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Informačný dvojmesačník
obce Chynorany

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

V dnešnej dobe máme v kalendári veľa svetových
alebo medzinárodných dní. Tieto dni sú venované
zdraviu, kultúre, rodine, prírode… Je ich tak veľa,
že si ich všetky ani nepamätáme. Kto by ale nevedel, čo oslavujeme 1. júna? Samozrejme, každý,
aj malé dieťa vie, že je to MDD - Medzinárodný
deň detí. V tento deň sa všetci dospeláci snažia
deťom ich sviatok čo najviac spríjemniť rôznymi
aktivitami. Obec Chynorany, tak ako každý rok,
4. júna pripravila Deň detí na športovom ihrisku
v Chynoranoch. Pripravené boli zábavné stanovištia z rôznych spoločenských organizácií. Deti

si mohli vyskúšať svoju presnú mušku streľbou
zo vzduchovky, beh cez prekážky u športovcov,
u hasičov vyskúšanie CTIF zásahu a pomenovanie
hasičskej techniky, klauni Domino a Chipso veselo
zabávali a taktiež pridali deťom dôležitú úlohu
- pomenovanie zvieratiek, ktoré priniesli chovatelia. Novinkou a veľkou záľubou sa u detí stali
nafukovacie bodyzorby, kde si užili kopec zábavy.
Každé dieťa nakoniec odišlo so sladkou odmenou,
za ktorú zaplatilo svojím úsmevom. Nakoniec aj
napriek nie veľmi priaznivému počasiu preletelo
ponad hlavami lietadlo so sladkým nákladom. To

bolo radosti, keď namiesto kvapiek dažďa padali
cukríky, ktoré s veľkou radosťou hľadali. Po ukončení akcie si každé dieťa veselo stálo pri ohníku,
kde si opekali špekáčiky a spomínali na skvelé
zážitky. Týmto chcem poďakovať všetkým tým,
ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Veľmi
nás potešila bohatá účasť, hoci počasie nebolo
priaznivé.
Deťúrence, opäť zase o rok…
Miroslava Magdolenová
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VY SA PÝTATE, STAROSTKA ODPOVEDÁ
Je čas platenia daní a poplatkov za komunálny odpad. Obec vyrubuje poplatky
za komunálny odpad i za obyvateľov, ktorí
v obci už nebývajú. Kedy si urobíte poriadok v evidencii?
Obec má v evidencii obyvateľov poriadok,
pretože ak sa náš občan prihlási na trvalý pobyt
v inej obci alebo v meste, príslušná obec alebo
mesto to nahlási. Problém je hlavne u tých občanov, ktorí sa väčšinou
presťahujú do podnájmu, kde nemajú možnosť prihlásiť sa na trvalý,
prípadne prechodný pobyt, a pretože obci to neohlásia, obec posiela
poplatky za komunálny odpad na všetkých obyvateľov domácností,
ktorých máme v evidencii. Žiadame všetkých občanov, ktorí zmenia
bydlisko v rámci SR mimo matričných úradov, prípadne odchádzajú na
dlhodobý pobyt v zahraničí, aby takúto zmenu písomne ohlásili obci
najneskôr do decembra predchádzajúceho roku, aby im nebol zasielaný poplatok za komunálny odpad.

povední pracovníci Dopravného inšpektorátu Prievidza
aj za účasti obyvateľov ulice Školská, ktorí sa sťažovali na
poškodzovanie verejnej zelene, usúdili, že najlepším riešením bude
zmena na jednosmernú ulicu Školská a Cintorínska s tým, že obec
zabezpečí projekt, ktorý bude následne prerokovaný na Dopravnom
inšpektoráte Prievidza, a potom bude vydané rozhodnutie o zmene
z obojsmerných ulíc na jednosmerné. Najväčším problémom je autobus, ktorý priváža a odváža deti do a zo školy z okolitých obcí, a aj
osobné autá, ktorými rodičia privážajú svoje deti do školy, zastavujú
na zelenom páse, pod ktorým sú vodovodné potrubia. Verím, že do
začiatku nového školského roku 2016/2017 budú problémy vyriešené
k spokojnosti obyvateľov ulice Školská, ale i rodičov detí.
Prečo ešte nevykonáva terénnu sociálnu prácu nový pracovník?
Na žiadosť Implementačnej agentúry pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVaR SR) bol termín na výberové konanie
terénneho sociálneho pracovníka posunutý na 13. 5. 2016. Z celkového počtu prihlásených účastníkov 5 sa výberového konania zúčastnila
1 uchádzačka, ktorá ako jediná splnila kvalifikačný predpoklad vzdelania. Následne po výberovom konaní boli na IA MPSVaR SR zaslané
všetky materiály z výberového konania a čakáme na vyjadrenie IA
MPSVaR SR, či môžeme s uchádzačkou uzatvoriť pracovnú zmluvu.
Predpokladáme, že nová terénna sociálna pracovníčka nastúpi od
1. 7. 2016. Obec sa prihlásila a bola úspešná v Národnom projekte
Terénnej sociálnej práce v obciach I, ktorá sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Bývam v obci Chynorany bez prechodného pobytu, trvalé bydlisko mám v meste, kde platím poplatok za komunálny odpad.
Nie je jedno, kde platím za komunálny odpad?
Každý občan by mal platiť poplatok za komunálny odpad tam, kde
odpad tvorí. Je síce pekné, že zaplatí v meste, kde má trvalý pobyt, ale
tam, kde tvorí odpad, neplatí. Podľa Všeobecno-záväzného nariadenia
(VZN) č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Chynorany platného od 1. 7. 2016
každý občan, ktorý tvorí odpad na území obce Chynorany, je povinný
sa prihlásiť sa na Obecnom úrade Chynorany najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti a zaplatiť poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady obci Chynorany. Obec týmto VZN
reaguje na zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení My, rodičia malých detí, sme radi, že sa začalo s výstavbou
detského ihriska na Orieškeje roli. Kedy obec predpokladá
niektorých zákonov, ktorý je platný od 1. 7. 2016.
ukončenie výstavby detského ihriska, otvorenie detského
Na verejnom zhromaždení občanov Chynorian dňa 27. 4. 2016 ihriska a aké budú podmienky vstupu na detské ihrisko?
boli prezentované tri návrhy na výstavbu ďalších nájomných Po schválení Zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu obce Chybytov. Môžu sa už záujemcovia o nové nájomné byty prihlásiť? norany, kde boli vznesené pripomienky k výstavbe detského ihriska,
Už evidujeme žiadosti na nové nájomné byty, ktoré sa budú podľa sa obec začala zaoberať podmienkami na výstavbu. Predpokladáme,
schválených zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Chynora- že do polovice mesiaca júl 2016 bude detské ihrisko otvorené. Detské
ny, ale i Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chynora- ihrisko bude oplotené, uzamykateľné a denne bude v letnom období
ny na roky 2016 – 2024 stavať. Žiadosti si môžu záujemcovia stiahnuť otvorené od 8.00 hod. do 20.00 hod. V zimnom období bude otvorez webovej stránky obce Chynorany, alebo si môžu prísť do podateľne né od 9.00 hod. do 16.00 hod. Vstup detí na detské ihrisko bude iba
osobne zobrať tlačivá, ktoré vyplnia a odovzdajú v podateľni aj s prí- v sprievode rodičov, starých rodičov alebo dospelej osoby nad 18
rokov. Z dôvodu bezpečnosti, ale i ochrany majetku obce bude tento
lohami.
priestor monitorovaný.
Na zhromaždení občanov koncom apríla 2016 bola prerokovaný i možný variant jednosmerných ulíc Cintorínska, Školská, Sú ešte voľné stavebné pozemky na Pažitiach?
Posledný stavebný pozemok na IBV Pažite bol odpredaný na zasadBernolákova. Zaoberá sa obec touto otázkou aj ďalej?
Po prerokovaní na verejnom zhromaždení občanov sa obec obrátila na nutí obecného zastupiteľstva 15. 6. 2016. Na niektorých stavebných
Dopravný inšpektorát Prievidza, kde sme požiadali o konkrétnu náv- pozemkoch, ktoré už boli odpredané, sa ešte nestavajú rodinné domy,
števu zodpovedných pracovníkov. Po obhliadke priamo na mieste zod- ale je iba otázkou času konkrétnych vlastníkov stavebných pozemkov.
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NÁVŠTEVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ŠTRASBURGU

Na pozvanie poslankyne Európskeho parlamentu
(EP) Janky Žitňanskej zo skupiny európskych
konzervatívcov a reformistov, ktorá prevzala
záštitu nad súťažou Líderka roku 2015 organizovaným Vidieckym parlamentom na Slovensku, sa
štyri víťazky súťaže Líderka roka 2015 v štyroch
rôznych kategóriách spolu s predsedníčkou
Vidieckého parlamentu na Slovensku Ing. Máriou
Behanovskou stretli v dňoch 9. 5. – 12. 5. 2016
v Štrasburgu počas rokovania EP.
Všetci vieme, že Slovensko je členom Európskej
únie (EÚ), a tak si pripomeňme, kedy a prečo
vznikla, aké sú naše práva a koľko poslancov nás

v EP zastupuje. EÚÚ je hospodárske a politické
partnerstvo 28 členských štátov. Založili ju po
druhej svetovej vojne s cieľom posilniť hospodársku spoluprácu. Vychádzalo sa z myšlienky,
že krajiny, ktoré spolu obchodujú, sa od seba
stávajú hospodársky závislými a tým sa zvyšuje
pravdepodobnosť, že sa vyhnú vzájomnému konfliktu. EÚ je založená na zásadách právneho štátu,
teda všetka jej činnosť vychádza zo zmlúv, ktoré
schválili všetky členské štáty. EÚ sa zameriava na
to, aby jej inštitúcie boli transparentné a demokratické. EP je mnohonárodným parlamentným
zhromaždením, ktoré je volené priamo občanmi.

Pri voľbách do EP býva účasť voličov na Slovensku
najnižšia. V EP Slovensko zastupuje celkom 13
poslancov. Vyše pol miliardy občanov z 28 členských štátov zastupuje celkom 751 poslancov EP.
Európski občania sa na politickom dianí môžu
zúčastňovať viacerými spôsobmi. Môžu napríklad
voliť vo voľbách, kontaktovať svojho poslanca EP,
obrátiť sa s petíciou na EP alebo začať iniciatívu
občanov vyzývajúcu Európsku komisiu na vypracovanie legislatívneho návrhu a pod.
Mária Lachkovičová

UZNESENIA Z 16. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHYNORANOCH KONANÉHO DŇA 15. 6. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:

Uznesenie č. 204/2016
1) berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z 15. plánovaného
zasadnutia OcZ.

Uznesenie č. 201/2016
1) schvaľuje program 15. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch na deň 15. 06. 2016 vrátane dodatku programu č. 1. Uznesenie č. 205/2016
1) prerokovalo návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Uznesenie č. 202/2016
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chynorany,
1) berie na vedomie oznámenie Ľudovíta Košíka o vzdaní sa mandátu 2) schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s koposlanca obecného zastupiteľstva Chynorany.
munálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Chynorany.
Uznesenie č. 203/2016
1) volí mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Rastislav Bezák- predseda
Uznesenie č. 206/2016
Juraj Polakovič – člen
1) prerokovalo návrh VZN č. 3/2016 obce Chynorany, ktorým sa ruší VZN
Mgr. Peter Božik- člen
č. 1/1996 o kontrole,
2) schvaľuje určenie návrhovej komisie v zložení:
2) schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 obce Chynorany,
Mária Kolláriková – predseda,
ktorým sa ruší VZN č. 1/1996 o kontrole.
Zuzana Špániková – člen
MUDr. Alexandra Szabová - člen
Uznesenie č. 207/2016
overovateľov zápisnice:
Juraj Polakovič, Bruno Oravec
1) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Chyzapisovateľku:
Ing. Mgr. Viera Tomková
norany k záverečnému účtu za rok 2015,
3) konštatuje, že: Ing. Tomáš Krošlák zložil zákonom predpísaný sľub 2) schvaľuje:
poslanca obecného zastupiteľstva v Chynoranoch.
- záverečný účet obce Chynorany a celoročné hospodárenie za rok 2015
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bez výhrad.
- prerozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 65 051,27 €.
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VOS Mareka Hlaváča, Vajanského 819/37, 956 33 Chynorany, a schválila
prenájom nebytového priestoru na kancelárske účely na Obvodnom
zdravotnom stredisku, Moyzesova ul., Chynorany, parcela reg. C KN 598,
Lv 1202, výmera podlahovej plochy 36,42 m² za cenu 16,38 €/m²/ rok.

Uznesenie č. 208/2016
1) berie na vedomie Správu o vykonanej kontrolnej činnosti hlavného Uznesenie č. 214/2016
1) schvaľuje podľa § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obce Chynorany.
obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou prítomných poslancov
Uznesenie č. 209/2016
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chynorany a to novovytvo1) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
reného pozemku parcela reg. CKN č. 1218/1, druh pozemku záhrada
2016.
o výmere 20 m², oddeleného geometrickým plánom č. 6164 /2016
2) poveruje hlavného kontrolóra obce Chynorany vykonávaním kontrolnej
vyhotoviteľa Bc. Alexandry Sabovej zo dňa 25. 2. 2016 od pozemku parčinnosti na II. polrok 2016.
cela reg. E KN parcelné číslo 42/101, druh pozemku vodné plochy, k.ú.
Chynorany, zapísaného na LV č. 3112 do osobného vlastníctva Alberta
Uznesenie č. 210/2016
Ráca, bytom Stará cesta 511, 956 33 Chynorany v podiele ½ a Daniely
1) berie na vedomie Uznesenie OS Trenčín č. 40 Exre/234/2015 o výmaze
Gaššovej, bytom Stará cesta 511, 956 33 Chynorany v podiele ½ za kúpprávnickej osoby Obecný úrad Chynorany so sídlom Chynorany.
nu cenu 5,20 €/ m² ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
sa jedná o malú výmeru pozemku, prístupný je len zo zadnej časti, pre
Uznesenie č. 211/2016
obec je nevyužiteľný a cez uvedený pozemok vedie vodovodné potrubie
1) schvaľuje:
žiadateľov, ktoré je napojené na vodovodnú šachtu umiestnenú na
- výstavbu bytového domu so 16 nájomnými bytmi podľa vysúťažesusednom pozemku.
nej projektovej dokumentácie,
- dočasný prenájom stavebného pozemku obce budúcemu vysú- Uznesenie č. 215/2016
ťaženému investorovi a to parcely reg. C KN č. 1/15, 5, 6, 1/6,druh 1) prerokovalo návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
pôdy zastavané plochy a nádvoria, výmera 2824 m², parcela reg.
obce Chynorany a to parcely C KN 1825/31, druh pôdy zastavané plochy
CKN č. parc. č. 4, druh pôdy záhrady, výmera 133 m², za účelom
a nádvoria o výmere 1100 m², k.ú. Chynorany,
výstavby nájomných bytov, ktoré obec Chynorany následne od in- 2) schvaľuje priamy odpredaj pozemku 3/5 väčšinou prítomných poslanvestora odkúpi. Nájomná zmluva na pozemky určená na výstavbu
cov na IBV Pažite, parcely reg. C KN č. 1825/31, druh pôdy zastavané
nájomných bytov bude uzatvorená na dobu do odkúpenia bytov do
plochy a nádvoria o výmere 1100 m², k.ú. Chynorany, evidovanej na
vlastníctva obce,
LV č. 1202 Petrovi Tomkovi, Fándlyho 498/28, 956 18 Bošany, za kúpnu
- spôsob financovania nájomných bytov - nenávratná dotácia MDRR
cenu 18,26 € /m² podľa § 9a odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
SR vo výške 35 % oprávnených nákladov a úver zo ŠFRB vo výške
o majetku obcí v znení neskorších prepisov. Náklady spojené s prevo65 % oprávnených nákladov na kúpu nájomných bytov,
dom nehnuteľnosti znáša kupujúci.
2) súhlasí:
- so zapracovaním splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce Chynora- Uznesenie č. 216/2016
ny počas celého trvania zmluvného vzťahu, pričom každý nájomník 1) prerokovalo žiadosť Martina Hunku, bytom Pod Kostolom 482, 956 33
bude platiť nájomné na účet obce a obec vykoná úhradu do ŠFRB za
Chynorany, o odkúpenie nehnuteľnosti – rodinného domu súp. č. 482
všetkých nájomníkov,
a pozemku pod stavbou, druh pozemku zastavané plochy, k.ú. Chynora- so zapracovaním 3 mesačných splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu
ny,
obce Chynorany na rok 2017.
2) odporúča, aby sa dal vypracovať geometrický plán, ktorým sa odčlení
z parcely reg. C KN č. 1299/5, zastavané plochy, výmera 460 m², LV
Uznesenie č. 212/2019
3112, k.ú. Chynorany časť pozemku pod rodinným domom súp. č. 482.
1) súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy uzatvorenej obcou Chynorany
Žiadosť Martina Hunku o odpredaj nehnuteľnosti bude predmetom
s Mgr. Danou Chudobovou, SNP 525/88 956 11 Ludanice, na nebytové
rokovania na nasledujúcom zasadnutí OcZ.
priestory Obvodného zdravotného strediska na ul. Moyzesovej Chynorany súpisné číslo 484, LV 1202, 1. poschodie o výmere 15 m².
Uznesenie 217/2016
1) schvaľuje zmenu rozpočtu obce Chynorany č. 3 vykonanú rozpočtovým
Uznesenie č. 213/2016
opatrením podľa § 14 odst. 2 písm b) zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétObecné zastupiteľstvo v Chynoranoch v nadväznosti na svoje uznesenie
ne povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
č. 194/2016 zo dňa 30. 3. 2016
1) berie na vedomie
Uznesenie č. 218/2016
- záverečné vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo 1) prerokovalo žiadosť Rady školy pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany, 956 33
strany vyhlasovateľa,
Chynorany, o poskytnutie finančných prostriedkov na oplotenie areálu
- odporúčanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení
školy od ulice Farská,
zápisnice zo dňa 4. 5. 2016 o vyhodnotení VOS, ktorá odporučila 2) berie na vedomie žiadosť Rady školy o poskytnutie finančných pronávrh schváliť,
striedkov na oplotenie školského areálu. Uznesením č. 154/2015 bol
schválený rozpočet obce Chynorany na rok 2016, v ktorom v časti ka2) konštatuje, že komisia vyhodnotila a prijala súťažný návrh účastníka
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pitálové výdavky bolo vyčlenených 4400 € pre ZŠ VB a MŠ na oplotenie
areálu školy.
Uznesenie č. 219/2016
1) prerokovalo žiadosti o odkúpenie a vyplatenie parciel pod ihriskom: $ 1
- Eugénie Chrenkovej, bytom M.R. Štefánika,913/33 Chynorany,
- Márie Bezákovej, bytom Veľká Okružná 1105/79, 958 01 Partizánske,
- Ing. Márie Miškivovej, Pieskovcová 29, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
- Eleny Magdolenovej, Hviezdoslavova 640/66, 956 33 Chynorany,
2) súhlasí, aby obec Chynorany vysporiadala parcely na ihrisku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 37453254-26/2011, ktorým boli
určené výmery jednotlivých vlastníkov za sumu stanovenú znaleckým
posudkom číslo 105/2011 v sume 1,237 €/ m².
Uznesenie č. 220/2016
1) prerokovalo žiadosť Lýdie Turčekovej, bytom Lúčna 210, 956 33 Chynorany, o poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 300 € zo zdravotných dôvodov,
2) odporúča prerokovať žiadosť Lýdie Turčekovej o poskytnutie finančnej
výpomoci v sociálnej komisii.
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parc. reg. C KN č. 1/1 zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam podľa § 9a, odst. 9 zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre:
1) Annu Nedasovú ml. Cintorínska 41/7, Chynorany - 60,10 m²,
2) Máriu Štvrteckú, Cintorínska 41/7, 956 33 Chynorany - 24,64 m²,
3) Petra Janouška, Školská 190/5,956 33 Chynorany - 90 m²,
4) Annu Nedasovú st., Cintorínska 41/7, 956 33 Chynorany –
103,40 m²,
5) Veroniku Ungerovú, Stará cesta 582/5, 956 33 Chynorany –
95,40 m²,
6) Evu Majbovú, Cintorínska 41/7,956 33 Chynorany - 62,20 m²,
7) Emíliu Danákovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 82,30 m²,
8) Vojtecha Šmidáka, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 51 m²,
9) Máriu Szabovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany - 54,90 m²,
10) Ľudmilu Fábikovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany - 54 m²,
11) Margitu Bezákovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 121 m²,
12) Mareka Gajdoša, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 43 m²,
13) Gabrielu Bohušovú, Cintorínska 41/7, 956 33 Chynorany - 52 m²,
14) Pavla Nedasa, Školská 192/1, 956 33 Chynorany - 63 m²,
15) Máriu Piršelovú, Školská 192/1, 956 33 Chynorany – 176,90 m²,
16) Julianu Dulíkovú, Oravská 10,Nitra 949 01 - 47,5 m²,
17) Renátu Hunkovú, Školská 192/1, 956 33 Chynorany – 60 m²,
b) za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m² na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Uznesenie č. 221/2016
1) prerokovalo žiadosť Mareka Olejku, Romana Beniaka, Zlatice Ďurišovej
o zákaze predaja kvetov, ovocia, zeleniny, medu a výrobkov z medu Uznesenie č. 223/2016
cudzím predajcom,
1) prerokovalo žiadosť Miroslava Flekáča, bytom Priehrada 253/6, 956 33
2) nesúhlasí so zákazom predaja výrobkov na trhových miestach, ktoré sú
Chynorany, o odkúpenie parcely č. 1278 na ul. Priehrada, LV 1202, druh
určené Všeobecným záväzným nariadením č. 4/2014 o podmienkach
pôdy zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m², k.ú. Chynorany,
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 2) schvaľuje podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obce Chynorany.
obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Chynorany a to parcely č. 1278, zastavané plochy
Uznesenie č. 222/2016
a nádvoria, vo výmere 549 m² LV č. 1202 k.ú. Chynorany do výlučného
1) prerokovalo žiadosti o nájom pozemkov parcela reg. C KN č. 1/1 zastavavlastníctva Miroslava Flekáča, Priehrada 253/6, 956 33 Chynorany, za
né plochy, na záhradkárske účely pre:
kúpnu cenu vo výške 5,20 €/ m², ako prípad hodný osobitného zreteľa
1) Annu Nedasovú ml. Cintorínska 41/7, Chynorany - 60,10 m²,
z dôvodu, že parcela priamo susedí s nehnuteľnosťou žiadateľa, pre
2) Máriu Štvrteckú, Cintorínska 41/7, 956 33 Chynorany - 24,64 m,
obec nie je využiteľná z dôvodu, že sa tu nachádzajú inžinierske siete
3) Petra Janouška, Školská 190/5,956 33 Chynorany - 90 m,
a túto parcelu možno využívať iba na záhradkárske účely.
4) Annu Nedasovú st., Cintorínska 41/7, 956 33 Chynorany –
103,40 m²,
Uznesenie č. 224/2016
5) Veroniku Ungerovú, Stará cesta 582/5, 956 33 Chynorany – 1) prerokovalo žiadosť Róberta Kotlára, bytom Stará cesta 512/6, 956 33
95,40 m²,
Chynorany, o odpredaj obecného pozemku vo výmere 20 m², parcela
6) Evu Majbovú, Cintorínska 41/7,956 33 Chynorany - 62,20 m²,
1218/1, druh pozemku záhrady, evidované na LV č. 1202 do svojho
7) Emíliu Danákovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 82,30 m²,
výlučného vlastníctva,
8) Vojtecha Šmidáka, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 51 m²,
2) neschvaľuje odpredaj parcely reg. C KN č. 1218/1, záhrada o výmere
9) Máriu Szabovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany - 54,90 m²,
20 m² Róbertovi Kotlárovi.
10) Ľudmilu Fábikovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany - 54 m²,
11) Margitu Bezákovú, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 121 m²,
Uznesenie č. 225/2016
12) Mareka Gajdoša, Školská 190/5, 956 33 Chynorany – 43 m²,
1) berie na vedomie Správu riaditeľky školy o výsledkoch monitoru za rok
13) Gabrielu Bohušovú, Cintorínska 41/7, 956 33 Chynorany - 52 m²,
2016.
14) Pavla Nedasa, Školská 192/1, 956 33 Chynorany - 63 m²,
Bc. Mária Lachkovičová
15) Máriu Piršelovú, Školská 192/1, 956 33 Chynorany – 176,90 m²,
starostka obce
16) Dulíkovú Julianu, Oravská 10,Nitra 949 01 - 47,5 m²,
17) Renátu Hunkovu, Školská 192/1, 956 33 Chynorany – 60 m²,
2) schvaľuje:
a) zámer obce Chynorany prenechať do nájmu dočasne časť prebytočného majetku obce – nehnuteľnosti - pozemky v k.ú. Chynorany
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PRIESTOR PRE POSLANCOV
Čo podnietilo Vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca do obecného zastupiteľstva?
Moje rozhodnutie kandidovať vychádzalo hlavne z toho, že som sa už dlhšiu dobu nestotožňoval s názormi určitých bývalých poslancov minulého
volebného obdobia, ktorí sa nerozhodovali podporiť jednotlivé návrhy
podľa toho, či sú pre obec prospešné, ale podľa toho, z ktorého „politického
zoskupenia“ bol návrh podaný. Zároveň si ale myslím, že v tomto novom
volebnom období sa táto situácia výrazne zlepšila a už aj niektorí poslanci
pochopili, že nemôžu byť zo zásady proti každému návrhu prospešnému pre
obec len preto, že pani starostka, ktorá daný návrh predkladá, je iného „politického“ názoru. Myslím si, že v obci nie je priestor na hranie sa na nejaké
politikárčenie a na „veľkú politiku“. Práve z tohto dôvodu som aj kandidoval
ako nezávislý poslanec. Všetci poslanci spolu s pani starostkou obce sa musia
snažiť spolu a jednotne hľadať priestor na zveľaďovanie obce a k dosiahnutiu čo najväčšej spokojnosti občanov.

S akými cieľmi vstupujete do tohto volebného obdobia?
Mojím hlavným cieľom je podporovať všetky
pre obec prospešné návrhy, ale taktiež sa aj
aktívne podieľať novými návrhmi na zvyšovaní
úrovne obce. Ďalším mojím hlavným cieľom je
dopomôcť k zlepšovaniu vzťahov medzi niektorými organizáciami v obci a obecným úradom, lebo si myslím, že je to len
o zlepšení komunikácie, prejavení vzájomnej úcty a hľadaní kompromisov.
Myslím si, že naša obec sa rozvíja správnym smerom. Všetky organizácie
a spolky, ktoré tu pôsobia, napomáhajú tiež ku skvalitňovaniu života v obci,
kde si každý občan môže nájsť svoje miesto, hlavne aj mladí ľudia. Aj z tohto
dôvodu potrebujú čo najväčšiu podporu v rámci možností od nás poslancov
a pani starostky, aby sa v našej dedine aj reálne žilo a nie len prežívalo.
Ing. Tomáš Krošlák

UVÍTANIE DO ŽIVOTA

ÚSPECH NÁŠHO OBYVATEĽA

Každý človek sa z času na čas ocitne vo chvíli,
keď si kladie rôzne otázky o zmysle života…
V takých chvíľach sa vynorí aj predstava dieťaťa – ako stelesnenia krásy, čistoty, radosti
a lásky, ako aj pokračovateľa nášho života.
Dňa 21. mája 2016 individuálne privítala starostka obce Mária Lachkovičová a matrikárka
Erika Marková v obradnej sieni v Chynoranoch
na slávnosti Uvítania detí do života Miu Černú
a jej rodičov.
V úvode vystúpil s milým programom p. Olšanský. Starostka obce popriala malej Mii a jej
rodičom všetko len to najlepšie, veľa zdravia,
pohody, radosti a lásky v kruhu svojej rodiny
a blízkych. Rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy obce a prevzali si darčeky, aby si na túto milú
slávnosť uchovali pekné spomienky.
Hovorí sa: „Vždy, keď sa narodí človek, vzniká
na oblohe nová hviezda.“ Preto želáme, aby tá
hviezdička, pod ktorou sa Mia narodila, bola
naozaj šťastná.

Je pekné, keď môžu byť rodičia hrdí na svojho syna,
starí rodičia na vnuka a tešiť sa z jeho úspechov.
Aj ja sa teším z úspechov svojho vnuka Romanka
Pechu, ktorý dosiahol krásny športový výsledok na
majstrovstvách sveta v Dánsku, kde sa 22. 4. 2016
v športovej disciplíne tlak na lavičke v kategórii
do 23 rokov a váhe 74 kg umiestnil na 3. mieste za
reprezentantom Ruska a Japonska.
Zdvihol činku s váhou 210 kg. Usmieval sa, keď stál
na stupni víťazov, lebo jeho priatelia kričali: „Chynorany!“ Je príkladom pre ostatných mladých ľudí,
že aj mládež z malej obce môže svojou vytrvalosťou
a disciplínou dosiahnuť pekné športové výsledky. Aj
on začínal skromne, keď počas štúdia na SPŠ v Bánovciach n/Bebr. začal navštevovať fitnes centrum. Tam si jeho výkony všimli tréneri. Postupne vyhrával majstrovstvá Slovenska dorastencov. V roku 2013 vo váhe 66 kg (zdvihol 115 kg), v roku 2014
zdvihol 160 kg. V roku 2015 už ako junior zdvihol 185,5 kg a zopakoval si prvé miesto. V roku 2016
to už bolo 197,5 kg a opäť prvé miesto. V cvičení pokračuje aj počas štúdia na vysokej škole v Žiline.
Teším sa z úspechov svojho vnuka, ale aj z úspechov iných mladých ľudí, ktorí svoj čas trávia športom
alebo inou vhodnou činnosťou.

Miroslava Magdolenová

G. B.
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8. MÁJ – DEŇ MATIEK
„Zeleňou ožili lúky, polia, háj,
vlády sa ujal rozkvitnutý máj.
Nuž, vitaj, kráľovič jari,
milujú ťa mladí, milujú ťa starí.“
Týmito veršíkmi otvorila slávnostné posedenie členov a členiek Jednoty dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek pani Mária Bezáková. Zároveň privítala
aj správcu farnosti – pána dekana, rehoľné sestričky, predsedu kultúrnej
komisie pri OÚ v Chynoranoch – pána Braňa Oravca a všetkých 93 zúčastnených členov a členiek Jednoty dôchodcov.
Naše milé slávnostné posedenie prišli pozdraviť pani učiteľky z MŠ so svojimi detičkami, ktoré pre nás uvili kytičku piesní a veršíkov o matke. Adelka
Beniaková, Danka Chrenková a pani Mária Kovalíková nám zarecitovali
básničky o matke z tvorby pani Kovalíkovej. Všetkých nás prekvapil Borisko
Bezák, ktorý zahral na husličkách 3 veselé piesne a jeho sestrička Kristínka
ho doprevádzala spevom. Zožali veľký potlesk. Ing. Anton Magdolen,
predseda klubu JDS, vo svojom príhovore poprial matkám, starým mamám,
babičkám, aby ich celým životom sprevádzala láska, úcta detí, vnukov
a celej spoločnosti. Aby pokojne tĺkli ich srdcia v dobrom zdraví s Božím požehnaním a ochranou Matky Božej dlhé roky. Predseda kultúrnej komisie,
pán Braňo Oravec, nám poprial dobré zdravie a poďakoval za spoluprácu
a činnosť v obci. V závere programu predseda klubu JDS pán Anton Magdolen zablahoželal pani Terézii Podmanickej a pánovi Stanislavovi Bezákovi
k 80–ročnému jubileu. Veršovaným prípitkom Mirka Kováčika začala druhá
časť slávnosti, a to bolo pohostenie, ktoré pre nás pripravili naše pani kuchárky. Aby všetko bolo tak, ako má byť, predseda vylúdil ľúbezné tóny na
harmonike a spevácka skupina Hučavan sa dala do spevu. Všetci seniori sa
ihneď pridali. Domov sme sa rozchádzali vo večerných hodinách s pocitom
šťastia, pokoja, s myšlienkou na deti, vnukov a pravnukov - našu oporu.
M. Bezáková

SENIORI RELAXOVALI V DUDINCIACH
Každý rok prideľuje Ústredie Jednoty dôchodcov
na Slovensku poukazy na liečebno–rekondičné
pobyty seniorov v kúpeľoch na Slovensku so
štátnou dotáciou 50 € krajským organizáciám
JDS. Tie ich ďalej prerozdeľujú podľa počtu členov
jednotlivým okresným organizáciám a tie ďalej
do základných organizácií JDS v obciach.
Pre rok 2016 tak naša ZO JDS v Chynoranoch
dostala osem poukazov podľa počtu členov a to
po dvoch do kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach,

Dudinciach, Nimnici a Bardejove. Na počet členov
v našej ZO JDS je to určite málo, ale rozdeľovací
kľúč – jeden poukaz na dvadsať členov - pridelenie viacerých poukazov neumožňuje. Ak sme
chceli vyhovieť viacerým členom zúčastniť sa
relaxačného pobytu, museli sme hľadať inú možnosť, a to sa nakoniec podarilo.
Na schôdzu výboru priniesla podpredsedníčka
pani Sonja Peťovská inzerát hotela Flóra v Dudinciach, ktorý ponúkal tzv. víkendové trojdňové
pobyty za veľmi výhodnú cenu. Nebolo ďalej
čo riešiť, aj keď z víkendového pobytu bol pobyt
v strede týždňa, ponúknutých 18 miest v hoteli
Flóra sme rýchlo zaplnili. V utorok 7. júna 2016
sa osemnásti seniori vydali osobnými autami
relaxovať do Dudiniec. Boli sme plní očakávania,
čo všetko nás počas pobytu čaká, aké bude
ubytovanie, aké procedúry, aká bude nálada v kolektíve. Výsledok hodnotenia všetkých, ktorí sa
zúčastnili, bol jednoznačne pozitívny. Bolo nám
jednoducho super.
Okrem kvalitného ubytovania, stravy, voľného

vstupu do bazénov, masáží
a možných vychádzok v parku
kúpeľov Dudince v lone prekrásnej
prírody a za pekného teplého počasia
sme si pripravili aj kolektívne pobavenie sa pri
harmonike. V prvý večer sme dodatočne oslávili
okrúhle výročie narodenia nášho člena a bývalého predsedu p. Stanislava Bezáka a druhý večer
pre nás pripravili zábavu zamestnanci hotela
Flóra, keď v rámci večere bola grilovačka v prírode
s hudbou, ktorú v prestávkach zaskakovala naša
hudobná skupina Hučavan. Mali sme úspech.
Spievali s nami aj ostatní hostia, ktorí v tej chvíli
akoby boli naši dlhoroční známi.
Domov sme prišli spokojní, že sa podarila dobrá
vec, hoci v pláne činností našej ZO JDS na rok 2016
nefigurovala, a s odhodlaním podobné akcie
organizovať aj v budúcom období, pretože sme
presvedčení, že naši seniori si relax zaslúžia.
Ing. Anton Magdolen
predseda ZO JDS
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CHYNORIANSKI MATIČIARI V MODRE A NA BRADLE
Miestny odbor Matice slovenskej v utorok 10.
mája 2016 zorganizoval tematický zájazd s cieľom
navštíviť Múzeum a Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra
v Modre a Mohylu Milana Rastislava Štefánika na
Bradle. Plný autobus účastníkov z radov členov
MO, speváckeho zboru Benetky, učiteľov a žiakov
základnej školy sa vydal ráno z Chynorian smerom na západ Slovenska, aby navštívil miesta
spojené s významnými osobnosťami slovenskej
histórie 19. a 20. storočia.
Prvou zastávkou bolo mesto Modra, kde 12.januára 1856 na následky zranenia zomrel hlavný

V Múzeu Ľudovíta Štúra

Na námestí pred sochou Ľudovíta Štúra

predstaviteľ slovenského národného obrodného
hnutia v 19. storočí – Ľudovít Štúr. Jeho život,
ktorý trval iba 40 rokov a tri mesiace, bol však
naplnený mnohými aktivitami a činmi. Učili sme
sa o ňom ako o národnom buditeľovi, učiteľovi,
jazykovedcovi, novinárovi, politikovi a filozofovi.
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre je súčasťou
Slovenského národného múzea a sídli v centre
Modry, v tzv. Emreszovskom dome, ktorý patril
rodine manželky Karola Štúra, a v ktorom Ľudovít
Štúr strávil veľa času výchovou bratových synov
od roku 1851, kedy sa presťahoval do Modry.

Nachádza sa tu hlavná expozícia Ľudovít Štúr
- od štúdia k činom, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra zasadený do konkrétnych
historických súvislostí. Predstavuje Ľ. Štúra aj
z jeho osobnej a ľudskej stránky prostredníctvom
svedectiev jeho súčasníkov i súčasný pohľad vedeckej a odbornej verejnosti. Expozícia obsahuje
unikátne osobné predmety nielen Ľ. Štúra, ale
aj Jozefa Miloslava Hurbana a Jána Kalinčiaka,
spolu s dielami slovenských výtvarných umelcov
a písomným dokumentárnym materiálom.
Pamätná izba Ľ. Štúra pripomína posledné roky
jeho života v Modre a okolnosti jeho tragickej
smrti. Po návšteve múzea sme sa poprechádzali
po historickej časti Modry, po jej námestí, prezreli
sme si viaceré historické, v pôvodnej architektúre
zachované budovy, viacerí zašli i k hrobu Ľudovíta
Štúra na miestnom cintoríne.
Cestou na Bradlo sme sa zastavili v Smoleniciach,
kde sme si prezreli pekne udržiavané nádvorie
i záhrady zámku. Mohyla Milana Rastislava
Štefánika (1880-1919) sa nachádza na vrchu
Bradlo týčiacom sa v nadmorskej výške
543 m medzi mestom Brezová pod Bradlom
a obcou Košariská. Je to miesto dôstojného odpočinku veľkého syna slovenského národa -generála
Štefánika. Jeho telesné pozostatky tu uložili 11.
mája 1919. Veľkolepú mohylu z bieleho spišského
travertínu postavili podľa projektu významného
slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Mohyla
je 96 m dlhá a 70 m široká stavba. Jej dolná
terasa, ktorá má rozmery 93 m x 62 m a dve schodiská, je v nárožiach ukončená vatrovými komorami. Na hornej terase, ktorá má rozmery 45 m
x 32 m a tiež dve schodiská, sú umiestnené štyri
12,5 m vysoké obelisky. Obelisky symbolizujú
štyri obete leteckého nešťastia a zároveň
štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. Po
čelných a bočných schodiskách sa dá kráčať až
k hrobu velikána slovenských dejín. Mohyla je
súčasne symbolom samostatnosti a slobody
nášho národa a pamätník významnej historickej
udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné
národy sveta. Celá mohyla bola reštaurovaná
v rokoch 1988–96, dovtedy to bola chátrajúca
národná kultúrna pamiatka.
Plní pekných zážitkov a dojmov, čo sme v priebehu dňa prežili, nasadli sme na spiatočnú cestu,
ktorou nás sprevádzala harmonika Tonka Magdolena s množstvom slovenských ľudových piesní.
Ešte krátka zastávka na občerstvenie v peknom
prostredí koliby Furman neďaleko Piešťan, ďal-
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Na modranskom cintoríne
šie a stále iné pesničky, ktoré sa nám v pamätiach vynárali až po konečnú
v Chynoranoch. A potom už len poďakovanie vodičovi autobusu Tomášovi
Masarykovi za bezpečnú jazdu, zaželanie si pekného zvyšku dňa, vzájomné
poďakovanie za toleranciu a príjemnú vzájomnú spoločnosť a rozchod do
domovov s nádejou, že niečo rovnako zaujímavé a pekné si v budúcnosti
ešte zopakujeme.
Ing. Jozef Vacval
Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej

Najmladšie účastníčky zájazdu pri hrobke M. R. Štefánika

Na dolnej terase mohyly M. Kováčik podáva informácie o jej histórii

Na schodoch pri vstupe na mohylu
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V CHYNORANOCH SA SÚŤAŽILO
Dňa 20. 5. 2016 sa v Chynoranoch konalo okresné
kolo hasičskej súťaže Plameň 2016. Tejto súťaže sa
zúčastnilo aj mládežnícke družstvo dievčat z našej
obce. V silnej konkurencii súťažiacich sa dievčatá
umiestnili na treťom mieste a tým si obhájili svoje
umiestnenie z predchádzajúceho roku. Súťažilo
sa v útoku CTIF a štafete na 400 m. Vyskúšali si aj
vodný zásah, čo sa im asi aj najviac páčilo.
Našim mladým hasičom blahoželáme, ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu našej obce a prajeme aj naďalej pekné úspechy v tomto športe. Ste príkladom
pre ostatných.
Miroslava Magdolenová

Chynorianske noviny

strana 11

KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEŇ CHYNORANY
Krajský výbor DPO v Trenčíne v spolupráci s DHZ
v Chynoranoch a starostkou obce Bc. Máriou Lachkovičovou sa stali organizátormi krajského kola hry
Plameň.
V sobotu 11. júna 2016 futbalový štadión OŠK
v Chynoranoch patril hasičskej mládeži. Už od
skorých ranných hodín k nám prichádzali kolektívy
mladých hasičov chlapcov a dievčat, ktoré postúpili z okresných kôl do krajského kola hry Plameň.
Domáci hasiči už v piatok vymeriavali dráhy, zabezpečovali technické prostriedky a všetko potrebné
k hladkému priebehu súťaže.
Súťažilo sa v postupových disciplínach - štafetový
beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok
s prekážkami. Každé družstvo malo dva pokusy.
Do výsledného hodnotenia sa počítal lepší čas.
Požiarny útok s vodou bola samostatne hodnotená
disciplína.
Krajského kola hry Plameň v Chynoranoch sa celkovo zúčastnilo 16 desaťčlenných kolektívov, z toho
bolo 9 kolektívov chlapcov a 7 kolektívov dievčat.
V kategórii dievčat sa v postupových disciplínach
umiestnil na 1. mieste DHZ Horný Moštenec (PB),
v kategórii chlapcov DHZ Šišov (BN). Tieto kolektívy
nás budú reprezentovať v celoštátnom kole hry Plameň, ktoré sa bude konať 8. – 9. júla 2016 v Banskej
Štiavnici.
Zvlášť hodnotenou disciplínou bol požiarny útok
s vodou. Tu si najlepšie počínali dievčatá z Kolačína
(IL) a chlapci z Dohňan (PU). Všetci víťazi si odniesli
domov diplomy a víťazné poháre.
Víťazným družstvom celej súťaže s najlepším časom
sa stal kolektív chlapcov zo Šišova, ktorý si odniesol
domov Putovný pohár. Ceny víťazom odovzdal
viceprezident DPO SR Ing. Michal Jurdík a starostka
obce Bc. Mária Lachkovičová.
Za príjemnú atmosféru, chutné pohostenie
a zorganizovanie krajského kola hry Plameň patrí
poďakovanie dobrovoľným hasičom z DHZ Chynorany a starostke obce, ktorá záverom poďakovala
všetkým súťažiacim, rozhodcom i organizátorom za
pekne pripravenú akciu a zaželala im šťastný návrat
domov.
Alena Vániková
riad. Okresného výboru DPO Trenčín
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ

Valné zhromaždenie chynorianskych matičiarov
sa uskutočnilo v nedeľu 22. 5. 2016 netradične
v priestoroch Pamätnej izby Valentína Beniaka.
V tomto peknom, kultúrnom prostredí sa zišli
chynorianski matičiari, aby zhodnotili svoju
činnosť za predchádzajúce obdobie, spresnili
a schválili si náplň svojej činnosti na obdobie roku
2016.
Valné zhromaždenie pozostávalo z dvoch častí.
Prvou bol kultúrny program zostavený z piesní
v podaní speváckeho zboru Benetky a prednesov
básní v podaní úspešných chynorianskych recitátorov z minuloročného celoslovenského festivalu
Beniakove Chynorany - Mariána Gajdoša a Márie
Kovalíkovej.
Program druhej, pracovnej časti zhromaždenia
je záväzne stanovený internými matičnými predpismi a zahŕňa prednesenie Správy o činnosti za
rok 2015, Správy dozorného výboru o kontrole
činnosti MO za predchádzajúce obdobie, kontrole
plnenia uznesenia minuloročného valného zhromaždenia a kontrole finančného hospodárenia
MO MS za rok 2015, návrhu Plánu činnosti na rok
2016 a diskusiu k týmto predloženým materiálom.
Výsledkom zhromaždenia je schválené uznesenie, v ktorom je vyjadrené stanovisko väčšiny
prítomných členov k činnosti MO v predchádzajú-

com období i k úlohám, ktoré čakajú MO v nastávajúcom období.
Činnosť MO v roku 2015 bola zameraná predovšetkým na:
• prípravu a realizáciu podujatí zameraných na
spomienku na Ľudovíta Štúra, jednu z najvýznamnejších postáv slovenskej histórie,
ktorého život a dielo sme si priblížili kultúrnym
programom na valnom zhromaždení miestneho odboru, samostatným spomienkovým
večerom a výstavou diel z jeho literárnej a redaktorskej činnosti,
• organizáciu XXII. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, podujatia,
ktorým je naša obec zapísaná v kalendári
významných matičných podujatí a ktoré patrí
k najvýznamnejším festivalom v oblasti recitačných súťaží na Slovensku,
• zabezpečenie konferencie pod názvom Valentín Beniak a jeho rodisko Chynorany a ďalších
sprievodných akcií v rámci Dňa obce Chynorany
z podnetu Mgr. Ivanky Beniakovej, v spolupráci
s Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultúr
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod
vedením prof. PhDr. Tibora Žilku, DrSc,
• plnenie funkcie správcu Etnografického múzea
a Pamätnej izby Valentína Beniaka a s tým
spojených povinností,

• udržiavanie a zveľaďovanie priestorov zverených do správy MO MS, pokračovanie v kompletizácii súpisu knižného fondu a doplňovaní
exponátov v Pamätnej izbe Valentína Beniaka,
• zapojenie sa našich členov, recitátorov - účastníkov do recitačných súťaží a festivalov, Marián
Gajdoš sa stal víťazom kategórie dospelých
na vlaňajšom festivale Beniakove Chynorany,
Mária Kovalíková v tej istej kategórii obsadila
tretie miesto. Ich aktivitu i úspešnú propagáciu
poézie ocenilo i RKC v Prievidzi vyznamenaním
a čestnými uznaniami za prínos k rozvoju
kultúry Hornej Nitry za rok 2015. S potešením
môžeme konštatovať, že bol akceptovaný i návrh na rovnaké ocenenie nášmu kolektívnemu
členovi - speváckemu zboru Benetky.
Schválený Plán činnosti na rok 2016 je v súlade
s Plánom práce MO MS v Chynoranoch, prijatým
a schváleným na funkčne obdobie výboru MO
rokov 2012 až 2016.
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej sa
i touto cestou chce poďakovať svojim členom
i hosťom, ktorí sa zúčastnili na valnom zhromaždení a prejavili záujem o dianie a ďalšie smerovanie našej organizácie.
Ing. Jozef Vacval, predseda MO MS v Chynoranoch
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NA MARGO JEDNEJ FOTOGRAFIE…

V minulom čísle CHN sme uverejnili
fotografiu, na ktorej sú 5– ročné
deti, a ktoré navštevovali novozriadenú Materskú školu v obci v ročníku
1955 – 1956. Pri tejto príležitosti
treba vyzdvihnúť agilitu vtedajších
funkcionárov obce pri zriaďovaní tohoto predškolského zariadenia. Bolo
to akousi raritou na dedinské pomery, že sa vtedy otvorila táto Materská
škola pre rastúci počet narodených
detí, aby tak pracujúce matky svoje
ratolesti mali kde umiestniť. Nie,
nebola to nová postavená budova
pre tieto účely, ale pri vtedajšom
garáči – jazera pri stanici, v nájomnom byte popisné číslo 1, ktorý
postavil Jozef Perényi pre svojich
zamestnancov banky a správcu
jeho majetku. Po krachu banky
v roku 1933 – 1934 bol celý majetok
skonfiškovaný vrátane budov. A tak
jediným riešením bolo túto školu
otvoriť práve v tejto budove.

V závere spomínaného článku sme
poprosili žijúcich pamätníkov z tejto
fotografie, aby podľa možnosti
upresnili koľkí spolužiaci zostali
bývať v našej obci. Vďaka patrí
pani Marienke Neubauerovej, rod.
Bezákovej – otec, známy bývalý
funkcionár obce Vendel Bezák
(Beríni) za snahu „ osvetliť“ možno
už dávno zabudnuté životné osudy
jedného ročníka detí, ktoré pred
šesťdesiatimi rokmi začali písať kroniku škôlkarskej dochádzky. Mnohí
sa rozutekali za svojimi životnými
osudmi do sveta a začlenili do spoločnosti.
Miro Kováčik

5. Mária Bezáková
(Chovaniceje)-To
6. Gabika Revayová †
7. Mária Krošláková (Košíková)
8. Peter Koreň †
9. Štefan Fábik †
10. Jozef Marko (Šustrikeje) †
11. Anton Marko
12. Štefan Bulák
13. ?
14. Cilka Púchovská (Apičkeje)
15. Salát (z Fabriky)
16. Anna Krištofová

1. Jozef Drábik

17. Mária Bezáková (Franckeje)

2. Cyril Hatala

18. Pavol Chrenko

3. ?

19. ?

4. ?

20. Johana Podmanická
(Chovaniceje)

21. Ľudo Švercel
22. Gita Krištofová
23. Marián Kákoš
24. Helena Podmanická (Danáková)
25. ?
26. Jano Danák (Anžel) †
27. Jano Bezák (Brixo) †-PE
28. Mária Košíková (Bezáková)
29. Mária Neubaverová
30. Mária Richterová †
31. Mária Švercelová
32. Mária Szabová
33. Milka Beniaková (Hallová)
34. Anna Beniaková-PE
35. Mária Rybičková (Marková)
36. Jozef Danák (Anžel) †

MARIÁN GAJDOŠ, VÍŤAZ V. KATEGÓRIE PREDNESU POÉZIE, 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016
Marián Gajdoš – môj otec - vo svojom recitátorskom vyznaní pred celoslovenským kolom Hviezdoslavovho Kubína napísal:„Na začiatku mojej snahy byť úspešný v postupovej súťaži na 62. ročníku Hviezdoslavov Kubín iba tlela
v mojej duši iskierka nádeje, že sa tam prebojujem. Po obdŕžaní pozvánky prežívam šťastné chvíle z reálnej nádeje,
že sa mnou prednesené „vyznanie“ chynorianskeho rodáka, básnika Valentína Beniaka, dostane až k hrobu jeho
o 45 rokov staršieho druha P. O. Hviezdoslava, lebo verím, že mi to choroba neprekazí. Za túto príležitosť zo srdca
ďakujem všetkým, ktorí ma na ceste k týmto radostným chvíľam dobrými radami sprevádzali.“
A tak otec išiel za svojím cieľom, za svojím snom. Choroba-nechoroba, palica-nepalica, Hviezdoslavov Kubín je
životná méta, kde jednoducho musí byť! A tak šiel. V jednej ruke palica, v druhej ruke taška a v mysli len verše
rodáka Valentína Beniaka – Rodný môj kraj, pomaly kráčajúc za víťazstvom.
Veni. Vidi. Vici. – Prišiel si. Videl si. Zvíťazil si.
Klobúk dolu, otec. Gratulujem.
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História soľných skladov v obci
Vydané mapy sú spoľahlivým zdrojom histórie našej obce. Pre ľudí, ktorí sa zaujímajú,
ako obec vyzerala, aké zákony v onej dobe
platili, čo sa v obci udialo, čo v nej sa postavilo
a slúžilo pre spoločnosť, sú takéto informácie
neoceniteľné. Zo zachovalých spisov sa
dozvedáme, že soľné sklady boli v obci už od
roku 1754 spolu s Topoľčanmi. Podľa hore
uverejnenej vizualizácie sa soľ skladovala

v budove označenej veľkým písmenom A a B.
Budova „A“ – bola murovaná v barokovom
slohu. Bola vybudovaná v polovici 18. storočia na nariadenie cisárovnej Márie Terézie.
Celá sieť skladov slúžila v rámci monarchie na
zásobovanie obyvateľstva. Obrazne povedané - táto prvá časť neskoršieho Perényihovho
domu bola štvorcového vzhľadu a soľ sa v nej
skladovala do roku 1860, aby sa následne

adaptovala v rokoch 1869 - 71 ako sídlo
obvodného notárskeho úradu. Počas trvania
notárskeho úradu bola v budove v roku 1894
umiestnená Chynorianska ľudová banka. Po
vybudovaní nového notárskeho úradu v rokoch 1904 – 1905 na Priehrade, budovu bývalého soľného skladu odkúpil Jozef Perényi,
ktorý bol v danom čase obvodným notárom.
(Prišiel z Klátovej Novej Vsi a zobral si jednu zo
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sestier Jedinákových, ktorých mama bola ako
gazdiná u farára Špánika.) Bol zároveň zakladateľom, účtovníkom a pokladníkom banky.
Podľa vyjadrenia v zachovalých spisoch notára Valentína Beniaka, Špánik túto budovu
daroval (kúpil) ako svadobný dar Jozefovi
Perényiovi. K tejto štvorcovej budove neskôr
pristavil do dnešnej podoby poschodové dve
miestnosti s vežou.
Budova „B“ – väčšia stavba pozdĺžneho tvaru
- bola zhotovená celá z dreva, slúžila taktiež
ako sklad soli. Táto stavba bola zlikvidovaná
medzi rokmi 1882 až 1890. Na uvoľnenom
pozemku boli vybudované skromné domky
Psoty – pridelené želiarom –„C“.
Na konci Psoty – budova „K“ - bol prízemný
murovaný dom v barokovom slohu. Slúžil pre
ubytovanie správcov soľného skladu – istý
čas tam boli soľní páni Bocskenik a Kardhonda. Po roku 1871 dom slúžil ako ubytovanie
obvodného notára s rodinou. Perényi ju
v roku 1905 kúpil od obce a bola používaná
na hospodárske účely. Okolo roku 1920 bola
budova zbúraná a na uvoľnenom priestore
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dal vybudovať jednoposchodový nájomný
dom, v ktorom bývali činovníci banky – stojí
dodnes pri zasypanom Garáči – pozemok č. 2.
Pozemok č. 3 – „M“ - malý obytný dom slúžil
ako ubytovanie pre strážnika (vartáša) –
dodnes Vartovkeje dom. Stojí dodnes celý zo
surovej tehly a patrí medzi najstaršie budovy
v obci. (viď foto)
G – záhrada, D – maštaľ, E – stodola – pajta, F – dvor, N – záhrada, v ktorej si Gajdoš
postavil rodinný dom. (viď foto), H – kedysi
drevený most, na ktorom sa vždy sedávalo
a spievalo – píše sa Koncertný most. Tieklo
tadiaľ veľké rameno rieky povedľa kostola,
kde stál prvý drevený mlyn v obci.
Číslo 4 – cesta povedľa soľných skladov smerom na Nedanovce neviedla, ako je dnes, ale
ako je naznačené kolmo cez územie Pálenice
k mlynu, kde cez most nad mlynom pokračovala do obce Krásno a Brodzany. (Odmyslite si
železničnú trať a celé dnešné zastavené Prímasské, kde bola veľmi bažinatá časť územia,
na ktorom sa pásli ovce a salaš stál na mieste
prvého domu za traťou v pravo – kedysi dom

Bebjakov – mapa z roku 1868)
Aj socha sv. Jána Nepomuckého nestála ako
dnes v križovatke ciest (postavená bola v roku
1760). Podľa fotografie bola bližšie k domu
Gajdošovcov a v súvislosti s rekonštrukciou
celého betónového premostenia pri mäsiarovi Krčmárikovi začiatkom 50–tych rokov
minulého storočia bola posunutá o 6 – 7
metrov do dnešnej podoby.
Táto snímka je z 15. apríla 1947, kde vidieť
značné množstvo ľudí a mnohých ešte nevidieť, aby vyjadrili protest proti rozsudku
smrti prvého prezidenta Slovenského štátu
Dr. Jozefa Tisu. Na snímke z onoho roku vidieť
i časť Vartovkeje domu, o ktorom sme hore
písali. Za domom Gajdoša vidieť plný potok
vody, čo je neklamným znakom, že tadiaľ išlo
rameno rieky Nitra.
Autor Ing. Edo Košík Spracoval, doplnil Miro Kováčik
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BLAHOŽELANIE
Dovoľte, aby som napísala príspevok do Chynorianskych novín venovanýý otcovii prii príležiíl ži
tosti jeho 80-tich narodenín, ktorých sa dožíva 5. 7. 2016.

Ferko Hlaváč

,
„Drahý otec, manžel, dedko, brat, švagor
k Tvojmu krásnemu životnému jubileu si na Teba s láskou spomínajú nielen všetci
Tvoji blízki, ale aj priatelia, známi z Tvojich rodných Chynorian, na ktoré si celý
život patrične hrdý. Vyprosujeme Ti hojné Božie požehnanie a veľa neutíchajúceho
elánu do ďalších dní a rokov Tvojho života.
S láskou všetci tí, ktorí Ťa ľúbia…a nie je ich málo.“
Janka Krajčíková

BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM

Dušan Ladňák, Lúčna 216/7
Anton Gajdoš, Moyzesova 473/19
Ing. Nataša Šrámková, Štúrova 941/10
Štefan Pytel, Lúčna 215/9

Všetkým jubilantom, ktorí slávili v mesiacoch
máj a jún svoje životné jubileum, prajeme veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti a rodinnej pohody.

60 rokov
Ladislav Čaniga, V. Beniaka 141/53
Irena Neubauerová, Pod stanicou 637/35
Augustín Michal, V. Beniaka 341/84
Milan Minarovič, V. Beniaka 83/159
Ľudovít Peťovský, Bošianska cesta 1114/13 A
Peter Čahoj, Nám. hrdinov 501/8

V pokojnom tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.

50 rokov
Mária Podmanická, V. Beniaka 117/93
Ing. Marián Kmotorka, Sládkovičova 1113/16
Peter Púchovský, V. Beniaka 358/118
Rudolf Hatala, Hviezdoslavova 641/64
Benedikt Slovak, Pod hájom 236/40
Ing. Marianna Hýroššová, Chalúpkova 994/11
Miroslav Kyjaci, Pod stanicou 618/16
55 rokov
Mária Kolláriková, Továrenská 507/10
Karol Voroš, Bošianska cesta 554/3
Iveta Chudá, Bernolákova 177/11
Ján Magdolen, V. Beniaka 408/214
Teodor Hatala, Tajovského 837/32

65 rokov
Júlia Chrenková, Vajanského 826/51
Mária Vacvalová, Vajanského 802/3
Katarína Michalíková, Pod hájom 267/15
Marián Beniak, Ul. mieru 264/14
Mária Rybičková, Vajanského 779/46
Ján Machovič, V. Beniaka 315/34
Oľga Belányiová, Chalúpkova 1003/8
Ignác Podmanický, Hviezdoslavova 644/58
Vít Chrenko, M. R. Štefánika 913/33
Anna Králiková, V. Beniaka 393/186
Lýdia Fureková, Priehrada 280/2
70 rokov
Otília Jakubičková, Hviezdoslavova 695/41

Janka Čižmárová, Bernolákova 182/21
Magdaléna Gajdošová, Široké 574/1
75 rokov
Johanna Chrenková, Pod stanicou 613/11
80 rokov
Stanislav Bezák, Pod hájom 223/14
Mária Zajková, M.R. Štefánika 921/15
Terézia Podmanická, Murgašova 586/21
Ida Havaldová, Hollého 712/58
Michal Nemec, Vajanského 829/57
Marta Bezáková, V. Beniaka 311/28
Anton Bezák, Kukučínova 876/2
85 rokov
Ľudmila Bezáková, Bošianska cesta 524/8
90 rokov
Rozália Bujalková, Pálenice 949/1
91 rokov
Valeria Revayová, M. R. Štefánika 928/3
94 rokov
Terézia Kolláriková, Továrenská 507/10
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NARODILI SA

Vitaj, dieťa, vitaj milé,
vychutnaj si čas tejto chvíle.
Čas blažený, čas radosti
nech sprevádza ťa až k dospelosti.
Potom lásku životu vráť,
vo svojom pokolení snáď.
Veď koleso času točí sa dokola,
kto sa raz narodí, nemôže tomu odolať.

OPUSTILI NÁS
Oči sa naveky zavreli,
duša odišla do vesmírnych diaľok.
Však tvoja láska s nami ostáva
a v srdciach navždy tisíce spomienok.

Veronika Magdolenová,
V. Beniaka 337/76, vo veku 87 rokov

Damián Babiš
V. Beniaka 131/71

Martina Petreková
Vajanského 794/16

SPOMIENKA

Dorota Marková
Štúrova 943/12

Tobias Štálnik
V. Beniaka 69/193

Barbora Gergelová
Pod stanicou 622/20

Tomáš Janák
Bernolákova 174/5

„Oči sa navždy zavreli, duša odišla do
vesmírnych diaľok.
Však Tvoja láska s nami ostáva a v srdciach
navždy tisíce spomienok.“
Dňa 22. 7. 2016 si pripomíname druhé výročie úmrtia

STANISLAVA TÓTHA

a 3. 5. 2016 jeho nedožité 80. narodeniny.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

ODIŠIEL NÁŠ KRAJAN – FUTBALISTA
Z Handlovej prišla smutná správa, že dňa 16. júna 2016 vo veku 76 rokov po krátkej, ale
ťažkej chorobe odišiel do večnosti náš rodák, futbalista a priateľ
pán Ferdinand Magdolen – Harameník.
V žiackom veku bol neúnavným ťahúňom a organizátorom uličných futbalových jedenástok, ktorá bola v každej ulici v obci, aby sa pravidelne stretávali na ihriskách. Vodca
chlapcov z celej ulice Bukovec (dnes Cintorínska) bol pri všetkých chlapčenských hrách od
výmyslu sveta. Bol kapitánom žiackeho družstva, futbalista – talent na pohľadanie.
V juniorskom veku si ho všimli futbaloví „šíbri“ z Baníka Handlová na čele s trénerom Antonom Malatinským a naším rodákom v Handlovej Dr. Viktorom Magdolenom (bývalý hráč
Chynorian), ktorý tam vtedy pôsobil ako športový lekár – neskôr ako predseda klubu. Zlanárili ho do tohto mesta, odkiaľ odišiel i na vojenčinu do Červenej hviezdy Bratislava. Vrátil
sa do Handlovej a bol to práve on, ktorý zlanáril štvoricu ďalších futbalistov z Chynorian:
Ďoďa Kováčika, Milana Púchovského, Jozefa Košíka – Koraleje a Rudolfa Bezáka, aby reprezentovali toto mesto. Dlhý aktívny futbalový vek zúročil i ako tréner vtedajších mladých
chlapcov. Založil si tam rodinu a zostal verný handlovskému prostrediu, aby sa neskôr vrátil
do svojho rodiska ako tréner na dva roky.
Fero, odchádzaš do nenávratna a zostaneš v spomienkach všetkých žijúcich, ktorí Ťa poznali, s ktorými si vyrastal na ulici Bukovec.
Česť Tvojej pamiatke!
Tvoj sused
Miro Kováčik
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DEŇ OBCE V CHYNORANOCH

Vážení priatelia – spoluobčania.
V týchto dňoch k nám zavítalo očakávané leto, na ktoré sa všetci
tešíme, pretože mnohí z nás už riešia, ako si ho užijeme na rôznych
pobytoch a dovolenkách.
OÚ Chynorany s kutúrnou komisiou a v spolupráci so spoločenskými
organizáciami Vám dávajú už teraz do pozornosti, že na konci
letovania, t.j. 3. 9. 2016, sa opäť všetci stretneme na druhom ročníku
Dňa obce v Chynoranoch.
Čaká na Vás opäť bohatý program sprevádzaný rôznymi maškrtkami
tak, ako to je u nás zvykom. Na svoje si prídu samozrejme aj tí najmenší. J
Tak Vám teda prajeme, aby ste v zdraví užili svoje osobné a dovo-

lenkové voľno či už pri mori,
záhradkách, kúpaliskách alebo v letoviskách. Po návrate
domov sa všetci stretneme na
parkovisku pred OÚ v sobotu
3. 9. 2016, kde sa pobavíme
a uvoľníme pred jesenným
nasadením. Srdečne Vás všetkých pozývame. Užite si leto
v zdraví a bez nehôd.
Brunno Oravec
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
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FUTBALOVÉ SÚŤAŽE SA SKONČILI…
Futbalový ročník 2015-2016 sa skončil pre všetky naše kolektívy: chlapcov
v prípravke - žiakov, dorastu i A mužstva. Nedeľou 19. 6. 2016 odohralo naše
A – čko posledný majstrovský futbalový zápas v Majstrovskej oblasti Prievidza v Lehote pod Vtáčnikom. Bude na tréneroch, aby zhodnotili uplynulý
futbalový ročník a v spolupráci s funkcionármi OŠK hľadali ďalšie možnosti
napredovania nášho futbalu v obci. Prípravkári už dlhodobo dosahujú dobré
výsledky v zápasoch, ktoré hrávajú turnajovým spôsobom. Problémom však
je, že doslova nemajú s kým hrávať, lebo obce nemajú dostatočný počet
chlapcov (dievčat), aby dali dohromady jednotlivé družstvá. Je to varovný
pohľad do budúcnosti i s otázkou, aká bude situácia futbalu nielen u nás,
ale i na celom Slovensku. Žiaci akoby nemali v okrese konkurenciu, čo hovorí
i tabuľka tejto skupiny, keď skončili na prvom mieste s aktívnym streleckým
potenciálom, keď strelili 167 gólov a len 17 dostali.Dorast lákal fanúšikov
do posledného kola, lebo svojou hrou potešili srdcia všetkých prítomných
divákov. Odvedená kvalitná práca celého realizačného tímu sa odzrkadlila
i postavením v tabuľke V. ligy.A – mužstvo striedalo dobré výsledky so slabšími. Zaujímavosťou však bolo, že ďaleko lepšie výsledky dosahovali s čelnými mužstvami v tabuľke a s tými z dolnej polovice tabuľky boli ich výkony
relatívne slabšie. Konečné umiestnenie v tabuľke Majstrovstva Oblasti Prievidza, podľa vyjadreniach skalných nezodpovedá ich technickým prednostiam, ktoré nesporne majú… Zároveň však prízvukujú, že o dvoch – troch
hráčov treba doplniť káder a aj na to je dosť dlhá prestávka pred začiatkom
nového futbalového ročníka 2016 – 2017.

Milej pozornosti sa dostalo dvom úspešným našim dorastencom v sobotu dňa
11. 6. 2016 pred majstrovským futbalovým stretnutím tejto kategórie proti
svojim rovesníkom z Trenč.Turnej. Tréner Roman Šimko, vedúci dorastu Martin
Neubauer a Miroslav Ondrejkovič poďakovali Matúšovi Mikulovi a Marekovi
Benkovi, ktorí končia svoju futbalovú činnosť v dorasteneckom celku a od najbližšej futbalovej sezóny 2016-2017 už budú štartovať za mužstvo dospelých.
Srdečne im gratulujeme.

MiKOV

ŽIACI

DORAST

A - MUŽSTVO

Fanúšikovia futbalu
Deutschland - Slovensko
Lille 26. 06. 2016
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