
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 1  rok 2019 – 2021      deviaty - jedenásty ročník 
Noviny vydávané obecným úradom vo Veľkých Chlievanoch 

SLOVO NA ÚVOD 
Čas tak neúprosne plynie, že od nášho 

posledného vydania novín uplynuli tri 

roky. Preto mi dovoľte  týmto  ročníkom  

zhrnúť  dianie  v obci od roku 2019, keď 

sme ešte nechyrovali o tom, čo nás čaká 

v rokoch 2020 a 2021, a aj o týchto 

rokoch sa dozviete, ako sme si tu žili a 

ako si tu žijeme. Čo sme spoločnými 

silami zmenili a čo sa ešte chystáme 

zmeniť.  Starostka 
 

Do nového roka pohodu 

na každom kroku. Nech 

vaše prianie sa splní, oko 

slzu neuroní, a keď, tak 

len slzu šťastia, majte sa 

celý rok pekne! 

Všetko dobré v novom 

roku Vám praje starostka 

a obecné zastupiteľstvo. 

 

745. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI  1276 - 2021 

Situácia na Slovensku neumožnila urobiť spoločné celodedinské oslavy, toto krásne 

výročie sme oslávili viacerými aktivitami s finančnou podporou od Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Viac na strane 13. 

ZELEŇ DO PARKU JURAJA PALKOVIČA 
Stromy v parku majú pre nás veľký význam. Obohacujú 

nielen naše prostredie o kyslík, ale dávajú nám útočisko 

hlavne v lete pred slnkom. V roku 2019 sme zrealizovali 

projekt, čím sme znásobili ekonomickú a estetickú 

hodnotu parku o dva ihličnaté stromy: jedľu normannovu 

– kaukazskú a borovicu  čiernu. Ďalej o štyri listnaté 

stromy: ľaliovník tulipánokvetý, magnoliu soulangeanu, 

dub letný, ambrovník  styraxový. V priestore za 

osvetlením pamätníka pribudlo aj 7 kusov vavrínovca 

lekárskeho. Partnerom projektu bola  záhradnícka  firma 

Gaura s.r.o. Veľké Chlievany. Pri výsadbe a úprave parku 

priložili ruku k dielu aj členovia ZO JDS Veľké Chlievany 

a deti z našej obce. Tento projekt v hodnote 2000 € 

financoval Trenčiansky samosprávny kraj z grantového 

environmentálneho programu Zelené oči TSK Zelená župa. 

 

Aerovizuálna prehliadka obce 



 

ROZLÚČILI SME SA V ROKU  

 

 

 

 

 

 

SPOMÍNAME S LÁSKOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILANTI 2019 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BLAHOŽELÁME! 
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 

NARODILI SA V ROKOCH 2019-2021 

 

 

 

 

TEŠÍME SA A VÍTAME VÁS 

 

 

V januári 2022 uplynie 60 rokov od chvíle, keď si manželia Oľga a Štefan Gunišovci 
povedali svoje spoločné ÁNO. Vychovali spolu 4 deti. Pani Oľga pracovala najskôr 
v Zornici a potom spoločne s manželom na JRD vo Veľkých Chlievanoch. Od roku 1960 bol 
pán Štefan Guniš podpredsedom a predsedom MNV (dnes OcÚ). Tieto funkcie vykonával 
popri svojom zamestnaní.  Počas jeho pôsobenia sa vybudoval v obci vodovod. Podieľal 
sa veľkou mierou na IBV pod farou a plynovode a celkovom rozvoji obce. K tomuto 
výnimočnému výročiu im prajeme veľa zdravia a ešte mnoho spoločných rokov.  
 



 

ROK 2019 

FITNESS V PRÍRODE PRE KAŽDÉHO  

S finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky - program „Podpora 
rozvoja športu  na rok 2019“ 
sme realizovali v našej obci 
projekt Fitness v prírode pre 
každého. V Parku Juraja 
Palkoviča sme vytvorili športovú 
zónu na posilnenie celého tela. 

Inštalovali sme tu viacero  fitnes strojov: 

 stroj na ramená posilňuje horné končatiny 
a hornú časť chrbta a svalstva; 

 stroj na brušné svalstvo okrem brušných 
svalov posilňuje aj svaly predlaktia, ramien 
a chrbta; 

 eliptický trenažér posilňuje spodnú ale aj 
vrchnú časť tela so zníženou záťažou 
kĺbov; 

 steper a surf posilňuje nohy, pás a boky, 
zlepšuje funkciu srdca, pľúc a pružnosť 
končatín, flexibilitu, uvoľňuje brušné 
svalstvo, svaly dolnej časti chrbta a bokov; 

 bicykel zvyšuje kondíciu a spaľovanie 
tukov, nezaťažuje kĺby, vhodný pre ľudí 
s nadváhou, posilňuje a formuje lýtka, 
stehná a sedacie svaly, ale aj šľachovitý 
aparát.  

Týmto projektom sme vytvorili 
podmienky pre telesnú kultúru a šport celým 
rodinám, ako aj osobám s poúrazovými stavmi, 
prípadne so zdravotnými problémami, na 
rehabilitáciu na čerstvom vzduchu. 

VOĽBY PREZIDENTA 2019 

V zozname voličov bolo zapísaných 396  voličov. 
Prvého kola sa zúčastnilo 217 voličov, druhého 
kola 193. V prvom kole najviac hlasov v našej obci 
získala Zuzana Čaputová (55), Maroš Šefčovič (49) 
Marián Kotleba (44), Štefan Harabin (43). Ostatní 
kandidáti získali menej ako 10 hlasov, alebo 
žiaden. V druhom kole sa rozhodovalo medzi 
dvomi kandidátmi: Marošom Šefčovičom, ktorý 

v našej obci získal 126 hlasov, a Zuzanou 
Čaputovou, ktorá získala 37 hlasov. 

MDD 

V nedeľu popoludní sa na ihrisku stretli hasiči 
s deťmi z našej obce, aby oslávili Medzinárodný 

deň detí. Zavítali 
tam aj deti zo 
susedných dedín 
a dokonca aj 
z mesta. Brány boli 
otvorené pre 
všetky deti. Hlavne 
tých menších spre-
vádzali ich rodičia 

a starí rodičia. Pri registrácii dostalo každé dieťa 
medailu, sladkosť, omaľovanky s pastelkami, lístok 
do tomboly, cukrovú vatu a 
špekáčik. Niektorým sa ušli aj 
balóny. Potom ich čakalo viac 
ako 10 stanovíšť so zábavnými 
aktivitami: lovenie rybičiek, 
hádzanie lôpt do koša, triafanie 
kruhov na tyč, preťahovanie 
lanom, prekážková dráha, kolky, 
hulahopy, skákacie lopty. 
Samozrejme, že nechýbali ani hasičské disciplíny – 
mini vodný útok a malá štafeta. Po absolvovaní 
týchto disciplín získali deti certifikát malého 
hasiča.  
Toto však zďaleka nie je všetko. Uprostred ihriska 
stál skákací hrad, v dlhom rade sa čakalo na 
maľovanie na tvár. Dospelí hasiči predviedli 
záchranu ľudí z havarovaného auta. Spolu 
s mladými hasičmi hasili horiacu maketu domu. Pri 
hasení pomohli aj hasiči z Veľkých Hostí, ktorí 
veľkou cisternou priviezli vodu na hasenie požiaru.  
Popri plnení rôznych disciplín a „bláznení“ na 
hrade si mohli deti opiecť špekáčik, občerstviť sa 
čerstvou ochutenou vodou. Pamätali sme aj na 
rodičov a starých rodičov, ktorí si mohli dopriať 
dospelácke občerstvenie. Najočakávanejšou 
časťou nášho spoločného podujatia bola tombola. 
Ako je u nás 
zvykom, každé 
dieťa niečo vy- 
hralo. 
Hoci sa počasie 
párkrát pokúsilo 
pokaziť nám 
akciu a vyhnať 
nás domov, nedali sme sa a celé popoludnie bolo 



 

super. Najkrajší pohľad bol na to, ako rodičia 
(alebo starí rodičia) so svojimi deťmi zdolávajú 
jednu disciplínu za druhou. Najcennejšie, čo môže 
rodič dať svojim deťom, je venovať mu svoj čas.  
Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sme mohli 
urobiť túto oslavu bohatšou – COOP Jednote, 
Prima banke.  

DRŽKOVSKÁ DRŽKA 

Účasť na súťaži vo varení držkovej polievky sa stala 
v našej obci už tradíciou. Takže aj v roku 2019, keď 
sa konal už 11. 
ročník tejto súťaže 
v Horných Držkov-
ciach, sme išli smelo 
„do boja“! Šéfovať 
nášmu družstvu síce 
mali manželia Fló-
rovci – Ľubka 
a Jožko – ale život 
často zamieša karty inak, ako chceme. Hoci to mali 
pod palcom, Ľubka mohla šéfovať iba z domu. 
Súťažné družstvo bolo zostavené zo zástupcov 
samosprávy, členov ZO JDS Veľké Chlievany a 
dobrovoľníkov z obce: Zuzana Flórová, Mária 
Flórová, Ľubomíra Gunišová, Eulália Pomikalová 
s harmonikou, Janka Kováčiková, Olinka Pokusová. 
Dopravnú službu zabezpečili Ferko a Jožko Flóro. 
Keďže reprezentujeme obec, na stole nechýbali 
ani tradičné ko-
láče našej obce. 
S výzdobou nám 
veľmi pomohla 
Beátka Jakalová, 
vďaka čomu sme 
opäť vyhrali 
gastronomickú 
úroveň. Bolo to 
oprávnene, pretože nebolo návštevníka, ktorý by 
sa nezastavil pri našom stánku a nešetril chválou. 
Držková polievka sa tiež nedala zahanbiť, lebo 
domov sme doniesli len prázdny kotol. Dokonca 
náš stánok natoľko zaujal, že nás navštívila aj RTVS 
a v nedeľu 18. 8. 2019 vo večerných televíznych 
novinách odvysielala šot z tejto akcie. 

MŇAM FEST 

V septembri tradične 
„otvára“ svoje brány 
Mňamfest.  V roku 2019 
to bolo 21. septembra. 
V sekcii Náš vidiek stál 
aj stánok našej obce – tradične pekne vyzdobený. 

Ešte sme len vybaľovali a už prichádzali zákazníci, 
ktorí čakali na náš tradičný veľkochlievanský 
domáci slivkový lekvár. Hoci štafetu vo varení 
lekváru od našich dôchodcov prevzala rodina Igora 
Bacu, na kvalite 
a chuti to ne-
bolo poznať. Čo 
je dobré, to je 
dobré! Svojich 
fanúšikov si za 
tie roky získali aj 
hríbové melen-
ce. Sklamanie 
zažili tí, ktorí sa tešili na „flórovské“ lokše a placky, 
ale mohli si pochutiť na domácich koláčoch. A tie 
veru boli úplne MŇAM! Samozrejme, sme predsa 
na MŇAM feste. Všetky tie pochvaly, ktoré 
zaznievali pri našom stánku po celý deň, patria 
členom ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v našej 
obci, Lýdii a Igorovi Bacovcom, Miškovi Kováčikovi, 
Ľubke Gunišovej, Zuzke a Ferkovi Flórovcom, 
Lucke Znášikovej, Eulálii Pomikalovej a všetkým 
našim priaznivcom a návštevníkom. 

SAMI - SEBE 

Prvý septembrový piatok sa 
v  kultúrnom dome stretli zás-
tupcovia sedemnástich základ-
ných organizácií Jednoty dô-
chodcov na Slovensku (ZO JDS) 
pôsobiacich v okrese Bánovce 

nad Bebravou. Vymieňali si 
skúsenosti a zážitky od ich 
posledného stretnutia. Tieto 
stretnutia s názvom SAMI – 
SEBE sa konajú každý rok 
v inej obci. ZO JDS vo Veľkých 
Chlievanoch hostila 11. ročník 
tohto podujatia pri prí-
ležitosti piateho výročia 
svojho vzniku. Keďže finan-
čne prispel aj Trenčiansky 
samosprávny kraj, prišiel medzi členov JDS aj 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. Zaželal im veľa 
zdravia a radosti zo svojich detí, vnúčeniec 
a pravnúčeniec. Vyjadril svoju radosť z toho, že 
seniori nepestujú papučovú kultúru, ale aktívne sa 
podieľajú na živote v obciach, organizujú rôzne 
aktivity a podujatia. 
Ich stretnutie sprí-
jemnili naši seniori 
a občania kultúrnym 
programom. Úvod 
patril speváckemu 
zboru z našej obce. 

Jaroslav Baška 

Jánošík a Anička 



 

K pohode na tomto stretnutí prispela aj hudobná 
skupina Amadeo.  

 

 

 

 

 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
Kultúra národa sa spozná aj podľa toho, ako si váži 
a stará sa o starších spoluobčanov. V našej obci si 

seniorov váži-
me a spoločné 
posedenie v ok-
tóbri je samo-

zrejmosťou. 
Tieto chvíle im 
vždy spríjemní 
kultúrny prog-
ram. V tomto 

roku to boli deti z „heligonkárskej“ školy. O hudbu 
na počúvanie a do tanca sa počas celého 
stretnutia staral „Melenčár“ Jožko Opatovský. 
Nezabudlo sa ani na jubilantov. Po gratulácii od 
starostky a poslancov OZ a zápise do pamätnej 
knihy obce im všetci zaspievali živio. Patrilo im aj 
čestné tanečné kolo. 

 

 

 

 

OBECNÁ ZABÍJAČKA 

Zabili sme prasa. To je jasné, veď ako inak môže 
začať zabíjačka? Ozaj,  ako inak by mohla? Trebárs 
„bojovou“ poradou týždeň predtým, kde sa 
doladili všetky detaily ohľadom materiálu, 
pomocných síl a podobne. V piatok 22. novembra 
2019 sa už šlo na vec. Prasa, ktoré malo tú smolu, 
že sa našej starostke najviac zapáčilo, sa stalo 
hlavným hrdinom našej obecnej zabíjačky. Krátko 
popoludní ho priviezli z Haláčoviec do Chlievan, 
kde sa oň postarali. Očistili, rozporciovali, pokrájali 
slaninu. Toto bola väčšinou mužská záležitosť. 
Ženy medzitým očistili cibuľu, cesnak, pripravili 
pekáče a podobne. V sobotu ráno sa veselo pustili 
do robenia klobások, topenia masti, pečenia mäsa. 

Po uvarení mäsa a ryže sa robili jaternice. 
Nezabudlo sa ani na krúpovú „žobračiu“ kašu či 
podbradok a pečienku s obarom, klasickú 
zabíjačkovú pochúťku. Popoludní si už nedočkaví 
papkáči mohli vyberať z našej ponuky. Boli v nej už 
spomínané dobroty, ale aj oškvarky, zabíjačková 
kapusta, masť, pečené mäso. Ďakujeme celému 
realizačnému tímu a tiež našim gurmánom. 

VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA 

S blížiacimi sa Vianocami sa začnú okolo nás 
objavovať vianočné dekorácie, zo všetkých strán 
sa ozýva vianočná hudba. Ľudia si pomaličky 
vyzdobujú svoje domovy. K vianočnej výzdobe 

neodmysliteľne 
patrí adventný 
veniec. Aj v roku 
2019 sa konala 
tradičná vianočná 
tvorivá dielňa 
v kultúrnom do-
me, kde si mohli 

záujemcovia vyrobiť vlastný veniec. Množstvo 
dekoračného materiálu umožnilo vytvárať naozaj 
krásne kreácie. Zo začiatku to vyzeralo, že ľuďom 
sa posledného novembra nechce vystrčiť nos 
z domu. Keď  do kultúrneho domu priniesli punč, 
začalo tvorivých ľu-
dí pribúdať. Možno 
to bola náhoda, 
možno sila punču, 
ktovie? V každom 
prípade, potom to 
tam vyzeralo ako 
v úli. Na stoloch sa objavovali adventné vence ako 
na bežiacom páse. Ak mal niekto problém 
s výberom dekorácií, veľmi ochotne mu Beátka 
s Miškom poradili a pomohli. Tí, ktorým sa vyrábať 
nechcelo, si mohli kúpiť už hotové vianočné 
dekorácie, ktoré vytvoril Miško Kováčik. Svoju 
tvorivosť predvádzali nielen dospelí, ale aj deti, 

ktorých tam bolo 
dosť. Všetci 
chlapci pri tvorbe 
adventných ven-
cov uprednostnili 
modrú farbu. Ne-
chýbala ani me-
dovnikárka Zuzka 
Tarinová z To-

poľčian.  Pod jej vedením zdobili deti medovníčky. 
Využili sme to, že tu bola, a povyzvedali sme od 
nej rôzne finty na dobré medovníky. Jej osvedčený 
recept na medovníky si môžete prečítať v našich 
novinách na strane 16. Toto tvorivé popoludnie 



 

bolo spojené aj s prezentáciou projektu Zelené oči 
– zeleň do Parku Juraja Palkoviča. Tvorivá dielňa sa 
vydarila aj vďaka ľuďom v pozadí. Sú to naši 
dekoratéri Beátka Jakalová a Miško Kováčik 
a dámy od punču Gabika Kováčiková a Janka 
Rodinová. 

MIKULÁŠ 

Stmievalo sa. Na námestí postávali deti s rodičmi 
a netrpezlivo čakali na Mikuláša. Prečo práve na 
námestí? Stál 
tam krásne 
vyzdobený via-
nočný strom-
ček, ktorý príde 
rozsvietiť Miku-
láš a tiež pri-
nesie deťom 
balíčky plné dobrôt. Už ide! – hlásili špióni, ktorí 
videli, ako sa od kultúrneho domu pohol 
saňomobil, na ktorom sa viezol nielen Mikuláš, ale 
aj dvaja anjelici. Za nimi tryskom upaľoval čert, 
ktorý si myslí, že na takejto významnej udalosti 
nesmie chýbať, pretože tu bude môcť vyparatiť 
nejakú čertovinu. Po privítaní deťmi a rodičmi ujo 
Mikuláš slávnostne rozsvietil stromček na námestí. 

Ale deti aj tak 
najviac zaujímalo, 
aké balíčky pri-
niesol. Nechceli to 
zadarmo. Okrem 
poslúchania počas 

celého roka, si každé dieťa 
pripravilo básničku alebo 
pesničku pre uja Mikuláša. Aj 
keď nie všetci dokázali 
recitovať alebo spievať pred 
toľkým obecenstvom. Ale 
snaha bola, a to sa cení. 
Nakoniec si všetci spoločne 
zatancovali okolo stromčeka. 

REVITALIZÁCIA STROMOV V OBCI 3. ETAPA 

Jeden z ukončených projektov, 
s poskytnutím podpory z Environ-
mentálneho fondu na rok 2019 formou 
dotácie v rámci Programu obnovy 
dediny, bol zameraný na životné 
prostredie. Jednou z priorít našej 
samosprávy patrí starostlivosť o zeleň, 
čo je cieľom tohto projektu. Málokto si 
uvedomuje, že žije zo stromov a zelene 

okolo nás. Aj keď sa nad tým pousmejete, je to 
fakt. Nám takéto stromy zanechali naši predkovia 
a preto dbáme, aby sa na stromoch vo veku od 50 
do 100 a aj viac rokov uskutočnili odborné 
arboristické zásahy, a tým sa predĺžila ich 
životnosť. Z toho dôvodu bola vypracovaná 
odborná štúdia, podľa ktorej sa tieto arboristické 
zásahy uskutočňujú. Nebolo to inak ani 
v menovanom projekte v horeuvedenom fonde. 
Projekt bol podaný v roku 2018 a realizovaný 
v roku 2019. Pri jeho realizácii obec 
spolupracovala s RKC farnosťou Veľké Chlievany, 
zastúpenou pánom farárom Mgr. Emilom 
Kresáňom. Preschnuté, život ohrozujúce, agáty 
odstránené RKC farnosťou Veľké Chlievany, sme 
nahradili novou výsadbou, čím sme zveľadili vstup 
do areálu RKC Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, 
našej kultúrnej pamiatky. Touto treťou etapou 
sme ukončili aj arboristické ošetrenie stromov 
v lokalite cintorína. 
Projekt bol realizovaný dvoma firmami, ktoré sa 
stali úspešné vo verejnom obstarávaní. Bola to 

firma TRNOVSKY s.r.o. z Bánoviec 
nad Bebravou, ktorá urobila 
arboristické zásahy na piatich 
stromoch.  Náhradnú výsadbu 
realizovala firma Gaura s.r.o 
z Veľkých Chlievan. Do projektu sa 
počas leta zapojili aj aktivační 
pracovníci, pracovník absolventskej 
praxe a dobrovoľníci z obce. 

Zalievali a orezávali rastliny, odpratávali konáre. 

ŠPORTOVÉ SPRÁVY 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 

Priaznivci „čertových“ obrázkov, 
a nie darobného posedávania 
v  krčme, opäť zasadli za stoly, 
aby si zmerali sily v logike, 
pamäti, šťastí v hre, no 
jednoducho v hre zvanej Mariáš. 
Posledné súboje – turnaje, a aj 
ten v roku 2019, sa konali v po-

hodovej atmosfére v Penzióne 
Dvorec. So sponzorskou podporou 
obcí Veľké Chlievany a Dvorec a 
Penziónu Dvorec miestni ma-
riášoví nadšenci zorganizovali už 
14. ročník. V sobotu, 5. januára 
2019, sa na ňom zúčastnilo 39 
hráčov z celého Trenčianskeho 



 

kraja. Víťazom turnaja sa stal Dušan Mitana 
z Dubnice nad Váhom, druhé miesto si odniesol 
Milan Baláž z Trenčína a na treťom mieste skončil 
Anton Števanka z Bánoviec nad Bebravou. 
Z miestnych najlepšie obstál Dominik Chromek 
z Dvorca. Skončil na deviatom mieste. Na 15. 
ročníku v januári 2020 súťažilo tiež 39 hráčov 
z celého Trenčianskeho kraja. Prvé miesto si do 
Trenčína odniesol Milan Kršliak, druhé miesto 
obsadil súťažiaci z Bánoviec nad Bebravou Marián 
Filín, tretie miesto Dušan Mitana z Dubnice nad 
Váhom. Najlepšie umiestnenému domácemu 
hráčovi Milošovi Jakalovi sa opäť ušlo deviate 
miesto. Jediným malým negatívom oboch turnajov 
bola slabšia účasť domácich hráčov. Spôsobila to 
pravdepodobne „posviatočná“ lenivosť, keďže 
tento turnaj býva na okolí ako prvý, ešte pred 
Troma kráľmi. Veľké poďakovanie od 
organizátorov patrí obom starostkám obcí za ich 
obetavú logistickú podporu počas celého turnaja. 

V roku 
2021 tak ako 
celá spo-
ločnosť, tak sa 
i kolektív „ma-
riášistov“ mu-
sel prispôsobiť 
obmedzeniam 
v súvislosti 
s COVID 19. 
Pre zavedené opatrenia sa 16. ročník turnaja 
v mariáši nemohol v stanovenom termíne 
uskutočniť. Podľa vyhliadok sa situácia začiatkom 
roku 2022 bude asi opakovať a turnaj tiež nebude 
možné zorganizovať začiatkom roka. Takže 
nezostáva nič iné, ako doma „nasucho“ trénovať 
mariáš v „bublinách“ – tí šťastnejší, alebo 
s počítačom, a veriť, že sa situácia zlepší a 
organizátori nájdu iný vhodný termín. Uvidíme, 
čas ukáže ...  Športu zdar a MARIÁŠU obzvlášť!       
Ing. Pavol Košík 

ŽELEZNÝ HASIČ 

Máj je mesiac s mno-
hými prívlastkami – 
mesiac lásky, mesiac 
smiechu, mesiac 
ukončenia vojnových 
hrôz, ale aj mesiac 
hasičov. Štvrtého mája má sviatok svätý Florián, 
patrón hasičov.  Z toho dôvodu naša DHZ 
organizuje v máji súťaž Železný hasič. V roku 2019 
to bol už ôsmy ročník. Nie sme v tom sami, 
spolupracujú s nami DHZ Bánovce nad Bebravou, 
športový klub hasičov v Bánovciach nad Beb-

ravou,  Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bánovciach 
nad Bebravou, Obec Veľké Chlievany a Mesto 
Bánovce nad Bebravou. Súťažiaci, muži aj ženy,  
s dýchacím prístrojom na chrbte musia absolvovať 
prekážkovú dráhu, ktorá je dosť náročná - rozhodiť 
a stočiť hadice, premiestniť figurínu, prekonať 

prekážku, vyš-
plhať sa na štyri 
metre vysokú 
vežu a vytiah-
nuť tam ban-
dasku s vodou 
atď. Náročnosť 
dráhy zvyšuje aj 
horúce slnko. 
Muži, ktorí sú-

ťažili v kategórii ZÁSAH, to mali ešte ťažšie - museli 
celú dráhu absolvovať v zásahovom obleku, čo je 
celkom slušná sauna. V ženskej kategórii súťažilo 
13 súťažiacich. Prvenstvo si vybojovala Lucia 
Míková z DHZ Gáň (okres Galanta). V mužskej 
kategórii ZÁSAH súťažilo 6 súťažiacich. Prvé miesto 
získal František Ridzoň z DHZ Drábsko – okres 
Brezno. Najviac súťažiacich sa stretlo v kategórii 
muži šport. Bolo ich 26. V tejto kategórii súťažili aj 
traja členovia nášho DHZ.  Adrián Ďurmek, ktorý 
obsadil 21. miesto, Peter Šedivý  10. miesto a náš 
veliteľ, a zároveň hlavný organizátor súťaže, 
Andrej Mišák.  Z minuloročného druhého miesta 
postúpil na to najvyššie – na prvé miesto. 
Nechýbal ani sprievodný program – ukážka zásahu 
profesionálnych hasičov pri dopravnej nehode, 
hasenie horiaceho auta, činnosť záchrannej služby, 
podávanie prvej pomoci. Pre najmenších divákov 
bola pripravená súťaž Malý železný hasič.  

CYKLISTICKÉ PRETEKY 

Bánovské občianske združenie xROAD a 
Telovýchovná jednota Slávia Športové gymnázium 
Trenčín je organizátorom Medzinárodných 

etapových cyklistických pretekov Trenčianskym 
regiónom s podporou mesta Bánovce nad 
Bebravou, Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a našej obe. Konali sa v dňoch 17. - 19. 5. 2019, 
časť z nich aj v našej obci. Pretekalo sa v troch 
etapách. V piatok bola na programe časovka 
z Uhrovca na Jankov vŕšok, v sobotu preteky 
jednotlivcov na 
okruhu Bánovce 

nad Bebravou – 
Podlužany a v ne-
deľu preteky jed-
notlivcov na okruhu 
Bánovce nad Beb-
ravou – Veľké 
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Chlievany. V nedeľu, 19. mája, pred nemocnicou 
v Bánovciach nad 
Bebravou o 11:00 
h slávnostne od-
štartovala kate-
gória Muži Elite a 
o 11:10 h kate-
gória Kadeti a 

Juniori. Nedeľná trasa pretekov viedla z Bánoviec 
cez Biskupice a Veľké Chlievany, kde bol tzv. pevný 
štart, a pretekalo sa cez Otrhánky, Haláčovce, 
Pochabany, Malé Hoste, Zlatníky, Cimennú, 
Držkovce a Dvorec späť do Veľkých Chlievan. 
V kategórii Muži Elite súťažiaci absolvovali 
spolu sedem okruhov s celkovou dĺžkou 154 km 
a v kategórii 
Kadeti a Juniori 
to bolo päť o-
kruhov v celko-
vej dĺžke 110 
km. Slávnostné 
vyhodnotenie sa 
konalo pri kul-
túrnom dome v našej obci. Na naše cesty opäť 
zavítala cyklistická elita kategórie Juniori a Kadeti. 
Neboli to síce preteky Tour de France, ale aj tak 
sme videli pekné výkony. 

NAŠI DOMÁCI CYKLISTI 

ŽIARSKÝ DUATLON 2020 sa konal 22. augusta 
v Západných Tatrách v Žiarskej doline. Na štart sa 
postavili aj obyvatelia našej 
obce – otec a syn Ľubomír 
a Adam Gerbelovci. Štartovali 
ako štafeta. Najprv prešiel 
Ľubomír na bicykli trať dlhú 
10,7 km zo Smrečian cez Žiar 
na Žiarsku chatu s celkovým 
s prevýšením 580 m. Potom 
prebral štafetu Adam, ktorý 
bežal 4 km zo Žiarskej chaty 
na vrchol Plačlivô, s pre-
výšením trate 715 m. 
Cyklistický maratón HORAL MTB MARATÓN SVIT 

2021 Gerbelovci absol-
vovali 14. augusta v Níz-
kych Tatrách. Adam pre-
tekal na trati SENZI dlhej 48 
km s 1500 m prevýšením. 
Skončil na 42. mieste v ka-
tegórií muži 19 - 39 rokov. 
Ľubomír na trati ÍZY 33 km 
s prevýšením 950 m obsadil 
61. miesto. V týchto nároč-
ných pretekoch sa zúčast-

nili cyklisti zo Slovenska a aj z iných okolitých 
štátov a naši športovci ich zdolali so cťou. Adamovi 
gratulujeme k okrúhlemu výročiu a k uzavretiu 
manželstva s Máriou Šavelovou a prajeme im veľa 
šťastných kilometrov na spoločnej ceste životom. 
 

OBEC BILANCUJE 

Rok 2019 
 Uskutočnila sa rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice pre DHZO Veľké Chlievany s dotáciou 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. (dotácia 29 103,34 €; spoluúčasť 
obce 5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pokračovali sme v projekte „Prevencia 
kriminality v obci kamerovým systémom“  
druhou etapou. Využili sme na to poskytnutú 
účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu Radou 
vlády Slovenskej republiky. V súčasnosti máme 
v obci 11 kamier, ktoré monitorujú námestie, 
obecný úrad, cintorín, park, športový areál. 
(dotácia 4 779,77 €; spoluúčasť obce 20%). 

 Prebehla tretia etapa „Revitalizácie stromov 
v obci“ z Programu obnovy dediny na rok 2019 
z environmentálneho fondu. (dotácia 4990,73€; 
spoluúčasť obce 262,67 €). 

 Obec zadala vypracovať územno-plánovaciu 
dokumentáciu s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. (dotácia 
7 200 €; spoluúčasť obce 4 800 €). 

 V rámci Projektu zamestnanosti § 50j sme 
zamestnali Ivetu Trebichavskú. Pani 
Trebichavská bola na druhom OZ 25.06.2019 
menovaná za kronikárku našej obce. 

 Počas absolventskej praxe pracoval na 
Obecnom úrade Peter Trebichavský v rámci 
spolupráce s ÚPSVaR. 

 S finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky - program „Podpora rozvoja športu 
na rok 2019“ - sme v rámci projektu „Fitnes 
v prírode pre každého“ umiestnili v našom 
parku fitnes stroje. (dotácia 3 000 €; spoluúčasť 
obce 1 270 €). 

 V rámci projektu „Zeleň do Parku Juraja 
Palkoviča“ financovaného TSK Zelená župa 
z environmentálneho grantového programu 



 

Zelené oči sme vysadili v parku nové kríky 
a stromy (dotácia 2 000 €). 

 V spolupráci s Výskumným ústavom vodného 
hospodárstva bol v našej obci umiestnený 
monitorovací objekt na sledovanie znečistenia 
v podzemných vodách. 

 V spolupráci s PD Bebrava Veľké Chlievany bol 
opravený most na Trasidlách. 
 

Z rozpočtu obce: 
 Vybudovali sme bezbariérový vchod do budovy 

obecného úradu a upravili jeho okolie. 

 Zabezpečili sme novú úradnú tabuľu obce pri 
obecnom úrade. 

 V rámci plánovania dlhodobého rozvoja našej 
obce sme kúpili nehnuteľnosť RD číslo 117 a 
číslo 132, v ktorej sa postupne zriadi múzeum. 

 

Rok 2020 
 Uskutočnila sa rekonštrukcia budovy kabín v 

športovom areáli s rozpočtom 26 779,76 € 
s finančnou podporou predsedu vlády SR 
15 000 €. 

 V novembri a decembri sa v budove kabín 
v športovom areáli konalo celoplošné 
testovanie obyvateľov. 

 

Rok 2021 
 Od januára do konca mája prebiehalo v budove 

kabín v športovom areáli celoplošné testovanie 
obyvateľov pre obce Veľké Chlievany, Dvorec, 
Otrhánky a Haláčovce . 

 Odstraňovanie následkov povodne a opatrenia 
s požiadavkou na refundáciu nákladov  vo 
výške 2 577,46 €. 

 V rámci projektu 
„Podpora zamest-
nanosti“ obec za-
mestnala na obdo-
bie 6 mesiacov 
(august 2021 až 
január 2022) Miloša 
Kotlára, neskôr 
náhradníčku Janku 
Lexmannovú. Na 
obdobie 9 mesiacov 
(december 2021 až 
august 2022) zamestnala obec pána Ladislava 
Fusszeka. 

 

Z rozpočtu obce: 
 Nakúpili sme kompostéry na cintorín a do 

domácností . 

 V rámci skvalitnenia miestnych komunikácií 
a chodníkov sme opravili niektoré úseky, 

opravili sme výtlky a zaasfaltovali niektoré 
plochy. 

 Vybudovali sme chodník na novom cintoríne. 

 Prebehol servis a rozšírenie obecného rozhlasu 
a osvetlenia na cintoríne. 

Snažíme sa predkladať projekty do všetkých 
výziev, ktoré by pomohli našej obci. Nie všetky sú 
však úspešné. Za obdobie rokov 2019 až 2021 to 
boli tieto projekty: 

 Arboristické ošetrenie stromov v športovom 
areáli - Program obnovy dediny 2020 z environ-
mentálneho fondu. 

 „Revitalizácia Parku Juraja Palkoviča" 
s požadovanou dotáciou 38 553,49 € z Úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu v oblasti podpory 
regionálneho rozvoja na rok 2020.  

 Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany, 
kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62, spolu-
účasť obce 4127,3 €, t.j. 5% s požadovanou 
dotáciou 78 419, 49 €. 

 

OBEC PLÁNUJE V ROKU 2022 
 Rekonštrukciu budovy na Múzeum Veľké 

Chlievany vrátane rekonštrukcie strechy, 
vykurovania a vody  - pomocou projektov, 
ktoré boli úspešné - z výzvy MAS_095/7.5/1 
s požadovanou dotáciou vo výške 17 687,91 € a 
MAS_095/7.5/2 s požadovanou dotáciou vo 
výške 17 999,00 € - 7.5. Podpora na investície 
do rekreačnej infraštruktúry, turistických 
informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie (mimo 
Bratislavský kraj). 

 Vybudovanie zberného dvora v obci Veľké 
Chlievany, vrátane priestoru na prípravu na 
opätovné použitie a opätovné použitie - podaný 
projek do Environmentálneho fondut. 

 Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne z roz-
počtu obce. 

 Projektové práce na chodníkoch od budovy 
obecného úradu smer Dvorec po č. d. 168 a od 
AS zástavky križovatka smer Biskupice 
z rozpočtu obce. 

 Územný plán obce. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 UZAVRELI MANŽELSTVO 

4. júna 2021 vstúpili do stavu 

manželského poslanec Michal 

Kováčik a Lenka Bimová. Na 

spoločnej ceste životom im 

prajeme veľa lásky a nech je ich 

život taký krásny ako modré 

nebo na horách. 

 



 

BILANCIA ZO JDS VEĽKÉ CHLIEVANY 2019 -2021 

Rok 2019 bol zameraný na už 
spomenutý úspešný XI. ročník 
,,SAMI SEBE". Celé toto 
stretnutie si vyžiadalo 
neskutočne veľa času, ale 
stálo to za to. Od člen-
ských schôdzí s návrhom 
pozvánok až po program. 
Od prispôsobenia stolov 
až po sponzorov, bez 
ktorých by to nešlo, lebo 
sa postarali o to, čo dať na tie 
stoly. TSK 500 €, Obec Veľké 
Chlievany 500 €, OO JDS 200 €, 
OO SMER - SD 100 €, MAS 
BEBRAVA 50 €, SHR Ľuboš Kráľ 
50 € a 50 kg zemiakov, MOTO 
MIRO Miroslav Škorvaga 50 €, 
Kominárstvo Miezgovce 20 €, MVL 
Agro s.r.o. Malé Chlievany 22 kg 
mäsa, 60 kg jabĺk, 8 litrov 
jabĺčkovice. Štafetu ďalšieho, 
XII. ročníka,  prebrala ZO JDS 
Veľké Držkovce. 

Stalo sa tradíciou, že do diania 
činnosti v obci sa zapájame každo-
ročnou účasťou na fašiangových 
slávnostiach. Prípravou jedál a 
kapustnice v kuchyni, ale aj aktív-
nou účasťou na večernom prog-
rame pri pochovávaní BASY - 
plače, žalmy, častušky, piesne a 
rôzne scénky. Neoddeliteľnou 
súčasťou je príprava tradičných 

jedál, koláčov aj domáceho sliv-
kového lekváru v kotli na MŇAM 

FEST, ktorý sa z dôvodu 
pandémie konal naposledy v roku 
2019. Do kalendára našej činnosti 
patrí aj Držkovská Držka vo 
Veľkých Držkovciach, kde 
kuchyňa našich gazdiniek nemôže 
chýbať. Náš spevokol sprevádzal 
stavanie mája a kuchynské TRIO 
sa zhostilo prípravy gulášu pre 
všetkých. Náš spevokol oživuje aj 
Mesiac úcty k starším ako aj Deň 
matiek. Tradíciou sa stalo už aj to, 
že je potrebné spoznávať okolie, 

ktoré sme poniektorí 
nenavštívili roky od našej mla-
dosti. Preto sme po uvoľnení 
pandemickej situácie, 20. júna 
2020, začali Duchonkou 
a skončili na Kulháni pri la-
hodných pstruhoch.  Spo-
ločnosť nám tu robili aj naši 
mladí heligonkári a 
heligonkárka. V roku 2021 sme 

sa v júli stretli v kultúrnom dome, 
kde sme si nielen pripomenuli 
výročie našich členiek, ale tento 
čas sme využili aj na bilanciu 
diania v našej organizácii, ktorá 
v čase pandémie má obmedzené 
možnosti rovnako ako kultúrno- 
spoločenská činnosť v obci. 
Okrem kultúrnych akcií ešte stále 
máme čo dať našej obci, a to sme 

dokázali pri jej skrášľovaní 
výsadbou stromkov, čistením 
Parku Juraja Palkovič, vytrhaním 
buriny z kvetinových záhonov na 
námestí a tiež výsadbou ďalších 
kríkov a kvetín. 
V roku 2019 jednotliví členovia 
využili poznávacie zájazdy 
organizované inými ZO JDS 
v našom okrese: 

 SALSBURG A BAVORSKO -  

usporiadaný ZO JDS Veľké 
Držkovce 

 POČÚVADLO, PENZIÓN LODIAR 
- 7-dňový výlet s návštevou 
Banskej Štiavnice (Kalvárie, 
Starý a Nový zámok, Štiavnické 
bane, Sokoliarska škola, Štôlňa 
Bartolomej) Vyhne (Pivovar 
Stein, Welnes centrum), zámok 
Svätý Antol a výstup na SITNO 
1009 m usporiadaný predsed-
níčkou OO JDS. 

 Ing. Ivan Guniš 

 

 

 

 

 

NOVÉ KNIHY 
Pre čitateľov tu máme dobrú správu. Do našej obecnej knižnice v roku 2019 pribudli nové knihy pre všetky 
vekové kategórie. 
Pre najmenších sú to knihy: 
Krista Bendová – Brumlíčkové rozprávky a  Šťastný pes. 
Športovcov iste zaujmú knihy o športových osobnostiach, svetových aj domácich: 
Luca Caioli – Ronaldo; Neymar; Messi ; 
Miklánek, Gáborík – Marián Gáborík; Demitra 38  - pokračovanie zoznamu na strane 16 



 

FAŠIANGY  

Desiaty rok. Áno, v roku 
2020 to bolo už desať rokov, 
čo fašiangová chasa 
prechádza našou dedinou 
a pripomína staré tradície. 
K tomu patrí aj večerné 
pochovávanie basy. Tradične 
sa basa pochovávala v uto-
rok pred popolcovou stre-
dou, ale nové časy 

priniesli nové termíny. Posledná sobota 
pred popolcovou stredou teda vnáša do 
ulíc našej obce smiech, hudbu a tanec, 
ktoré so sebou prináša fašiangová chasa. 
Tam, kde „gazdovia“ otvorili svoje brány, 
povinšovali všetko dobré, zaspievali a 
vytočili domácich v tanci. V sprievode sme 
mohli vidieť už tradičné masky – mníšky, 
kozu, žobráka, vodníka, Jánošíka, krojovanú chasu, 
ale sem tam pribudla aj nejaká nová maska. 
„Oceľový" kôň s poho-
ničom Jožkom Flórom 
viezol nielen našu 
BASU, ale aj poda-
rúnky (klobásky, ko-
láče, pálenočku) na 
večernú rozlúčku 
s basou. Viezol aj 
kapelu. No dobre, bol 
to len reproduktor. 
V sprievode bol aj harmonikár Miloš Jakal, ktorý 
rozospieval celý sprievod a 
roztancoval všetkých, ktorí mu 
prišli do rany. 
Vyzdobená sála kultúrneho 
domu privítala večer navštev-
níkov rozlúčky s basou. Na 
stenách ich čakali fotografie 
zo všetkých ročníkov fašian-
gov v našej obci. Pri desiatom 
ročníku to bola aj elektronická 
prezentácia. Kým čakali na 
hlavný program, mohli sa posilniť kapustnicou 
a inými dobrotami, aj tekutými. Úderom ôsmej 
hodiny vošiel do sály smútočný sprievod, ktorý 
odprevádzal na poslednej ceste našu basu. Po 
nevyhnutných oficialitách, ktoré takúto rozlúčku 
sprevádzajú, nastúpila naša basa cestu do 
krematória v sprievode hasičov pod vedením 
samotného veliteľa.  
Na počesť basy pokračoval večerný program už na 
veselšiu nôtu. V roku 2019 báseň Ranená breza 
trochu pripomenula, že sa tu predtým udialo niečo 

smutné, ale Labutie jaze-
ro odvialo všetky smutné 
myšlienky. Na ľudovú 
nôtu nám zahrali mladí 
heligonkári, ktorí sú 
z roka na rok lepší. Pohľad 
do našich dejín priniesla 
ukážka zo života nášho 
najslávnejšieho zbojníka 
Jurka Jánošíka a jeho 
Aničky. Fakt, že naša 

kultúra ovplyvnila aj 
mnohé iné národy nám 
ukázal aj pohľad na to, 
ako vznikli slávne írske 
tance – odkopírovali to 
od našich junákov. Slávne 
spevácke trio La Gioia 
opäť navštívilo náš 
kultúrny dom so svojim 

predstavením. Predviedli sa aj aktivačné 
pracovníčky s Kevinom. Na záver prišla chvíľa pre 

pamätníkov – veľmi úspešná relácia 
Cvičme v rytme.  
Rok 2020 sa tiež nedal zahanbiť. Bol 
predsa jubilejný. Podeliť sa o svoje 
starosti prišiel malý Mirko so Siu 
Rajdavou. S novým repertoárom sa 
predstavili mladí heligonkári Paulínka, 
Sebko a Jakubko. Na problémy v našom 
zdravotníctve poukázal záznam z kož-
ného oddelenia. Hudba a tanec boli sil-

ným tromfom aj tohto ročníka: lambadistky -
pamätníčky predviedli, že ešte 
nepatria do starého železa. Trio 
La Gioia presvedčilo prí-
tomných, že je veľmi všestranné 
– okrem spevu vedia robiť aj 
prekrásne fontánky. Mníšky 
dokázali, že vedia nielen spievať 
v kostole, ale aj tancovať 
v daždi. Zahraničná kinemato-
grafia sa predstavila 12. dielom 

úspešného českého seriálu Slunce, seno, jahody, 
kde rozobrala generačné problémy. Šport je 
dôležitou súčasťou nielen 
života, ale aj našich fašian-
gových osláv. Preto v roku 
2020 medzi nás zavítala 
reprezentácia akvabel so 
svojím najnovším súťažným 
vystúpením. Bodku za celým 
programom urobil hriešny 
tanec v podaní Džonyho 
Martina a Bejby Mária,



 

 
s tortou od Ľubky Gunišovej. Po programe vždy nasledovala voľná 
zábava. Tradície treba dodržiavať, takže niektorí sa zabávali až do 
bieleho rána. 
Rok 2021 neprial našej 
tradícii a 11. ročník 
fašiangov sa nekonal, 
pretože hromadné po-
dujatia sa nemohli 

konať. Situácia vyzerá tak, že ani v roku 2022 sa nestretneme 
s fašiangovým sprievodom, ale nádej umiera posledná.  

VÝZDOBA OBCE 

Námestie v našej obci už niekoľko rokov mení svoj vzhľad, hlavne na jar a v zime. 
Na jar sa tu usadí veselá zajačia rodinka, ktorá sa občas rozrastie. Dokotúľa sa tam 
veľkonočné vajíčko a svoje miesto tam nájde aj veľkonočný veniec. V zime tam už 
pravidelne stojí ozdobená jedlička, pri ktorej sa stretávajú deti s Mikulášom – ak sa 
to dá. Veľký adventný veniec už niekoľko rokov odrátava týždne do Vianoc. Na 
Štedrý deň ho nahradí betlehem. Tento rok pribudol aj snehuliak. Dedinský de-
koratérsky tím tvoria hlavne Miško Kováčik, Beátka Jakalová, Ľubka Gunišová, Jožko 
Flóro (č. 105), Ferko Flóro a starostka. Ruku k dielu ale prikladajú aj ďalší obyvatelia 

našej obce. V tomto roku pribudla posila – manželka Miška 
Kováčika Lenka. 

 

2020 – 2021 
PRIŠIEL COVID... 

.. a s ním množstvo problémov, obmedzení, a to 
nielen zdravotných. Prvým problémom sa ukázali 
rúška. Jednorazové ochranné rúška na tvár zmizli 
z lekárni a ostatných predajní raketovou 
rýchlosťou. Nezostávalo nič iné, iba si ich vyrobiť. 
Lenže nie každý vie alebo môže šiť. 
Našťastie máme v našej obci ľudí, 
ktorí sú ochotní pomôcť. 
Dobrovoľne, bez nároku na odmenu, 
šili v marci 2020 ochranné rúška, 
ktoré potom obecný úrad 
distribuoval občanom našej obce. 
Obrovské ďakujem patrí pani Márii 
Ondrejkovej, ktorá ušila 70 rúšok, 
Márii a Tatiane Omelkovým, ktoré 
ušili 180 rúšok, Slávke Grochalovej za 30 kusov 
rúšok, Patrícii Rácovej a Jozefovi Matavovi za 25 
kusov rúšok. 

Obecný úrad zakúpil dezinfekčné prostriedky 
a pravidelne vykonával a vykonáva dezinfekciu 
obecného úradu. Naši hasiči, veliteľ Andrej Mišák 
a strojník Adrián Flóro vykonávali dezinfekciu 
verejných priestranstiev – pred budovou OcÚ, 

predajňou COOP Jednota, 
námestie, detské prvky a fitnes 
stroje v parku, pred kultúrnym 
domom, kostolom, domom 
smútku, na cintoríne 
a v športovom areáli. 
Športový areál si užil zvýšenú 
návštevnosť cez víkendy, keď ho 
navštívili stovky ľudí. Žiaľ, nebolo 
to kvôli športu ani hasičským 

súťažiam. Od novembra 2020 do konca mája 2021 
tu prebiehalo celoplošné testovanie obyvateľov na 
COVID-19. 
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Pri tejto príležitosti sme: 

 vyhotovili aerovizuálnu prehliadku obce 
s fotkami, kde je v kocke prezentovaná história 
aj súčasnosť obce. Táto prehliadka je zverejnená 
na webovom sídle obce 
www.velkechlievany.com a sociálnej sieti 
Facebook - Obec Veľké Chlievany, 

 vydali stolový kalendár na rok 2022 s obrazovou 
výpoveďou života v obci, 

 sa zapojili do súťaže Dedina roka 2021. Súťažiace 
obce boli hodnotené podľa siedmich kritérií: 
1. vízia, strategické dokumenty, obecné a 
mimoobecné partnerstvá; 2. hospodárenie 
v obci; 3. vzhľad obce a štruktúra stavieb v obci; 
4. hmotné a nehmotné kultúrne bohatstvo obce; 
5. vzájomná spolupráca obce a jej obyvateľov, 
podmienky pre život; 6. cestovný ruch v obci, 
atraktivity a marketing; 7. starostlivosť o životné 
prostredie, zeleň a krajinu. Na základe splnenia 
podmienok súťaže nás 4. júna 2021 navštívila 
Národná hodnotiaca komisia. Pripravili sme pre 
ňu program, ktorý zahŕňal prehliadku kostola, 
domu smútku, 
cintorína, budú-
ceho múzea, 
chovu pštrosov 
chovateľa 
Radovana Košíka.  
V kabínach na ih-
risku čakalo komi-
siu pohostenie a 
prezentácia zrea-
lizovaných pro-
jektov. Miesto 
nebolo náhodné, pretože aj poschodie nad 
kabínami je výsledkom jedného zrealizovaného 
projektu. Obcou znela z obecného rozhlasu 
Veľkochlievanská hymna. Atmosféru spríjem-
ňovali mladí heligonkári z obce Sebastián Kitta a 
Jakub Jakal. Ako zástupca Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska Veľké Chlievany sa 

programu zúčastnil pán Marián Halás, ktorý 
prezentoval činnosť organizácie. Porozprával 
komisii aj o historických udalostiach v obci. 
Okrem komisie tu boli aj ďalší hostia: za 
Mikroregión Bánovecko PaeDr. Rudolfa Novotná, 
za MAS Bebrava Marián Chovanec, za obec 
Dvorec starostka Ing. Eva Srncová. Hodnotiacu 
komisiu zaujala chalúpka s muškátmi v okne pani 
Ľudky Gunišovej, kde mohli vidieť pôvodnú 
architektúru domu aj pôvodnú hospodársku 
budovu. V tejto súťaži sme reprezentovali našu 
dedinku aj na vyhodnotení 1. septembra na 
celoslovenskom DNI KROJA v Banskej Bystrici, 
čím sme vyjadrili poďakovanie našim predkom, 
ktorí budovali obec, a aj všetkým našim 
obyvateľom, ktorí sa 
podieľali a podieľajú 
na jej rozvoji. 
Dedinou roka sa 
stala obec Kláštor 
pod Znievom. Je mi 
veľmi ľúto, že 
niektorí občania vi-
deli v tejto repre-
zentácií len sta-
rostku, ale ak ju 
videli ,,Môžem ich 
uistiť, že som prezentovala prácu všetkých nás. A 
je sa čím pochváliť, lebo ak by to tak nebolo, tak 
by nás zo Slovenskej agentúry životného 
prostredia neoslovili, aby sme sa do tejto súťaže 
zapojili." 

 
V duchu 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
sa niesli aj ďalšie akcie v obci, ktoré sa mohli konať 
vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samo-
správneho kraja –Medzinárodný deň detí, Deň 
otcov (splnené želanie ...), na jeseň Október -  
mesiac úcty k starším. 

 
 

STAVANIE MÁJA 
Tak ako v roku 2018, tak aj 
v roku 2019 sa posledný 
aprílový deň v našej obci 
slávil v Parku Juraja 
Palkoviča, a to stavaním 
mája, kde sa stretli hasiči, 
nehasiči, členovia ZO JDS a 
nečlenovia, jednoducho 
všetci tí, ktorí si chceli merať sily s májom, a to od 

vyčistenia až po vztýčenie. Zdo-
benie nechali na dievčence. Aby 
práca išla ľahšie od ruky, nechý-
bala hudba a potom pre všetkých 
pohostenie v kultúrnom dome. 
V roku 2020 sme z dôvodu 
pandemickej situácie máj nesta-
vali, ale 1. mája 2021 za pande-
mických opatrení pod vedením ve-
liteľa DHZ Veľké Chlievany sme to 



 

zvládli, a tak MÁJ v roku 2021 
v Parku Juraja Palkoviča stál 
pre všetky dievky v dedine.  
 

DEŇ MATIEK 
Ďalším sviatkom, ktorého tra-
dícia bola narušená pandemic-
kou situáciou, je Deň matiek. 
V roku 2019 sa druhú májovú 
nedeľu stretli naše mamy a 
babky v kultúrnom dome, kde ich srdiečka potešili 
deti zo ZŠ s MŠ Dvorec. Krásny kultúrny program si 
pripravili pod vedením svojich pani učiteliek 
a vychovávateliek. V roku 2020 z dôvodu pandé-
mie boli mamičky a babičky o oslavy v kultúrnom 
dome ukrátené. Spoločná oslava tohto sviatku sa 
nemohla konať ani v roku 2021. Naše mamičky 
a babičky však neboli ukrátené. Ako poďakovanie 
za ich prácu, starostlivosť a lásku boli poslancami a 
poslankyňami obdarované kvietkom. Podarilo sa 
nám vyčariť úsmev na ich tvárach, na niektorých 
dokonca aj údiv. 

DEŇ OTCOV 

Tento sviatok nemá u nás dlhú tradíciu. 
V minulosti sa v kresťanskej Európe spájal so 
sviatkom sv. Jozefa, teda s 19. marcom. 
V niektorých európskych krajinách je to tak 
dodnes. Vo väčšine štátov, a aj u nás, sa postupne 
udomácňuje americká tradícia, kde je otcom 
venovaná tretia júnová nedeľa. Mamičky majú 
svoj sviatok druhú májovú nedeľu, takže dať 
ockom júnovú nedeľu, je aj trochu symbolické – 
dámy majú predsa prednosť. Aj napriek tomu, čo 
sa okolo nás deje, no hlavne preto, sa naša 
samospráva rozhodla tento rok po prvýkrát osláviť 
Deň otcov aj v našej obci - v roku 745.výročia prvej 
písomnej zmienky 

BLÁZNIVÝ AUGUST 
Tento prívlastok patrí mesiacu apríl, ale august 
2021 si ho 
zaslúži tiež. Prvý 
augustový deň 
nám pripravil 
veľmi nemilé 
prekvapenie. 
Nebol to však 
žart, ale krutá 
realita. Víchrica 
so silným prí-
valovým dažďom zhadzovala škridlu zo striech, 
zaplavovala cesty, záhrady a polia. Hladina potoka 
Inovec rýchlo stúpala. Za našou obcou sa potok 

vybrežil, zalial cestu do Bánoviec a okolité polia. 
V obci bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej 
aktivity. DHZO Veľké Chlievany ukázal svoju 
pripravenosť na mimoriadne situácie. Zasahoval 
pri odstraňovaní následkov povodne a víchrice 
nielen v našej obci, ale aj okolitých obciach. 
Predsedníčka DHZ Veľké Chlievany Mgr. Mária 
Gunišová sa pre naše noviny vyjadrila: ,,Prvý 
zásah členov DHZO Veľké Chlievany v čase vzniku 
mimoriadnej situácie bol na Trasidlách a 
cintoríne pri odstraňovaní padnutých stromov. 

Potom ich už riadil dispečing v Trenčíne, ktorý cez 
vysielačky DHZO posielal na miesta, kde bol 
potrebný zásah - v Ruskovciach, vo Dvorci a iných 
obciach. Pomáhali aj na zatopenej ceste smerom 
na Biskupice riadením premávky." Následne počas 
vyhláseného druhého stupňa sa na odstraňovaní 
dôsledkov kalamity a povodne podieľali firmy a 
živnostníci. Samozrejme bez pomoci našich 
obyvateľov a dobrovoľníkov by to nešlo, za čo 
všetkým vyslovuje naša samospráva veľké 
ĎAKUJEM. 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠ  

Aj napriek tomu, že bola v decembri 2020 a 2021 
mimoriadna situácia, starostka s poslancami 
a kultúrnou komisiou sa rozhodli zachovať 
mikulášsku tradíciu. Vzhľadom na okolnosti 
nebolo možné stretnúť sa na námestí pri 
vianočnom stromčeku a spoločne ho rozsvietiť. 
Preto sme siahli oveľa hlbšie do histórie, keď 
Mikuláš chodil po domoch, dával deťom balíčky. 
Samozrejme, museli si ich zaslúžiť. V našej dedine 
si ich zaslúžili všetky deti. Mikuláš preto prišiel 
k obecnému úradu a odtiaľ aj so svojimi 
anjelskými a čertovskými pomocníkmi vyrazil na 
motorovom sobovi na cestu za deťmi našej 
dediny. Celú jeho cestu sprevádzali vianočné 

koledy, 
a preto deti 
hneď vedeli, 
že sa k ich 
domu blíži 
Mikuláš. 
 

 



 

AKO VČELÁR NA NÁMESTÍ VČELY PÁSOL 

V auguste (12. augusta 2021) prišiel za 
mnou do garáže na obecný úrad včelár Igor 
Baco. „Starostka, rýchlo treba ohraničiť celé 
námestie, lebo sa mi vylial med a sú tam 
včely“. Pomyslela som si, prečo robí taký 
poplach kvôli dvom, trom včelám, 
nechápem. Tak som mu povedala, veď nech 
ich ľudia obídu. Napriek tomu mi to nedalo, 
zobrala som pásku a šla som tie dve slávne 
včely pozrieť. Mali ste vidieť môj výraz 
tváre, keď som tam prišla. Nie dve včely, ale 
celý roj pásol včelár na NÁMESTÍ. A nielen tam, ale 
aj u Jožka Flóra (Kalerábka), kde bol obsiaty 
včelami celý  bicykel. Ako sa to mohlo stať? 

Jednoducho. Igor, ako dobrý 
kamarát, šiel Kalerábkovi zaviezť 
med, ale čo čert nechcel, vrchnák na 
pohári nechytil a ako si to na bicykli 
pomaly krútil, tak sa med lial po 
chodníku na námestí a, samozrejme, 
aj po bicykli. Musím skonštatovať, že 
je ozaj dobrý včelár, lebo kým si 
včeličky med nepozbierali z chodníka, 
dovtedy nad nimi držal stráž. Domov 
mohol odísť už na bicykli, lebo 

včeličky nenechali ani kvapku medu nazmar! 
Starostka 

 
 

 

 

 

 

O ČO EŠTE SME PRIŠLI V ROKOCH 2020 A 2021? 

Toho, čoho sme sa kvôli pandémii museli zriecť je naozaj veľa. Neboli 
to len Fašiangy, Deň matiek , či Mikuláš, ale aj povestné hasičské 
súťaže. V roku 2020 sa nekonala ani tradičná hasičská oslava Dňa detí 
na našom ihrisku. Nemohli  sme dopustiť, aby sa to opakovalo aj v roku 
2021. Aj keď sa deti nemohli stretnúť spoločne, ako boli zvyknuté, k 
oslave Medzinárodného dňa detí prispel Mickey Mouse, ktorý 
rozveseľoval detičky po ich domovoch. Ozaj mu to trvalo, kým sa dostal 
ku všetkým a odovzdal im malý darček. Dokonca sa už niektoré ukladali 
k spánku, ale keď ho zbadali povyskakovali zo svojich postieľok a s 
nadšením a detskou radosťou ho privítali tak, že ani ocino s maminou 
sa nemohli hnevať. Ďakujeme Mickey Mousovi a aj pani poslankyni 
Márii Gunišovej, ktorá ho sprevádzala dedinou a navigovala do tých správnych domov. 
Aj naši starkí boli ukrátení o spoločné posedenie počas týchto dvoch rokov. Malou kompenzáciou boli 
darčekové poukážky na nákup v predajni COOP Jednota. V roku 2021 k nim pribudol ešte stolový kalendár 
našej obce, ktorý putoval aj do každej domácnosti. 
 
 
130. výročie narodenia Jožka Pihíka 
*30. 04. 1890 vo Veľkých Chlievanoch 
† 21. 06. 1956 Bratislava 
 
Primáš, hudobný skladateľ a textár, 
významný interpret a propagátor 
slovenskej ľudovej piesne. V rokoch 
1910–1919 sa s kapelou zúčastnil zahraničných 
zájazdov do Budapešti, Viedne, Berlína, Drážďan a 
do Švédska (1930). V roku 1919 sa natrvalo usadil 

v Bratislave, kde v roku 1927 absolvoval Štátne 
konzervatórium a účinkoval v mnohých 
kaviarňach (Astória; Štefánka). V tom istom roku 
ho šéf SND Oskar Nedbal ocenil zlatou medailou. 
V roku 1920 bol spoluzakladateľom Spolku 
ľudových hudobníkov Bratislavy, v roku 1927 
spoluzakladateľom a prvým predsedom Zväzu 

hudobníkov Slovenska. Jozef Pihík je autorom viac 
ako šesťdesiatich piesní, v ktorých spája ľudový 
motív s tanečnou hudbou. 

BETLEHEMSKÉ SVETLO 

Rodina Ľubomíra Gerbela sa aj v rokoch 2019, 2020 a 2021 postarala 
o to, aby do našej obce prišlo betlehemské svetlo. Neodradila ich ani 
sťažená pandemická situácia. Vďaka nim si mohli veriaci nielen z našej 
obce priniesť do svojich domovov toto „posolstvo“ Vianoc. Ďakujeme. 
 

 



 

V ROKU 2021 SI PRIPOMÍNAME 

120. výročie narodenia Cyrila Mariána Guniša 
*10.04.1901 vo Veľkých 
Chlievanoch v dome č. 132 pod 
farským úradom RKC (budúce 
múzeum) 
† 24.08.1974 Nitra 
Kňaz, jazykovedec - italista, pri 
vydávaní učebníc spolupracoval s 
talianskym jazykovedcom prof. 
Leone Pacinim. Bol aktívnym 
propagátorom talianskej kultúry a talianskeho 
jazyka na Slovensku. Je autorom talianskej 
učebnice La lingua italiana ( 1942), ktorú doplnil 
konverzačnou  príručkou  Talianske  rozhovory ( 
1945). V rukopise ostal jeho Taliansko-slovenský 
slovník. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg 
a piarista. Pôsobil ako redaktor saleziánskeho 
mesačníka Don Bosco. Literárne prispieval do 

časopisov Elán a Duchovný pastier. Počas pobytu v 
Poľsku prekladal duchovné piesne z poľštiny do 
slovenčiny. Udalosti zo slovenského povstania z 
roku 1848 v Podjavorinskom kraji spracoval vo 
forme divadelnej hry Ďurko povstalec. 
 
120. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia 
Bedricha  Tománka 
*16.04.1901  
† 01.07.1991 Trenčín 
Bedrich Tománek – celým menom Bedrich Fridrich 
Rudolf Tománek, pôsobil v našej obci ako učiteľ, 
v rokoch 1933-1939 bol obecným kronikárom. Má 
veľkú zásluhu na kultúrnom, spoločenskom 
a duchovnom rozvoji obce, oboznamoval ľudí 
o včelárstve, a preto ho právom zaraďujeme 
medzi osobnosti našej obce. 
(O rodákoch z našej obce sa dočítate viac 
v monografii obce Veľké Chlievany). 

 
MEDOVNÍKY ZUZKY TARINOVEJ 

Suroviny: 
600 g múky T650, 180 g práškového 
cukru  
1 čajová lyžička perníkového korenia 
1 lyžička škorice 
1 čajová lyžička sódy bikarbóny 
2,5 lyžičky kakaa (najlepšie z COOP 
Jednota – má peknú farbu); 150 g 
medu 
150 g stuženého tuku (Palmarin alebo Hera, maslo 
nedáva, pretože nenarastú); 3 vajíčka 
Maslo a med dáme stopiť (ale nevariť) spolu 
s vajíčkami. Potom si preosejeme všetky  sypké 
materiály – múku, cukor, sódu, korenia, kakao. Do 
toho dáme roztopené maslo s medom a vajíčkami. 
Poriadne vymiesime. Necháme odpočívať 24 
hodín. Ak ho necháme odpočívať v chlade, tak 

aspoň dve hodiny pred pečením dať do tepla, aby 
sa nerozsýpalo. Vygúľame na hrúbku 3 – 4 mm 
a pečieme pri teplote 170 – 180 stupňov šesť až 
desať minút – podľa veľkosti medovníkov. Po 
upečení počkať dve až tri minúty a potrieť 
rozšľahaným celým vajíčkom alebo žĺtkom 
zmiešaným s troškou vody. 
Zdobenie – ak chceme zdobiť, necháme 
medovníky odstáť 24 hodín a až potom zdobíme. 
Na zdobenie použiť najlepšie Wiener puderzucker 
(dá sa kúpiť v Bille) alebo klasický práškový cukor, 
ktorý si dvakrát preosejeme. Do bielka postupne 
pridávame práškový cukor a miešame lyžičkou, 
kým to nemá konzistenciu približne pudingu. 
Prestaneme dávať cukor a miešame ďalej asi 10 – 
15 minút. Keď sa poleva domieša a lyžičkou sa 
vytiahne hore, tak ten „cencúľ“ nesmie padnúť. 
Vtedy je poleva hotová. 

 

NOVÉ KNIHY - pokračovanie
Pre dievčatá ponúkame: 
Anna Ludwig – Kasting naj kapely 
Lissa Harisonová – Monster High 2 – Príšera od 
susedov a Monster High 3 – Stredná strašidelná 
Zuzka Šulajová – Džínsový denník a Džínsový 
denník 2.; Oteckovia – seriál TV Markíza 
V čarovných vymyslených svetoch sa ocitnete 
s knihami: 
J.K. Rowlingová – Harry Potter – všetkých sedem 
dielov - Kameň Mudrcov, Tajomná komnata, 
Väzeň z Azkabanu, Ohnivá čaša, Fénixov rád, 
Polovičný princ, Dary smrti;  

J. R. R. Tolkien – Pán Prsteňov 
John Stephens – Smaragdový atlas. 
A pre dospelých trocha romantiky, trocha napätia: 
Jackie Collinsová – Hollywoodské prvé milovanie 
Danielle Steel – Debutantky, Správa z Namu  
Jana Šimulčíková – Jed nášho milovania, Druhý 
muž;  
Jozef Karika – Trhlina; Mário Puzzo – Kmotr  
Dan Brown – Anjeli a démoni, Inferno  
William Styron – Sophiina voľba 
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