odpad necháva. 

 

POĎAKOVANIE 

Pani starostka ďakuje JUDr. Tatiane Botkovej, ktorá počas svojho 

pôsobenia na Obecnom úrade urobila kus dobrej práce. 



 

 

 

 

 

 

 Jarné úpravy v parku 

 

 

 

 

NAŠE NÁMESTIE 

V rámci projektu Dedina ožíva sme upravili námestie 

v strede našej obce. A ono naozaj ožilo - začalo si žiť 

svojim vlastným životom. Počas obecnej zabíjačky tu 

pribudol adventný veniec, ktorý sa postupne 

rozsvecoval, ako káže tradícia. Na veľkú noc si 

rezervoval jednu lavičku pre seba nebojácny 

veľkonočný zajko. A priniesol si zo sebou nielen košík 

plný dobrôt, ale aj obrovskú kraslicu. Závideli mu nielen 

veľkochlievanski kúpači, ale aj ľudia zo susedných 

dedín, ktorí našou obcou prechádzali a veľmi sa im 

zajko páčil. Začiatkom leta tu pribudlo malé 

mravenisko. Jesennému obdobiu 

kraľoval krásny veniec z našich plodov. 

Kolobeh sa uzavrel opäť adventným 

vencom a krásnym vianočným 

stromčekom, ktorý sa sem po mnohých 

rokoch „presťahoval“ z parku Juraja 

Palkoviča. 

STAVANIE MÁJA  

Posledný aprílový deň je ako stvorený na to, aby sa 

dodržala ďalšia tradícia – stavanie mája. Ten 

tohtoročný síce nebol taký krásavec ako tie 

predchádzajúce, ale dal zabrať. Predsa len, vztýčiť takú 

ozrutu nie je maličkosť. Všetci „stavači“ sa zapotili, ale 

výsledok stál za to. Potom si svorne posedeli 

v kultúrnom dome. Aj toto je príležitosť stretnúť sa 

a susedsky si poklebetiť. Takýchto príležitostí je čím 

ďalej menej, mnohí 

občania našej obce sa 

navzájom nepoznajú. 

Tieto akcie sú jednou 

z možností ako sa 

spoznať, ako si 

poklebetiť, poradiť, a keď 

treba aj posťažovať.  

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 

Mariášoví nadšenci, Obec Veľké Chlievany, Obec 

Dvorec a Penzión Dvorec organizujú už niekoľko 

rokov novoročný mariášový turnaj. Opäť Vás srdečne 

pozývajú dňa 9. januára 2016 o 10 hodine do 

pohostinstva Dvorec na MARIÁŠOVÝ TURNAJ. Tí ktorí 

chcú si vyskúšať svoje kartárske zručnosti, majú 

možnosť sa prihlásiť u Pavla Guniša alebo Miloša Jakala. 

Tí, čo si netrúfajú, sa môžu prísť pozrieť na zaujímavú 

hru. 

ROZLÚČILI SME 

SA V ROKU 2015 

Kováčik Emil (80) 

Gerbel Jozef (71) 

Tibor Ďurček (54) 

Miloš Bratko (47) 

Spomíname s láskou 

 

DEDINA ROKA                                                   

Starosti málo, nič dôležité sa nedeje, ľudia sa nudia – žeby toto chodilo po rozume 

našej starostke, keď prihlásila našu obec do celoslovenskej súťaže Dedina roka 

2015? To určite nie, ale zapojenie sa do tejto súťaže znamenalo ďalšie hodiny práce. 

Súťaž od roku 2002 každoročne vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR, 

Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie 

miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, 

s. d. Víťaz sa zúčastni medzinárodnej súťaže o Európsku cenu rozvoja dediny. 

Prihlásené obce súťažia v siedmich oblastiach: Dedina ako hospodár, Dedina ako 

maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, 

Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. V každej z týchto oblastí sa musí dedina 

prezentovať. Národná hodnotiaca komisia 23. júna zavítala do našej obce 

a prehliadla si obec ako aj život v nej. Kultúrnu pamiatku RKC kostola sv. Kataríny 

Alexandrijskej a jej históriu predstavil pán farár  Mgr. Stanislav Štefánik. Súťažné 

obce postupne predstavoval vo svojom vysielaní aj Slovenský rozhlas. Deviateho júla 

prišla aj k nám redaktorka Slovenského rozhlasu, aby natočila reláciu o našej dedine. 

V kultúrnom dome sa stretli dôchodcovia, poslanci, hasiči a ďalší občania, aby 

prezentovali našu obec. Pohostenie počas pobytu národnej komisie a redaktorky 

rozhlasu sponzorovali mliečnymi výrobkami Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou a pán 

Chromek z Osady (Dvorec), ovocím a ovocnými šťavami Bioplant Ostratice, 

značkovým vínom STURMFEDER Peter Horák Veľké Chlievany. Súčasťou súťaže bolo 

aj hlasovanie verejnosti na internetovej stránke súťaže. Ďakujeme všetkým, ktorí za 

nás hlasovali. Neskončili sme síce na prvom mieste v žiadnej z hodnotených oblastí, 

ale víťazná obec Spišský Hrhov je už viacnásobným účastníkom tejto súťaže. Takto sa 

môžeme opäť prihlásiť do tejto súťaže, keď svoju obec ešte viac zveľadíme. 

 



FAŠIANGY  

Štrnásteho februára sa našou dedinou opäť ozýval spev 

fašiangovej chasy. Sprievod masiek 

a krojovaných dievčeniec a mládencov 

po dedine sprevádzali tento rok aj 

koníky. Najlepší furman Slovenska, pán 

Miloš Bratko, sa so svojimi koňmi 

pridal k fašiangovému sprievodu. Bolo 

to milé prekvapenie hlavne pre deti, 

ktoré sa mohli na koči aj odviezť. Každá domácnosť, 

ktorá „otvorila“ fašiangovej chase svoje brány, dostala 

od nej porciu spevu, hudby a tanca. Dežo tento rok síce 

meškal, lebo musel zarábať na Arankinu značkovú 

kabelku, ale potom si plnil svoje povinnosti naplno. 

Vytancoval, koho len mohol, dal množstvo užitočných 

rád do života, a to všetko zadarmo. Zlatý človek. Ale 

celkom neobišiel ani on  

naprázdno ani  ostatná 

fašiangová chasa. Tu 

klobásku dali, tam slaninu, 

tam pálenku a niekde aj 

koláče. Nie, nebojte sa, 

nepojedli to všetko. 

Väčšinu z toho priniesli do kultúrneho domu, aby mohli 

pohostiť občanov a hostí na večernom programe. 

Pridali k tomu aj kapustnicu, ktorú navarili pani Andrea 

Slošariková a Mirka Ďurmeková.  

Kým nastal večer, kultúrny dom patril našim 

najmenším, pre ktorých bol pripravený karneval. Zišlo 

sa ich naozaj dosť. A tie prekrásne masky, ktoré sa 

preháňali po parkete kultúrneho domu – to bola 

paráda. Pri melodických pesničkách sa vedľa seba 

vykrúcali včielka Maja, pirát, indián, superman, aj víla. 

Najočakávanejším okamžikom sa sal večerný program.  

Aj tu došlo k významným zmenám. Hovorí o tom Eulália 

Pomikalová, členka „autorského týmu“ našich 

fašiangov: „Naša tradícia fašiangov si vyžaduje 

každoročne inovovať 

a spestriť program pre 

ľudí, ktorí prijali túto 

Veľkochlievanskú 

zabudnutú oslavu 

a otvorili nielen svoje 

bráničky, ale aj srdcia 

tým, ktorí túto tradíciu 

opäť obnovili. Večer pochovávania basy obohacujeme 

vždy niečím novým – a tak tomu bolo aj teraz, keď  

mladí tínedžeri odtancovali hip-hopového  Sprayera 

frajera. Mladí bez zábran nahodili kostýmy svojho veku 

a spolu s „vedúcou súboru“  sa nebáli odtancovať, čo 

všetko môže priniesť nebezpečie použitia drogy alebo 

inej kriminality. Čerešničkou na torte boli goralské tance 

v podaní našich  domácich folkloristov. Tanec na žiadosť 

publika opakovali trikrát.“  Tieto zmeny boli 

publikom privítané veľmi kladne. Úžasné na 

tom je to, že sa zapojila aj najmladšia 

generácia. Znamená to, že budú ďalší 

pokračovatelia tejto tradície a nehrozí, že by 

opäť zanikla. Vráťme sa ale k programu. 

Samotná ceremónia pochovávania basy 

priniesla veľa zaujímavého. Opäť sme sa podozvedali 

rôzne pikantnosti zo života dediny a jednotlivcov. 

Dievčence z hĺbky srdca oplakali našu úbohú basu 

a všetci sa s ňou dôstojne rozlúčili. Najlepší liek na 

smútok je spev, hudba, tanec a dobré jedlo. To všetko 

prišlo na rad potom, ako bola basa pochovaná. Niektorí 

ľudia sa liečili až do rána. Táto medicína im určite vydrží 

až do ďalších fašiangov, ktoré budú už 6. februára 2016.  

VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA 

Medzi naše tradície už patrí aj veľkonočná tvorivá 

dielňa - na vytvorenie si vlastnej výzdoby k Veľkej noci. 

A tak pod vedením Beátky Jakalovej, Ľubky 

Flórovej, Ľubky Gunišovej a 

Aničky Danihelovej sme si 

vyhotovili nielen pekné 

veľkonočné kraslice, ale aj 

pekné srdiečka na dvere, 

ktoré zdobili naše 

domácnosti až do jesene.  Tešíme sa dievčence, čo 

vymyslíte v budúcom roku!  

SLÁVNOSTI MIKROREGIÓNU BÁNOVECKO 

Tohtoročné slávnosti s bohatým programom a 

slávnostnou svätou omšou sa konali v susednej obci 

Dvorec pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky 

o tejto obci.  V roku 2016 plánujeme zorganizovať tieto 

slávnosti opäť v našej obci pri príležitosti 740. výročia 

prvej písomnej zmienky o našej obci Veľké Chlievany. 

Už len aby nám to schválilo valné zhromaždenie 

mikroregiónu Bánovecko! 

NA BICYKLI OKOLO SLOVENSKA 

Ľudia trávia voľné chvíle rôznym spôsobom, majú veľa 

koníčkov. Pán Ladislav Holub z obce Poša na východe 

Slovenska (okres Vranou nad Topľou) zbiera pohľadnice 

už viac ako päťdesiat rokov. V januári 2010 sa rozhodol 

zbierať pohľadnice obcí Slovenska – ale osobne si pre 

každú dôjde na bicykli. Takže už 5 rokov brázdi 

slovenské cesty a zbiera nielen pohľadnice, ale aj 



pečiatky, mapy a iné materiály. V júli zavítal aj do našej 

obce. Svoju „zbierku“ by mal ukončiť v roku 2018. 

Treba ešte dodať, že pán Holub je už dôchodca. 

 
 

SLOVÁ STAROSTKY 

Vážení čitatelia a obyvatelia našej obce,  

opäť sa Vianočnými sviatkami, Silvestrom a prianím 

vzájomnej lásky ukončí ďalší rok - rok 2015. Dovoľte mi 

v tomto čase zhodnotiť spoločnú prácu prvého roka 

druhého volebného obdobia. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo štyri krát. Zasadnutia 

boli verejné, prísť mohol každý občan. Rozhodovalo sa 

tu o investíciách, kultúrno-športových akciách, verejno-

prospešných prácach, ktoré sme realizovali pod 

patronátom poslancov obecného zastupiteľstva, 

Dobrovoľného hasičského zboru Obce Veľké Chlievany 

a Jednoty dôchodcov Slovenska Veľké Chlievany, ako aj  

o plánoch do ďalšieho obdobia a problémom 

tlmočených Vašimi poslancami: údržba obce, cintorína 

a športového areálu, prekážky cestnej dopravy 

nesprávnym parkovaním pri Absinthte a v iných 

častiach obce, separovanie odpadu.  

Je mi ľúto, že sa nájdu aj občania, ktorí sa skrývajú za 

anonym. Ak sa im niečo nepáči, sú tu verejné 

zasadnutia OZ, poslanci a samozrejme pracovníčky 

obecného úradu so starostkou. Stačí povedať čo Vás 

ťaží, čo sa Vám nepáči, čo treba zlepšiť a ako sa aj 

zapojiť do verejno-prospešných prác a kultúrno-

spoločenských a športových podujatí. 

Ten, kto sa skrýva za anonymom z novembra, 

pravdepodobne chodí po obci so zažmúrenými očami. 

Dúfam, že si ich teraz otvorí.  

Venujeme sa zveľaďovaniu majetku obce a verejnému 

priestranstvu ktoré patrí aj podnikateľom – stačí sa 

prejsť okolo Coop Jednoty.          

V bezbariérovom vchode do predajne sa odzrkadlila 

spolupráca našej obce s vedením Coop Jednoty 

Topoľčany aj Poľnohospodárskeho družstva Bebrava 

Veľké Chlievany. Ďalej tu vidieť nadšencov pre obec, 

ktorí sa snažia pripomenúť jednotlivé sviatky aj 

symbolikou a vďaka čomu naša dedina robí radosť 

nielen nám, ale aj našim rodákom a všetkým 

návštevníkom ako aj okoloidúcim občanom so 

susedných obcí. Mne ako starostke, v dobrom, závidia 

ľudí, ktorým tak záleží na tradíciách,  že neváhajú 

investovať svoj čas pre čo najkrajší obraz našej obce. 

A ja som na týchto ľudí právom veľmi hrdá a môžete 

byť aj Vy, nakoľko to robia pre nás všetkých a robia to 

na výbornú.  

Priznávam, že pri zveľaďovaní našej obce niektoré 

opatrenia vyjdú práve naopak. A verte mi, že som s tým 

nebola stotožnená, keď kocky na chodníky na starom 

cintoríne boli zložené v blízkosti vstupu na cintorín 

práve počas sviatku pamiatky zosnulých, ale .... 

Pripomeňme si, ako to pred Domom smútku vyzeralo 

do roku 2011. Bol tam veľkoplošný kontajner 

s cintorínskym odpadom a nielen s tým. A bol tam aj 

počas smútočných obradov aj sviatkov. Aj vtedy chodili 

k nám rodáci, dokonca v tom období aj vtedajší pán 

minister a vítali ich tam odpadky..... Teraz tiež niektorí 

občania naliehali, aby sme ten kontajner tam vrátili, ale 

z estetického hľadiska a bezpečnosti tejto požiadavke 

nevyhovieme.  

Ale vrátim sa. To, že tam tie ťažké kocky dobrovoľníci 

zložili, neznamenalo, že by sme chceli mať poriadok na 

dedine len preto, lebo príde pán minister, ale... 

z dôvodu ťažko manipulovateľného materiálu. Odviezli 

sme ho tam, kde mal byť neskôr použitý. Za tým 

všetkým bol kus práce – vybaviť stroj z PD Bebrava, 

nájsť dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní dvíhať 100 kg 

kocky (cena jednej kocky sa pohybuje cca 20 €) 

a sponzorsky vybaviť ďalšie stroje na odvoz 

odpadového materiálu z chodníkov čím sme ušetrili 

nemalú finančnú čiastku pre obec. Ak tam niekto na tie 

kocky vysypal zo  svojho hrobového miesta hlinu 

a fóliu, už nie je naša vina. Svedomie nech si spytuje ten 

dotyčný. Ďalej Vás uisťujem, že náš cintorín bol 

pokosený a dokonca aj vysávačom z hrobových miest a 

z chodníkov odstránený odpad z kosenia a množstvo 

lístia, aby sme predišli úrazom z pošmyknutia. Osobne 

som to robila s dobrovoľníkom v piatok odpoludnia 

30.10.2015. Ak to anonym nevidel, tak to mi je ľúto 

a musím skonštatovať, že akokoľvek pokosíme, 

upraceme, niektorým našim občanom nevyhovieme. 

A preto v situáciách, ktoré niekedy nedokážeme zmeniť 

ani vlastným odhodlaním ba ani sebazaprením, 

hľadajme príležitosť pre vzájomnú komunikáciu, ktorá 

sa stane základom a východiskom pre realizáciu 

spoločnej veci – krajšieho života v našej obci vo 

vzájomnej úcte, rešpekte a porozumení  nás všetkých.  

Bc. Zuzana Flórová starostka obce 
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OBECNÝ ÚRAD BILANCUJE 

- s finančnou podporou Ministerstva financií SR na individuálne potreby na rok 

2014 v sume 8000 € sme riešili havarijný stav strechy na budove kabín 

s prípravou priestorov pre krízovú situáciu občana v športovom areáli Veľké 

Chlievany, 

- vybudovali sme oddychovú zónu v Parku Juraja Palkoviča „Malým s veľkými“ 

s dotáciou   z environmentálneho fondu v sume 3 968,86 €. Vzniklo tu detské 

ihrisko s informačnou tabuľou a osvetlením. Tento projekt bol podporený 

z Programu obnovy dediny, 

- výmena povrchu chodníkov za zámkovú dlažbu s finančnou podporou 

projektov zamestnanosti v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí 

a rodiny. Náklady na mzdy troch pracovníkov ktorí robili túto prácu boli 

refundované do výšky 95%, 

- pracovníci z tohto programu  sa podieľali aj na úprave prístupov k hrobovým 

miestam a hlavnom kríži, na odstránení povrchu strechy a atiky na kabínach, 

osvetlení Parku Juraja Palkoviča a rekonštrukcii plochy pred pamätníkom, ale 

aj na separácií odpadu, 

- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 s názvom projektu: 

„Zvislé trvalé a prenosné dopravné značenie s osvetou v obci Veľké Chlievany“ 

a to na sumu 4.055,97 €, 

- v rámci projektu zamestnanosti §50j s 80% príspevkom a 20% spoluúčasťou 

obce sme na práce na Obecnom úrade prijali JUDr. Tatianu Botkovú, ktorá 

pracovala na projektovej dokumentácii, prezentáciách, VZN, na žiadostiach  

vlaky zadarmo, zverejňovaní zmlúv a faktúr na webovom sídle obce. Jej 

pracovný pomer bol ukončený 30. novembra 2015, 

- obec sa pripojila k Informačnému systému dátového centra obcí a miest 

(DEUS), 

- modernizovali sme kuchyňu v kultúrnom dome zakúpili elektrický sporák 

a chladničku, 

- v rámci národného projektu  „Šanca na zamestnanie" -  podľa § 54 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov Európskeho 

sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, prostredníctvom 

ktorého je prijatá jedna dlhodobo nezamestnaná na plný úväzok Ing. Eva 

Bačíková za JUDr. Tatianu Botkovú a tri dlhodobo nezamestnané na  polovičný 

úväzku, na základe ktorého bude  zamestnávateľovi – Obci Veľké Chlievany 

poskytnutý príspevok vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, 

-  v rámci projektu § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá 

je orientovaná na zachovávanie kultúrneho dedičstva, na tvorbu životného 

prostredia so sociálnymi potrebami občanov s pracovným časom 20 hodín 

týždenne sú prijatí jedna pracovníčka H. Gerbelová a traja  pracovníci, ktorí  už 

stihli opraviť aj havarijný stav prevaleného chodníka pred č. d. 105 

a spraviť úpravu dvoch chodníkov na starom cintoríne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporný tím 

občerstvenia pre hostí 

MVSR a občanov 

Odovzdávanie hasičského 

vozidla Ministrom vnútra 

Slovenskej republiky       

JUDr. R. Kaliňákom 

Veľkonočné tvorivé 

dielne 

OZNAM 

Pracovník, ktorý na dodávke zbieral po obci separovaný odpad ochorel a preto sa odpad bude zbierať 

starým spôsobom – po obci budú chodiť zamestnanci obecného úradu. 



NACHODILI SME SA AŽ AŽ..... 

Takto by sa dal stručne vyjadriť pocit členov senior klubu z ich výletu do Košíc v rámci 

projektu „Aktívna staroba“. Ale poďme pekne po poriadku. Naši dôchodcovia sa rozhodli 

– podľa neoverených správ im to pošepkal nejaký čertík – že využijú možnosť cestovať 

vlakom zadarmo. A čo by to bolo za výlet, keby to nebolo poriadne ďaleko. Vybrali sa 

rovno do srdca východu, do Košíc. V spolupráci s pani starostkou si zaistili lístky na vlak 

a tak už nič nebránilo tomu, aby ráno 17. júla o 5:00 nasadli do autobusu, ktorý ich 

dopravil do Bánoviec nad Bebravou. Tam nasadli na „motorku“ do Trenčína a v Trenčíne 

do rýchlika do Košíc. Celú cestu vládla dobrá nálada. Prečo aj nie, keď im ju spríjemňovala heligonka pána Tonka 

Danihela a nejaké tie kvapky domácej pálenky. V Košiciach navštívili najväčšiu gotickú katedrálu na Slovensku – Dóm sv. 

Alžbety, ktorá na nich urobila dojem. Košický zlatý poklad síce videli, ale nepodarilo sa im ho odniesť. Namiesto toho si 

šli pozrieť ďalšie pamätihodnosti mesta – staré mestské hradby, Kostol sv. trojice. Večer si spríjemnili posedením pri 

hrajúcej fontáne na Hlavnom námestí. Za zvukov hudby fontána tancovala svoj tanec, podfarbený krásnou farebnou 

hrou. Na penzión v ktorom strávili noc spomínajú v dobrom, pretože tam mali dobré pivo. V rámci večernej zábavy 

pogratulovali aj Olinkám k ich meninám. Ráno ich taxík odviezol na železničnú stanicu a hor sa domov. Spiatočná cesta 

bola rovnako dobrá, ako cesta do Košíc. Z dobre informovaných zdrojov vieme, že neboli to len nohy, čo účastníkov 

zájazdu bolelo. Ale boli to aj sánky a bruchá – od smiechu. Klobúk dole dámy a páni seniori, len tak ďalej. 

DEŇ MATIEK – 10.5. 

Naše mamičky, babičky a prababičky si aj tento rok 

mohli užiť vďaku nielen svojich blízkych, ale aj iných 

obyvateľov našej obce. Starostka 10. mája v spolupráci 

s obecným zastupiteľstvom opäť pripravila príjemné 

posedenie v kultúrnom dome pri príležitosti Dňa 

matiek. Na stoloch ich čakalo 

pohostenie a na javisku kultúrny 

program. Vystúpili v ňom deti 

z materskej a základnej školy. 

Tancom spestrili tento deň 

mladí „hiphoperi“ a hasičská 

mládež s goralskými polkami. 

Svoje vystúpenie si starostlivo pripravil aj Klub 

dôchodcov. Jeho členovia zaspievali pre naše mamičky 

krásne slovenské pesničky. Na 

harmonike ich sprevádzala 

Eulália Pomikalová. Špeciálne 

poďakovanie ženám a matkám 

mal pripravené pán Anton Guniš 

(č. d. 13), ktorý im sólo zaspieval 

krásnu ľudovú pieseň.  

MDD – 29.5.  

Posledný májový týždeň počasie príliš neprialo 

aktivitám pod „holým nebom“. Chlad, vietor a dážď 

vytvárali vrásky na tvárach našich hasičov, ktorí si 

pripravili pre deti oslavu ich sviatku. Už niekoľko rokov 

posledný májový piatok pripravujú na ihrisku pre naše 

deti rôzne súťaže a atrakcie, aby spolu s nimi oslávili 

deň detí. Hoci minulý rok, vzhľadom na študijné 

a pracovné povinnosti museli túto tradíciu prerušiť, 

tento rok sa nedali odradiť. A oplatilo sa. Počasie 

v piatok 29. mája bolo priam ukážkové. Deťom 

z Veľkých Chlievan a širokého okolia nič nebránilo plniť 

množstvo súťažných disciplín, ktoré si pre ne pripravili 

členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých 

Chlievanoch. Po absolvovaní disciplín dostali sladkú 

odmenu, opiekli si špekáčku a vyhrali cenu v tombole. 

Nikto neobišiel naprázdno. Naj „disciplínou“ bol 

ukážkový zásah profesionálnych hasičov z Bánoviec nad 

Bebravou a „lanovková“ preprava osôb od stromu po 

strom, dokonca v profesionálnej výzbroji. 

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA – 14.6. 

Za dva roky nám pribudol celkom slušný počet 

maličkých Veľkochlievančanov – či už chlapcov alebo 

dievčeniec. Pani starostka spolu s poslancami a ďalšími 

občanmi našej obce sa rozhodli slávnostne ich privítať 

v našej obci. Privítanie na pôde obecného úradu, krátky 

kultúrny program (to bolo len pre maminy a ocinov) 

a už to išlo. Každý drobec bol oslovený, aby vzal svojich 

rodičov a zapísal sa do pamätnej knihy. Alebo žeby 

naopak? Ale to je jedno – jednoducho sa podpísali, 

odfotili a dostali darčeky. Po slávnostnom prípitku 

nasledoval najdôležitejší bod – fotenie v kolíske alebo 

s kolískou. Kvôli tomu tam predsa všetci prišli. Niektorí 

možno aj nie, lebo viac ich 

zaujali fitlopty, susedove 

fľaše a podobné pre nich 

dôležité záležitosti. Rodičia 

pozvaných detí si tu 

priateľsky poklebetili. A kto 

vlastne bol pozvaný na túto slávnosť? Natálka  

Cibiriová, Barborka Bímová, Ester Karabová, Tamarka 



Melasová, Mia Kovalčík,  Marek Kovalčík, Adamko Baláž 

a Filipko Kližan.  

Slečna Mariam Ahmadi 

(Novotová)bola v tom čase 

ešte na dlhodobom pobyte 

v Dubaji, takže sa nemohla 

zúčastniť. Ale to nevadí, 

pretože si dohodla s pani 

starostkou súkromné stretnutie na konci augusta. Bola 

milo prekvapená, čo všetko dostala a čo sa s tým dalo 

robiť. Jej mamička, pani Mariana Ahmadi (Novotová) 

bola veľmi milo prekvapená, že sme na ňu a jej dcérku 

nezabudli, hoci sa tu väčšinu roka nezdržiavajú. 

Vyslovila veľké poďakovanie za to, že v našej obci 

venujú pozornosť aj maličkým občanom. 

DRŽKOVSKÁ DRŽKA 

Blížil sa 22. august a prípravy na ďalší ročník Držkovskej 

držky vrcholili. Hlavná aranžérka súťažného družstva 

našej obce pripravila tento rok celkovú výzdobu nášho 

stánku pod rafinovaným názvom LEN TAK. Jednoducho 

a krásne, len tak, si vyzdobili stánok, aby sa im páčil. A 

páčil sa aj návštevníkom súťaže. Tradičná dobrá 

atmosféra a super nálada v našom stánku je už 

samozrejmosťou. Skalní návštevníci nášho stánku si už 

nevedia predstaviť, že by to mohlo byť inak. 

Tohtoročnú držkovú varili Janka Kováčiková a Martin 

Flóro. Okolo nich sa motal stabilný tím pomocníkov – 

Ľubka Flórová, Zuzka Flórová, Ľubka Gunišová, Eulália 

Pomikalová, Jozef Flóro, František Flóro, Michal Guniš. 

Jedno prekvapenie sa ale tento rok konalo. Uhádnete? 

Konečne po rokoch naša držková zabodovala aj 

u poroty. Prvé miesto určite svedčí o jej kvalite. 

FURMANSKÉ PRETEKY – MEMORIÁL MILOŠA 

BRATKA   

Pán Miloš Bratko a kone patrili k sebe – to vedel každý 

občan našej obce. V roku 2014 poriadalo občianske 

združenie Horses v našej obci furmanské preteky už 

druhýkrát, ale pre pána Bratka to už bol štvrtý ročník, 

ktorý organizoval. Po jeho 

skončení sa s elánom pustil do 

organizovania ďalšieho, už 

piateho ročníka. Požiadal TSK 

Trenčín o dotáciu, premýšľal 

o sprievodnom programe, vybral termín. Avšak jeho 

nečakaná smrť zastavila tento proces. Rodina pána 

Bratka po ňom prevzala vedenie občianskeho združenia 

Horses a s Trenčianskym samosprávnym krajom, Obcou 

Veľké Chlievany a  ďalšími nadšencami sa im podarilo 

zorganizovať tento piaty ročník súťaže, bohužiaľ, už ako 

Memoriál Miloša Bratka. Preto sa dvanásteho 

 septembra našou dedinou opäť niesol spev a hudba, 

opäť našou dedinou prešiel sprievod furmanských 

záprahov. Ale ešte pred týmto sprievodom si poslanec 

NR SR Ľubomír Želiezka,  poslankyne TSK Rudolfa 

Novotná a Mária Hajšová, poslanci obecného 

zastupiteľstva so starostkou a členovia OZ Horses uctili 

pamiatku pána Bratka 

položením venca v tvare 

podkovy  na jeho hrob 

v Malých Hosťach. Krásne 

počasie prialo nielen 

Máriam ale aj furmanskej 

súťaži, na ktorú sa prišli pozrieť ľudia zo širokého 

okolia, aby mohli obdivovať nielen krásu, ale aj 

obratnosť a silu koní. V sprievodnom programe 

vystupoval spevácky zbor našich dôchodcov, country 

tanečníci, súbor Drieňovec a ďalší. Chceme sa v mene 

Horses o.z., Obce Veľké Chlievany a organizátorov 

poďakovať Eu-Netz s.r.o. Veľké Chlievany, M-tec design 

s.r.o. Šišov (Adrián Guniš), Moto-Miro Škorvaga Veľké 

Chlievany, CITY - TAXI BN, KOVOVÝROBA P a M s.r.o. 

Malá Hradná, Strechy - Stavebniny BN, Bance-Stav BN, 

Marián Halás, Robert Guniš, Chromek Osada,VILKON - 

KONČÍR VILIAM Veľké Chlievany a všetkým sponzorom.  

JESENNÝ MŇAMFEST 

Pár dní pred kalendárnym príchodom jesene – 19. 

septembra 2016 – sa konal ďalší ročník jesenného 

Mňamfestu. Pribudlo stánkov, pribudlo ľudí. Predierať 

sa cez ten dav, ktorý sa nachádzal na bánovskom 

námestí nebola hračka. Ale nakoniec sa nám podarilo 

dostať sa k nášmu cieľu – k veľkochlievanskému stánku. 

Neomylne nás k nemu navigovala vôňa hríbových 

melencov a zemiakových lokšov so slivkovým lekvárom. 

Lokše pripravovali Ľubica a Jozef Flórovi, melence varili 

Ľubomíra Gunišová a František Flóro. Slivkový lekvár už 

tradične priamo na mieste dovárali pani Ľudka 

Bátorová, Jolanka Matejovičová a Helenka Bacová 

a krásne Vám ho natreli na chlieb. V stánku sa predávali 

aj ďalšie dobroty – štrúdle , 

ktorú napiekli členky 

seniorklubu pod vedením 

Olinky Pokusovej a Danky 

Košíkovej, slivkový lekvár, 

ktorý deň vopred varili 

Ľudmilka Gunišová, Elenka Flimelová, Helena Gerbelová 

a už spomínané panie Bacová, Matejovičová 

a Bátorová. Slivky na lekvár zabezpečili pani starostka 

a Ing. Ivan Guniš s Olinkou Bulákovou so synom. Krásne 

slečny v krojoch, domáci mak, med od 

veľkochlievanských včelárov, jablkové pyré, jesenné 



aranžmány – toto všetko ste si mohli nielen pozrieť, ale 

aj kúpiť v našom stánku. Teda okrem tých slečien – tie 

neboli na predaj. Skúste uhádnuť, čo sa minulo ako 

prvé....presne tak - slivkový lekvár. 

MIKULÁŠ 

Do kultúrneho domu prišiel Mikuláš v podobe 

rozprávky, ktorú prerušil buchot na dvere. Pani 

starostka mala strach otvoriť 

a tak jej prišiel pomôcť 

odvážlivec z radov detičiek 

a dobre, že nešla sama, lebo 

tam bol čert.  Až silný hlas 

detí aj s rodičmi zavolal 

Mikuláša, ktorý si so sebou doviedol anjela.  Aj tento 

rok sem prišli. Mikuláš sa dozvedel, že niektoré deti 

neposlúchali, tak doviedol so sebou čerta, ale pre ich 

nápravu aj anjela. Všetky deti sľúbili, že budú dobré 

a tak čert zostal bez našich detí. Tie recitovali 

Mikulášovi krásne básničky, spievali pesničky a tak 

dostali od anjela balíčky plné sladkostí. Keď malo každé 

dieťa svoj balíček roztočili to s Mikulášom, anjelom aj 

čertom na tanečnom parkete. Nakoľko už bolo dosť 

hodín a Mikuláša, anjela a čerta čakali aj iné deti, tak sa 

rozlúčil a prisľúbil, že príde aj o rok.  

PREDVIANOČNÁ BUDAPEŠŤ 

Pri návšteve vianočnej Budapešti sme sa nielen túlali 

ulicami rušnej metropoly, ale absolvovali sme aj 

historickú exkurziu po zaujímavých miestach. Jedným 

z týchto miest bola Rybárska bašta z bieleho pieskovca, 

ktorá pripomína rozprávkový zámok. Jej atmosféru 

dotvárajú vyhliadkové veže, terasy, socha svätého 

Štefana a Matyášov kostol zasvätený panne Márii, ktorý 

slúžil ako korunovačný. Impozantnou dominantou 

hradného vrchu je Budinský hrad, niekdajší kráľovský 

palác, ako aj Matyášova studňa. Súsošie studne je 

pripojené k múrom stavby a znázorňuje kráľa Matyáša 

(u nás známeho ako kráľa Mateja) pri poľovačke. 

Sochy pre budinský kráľovský palác a parlament 

navrhol a vytvoril najvyhľadávanejší sochár svojej 

doby, nitriansky rodák,  Damko. Na vianočné trhy 

sme prešli cez Reťazový most. Bol to prvý most v 

Budapešti, ktorý spojil obidva brehy Dunaja ešte v 

roku 1849. Most zdobia sochy, ktoré vytvoril pán 

Ján Marschalko z Levoče. Na moste sú obrovské levy, o 

ktorých sa hovorilo, že nemajú jazyk a keď prší, vtiahnu 

most do tunela. Na budovu Parlamentu, ktorá má 691 

miestností, bolo pri stavbe použitých pol milióna 

kameňov a 40 kg zlata. Na jej stavbe sa podieľali aj 

slovenskí murári a majstri. Napriek tomu, že ostatní išli 

na trhy, starostka sa bola pozrieť na Parlament. V 

Budapešti sa nachádza 

237 pamiatok, 223 

múzeí a galérií, 

veľkolepé liečebné 

kúpele, takže pre 

návštevníkov nie je 

problém stráviť tu aj 

niekoľko dní.  

   Eva Bačíková (redakčne upravené) 

 
OBECNÝ ÚRAD PLÁNUJE: 

- Zapojiť sa do  výziev v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 pre opatrenie 7: 

o  Číslo výzvy: 12/PRV/2015 podopatrenie: 7.4 aktivita č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku s úpravou 

okolia 

o Číslo výzvy 13/PRV/2015 podopatrenie: 7.2 Aktivita č. 3 Revitalizácia parku Juraja Palkoviča s oplotením 

a osvetlením. 

- Zapojiť sa do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho  

rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 priorita č. 2 zvyšovanie bezpečnosti miest 

a obcí s názvom „Prevencia kriminality v obci Veľké Chlievany kamerovým systémom“. 

 

OPRAVA CHODNÍKOV 

Chodníky v hornej časti našej obce už dávali riadne zabrať našim nohám a topánkam. Našťastie tento stav už patrí 

minulosti. Staré chodníky boli rozbité a nahradené novou zámkovou dlažbou. Takže naši občania sa už pri ceste do 

obchodu alebo do kostola nemusia obávať, že ublížia svojim nohám, alebo sa pri nejakej „nehode“ na chodníku 

vážnejšie zrania. Zaslúžili sa o to pracovníci, ktorí v našej obci pracujú v rámci projektu zamestnanosti. Ešte opraviť 

chodníky v dolnej časti obce od Biskupíc, v časti smerom do Dvorca a bude to ideálne.  



MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

V októbri sa spája ročné obdobie jeseň s jeseňou života. 

Na jeseň oberáme v prírode ovocné plody, v jeseni 

života si užívame plody celoživotnej práce. V našej obci 

si vážime dôchodcov, ktorí už pre spoločnosť urobili 

veľa. Preto sa každoročne koná stretnutie dôchodcov 

v kultúrnom dome. Okrem pohostenia na nich čaká aj 

kultúrny program. Tento rok bolo pozvané DUO 

s Máriou Baginovou 

z Dubnice nad Váhom, 

hrala a zo srdca spievala 

pani Mária Bagínová 

Rozsahegyiová. Medzi 

našich dôchodcov 

zavítali aj poslanec NR 

SR pán Ľubomír Želiezka a poslankyňa TSK Trenčín pani 

PhDr.  PaedDr. Rudolfa Novotná. Pani Novotná 

oboznámila prítomných s preukazom dôchodcu 

a vysvetlila im, ako sa dá využiť. Ani tento rok sa 

nezabudlo na jubilantov. Každému osobne 

zagratulovala nielen pani starostka a poslanci OZ, ale aj 

pani Rudolfa Novotná a pán Ľubomír Želiezka. Všetci 

prítomní im zaspievali 

Živio. Osobitná 

gratulácia patrila pani 

Anne Bulákovej, ktorá sa 

dožila 90 rokov a je 

najstaršou občiankou 

našej obce. Pani 

Buláková nám zarecitovala báseň Turčin Poničan. 

Klobúk dole pred takou pamäťou. Po týchto oficialitách 

si všetci spoločne zaspievali a niektorí aj zatancovali. 

V prvom kole mali samozrejme sólo jubilanti. 

 

OBECNÁ ZABÍJAČKA 

Prasa je už v hrnci sláva, už sa varí, 

ochutnáva. Tetka však zvraští čelo: 

" Trocha soli, by to chcelo." Trocha 

soli, trocha krúp, to je vôňa, to je 

chuť. Olizujú varešku, mňam, tak tá 

je pánečku.  

Hovorí sa do tretice všetko dobré. A veru 

bolo. Tretíkrát sa konala obecná zabíjačka 

pred začiatkom adventu. Tretíkrát 

rozvoniavali po kultúrnom dobe a jeho okolí 

zabíjačkové špeciality. Ráno vodu nanosiť, 

zakúriť – o to sa postarali Tonko Durmek 

a Lukáš Urban. Ešte v piatok upravil prívod 

vody Martin Ďurček, takže to tento rok mali 

ľahšie. Majstri mohli začať porciovať, spracovávať, plniť 

a čo ja viem čo všetko ešte. Chcete vedieť, kto sa to 

tam okolo toho prasiatka zvŕtal? Ja Vám to poviem – 

Vladko Kováčik, Jožko Kitta, Jožko Flóro, Marián Rodina. 

Okolo hrncov sa od rána zvŕtali pani Olinka Pokusová, 

Majka Ondrejková, Danka Košíková, Majka Flórová, 

Majka Chudá, Evka Bačíková, Janka Kováčiková. Ako 

minulý rok, aj tento rok sa o podbradok a krúpovú kašu 

postarali Majo Halás a Ferko Flóro. Pri masti sa zahriali 

Tomáško a Jarko Janegoví s Erikom Halásom. Ako by to 

bolo, aby chýbala harmonika od Lalinky Pomikalovej 

a Miloša Jakala. V bufete sa zvŕtali Patrik Urban a 

jeho dcéra Anetka. Zabudnúť nesmiem ani na pani 

starostku.  

Kultúrny dom však nepatril len zabíjačkovým dobrotám. 

V zadnej časti bola už štvrtýkrát nachystaná vianočná 

tvorivá dielňa pod 

patronátom pani 

Beátky Jakalovej, ktorá 

zabezpečila rastlinný 

materiál na vence. Ak 

niekoho prekvapilo, že 

už ráno tam bolo 

urobených niekoľko 

krásnych adventných vencov, tak mu prezradím, že tie 

boli urobené už v piatok večer, keď pripravovali sálu 

kultúrneho domu na zabíjačku. Vyzdobili stoly 

a porobili vence. Jeden z najzaujímavejších vencov 

nevytvorila žena, ale muž – Martin Ďurček. Tohtoročná 

tvorivá dielňa bola veľmi úspešná – ľudia si tu vyrobili 

zatiaľ najväčšie množstvo adventných vencov. A nielen 

dospelí vytvárali vence. Dobrý výkon podala aj oveľa 

mladšia generácia, ktorá do svojej práce vložila veľa 

elánu a nadšenia.  

Komu sa nechcelo vytvoriť si vlastný adventný veniec, 

ten si mohol vybrať spomedzi vencov, ktoré nachystal 

Miško Kováčik. Boli naozaj prekrásne, či už na 

zavesenie na dvere, alebo na stôl. A keď už 

spomínam Miška, tak treba povedať, že aj on 

počas tvorivej dielne s Ľubkou Gunišovou robil 

veniec. Ale trošku iný, taký väčší, ktorého priemer 

je takmer dva metre. Áno je to adventný veniec, 

ktorý zdobí naše námestie.  

Obecná zabíjačka dopadla dobre, všetko sa predalo. 

Ale! Škoda, že medzi návštevníkmi 

kultúrneho domu bolo málo domácich. 

Naozaj by to bolo pekné, keby sa tam 

stretlo viac obyvateľov našej obce. Veď 

niektorí sa nevidia aj rok. Pracovné 

povinnosti nás rozviali po celom svete, 

tak by sme sa mohli tu stretnúť 

s priateľmi, známymi. Skúste-uvidíte, že sa Vám to 

zapáči zastaviť sa v tom kolotoči pracovných povinností. 



KLUB SENIOROV 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo 

Veľkých Chlievanoch, vlastne jej členovia, nezaháľali ani 

tento rok. Vo februári na výročnej členskej schôdzi 

zhodnotili činnosť od svojho vzniku. Nacvičili si 

pesničky, s ktorými vystupovali na rôznych akciách – 

Deň matiek, Dedina roka, Furmanské preteky. Do ich 

repertoáru okrem známej hymny veľkochlievanských 

seniorov patria aj pesničky Dievčatko 

krásne, V slzách matička sedela, Žalo 

dievča žalo trávu, Okolo Trenčína, Keby 

ja vedela a mnohé ďalšie. Na svojich 

pravidelných stretnutiach, ktoré sa 

konajú prvý utorok v mesiaci, nielen 

nacvičujú pesničky, ale aj chystajú 

spoločný program pre seniorov. Na Fašiangy napiekli 

fánky a koláče – boli naozaj výborne. Ani jeden 

nezostal. Dôležitú úlohu zohrali členovia senior klubu aj 

v súťaži Dedina roka. Dvadsiateho tretieho júna nás 

reprezentovali pred národnou hodnotiacou komisiou. 

V rámci tejto súťaže deviateho júla zavítala do našej 

dediny redaktorka Slovenského rozhlasu a vyspovedala 

členov klubu – ako trávia jeseň života, ktoré sú typické 

veľkochlievanské jedlá a podobne. Naši dôchodcovia sa 

zúčastnili aj vystúpení speváckych a tanečných 

seniorských súborov vo Veľkých Bierovciach. 

Vystupovali tam súbory zo západného, stredného 

a východného Slovenska. Jesenný Mňamfest 

v Bánovciach sa nemohol konať bez tradičného 

veľkochlievanského slivkového lekváru a dobrej štrúdle, 

ktoré opäť pripravili členky a členovia ZO JDS. 

Kuchárske umenie týchto dám bolo využité aj 

pri dedinskej zabíjačke v októbri. V rámci už 

spomínaného projektu Aktívna staroba sa 

rozhodli spoznávať našu vlasť výletom do Košíc. 

A už plánujú ďalší v roku 2016. Pri odovzdávaní 

hasičského auta DHZO pripravovali pohostenie 

v kultúrnom dome. V decembri zorganizovali 

v kultúrnom dome odbornú prednášku o prvej pomoci 

spojenú s názornými ukážkami ako poskytnúť prvú 

pomoc pri zraneniach a  úrazoch ako je uvoľnenie 

dýchacích ciest, zastavenie krvácania, obnova činnosti 

srdca- infarkt, zlomeniny a pod.  

HASIČI 

Dobrovoľný hasičský zbor obce vo Veľkých Chlievanoch 

má za sebou veľmi činorodý rok. V januári na výročnej 

členskej schôdzi sme zhodnotili predchádzajúci rok 

2014 a naplánovali si činnosť na rok 2015. Jednou 

z prvých akcií boli Fašiangy. Táto udalosť je v našej obci 

neoddeliteľne spojená s hasičmi. Členovia DHZ spolu 

s ďalšími občanmi našej obce robia fašiangový sprievod 

po obci a večer program Pochovávanie basy. V apríli 

pomáhali naši členovia odčerpávať vodu, ktorá zaplavila 

pozemky niektorých našich občanov. Tretieho mája 

sme  usporiadali v spolupráci s Obcou Veľké Chlievany 

a DHZ Bánovce nad Bebravou súťaž Železný hasič. 

Štvrtý ročník tejto súťaže priviedol do Bánoviec opäť 

súťažiacich z celého Slovenska a tak sa meno našej obce 

opäť zviditeľnilo. Súťažili aj naši členovia – Katarína 

Pristačová (3. miesto) a Andrej Mišák (5. miesto). Naša 

organizácia aj tento rok využila možnosť čerpať 

finančnú dotáciu z prostriedkov DPO SR pre DHZ. 

Využili sme ju na doplnenie vybavenia – nakúpili sa 

ochranné prostriedky, čerpadlo, záchranné vesty 

a ďalšie veci. Dôležitou časťou našej činnosti sú aj 

previerky pripravenosti – na obvodnom kole 

v Zlatníkoch sa zúčastnili dve mužské družstvá. Obe 

družstvá - v klasickej a športovej kategórii – obsadili 

tretie miesto a postúpili na okresné kolo, kde obsadili 

druhé a šieste miesto. Vo Dvorci sa konala súťaž 

mladých hasičov Plameň, na ktorej sa zúčastnilo aj naše  

päťčlenné družstvo chlapcov. Veľmi sa im síce nedarilo, 

nedokončili vodný útok, ale podarilo sa im v tej 

horúčave vodou osviežiť celú sčítaciu komisiu. Naši 

hasiči reprezentovali našu obec aj na rôznych 

pohárových súťažiach. Zorganizovali sme dve pohárové 

súťaže – nočnú 

o putovný pohár 

starostky obce 

a dennú o putovný 

pohár veliteľa DHZ. 

Na nočnej súťaži sa 

zúčastnilo 54 

družstiev z celého západného Slovenska, na dennej ich 

bolo 47. Súčasťou dennej súťaže bola aj súťaž pre 

chlapcov a dievčatá, kde sa zúčastnilo 15 družstiev. 

Zorganizovali sme oslavu MDD v športovom areáli pre 

takmer sto detí. Hasiči pomáhali aj pri skrášľovaní 

dediny, pri Furmanských pretekoch. Zapojili sme sa aj 

do Dediny roka 2015. Zúčastnili sme sa súčinnostného 

taktického cvičenia s Hasičským a záchranným zborom 

Slovenskej republiky v Bánovciach nad Bebravou. 

Svojpomocne sme vymenili niektoré okná na budove 

kabín v športovom areály za plastové. Naša práca bola 

odmenená aj z vyšších inštitúcií – obci bolo pridelené 

hasičské auto IVECO DAILY, aby hasiči mohli lepšie 

pomáhať občanom. Do Veľkých Chlievan 29. októbra 

2015 ho priviezol osobne Minister vnútra SR JUDr. 

Robert Kaliňák. Pri slávnostnej ceremónii odovzdal 

kľúče veliteľovi DHZO a všetkým členom aj záujemcom 

ukázal, čo sa kde v tom aute nachádza a na čo slúži. 



 

PARKOVANIE ÁUT NA CHODNÍKOCH 

Zima sa ešte síce nerozhodla ukázať svoju pravú tvár, 

ale čo nie je, môže byť. A pravdepodobne aj bude. Skôr 

či neskôr ten sneh určite napadne. Aby boli cesty 

bezpečné, cestári odhŕňajú sneh z ciest. Ibaže autá 

zaparkované na okraji cesty im túto prácu znemožňujú. 

Preto je potrebné, aby si majitelia áut parkovali autá na 

svojich pozemkoch. Ale nielen kvôli odhŕňaniu snehu je 

potrebné aby autá neparkovali na ceste, respektíve na 

chodníkoch. Chodníky boli vybudované, aby sa naši 

občania mohli pohybovať bezpečne po obci. Cestná 

premávka je stále väčšia a väčšia a tak otázka 

bezpečnosti je veľmi aktuálna. Lenže autá parkujúce na 

chodníkoch znemožňujú chodcom chodníky používať, 

pretože nenechávajú dosť miesta, aby človek mohol 

tadiaľ prejsť. A to už nehovoríme o mamičkách 

s kočíkmi. Takže chodci sú nútení vstúpiť do vozovky 

a ohrozovať tým svoj život. Parkovanie na ceste a na 

chodníkoch určuje aj vyhláška, ktorá presne stanovuje 

kde, a za akých podmienok môže auto stáť, resp. 

parkovať. Takže – dámy a páni šoféri pamätajte na to, 

lebo sa môže stať, že budete mať najdrahšiu fotku 

Vášho auta a verte, že to nebude z obecného úradu. 

 

CINTORÍN 

O tom, že našej starostke záleží na tom, ako naša obec 

vyzerá svedčí aj to, že rieši a zlepšuje aj zdanlivé 

maličkosti, ktoré hneď tak neudrú do oka. Na našom 

cintoríne je urobená prípojka na miestny 

vodovod. Zo zeme trčala rúra, na konci 

ktorej bola točka. Pod ňou bol položený 

kus betónu, aby bolo kde položiť vedro. 

Okolie tiež nevyzeralo ktovieako 

príťažlivo. Toto sa však zmenilo. Obyčajnú 

rúru nahradila krásna kovaná „pumpa“ 

s mrežou, na ktorú si môžete položiť 

vedro a môže cez ňu odtekať prebytočná 

voda. Okolo boli vysadené rôzne rastliny. 

Tie ešte tento rok svoju krásu príliš neukázali, ale na 

budúci rok to už bude iné. Aby sa vyhorené kahance 

a iné drobné odpady nepotulovali po kútoch cintorína – 

kontajner je „veľmi ďaleko“ – neďaleko od vody sú 

umiestnené štyri smetné nádoby, do ktorých sa môže 

dávať separovaný odpad (a už sú aj na novom 

cintoríne). Hoci je na nich dostatočne zreteľne 

a dostatočne veľkým písmom napísané, čo sa do ktorej 

nádoby dáva, nájdu sa ľudia, 

ktorí to nerešpektujú a hodia 

tam hocičo. Asi 

preto, že by bol ten 

kontajner ozaj fakt 

ďaleko...? Na jeseň sa 

vzhľad cintorína opäť 

zmenil. V uličkách 

medzi hrobmi boli 

vybudované cestičky 

z dlažobných kociek z Parku Juraja Palkoviča a 

z rekonštrukcie vstupu do predajne COOP 

Jednota. Keďže Obec Veľké Chlievany je prevádzkovateľ 

cintorína, záleží jej na tom, ako to tam vyzerá. Je 

pravda, že niektorí ľudia tvrdia opak, ale asi tam 

nechodia alebo nevidia, či nechcú vidieť. 

 

 

 

 

 

 

 
Vydáva obecný úrad vo Veľkých Chlievanoch.   Grafické spracovanie: Mgr. Mária Gunišová 
Redakčná rada: Mgr. Mária Gunišová, Bc. Zuzana Flórová  Neprešlo jazykovou úpravou 
Kontakt: gunisova@gmail.com; obecchlievany@slovanet.sk, 038 760 23 86 

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. 

 

V novom roku 2016 Vám prajeme hlavne 

veľa zdravia, vzájomného porozumenia a 

lásky.  


