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Mám rada jeseň. Krásnu, farebnú, slnečnú, občas aj daždivú a hmlistú. Je
ako náš život. Striedajú sa v nej všetky nálady a pocity. No prináša so sebou dva
krásne mesiace. Október a november. Sú to mesiace, ktoré viac ako iné odkrývajú
naše duše, naše postoje k ostatným ľuďom. Začína sa jeseň, pomaly, potichu.
Tak prichádza aj staroba, nenápadne. Nedá sa jej vyhnúť. Práve preto bol
mesiac október vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Starnutie je zákonitý,
všeobecný jav, ktorému pod liehajú všetky organizmy. Aj my ľudia. Láska,
úcta, porozumenie. Tieto slová počujeme po tieto dni viac, ako inokedy. Úcta
k starším ľudom by však mala byť prirodzenou súčasťou nášho života.
Úctu si nemožno načasovať, ani naplánovať na jeden mesiac v roku.
Mala byť stála a nielen v tomto mesiaci. Starší ľudia si ju zaslúžia.
Vekom nadobud li životné múdrosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.
Napokon, vďačíme im za svoj život. Preto nezabúdajme na
pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu
k druhému človeku – bez rozdielu veku. Raz budeme všetci starí…
Začiatok novembra patrí spomienke na tých, čo už nie sú medzi
nami. Milovali sme ich a chýbajú nám. Ležia na mieste
ich posledného odpočinku a my si každý rok prichádzame
uctiť ich pamiatku. Pripomíname si Sviatok všetkých
svätých, druhého novembra zase Pamiatku zosnulých,
po našom Dušičky. Hroby na cintorínoch sú schované
pod záplavou rôznofarebných chryzantém. Všade
dookola blikajú svetlá sviec a kahancov. Je dobré,
že si spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi
nami. A že si pri tom spomenieme, že ani my
tu nebudeme stále. Je to príležitosť myslieť
nielen na tých, čo nosíme vo svojom srdci.
Je to aj čas, keď je dobré zamyslieť sa aj
nad hlbším zmyslom ľudského života.
Nad tým, čo má v našom každodennom
naháňaní skutočný význam. Práve
preto mám rada jeseň. Pre jej babie
leto, popretkávané slnečnými lúčmi.
Pre jej rôznorodosť, možnosti, ktoré
nám ponúka. Prajem aj Vám
všetkým krásnu jeseň a príjemné
čítanie chynorianských novín.
Miroslava Magdolenová

PÚŤ SPOJENÁ S VÝLETOM
PRE SENIOROV
Tak ako po minulé roky, tak i tento rok si seniori
zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku naplánovali putovanie k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa konala
už tradične 16. septembra pre seniorov a chorých. Hoci počasie ráno pri nástupe do autobusu
nebolo až tak príjemné, predsa 43 účastníkov to
od cesty neodradilo. Príchod do Šaštína však už
nebol, čo sa týka počasia, až tak zlý a hoci slnko
zostávalo za mrakmi, bolo celkom príjemne.
Zúčastnili sme sa svätej omše, ktorú s mnohými
kňazmi celebroval Monsignor Halko. Po splnení
si povinností účastí na bohoslužbe a individuálnej modlitbe pred sochou Sedembolestnej
nasledovalo krátke občerstvenie a cesta do obce
Podolie pri Novom Meste nad Váhom, kde sme
mali dohodnutú návštevu v Parku miniatúr so
sprievodkyňou. Bolo sa skutočne na čo pozerať
a obdivovať zmenšeniny slovenských hradov
a zámkov a iných historických stavieb. Cestu
domov sme si krátili spevom za doprovodu
harmoniky. Keďže každý z nás cítil hlad a trochu
aj smäd, bolo nutné sa niekde i zastaviť. Prvé
zastavenie za Piešťanmi sa nevydarilo, mali
tam akciu a obsadené miesta, tak bolo nutné
posunúť sa ďalej. Zastavenie na Čertovej peci
už bolo úspešné a ochotný personál nám splnil
požiadavky na zbavenie sa hladu a uhasenie
smädu. Domov sme prišli vo večerných hodinách s pocitom, že sa vydarila akcia, ktorá bola
naplnením
duchovna i poznaním
ďalšej doposiaľ nepoznanej atrakcie
na Slovensku.
Ing. Anton Magdolen
predseda ZO JDS
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VY SA PÝTATE, STAROSTKA ODPOVEDÁ
Prečo bola odvolaná z funkcie riaditeľka základnej školy?
Na základe podnetu na začatie priestupkového
konania vo veci neplnenia si povinnej školskej
dochádzky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) Partizánske zo dňa 21. 12. 2016 bolo
oznámené obci Chynorany, že žiačka Základnej
školy (ZŠ) Chynorany si neplní povinnú školskú
dochádzku a v mesiacoch september – december
2016 spolu vymeškala 60 vyučovacích hodín. Táto skutočnosť zo strany
ZŠ nebola oznámená zriaďovateľovi – obci Chynorany. V Školskom
poriadku ZŠ Chynorany časť III. odst. 4, odsek 5 a 6 je uvedený postup školy
v prípade zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Pri počte 15 a viac
neospravedlnených hodín je škola povinná oznámiť zákonných
zástupcov žiaka na obecnom úrade, ktorý vypláca rodinné prídavky a požiada o spoluprácu ÚPSVaR pre zanedbávanie povinnej
školskej dochádzky. Z mailovej korešpondencie medzi ZŠ Chynorany
a ÚPSVaR v decembri 2016 bolo zistené, že dodatočne boli ospravedlnené
hodiny dvom žiakom ZŠ Chynorany. Takýmto konaním došlo k porušeniu § 11 odst. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pozmeňovania
pedagogickej dokumentácie, ktorá je v zmysle citovaného zákona
súborom písomností, na základe ktorých škola vydáva verejné
listiny a rozhodnutia. Dňa 10. 3. 2017 bola riaditeľka ZŠ Chynorany
písomne upozornená na porušovanie pracovnej disciplíny. Na 26.
plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31. 5. 2017 hlavný
kontrolór (HK) obce Chynorany vo svojej správe z uskutočnenej kontroly
predložil obecnému zastupiteľstvu výsledky kontroly za sledované obdobie.
V časti IV. Kontrola rozpočtových organizácií obce Chynorany plánoval uskutočniť kontrolu rekonštrukcie elektroinštalácie telocvične ZŠ a ohradenie
časti areálu školy. HK si cez žiadanku vyžiadal spisy na vykonanie kontroly
12. 4. 2017, 19. 4. 2017 a 24. 4. 2017. Po týchto písomných vyžiadaniach
riaditeľka ZŠ dňa 26. 4. 2017 priniesla spisy na Obecný úrad Chynorany. Stanovisko riaditeľky ZŠ bolo dané s výhradou, že požadované doklady, ktoré
priniesla ku kontrole, neodovzdá HK, ale mu umožní, aby kontrolu vykonal
za jej prítomnosti. Taktiež mu neumožnila, aby si urobil fotokópie dokladov,
ktoré bolo potrebné priložiť ku správe. HK si vybral kratší spis týkajúci sa
čiastočného oplotenia ZŠ. Takmer dve hodiny si robil výpisky z tohto spisu.
Z kontroly spisu HK zistil, že ZŠ oslovila tri firmy, aby predložili cenové ponuky na 100 m oplotenia areálu ZŠ. Objednávka bola zadaná na 190 m oplotenia ZŠ, čo bolo v rozpore s vyhlásenou zákazkou.
Cenu zákazky v hodnote 4 400 eur vedel výherca súťaže, ktorý je poslancom
obecného zastupiteľstva a bratom riaditeľky ZŠ. ZŠ ako verejný obstarávateľ nezabezpečila, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku
konfliktu záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zo strany riaditeľky ZŠ
došlo v tomto prípade zároveň k porušeniu povinnosti ustanovenej
v § 8 ods. 1, písm. d) zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
nakoľko z jej strany došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred
verejným záujmom. Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť,
aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý
by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž, alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
ZŠ ako subjekt uskutočňujúci verejné obstarávanie by mala v prvom rade
prijať opatrenia k predchádzaniu konfliktu záujmov. Zároveň je povinná

prijať také primerané a účinné opatrenia, ktoré identifikujú
konflikt záujmov a následne pri identifikácií konfliktu záujmov
uskutočniť nápravu. Riaditeľka ZŠ ako osoba z rozhodovacími
právomocami verejného obstarávateľa môže ovplyvniť výsledok
verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na
jeho príprave alebo realizácii. Riaditeľka ZŠ ako štatutárny orgán
verejného obstarávateľa predstavuje osobitnú kategóriu zainteresovaných osôb, nakoľko priamo rozhoduje o najpodstatnejších
úkonoch súvisiacich s verejným obstarávaním. Ak bola riaditeľke
ZŠ ako víťazný uchádzač predložená osoba, s ktorou je v príbuzenskom vzťahu, povinnosťou riaditeľky ZŠ bolo bezodkladne po tom,
ako sa o konflikte záujmov dozvedela, vysporiadať sa so zistenými
skutočnosťami, ktoré zakladajú konflikt záujmov. Ak nie je možné
identifikovaný konflikt záujmov odstrániť žiadnymi účinnými opatreniami,
je tento subjekt povinný vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača, vo
vzťahu ku ktorému bol konflikt záujmov identifikovaný. Z kontrolovaného spisu vyplýva, že riaditeľka ZŠ nevykonala žiadne účinné
opatrenia a neuskutočnila nápravu v súvislosti s identifikovaným
konfliktom záujmov tak, aby bol dodržaný princíp transparentnosti. Zo zverejnených faktúr a objednávok na webovej stránke
ZŠ vyplýva, že tak faktúru ako aj objednávku podpísala riaditeľka
ZŠ. Taktiež nie je prípustné, aby verejný obstarávateľ vo výzve na
predkladanie ponúk vyzval uchádzačov na predkladanie cenových
ponúk na vykonanie prác oplotenia areálu ZŠ na 100 m, pričom
následne je víťaznému uchádzačovi zadaná objednávka na 190 m.
Podľa § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ
povinný uverejniť súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní
po skončení kalendárneho štvrťroka. V prípade zákazky rekonštrukcie
elektroinštalácie telocvične ZŠ, ktorá bola vo výške 19 120 eur,
vznikla ZŠ ako verejnému obstarávateľovi povinnosť zverejniť
súhrnnú správu, pričom ZŠ si túto povinnosť nesplnila. Z uvedeného vyplýva, že škola ako verejný obstarávateľ v tomto prípade
porušila povinnosť ustanovenú v § 117 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
HK obce má svoje postavenie, svoje práva a povinnosti upravené v zákone
o obecnom zriadení. Z uvedeného zákona vyplýva, že HK pri výkone
kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný
zákon. Podľa zákona o finančnej kontrole a audite bola riaditeľka
ZŠ povinná predložiť v lehote určenej HK vyžiadané originály alebo
úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady
súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vydať mu na vyžiadanie písomne
potvrdenie o ich úplnosti. Odmietnutím predložiť vyžiadané
doklady a poskytnúť súčinnosť HK sú porušením zákona o finančnej kontrole a audite a základných pravidiel finančnej kontroly
a auditu.
Zriaďovateľ je povinný odvolať riaditeľa ZŠ za závažné porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov. V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa koná za zamestnávateľa starosta obce. Ide o výhradnú kompetenciu starostu obce, tzn., že nemôže byť žiadnym spôsobom prenesená
na obecné zastupiteľstvo a to, či už jeho uznesením, štatútom, všeobecne
záväzným nariadením alebo akýmkoľvek iným individuálnym alebo norma-
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tívnym právnym aktom obecného zastupiteľstva alebo starostu obce.
Začal sa nový školský rok a v areáli materskej školy stále chýbajú pre
deti preliezky a iné herné prvky. Prečo ešte nie sú nainštalované?
Obec v mesiaci máj 2017 podala žiadosť na vybudovanie nového detského
ihriska v areáli materskej školy. Vyhodnotenie žiadosti malo byť do konca
júla 2017. No odpoveď nielenže žiadna neprišla, ale po preverovaní sme
zistili, že výzva bola zrušená. Nová výzva na detské ihriska by mala byť vyhlásená do konca roku 2017. Na túto výzvu sa opätovne prihlásime, pretože
detské ihrisko v materskej škole je potrebné.
Na Ulici V. Beniaka je vybudovaný pekný chodník, ktorý je ale nedokončený pred predajňou CBA. Plánuje obec tento chodník dokončiť?
Obec mala v pláne vybudovať súvislý chodník i pred obchodom CBA. Pretože
navážanie všetkých tovarov je z priestoru, ktorý pretína chodník, projektant
neodporúčal vybudovať v tejto časti chodník alebo vybudovať chodník, ale
zároveň postaviť zábrany, aby nákladné autá z tovarom nemali možnosť
prechádzať po chodníku. A tak bola oslovená firma CBA, ktorá je povinná
si zabezpečiť priestory na nakládku a vykládku tovarov, a tiež miesta na

Školská kuchyňa pred a po rekonštrukcii
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zaparkovanie osobných áut pre zákazníkov. Verejným obstarávateľom obce
Chynorany vysúťažená firma Strabag, s.r.o. Bratislava poslala firme CBA
ponuku na vybudovanie priestorov pre navážanie tovarov a tiež miesta na
zaparkovanie osobných áut pre zákazníkov. Tento priestor je povinná si vybudovať firma CBA a môže si na to vybrať firmu Strabag alebo i hociktorú inú
spoločnosť, ktorá má oprávnenie na takýto predmet činnosti.
Zelený odpad zo záhrad obec zberá dvakrát ročne na jeseň. Neuvažovali ste do každej domácnosti dať záhradné kompostéry na zelený
odpad aj z pokosenej trávy?
V júli 2017 sme predložili projekt investovanie do sektora odpadového hospodárstva – obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých pri údržbe
zelene domácnosťami a na zelených pozemkoch obce Chynorany. Cieľom
projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu, na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. V tomto mesiaci sa projekty prehodnocujú, už niektoré obce
vyzvali na doplnenie projektov a predpokladáme, že do konca roku 2017
budeme poznať výsledok vyhodnotenia predloženého projektu.
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UZNESENIA Z 29. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHYNORANOCH KONANÉHO DŇA 30. 08. 2017
Uznesenie č. 365/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
2) schvaľuje určenie návrhovej komisie v zložení:
Kolláriková Mária – predseda,
Mgr. Peter Božik, Juraj Polakovič- členovia
overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Krošlák, Roman Beniak
zapisovateľku:
Ing. Mgr. Viera Tomková

v zložení: Ing. Rastislav Bezák, Ing. Tomáš Krošlák, Mária Kolláriková.
b) zabezpečiť v termíne do 04. 09. 2017 vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže a jej realizovanie s termínom uzávierky 29. 09. 2017.
4) poveruje starostku obce, aby o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže
predložila obecnému zastupiteľstvu informatívnu správu.
Uznesenie č. 373/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
1) berie na vedomie Výročnú správu terénnej sociálnej pracovníčky Mgr.
Evy Rohutnej o činnosti v obci Chynorany.

Uznesenie č. 366/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
1) schvaľuje Program 29. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch na deň 30. 08. 2017.
Uznesenie č. 374/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
Uznesenie č. 367/2017
1) prerokovalo žiadosť Stavebného bytového družstva v Topoľčanoch
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
o opätovné schválenie funkčného využívania územia parcely registra E
1) berie na vedomie upozornenie prokurátora týkajúce sa VZN č. 3/2007
KN č. 590/100, LV č. 1091, k.ú. Chynorany,
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
2) súhlasí so zmenou využitia parcely E KN č. 590/100, druh záhrady, o výmere 5572 m², zapísanej Okresným úradom Partizánske, katastrálnym
Uznesenie č. 368/2017
odborom na LV č. 1091, v k.ú. Chynorany na základe vypracovania
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
projektovej dokumentácie, Dodatku č.2 o zmene Územného plánu obce
1) schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Chynorany č. 1/2017
Chynorany. Všetky náklady spojené s vypracovaním projektovej dokuo poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdromentácie formou zmien a dodatkov k Územnému plánu obce uhradí
jov znečisťovania ovzdušia na území obce Chynorany.
žiadateľ – Stavebné bytové družstvo v Topoľčanoch, budúci investor na
vlastné náklady zabezpečí výstavbu inžinierskych sietí a až následne
môže požiadať o stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov.
Uznesenie č. 369/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
1) berie na vedomie záznam NKÚ SR o výsledku kontroly nakladania Uznesenie č. 375/2017
subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
spoločnostiach.
1) schvaľuje zámer prenájmu objektu Spracovateľského centra Chynorany
na ul. Stará cesta č. 17 a parc. č. 1386/1, parc. č. 1386/2, parc. č. 1386/3,
parc.č.1386/5, zapísané na LV č. 1202 k.ú. Chynorany podľa § 9a odst. 9
Uznesenie č. 370/2017
pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predObecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
pisov za cenu 10€/rok na dobu 5 rokov. Ako dôvod osobitného zreteľa
1) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Chynorany o konje, že ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Chynoranoch tieto nehnuteľtrolnej činnosti za obdobie od 28. 06. 2017 do 30. 08. 2017.
nosti využíva na záhradkárske účely pre občanov Chynorian.
Uznesenie č. 371/2017
Uznesenie č. 376/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
1) schvaľuje zmenu rozpočtu obce Chynorany č. 4 vykonanú rozpočtovým Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
opatrením podľa § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z., konkrét- 1) prerokovalo žiadosť Alberta Ráca, bytom Stará cesta 551/4, 956
33 Chynorany, o uzatvorenie nájomnej zmluvy na parc. reg. E KN č.
ne povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
2105/1 o výmere 755 m² a časť parcely č. 2320 o výmere 40 m², ktoré
sú zastavané rodinným domom. Ako dôvod svojej žiadosti uvádza, že
Uznesenie č. 372/2017
predmetnú parcelu užíval ešte jeho. Za uvedenú parcelu doteraz platil
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
daň z nehnuteľnosti.
1) prerokovalo návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného
2) schvaľuje podľa § 9a odst.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
návrhu obchodnej verejnej súťaže,
obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru prenájmu parcely
2) schvaľuje súťažné podmienky vypracovaného súťažného návrhu
reg. E KN č. 2105/1 o výmere 755 m², druh pozemku orná pôda evidovaobchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnej zmluvy na hnuteľný
ná na LV č. 3112, a časť parcely č. 2320 o výmere 40 m², na ktorej je pomajetok:
stavený rodinný dom, k.ú Chynorany za cenu 0,10 €/m²/rok. Ako dôvod
DHM: inventárne číslo:
osobitného zreteľa je, že Albert Rác, bytom Stará cesta 551/4, 956 33
elektrická smažiaca panvica 4400 155
Chynorany, je vlastníkom rodinného domu na parc. č. 2320 a parc. EKN
elektrický kotol K WE 150, 14/01004512
č. 2105/1 je priľahlou parcelou k tejto nehnuteľnosti.
elektrický sporák 14/01004515
elektrická rúra 3-dverová 14/01004516
varný kotol 14/01004519
Uznesenie č. 377/2017
3) odporúča:
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
a) starostke obce vymenovať komisiu pre posúdenie súťažných návrhov 1) prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce
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na základe žiadosti Miroslava Pospíchala o odkúpenie časti parcely reg.
C KN č. 599/1, zastavaná plocha, o výmere cca 524 m², k.ú. Chynorany,
2) schvaľuje podľa § 9a odst.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo
vlastníctve obce Chynorany, pozemku ktorý bude vytvorený geometrickým plánom oddelením od pozemku parcela C KN č. 599/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1882 m², v katastrálnom území obce Chynorany, zapísaného na LV č. 1202.
Uznesenie č. 378/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
1) nesúhlasí so zakúpením 20 ks knižnej publikácie Čarovná Horná Nitra
v sume 300.- € bez DPH.
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Uznesenie č. 379/2017
Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch:
1) berie na vedomie informáciu starostky obce o spôsoboch financovania
ČOV a kanalizácie v obci Chynorany,
2) schvaľuje zapojenie sa obce Chynorany do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ŠC 4. 2. 1-Výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP v programovom období
2014-2020 a spoluúčasť obce Chynorany pri financovaní projektu vo
výške 5 % a na úhradu oprávnených výdavkov na DPH zobrala maximálny úver vo výške 400 000 €.
Bc. Mária Lachkovičová, starostka obce

„SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej
sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko
rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu,
výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet,
kde zároveň získavate darček zadarmo.
- Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na
internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej
nereagujte.
- Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.
- Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
- Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
- Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí
alebo zálohy za tovar.
- Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie, kontaktujte políciu na
čísle 158.
- Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete
však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi
doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.
sk.
- Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159);
Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné
námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová
linka pre pomoc starším: 0800172500.
2. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš
príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám
opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze
odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.
- Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
3. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali
cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na
zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu
a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
- Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami,
nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu

na čísle 158.
- Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike
sa poskytuje každému bezplatne. www.policiasr.sk
4. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách, predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto
telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi, neprejavte
záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje či údaje o rodinných
pomeroch.
- Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
5. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru,
vodomeru alebo elektromeru alebo Vám prišiel vyplatiť preplatok, či inkasovať
nedoplatok.
- Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných
zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na
obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe
takejto osoby do Vášho príbytku.
- Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle
158.
- Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno
z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky
či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných
osôb.
6. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné
zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie).
- Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za
výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás
navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti.
VÁŽENÍ SENIORI, AK SA VÁM STANE NIEKTORÁ Z POPÍSANÝCH UDALOSTÍ, BUĎTE
VEĽMI OBOZRETNÍ. NEVPÚŠŤAJTE NEZNÁME OSOBY DO SVOJICH PRÍBYTKOV, NEVYBERAJTE PRED NIMI PENIAZE. SNAŽTE SA ZAPAMÄTAŤ SI ČO NAJVIAC INFORMÁCIÍ
K POPISU PODOZRIVÝCH OSÔB, K MOTOROVÉMU VOZIDLU, NA KTOROM SA POHYBOVALI, NAJMÄ EVIDENČNÉ ČÍSLO, TYP A FARBU, AKO AJ INÉ INFORMÁCIE, KTORÉ POMÔŽU POLÍCII PRI PÁTRANÍ PO PODVODNÍKOCH A ZLODEJOCH, KTORÍ SA VÁS SNAŽILI
OKLAMAŤ ALEBO OKRADNÚŤ.
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POŠKODZOVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK V OBCI
poškodzovanie dopravných značiek. Niektorí
naši občania majú asi priveľa energie, ktorú
nevedia využiť na nič zmysluplné, ako je vytrhávanie dopravných značiek s betónovým lôžkom,
odhadzovanie značiek do kanálov, nabúravanie
dopravných značiek autom, sprejovanie značiek
a pod. Niektorí si asi neuvedomujú, že spôsobujú
svojím konaním škodu obci, za ktorú zaplatia iba
občania. Častokrát počujeme, čo treba opraviť,
urobiť, a keď sa to v krátkej dobe neopraví, čudujú
sa prečo. Finančné prostriedky sú iba jedny, ak ich
používame na opravy a výmeny, potom nezostanú na iné potrebné veci. Občanom, ktorí nevedia
čo s nahromadenou energiou, doporučujeme,
aby si išli zacvičiť do areálu obecného športového
V posledných týždňoch mesiaca október 2017 klubu na workout ihrisko. Žiadame občanov, ktorí ky a iný majetok obce, aby to nahlásili bez udania
sa v našej obci rozmáha nebezpečný šport – budú vidieť, že niekto poškodzuje dopravné znač- svojich osobných údajov na tel. číslo 0905930363.

NOVOZVOLENÝ VÝBOR
Novozvolený výbor MO MS Chynorany na obdobie 2017-2021 zvolený dňa 06. 06. 2017
1. Jozef Bezák
2. Dominik Gajdoš
3. Marián Gajdoš
4. Eva Kecerová
5. Miroslav Kováčik
6. Hana Kováčiková
7. Mária Kovalíková
8. Leo Lüttmerding
9. Ing. Mária Magdolenová-Remeková
10. Mária Neubauerová
11. Mgr. Marek Olšanský
12. PaedDr. Marta Podmanická
13. Ing. Jozef Vacval

Dozorný výbor na obdobie 2017-2021
1. Ing. Anton Magdolen
2. Mgr. Elena Košíková
3. Beáta Neubauerová

KAPUSTNICA V DOMCI 2017
Tak ako po minulé jesenné
roky, tak aj tento rok sa v areáli OZ DOMEC konal 5. ročník
súťaže vo varení kapustnice
pod názvom „KAPUSTNICA
V DOMCI“. Prípravy sa začali
už v priebehu týždňa. Do
súťaže sa prihlásilo 8 súťažiacich tímov. Variť sa začalo zapálením ohňov pod kotlíkmi súťažiacich o 11:00
hod. BENETKY, ŠACHISTI, ORBIMI, CHOTÁRI,
SPOLUŽIACI, VOLVO TEAM, NONŠALANTNÍ VZBÚRENCI, ZMESKA sa snažili uvariť tú najchutnejšiu
kapustnicu. Počas varenia sme im spríjemňovali
čas malými súťažami o vecné ceny. Následne
boli o 15:00 hod. odobraté vzorky kapustníc
a tie sa hodnotili. Tento rok nie za zavretými
dverami, ale verejne a pred všetkými. Z každého
družstva bol jeden porotca. 12 porotcov ohodnotilo vzorky a tohtoročným víťazom sa stal VOLVO
TEAM. Na druhom mieste sa umiestnili ORBIMI

a tretí skončili minuloroční
víťazi SPOLUŽIACI. OZ DOMEC
udelilo aj cenu DOMCA, ktorú
získali CHOTÁRI. Pre dospelých
bol v predaji skvelý Pezinský
burčiak a grilované špeciality.
Pre deti nafukovací skákací hrad
a množstvo dobrôt ako hranolky, palacinky, cukrová vata.
O skvelú zábavu sa postarala hudobná country
kapela ONTARIO, ktorá všetkých zabávala do
večerných hodín. Na tejto peknej akcii nás potešil svojím príchodom aj náš rodák Peter Bebjak.
S pekným úsmevom si prezrel naše priestory
a zaspomínal na starú škôlku, ktorú navštevoval. Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili a prispeli peknými cenami do
tomboly. Veríme, že sa opäť stretneme na niektorej z našich akcií, na ktoré Vás vopred srdečne
pozývame.
OZ DOMEC
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OPERAČNÝ PROGRAM POTRAVINOVEJ POMOCI
Príchod vozidla Slovenského Červeného kríža parkujúceho pred obecným alizácie Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci
úradom bol jasným znakom toho, že sa niečo deje. Priamo zúčastnení boli na roky 2014 -2020 - Opatrenia 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so
oslovení a vedeli, že v ten upršaný jesenný septembrový deň šlo o III. kolo re- sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia potravinovej deprivácie na
základe Zmluvy o partnerstve č. 373/OPERDF a FEAD/2016 zo dňa 7. 6. 2016
a Dodatku č. 1 zo dňa 11. 4. 2017 – poskytované ľuďom v zlej sociálnej situácii na základe zoznamu primárnych príjemcov Ústredia práce sociálnych
vecí a rodiny. Tentokrát mal na starosti distribúciu v obci priamo riaditeľ
územného spolku SČK v Topoľčanoch pán Bc. Andrej Barborka (viď foto).
Nakoľko sú zo strany občanov, ktorí mali kedysi nárok na potravinovú pomoc
od štátu, podávané neustále podnety a žiadosti a občania sa domáhajú tejto
pomoci, tak Vám opakovane podávam základné informácie o prijímateľoch
i o tom, ako sa ním môžete stať, prípadne bude zaradení medzi sekundárnych príjemcov takéhoto balíčka.
Zoznam základných, teda primárnych a konečných príjemcov vytvára a zasiela na pobočky distribútorských organizácií, v našom prípade pobočke SČK
v Topoľčanoch, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Ide o jednotlivcov, seniorov, viacčlenné rodiny i ZŤP, ktorí boli počas roka zaradení do
evidencie ÚPSVaR ako žiadatelia o pomoc v hmotnej núdzi bez zárobkovej
činnosti a príjmu. Tí sú oslovení a v stanovenom termíne a určenej hodine
si môžu prísť balíček vyzdvihnúť. Ak tak opakovane neurobia z akéhokoľvek dôvodu, alebo balíček odmietnu, má možnosť dostať ho sekundárny
príjemca. Zoznam takýchto sekundárnych príjemcov je závislý od aktuálnej
nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca či rodiny, ale i od odporúčaní
terénnej sociálnej pracovníčky v obci, ktorá podá žiadosť na pobočku SČK
o zaradenie do evidencie databázy sekundárnych príjemcov. Na základe
opisu sociálnej situácie a následného overenia pravosti údajov je potravinová pomoc poskytnutá i týmto príjemcom.
Verím, že týmito dodatočnými a záverečnými informáciami boli zodpovedané všetky Vaše otázky.
Mgr. Eva Rohutná, TSP

KOMUNITNÝ PLÁN A KONCEPCIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI
Pri riešení sociálnych problémov zohráva významnú úlohu podpora komunitného rozvoja.
Na účel predchádzania vzniku alebo zhoršeniu
nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia
miestnych sociálnych problémov obec utvára
podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu, podľa Zákona o sociálnych službách
č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov dáva obci tieto hlavné kompetencie a úlohy a § 83 zákona č. 448/2008 Z.z. –
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia

rozvoja sociálnych služieb.
I naša obec v týchto dňoch pracuje na komunitnom pláne rozvoja sociálnych služieb na obdobie
2018-2023, a preto vzorke obyvateľstva obce
boli doručené dotazníky na vyjadrenie názoru
a potrieb k téme sociálnych služieb. Tie budú po
vyhodnotení slúžiť na stanovenie cieľov a priorít
rozvoja sociálnych služieb obce. Do ankety sa
ale môžete zapojiť všetci a to tak, že vyplníte
dotazník pri návšteve obecného úradu, alebo tak
môžete urobiť elektronicky. Dotazník je zverejnený na webovej stránke obce pod sekciou Úradná
tabuľa. Vyplnený wordový formát dotazníka,
prosím, odošlite na uvedenú emailovú adresu:

tsp@chynorany.sk a dotazník vo formáte PDF
slúži na stiahnutie a vytlačenie. Po vyplnení ho
môžete odovzdať na zberných miestach v obci
a to v predajni potravín Jednota alebo v predajni
Drogérie na námestí či na obecnom úrade. Všetky
vyplnené dotazníky budú spracované a vyhodnotené. Vaše návrhy a podnety budú následne
zapracované do samotného komunitného plánu,
ktorý je obec povinná predložiť na verejnú diskusiu.
Dotazníky môžete vypĺňať a odosielať do stanoveného termínu - do 15. 11. 2017.
Za spoluprácu Vám ďakujeme.
Mgr. Eva Rohutná, TSP obce
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NA ZAMYSLENIE…
Údaje o počte narodených detí od roku 1900 v našej obci
Pred pätnástimi rokmi sme uverejnili údaje o počte narodených detí od roku
1900. Nakoľko sa do roku 1954 novorodenci rodili doma, údaje o počte sa
vypisovali z Rodných matrík. Do roku 1959 údaje o narodení chýbajú, pretože ženy – matky už rodili v nemocniciach, a tak sa miesto narodenia dieťaťa
v rodnom liste zaznačilo mesto, kam nemocnica patrila. Od spomínaného
roku 1959 začal svoju činnosť Aktív pre občianske záležitosti pri miestnom
národnom výbore, tak prvý zápis narodených bol zaznamenaný v tejto kronike. Potom sa však, žiaľ, z neznámych príčin, záznamy prestali zaznamenávať až do roku 1967, a odvtedy sa zapisovali až do roku 1987. Ďalšia pauza
v záznamoch narodených bola v rokoch 1988 až 1992, zrejme v súvislosti
s tzv. Nežnou revolúciou v roku 1989, zrejme Aktív prestal pracovať až po
vyhlásenie Slovenskej republiky v roku 1993. Od tohto termínu sa záznamy
o narodených píšu až podnes.
V súvislosti s týmito štatistickými údajmi sme v roku 2002 spomínali, že
vtedajší úbytok obyvateľstva bol väčší, ako sa narodilo nových občanov.
Zároveň sme uverejnili názor prognostikov, ktorí len potvrdili, že tento trend
v populácii obyvateľov v našej republike prinesie v budúcnosti nemálo problémov, ak taký trend bude pokračovať. Spomínali sa slabé sociálne istoty
v spoločnosti, aby si rodiny mohli plniť svoje poslanie.
Aký je teda trend narodených za posledných pätnásť rokov, sa spoločne zamyslime, či rodiny v našej obci cítia sociálne istoty a nielen v našej obci. Isté
je, a to sa aj potvrdilo, že každým rokom pribúda počet seniorov v dôchodkovom veku a táto skutočnosť je nezmazateľná pri pohľade na štatistické
údaje. Rodiny sa zakladajú vo veľmi malom množstve, detí nepribúda a tí,
čo sa postavia „na nohy“, odchádzajú do zahraničia, kde hľadajú uplatnenie,
a pre mnohých je návrat do rodnej zeme nemysliteľný…
Spolu s matrikou obce spracoval MiKOV

Rok
Rok
Rok
Rok
narodenia Počet narodenia Počet narodenia Počet narodenia Počet
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

80
76
90
86
83
87
85
88
73
94
80
90
85
105
104
77
51
48
38
93
93
97
111
88

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

85
80
80
88
94
72
87
73
74
58
70
52
78
79
68
75
80
69
73
64
67
79
63
59

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1959
1967
1968
1969
1970
1971
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1993
1994

65
75
81
62
64
42
49
53
40
55
47
41
55
51
52
52
48
29
40
45
40
20
23

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

28
30
22
24
20
26
25
19
23
27
32
20
29
15
31
32
23
25
23
25
17
39
25

ŠARKANIÁDA V NAŠOM ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
Aj keď jeseň mnohí označujú za smutné ročné
obdobie, my sme sa na ňu tešili. Hlavne na Šarkaniádu. Deti zo ŠKD sa na ňu dôkladne pripravili.
Dňa 6. 10. sa uskutočnila samotná Šarkaniáda
v školskom areáli, na ktorú nás prišli povzbudiť

i modelári z obce. Šarkaniády sa zúčastnilo celkom 45 detí. Počasie nám prialo, fúkal priaznivý
vietor, a tak sme mohli sledovať letecké výkony
šarkanov. Po skončení dostal každý účastník sladkú odmenu. O tom, že sa aktivita deťom páčila,

svedčili rozžiarené oči detí a prísľub, že sa budú
tešiť na ďalšie aktivity. Najbližšie by ich mala potešiť výstava prác modelárskeho klubu, ktorá sa
uskutoční vo štvrtok 12.10 v areáli pastoračného
centra Domec.
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DEŇ OBCE
Tretíkrát – ako sa hovorí: „Do tretice všetko dobré. Alebo sa uvidí.“ Deň
obce sme robili tretíkrát a zdá sa, že počasie už vie, ako sa má na náš deň
nastaviť. Tentokrát sme boli trochu inovatívni, ale to nám ukázala samotná
skúsenosť a prax z minulých rokov, ako máme postupovať a čo vylepšovať,
čomu sa vystríhať a na čo nezabudnúť. Nakoľko Deň obce začal byť medzi
ľuďmi obľúbenou akciou, a to neplatí len pre našu obec, museli sme trošku
porozmýšľať, čo s priestorom na parkovisku a priestorom mimo. Ako ste
sami videli, priestor sa zväčšil v prvom rade tým, že sme postavili dlho
očakávané pódium, ktoré nám uvoľnilo priestor na parkovisku. Zväčšili sme
zadnú stranu a ohradili priestor pre väčšiu bezpečnosť ľudí. Rozmiestnenie
stánkov s občerstvením sa teda posunulo a zostal väčší priestor pre vás – pre
všetkých ľudí či na státie, či na sedenie.
Ako ste si mohli sami všimnúť, z našej kultúrno-spoločenskej akcie sa stáva
udalosť, ktorá začína napĺňať všetky festivalové profesionálne atribúty.
Pomohlo už spomínané pódium a k tomu profesionálna zvuková a svetelná
technika. Dovoľujem si tvrdiť, že celý vizuál, teda vzhľad a zvuk našej akcie,
nám môžu závidieť aj okolité okresné mestá.
Nastaviť a udržať takúto úroveň ale nie je vôbec ľahké, priatelia, a napíšem
vám prečo. Tomu, ako to celé vyzerá v ten deň a v ten večer, predchádza
ročná príprava. Áno, čítate dobre, trvá to rok. Začíname tým, že vyberáme
a rozmýšľame, ako bude vyzerať program dňa a večera. Zvykli sme si na to,
že k nám príde nejaká známa osobnosť. Je to naozaj skvelé osvieženie, keď
vám spieva z pódia známa televízna a vôbec mediálna hviezda. Tieto jednania som si zobral na starosť ja, pretože s väčšinou z nich úzko spolupracujem.
Napriek tomu je stále ťažšie zaistiť ich na náš termín, pretože majú všetci
na rok obsadené tieto termíny a po druhé – rozhoduje cena. Pri tejto veci sa
trošku pozastavím.
Úspešní interpreti majú svoju trhovú hodnotu podľa toho, ako často ich
vidíte a počujete v televíziách alebo rádiách. Takže nejde len tak si zavolať
hocikoho, koho by sme chceli. Nedovolí nám to náš rozpočet na akciu. Nedovolí nám to obecný rozpočet. Áno, išlo by to, ale iba s partnerskou pomocou,
teda sponzormi. A, to, žiaľ, v Chynoranoch nie je medzi vami ani jeden,
ktorý by prišiel a povedal: „Urobme to s tým, alebo s tým, pôjdem, alebo
pôjdeme do toho viacerí, budeme to mať „peckové!“ Napríklad v Bošanoch
to tak vedia, ale to som už v druhej dedine. Takže pre nás je veľmi dôležité,
aby sme mali v programe aj nejakú hviezdu, pretože dvíhame zabudnutú
kultúru na vyššiu úroveň a musíme teda dať zážitok všetkým generáciám,
všetkým vekovým skupinám. Ohlasy z tohto roku sú výborné, sám som sa
stretol s ľuďmi a pochvaľovali si narastajúcu úroveň a kvalitu.
Ale nie je to len také ružové, ako píšem. Chvály som počul, ale aj kritiku,
samozrejme. Vždy existuje aj druhá strana, takzvaná oponentúra. A o tom
vám napíšem tiež. Nebudem konkrétny, rozhodol som sa, že úlohu Čierneho Petra zoberiem na seba. Okrem tých pozitívnych názorov som počul aj
negatívne. Tieto individuálne a skupinové názory sa šíria v Chynoranoch,
nielen po reštauráciách, obchodoch, pri debatných krúžkoch na lavičkách,
kávičkách a pivkách, ale aj po internete na sociálnych sieťach, najčastejšie
na Facebooku.
Sú to názory, ako sa to má robiť lepšie, prečo je na interpréta toľko veľa peňazí, lebo sa mohli použiť niekde inde, prečo si musí každý zabezpečiť svoje
elektrické pripojenie, veď je to obecná akcia, prečo sa musí platiť za elektrinu, prečo nemôže dychovka dostať 60 porcií jedla, keď na obecnom úrade
mali catering – občerstvenie všetci, prečo majú oni to a my nie, ja a Domino
sa na tom nabalíme, prečo tam hrá ten, mohol tam byť niekto iný, prečo sa
používajú externí stánkari, keď máme všetko, to a to bolo zlé, alebo niekto,
koho ste nevolali, nafotí fotky a chce vám ich potom predať.

Takže my máme vystavať celý festival, zmanažovať ho, vyrobiť, zabezpečiť
na to, aby sa nielen ľudia dobre cítili, ale hlavne tí, ktorí sú pod stánkami pri
pultoch? A následne na to tvrdiť, že ako sa na tom podieľajú?
Som predseda kultúrnej a športovej komisie, každá komisia má niekoľko
členov. Chcete vedieť, koľko ľudí z tejto komisie prišlo za mnou s tým, že
teda: “Ako to ideme robiť? S čím môžem pomôcť? Ako Ti môžeme pomôcť
my z našej partie?” Viete koľko? Nikto! Nikto, pretože všetci čakajú na túto
príležitosť, ako nahabať pre seba a pre svoju zložku. Totiž, tu nikoho nezaujíma, či niekto potrebuje pomôcť alebo nie. Všetci žijú v tom, že veď vy ste tu
na to, tak to urobte.
Dobre, robíme. Ale odpustite si, prosím, šírenie tých nezmyslov a komentárov a tých slovných podpaľovaní. Mňa osobne najviac rozčúlila klebeta, že
na obecnom úrade bol obrovský catering – občerstvenie a dychovka nemala
čo jesť. No toto sa mi len snívalo! Áno, bolo tam občerstvenie, ale pre chlapcov - hasičov, zamestnancov obecného úradu, moderátora a všetkých, ktorí
na tom pracovali, ktorí „makali“ pomaly 24 hodín na tom, aby to malo taký
hladký priebeh, aký bol! Samozrejme, že aj s uprataním parkoviska po akcii,
pretože ráno sa ide na svätú omšu a priestor musí byť vyčistený.
To by sme im nemali dať ani vodu, ani jesť? Nedajme, ale kto to potom bude
robiť na budúci rok? Kto z dediny? Príde niekto? Príde dobrovoľník, ako je
to v susedných dedinách? Príde, ale bude chcieť zaplatiť, ale to už nie je
dobrovoľník.
A ešte Vám ozrejmím jednu vec verejne. Ja, Dominik a Michal sme to robili
zadarmo. Prosím, prečítajte si tú vetu ešte raz. Ďakujem.
Takže milí priatelia, Chynoranci, tentokrát vám píšem trošku netradične
o našom skvelom festivale, ale nedalo mi to. Chcem, aby ste vedeli aj niečo
z pozadia tejto akcie. Aby ste to vedeli všetci.
Na záver sa chcem poďakovať celému realizačnému tímu: chlapcom z hasičského zboru, Albertovi, Tonovi, Paťovi, Mirke a celému tímu - obecnému
úradu, pani starostke, prednostke za podporu pri realizácii, Ľudmile Hubinskej Korcovej za jej dobrovoľnícku pomoc, ktorá bez váhania položila bicykel
na zem a pripojila sa k nám, Michalovi Palušovi, „DOMINE“ – Dominikovi
Gajdošovi za jeho nezištnú obetavosť, moderovanie a nápaditosť, a hlavne
pomoc.
Ďalej osobne ďakujem Benetkám, ZUŠ Bošany – pobočka Chynorany, Jednote dôchodcov, že sa opäť pripojili k programu, ďakujem dychovkárom za
ich „festík“, ktorý tu má byť vždy. Podpolianskym Vrchárom, skupine Panama, Ascalona a Zuzane Smatanovej.
A, samozrejme, vám, pretože ste boli súčasťou tej skvelej atmosféry.

Váš ČIERNY PETER: Brunno Oravec
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O K T Ó B E R - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Tak ako aj po minulé roky Plán kultúrno-spoločenských
činností v roku 2017 Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Chynoranoch zahŕňal zorganizovanie
posedenia pre svojich členov pri príležitosti akcie Október – Mesiac účty
k starším, ktoré sa uskutočnilo v nedeľné popoludnie 15. 10. 2017 v sále Katolíckeho domu v Chynoranoch. Už pred stanoveným začiatkom prichádzali
seniorky i seniori s očakávaním už tradične príjemne stráveného času v kru-

deti motiváciou pokračovať v prezentovaní sa na javisku, aby sa tak obnovila
tradícia ochotníckeho divadla v Chynoranoch.
Po príhovoroch predsedu ZO JDS a pani starostky Bc. Márie Lachkovičovej
prišlo i na gratuláciu prítomným jubilantom z radov členiek a členov organizácie dôchodcov. A nastal čas želaní si pevného zdravia do ďalších dní, ktoré
predniesol pán Miroslav Kováčik v prípitku, a konzumácie dobrôt, ktoré
nám ako vždy pripravili šikovné kuchárky – cukrárky z výboru. Keďže naše

hu svojich vrstovníkov, ale hlavne dobrých priateľov. Tí, ktorí prijali pozvanie
výboru ZO JDS a zúčastnili sa uvedenej akcie, určite neboli sklamaní.
Na začiatku posedenia sa prišli predstaviť prítomným kandidáti na poslancov do Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadchádzajúcich voľbách.
V krátkych príhovoroch každý predstavil svoju víziu práce v tomto zastupiteľskom úrade, a hlavne svoj prínos pre zveľadenie regiónu okresu Partizánske.
Tak ako pri našich stretnutiach býva zvykom, prišli nás pozdraviť i deti
z Materskej školy pri Základnej škole Valentína Beniaka v Chynoranoch pod
vedením učiteliek Janky Bezákovej a Andrez Rozkošnej, ktoré svojím programom rozžiarili tváre všetkých prítomných seniorov, hostí i rodičov, ktorí ich
sprevádzali. Potlesk, ktorý zaznieval po každom vystúpení, bude určite pre

stretnutia sú spojené aj s trochou zábavy pri speve pekných slovenských
piesní, bolo treba tradíciu zachovať a skupina Hučavan tak dostala príležitosť na svoju prezentáciu. Bolo veselo a bolo nám dobre. Chcem veriť tomu,
že všetci, ktorí sa zúčastnili stretnutia pri príležitosti akcie Október – mesiac
úcty k starším, odchádzali spokojní. Chcem aj touto cestou ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali, a to hlavne členkám
výboru ZO JDS, učiteľkám detí z materskej školy a tiež Janke Paninárovej za
skrášlenie sály Katolíckeho domu. Chcem tiež popriať všetkým seniorom
ešte veľa krásnych a spokojných dní v plnom zdraví. Na ďalšie stretnutia sa
teší predseda ZO JDS v Chynoranoch.
Ing. Anton Magdolen

OKRESNÁ VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY V CHYNORANOCH
V dňoch 23.–25. 9. 2017 mali naši občania, ale
i návštevníci z okolitých obcí, možnosť pozrieť
si v Katolíckom dome výstavu ovocia a zeleniny.
Chynorianski záhradkári sa podujali zorganizovať
okresnú výstavu v roku 80. výročia založenia ovoci-

nárskej a záhradkárskej organizácie v Chynoranoch. Toto výročie zaraďuje
našu organizáciu medzi jedno z najdlhšie pretrvávajúcich záhradkárskych
združení na Slovensku. Slávnostného otvorenia v sobotu 23. 9. 2017 sa
zúčastnil tajomník Okresného výboru SZZ v Partizánskom Ing. Jiří Foks,
členovia Predstavenstva OV, predsedovia základných organizácií SZZ pôso-
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biacich v okrese Partizánske, starostka obce Bc. Mária Lachkovičová,
predstavitelia Základnej a materskej školy v Chynoranoch i ďalší pozvaní hostia z Chynorian i z obcí okresu Partizánske. Úvod slávnostného
otvorenia spestrili milým programom deti z miestnej materskej školy.
Predseda ZO SZZ Ing. Jozef Vacval vo svojom príhovore ocenil prácu zakladateľov a ich nasledovateľov na budovaní a zveľaďovaní organizácie
záhradkárov počas jej 80-ročnej histórie, vyzdvihol dobrú spoluprácu
s vedením obce a základnou školou a poďakoval všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave tohtoročnej okresnej výstavy ovocia a zeleniny.
Súčasťou slávnostného otvorenia bolo udelenie Čestného uznania
Republikového výboru SZZ Ľudovítovi Beniakovi, najdlhšie aktívne
pôsobiacemu členovi chynorianskej záhradkárskej organizácie. Spolu
s ním boli rovnakým ocenením odmenení 6 členovia iných organizácií
z okresu Partizánske. Čestným uznaním Republikového výboru II. stupňa bola vyznamenaná i jubilujúca chynorianska základná organizácia.
Uznania sa dostalo i ďalším chynorianskym záhradkárom, pri príležitosti ich tohtoročných životných jubileí a dlhoročnej aktívnej práci
v SZZ Okresný výbor v Partizánskom udelil Čestné diplomy Ing. Márii
Hollej, Vojtechovi Danákovi, Jozefovi Lukačkovi, Jánovi Šuppovi a Ing.
Jozefovi Vacvalovi.Na svojich v tomto roku jubilujúcich členov nezabudla i chynorianska ZO SZZ. Poďakovanie a diplomy za aktívnu prácu
si prevzali Anna Kmotorková, Anežka Lukačková, Ján Beniak a Anton
Guba. Účastníkov slávnostného otvorenia okresnej výstavy a jubilujúcu
chynoriansku ZO SZZ svojimi príhovormi pozdravila starostka obce Bc.
Mária Lachkovičová i tajomník OV SZZ v Partizánskom Ing. Jiří Foks. Po
slávnostnom otvorení bola výstava sprístupnená verejnosti v sobotu
23. 9. 2017 o 16:00 hod. a trvala do pondelka 25. 9. 2017 do 13:00
hod. Na výstave sa svojimi exponátmi podieľali záhradkári z deviatich
ZO SZZ z okresu Partizánske a 3 producenti ovocia a okrasných drevín
z okresu Partizánske – Bioplant Ostratice, Fructop Ostratice a firma
Šujan zo Skačian. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí obohatili túto výstavu svojimi produktmi, reprezentovali svoju pestovateľskú zdatnosť
a prispeli k zdarnému priebehu tejto výstavy. Napriek nepriazni počasia si vystavované exponáty počas troch dní prezrelo cca 300 návštevníkov, ktorí sa tešili z pekného estetického zážitku, ktorý im výstava
poskytla, a to nielen z vystavovaného ovocia a zeleniny, ale i z množstva sprievodných dekoratívnych expozícií pripravených Základnou
a materskou školou Chynorany a individuálnymi vystavovateľmi. Prejavovali uznanie invencii a šikovným rukám autorov týchto exponátov.
To patrilo najmä Janke Paninárovej, Mirke Magdolenovej, Marienke
Kovalíkovej, Anke Kmotorkovej, Zlatici Ďurišovej, Kristíne Chrenkovej,
Pavlovi Tóthovi (Partizánske) i iným vystavovateľom dekorácií z Chynorian, Bošian, Skačian, Žabokriek nad Nitrou a Klátovej Novej Vsi. Svoj
nezastupiteľný podiel na dekoratívnej časti výstavy mala Základná
škola Valentína Beniaka v Chynoranoch. Organizátori výstavy chcú i touto cestou poďakovať za úsilie, ktoré vynaložilo vedenie školy, učiteľský
zbor základnej a materskej školy a ich žiaci pri príprave a realizácii
exponátov. Poďakovanie záhradkárov patrí i vedeniu obce a zamestnancom obecnému úradu za poskytnutie priestorov Katolíckeho domu
a ústretovosť pri organizovaní, propagácii i materiálovom zabezpečení
výstavy. V našej organizácii od jej vzniku pred 80 rokmi pracovali mnohí
obetaví funkcionári. Tí súčasní nie sú výnimkou, tohtoročná výstava
je ďalším dobrým vysvedčením a spokojnosť a pochvala verejnosti za
dobre odvedenú prácu je pre nich zaslúženou odmenou.
Ing. Jozef Vacval, predseda ZO SZZ
Foto: Jozef Lukačka

Tajomník OV SZZ Ing. Jiří Foks odovzdáva Ľudovítovi Beniakovi Čestné uznanie
Republikového výboru SZZ
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CHYNORIANSKE ČRIEPKY Č. 48
POMALY ZABUDNUTÉ POMENOVANIA ŠTVRTÍ CHYNORIAN A ICH ŽIVOT
3. ČASŤ

Spomínaním na staré pomenovania štvrtí sa presúvame zo stredu dediny – tento názov pochádza
od slova dediť, lebo sa jednotlivé dvory, grunty
dedili z pokolenia na pokolenie. Priblížili sme
Koniec, Dedinu, Veľkú ulicu pod kostolom, Cigánky, Štále a Psoty. Prejdeme od priečelia kostola
smerom k cintorínu. Cintoríny boli od nepamäti
okolo každého kostola v osadách či obciach. Až
zákon uhorského panovníka Jozefa II. ukladal
zákonom presunúť, otvoriť nové cintoríny, píše sa
„na odľahlé miesta“. Dôvodom bola skutočnosť,
že pôvodné cintoríny boli preplnené, a tak sa
z hygienických dôvodov musel dňa 18. decembra
1777-78 otvoriť v obci nový, ktorý existuje až
do dnešných dní. Boli prítomní: chynoriansky
farár Pavol Frideský (bol u nás v rokoch 1775-85),
Andrej Blaho a Adam Larečka z veľkobielického
dištriktu a traja pátri Gerrázius, Serafinský a Dobrovodský (Úmrtná matrika č. 716, I. zväzok, str.
429).
Bukovec – keďže podľa starých listín bol cintorín
založený, otvorený na mieste vyklčovaného
bukového lesíka, odtiaľ pochádza i tento názov
štvrte. Potvrdzuje to i dnešný športový areál
v oblúku železničnej trate na Trenčín, pozemok,
ktorý mal názov Úlesia – teda u lesa. Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že na vojenskej mape z roku
1782 – 84 už stála budova xenodochia – špitálu,
chudobinca, čo znamená, že táto budova už jestvovala, keď otvárali nový cintorín a na základoch
tohto špitálu, (8 – 10 žien, ktoré nemali žiadnych
príbuzných – tzv. špitálničky) zbúraného v roku
1955, sa postavil Dom smútku. Že to bola stará
štvrť, potvrdzuje to i skutočnosť, že tam existoval
pivovar. V roku 1732 uzavrela obec kontrakt
(zmluvu) o vyplácaní všetkých záväzkov voči
zemepánovi hotovými peniazmi. A tam sa píše
okrem iného, že za prenájom (pivovar postavilo
panstvo i pivnicu) spomínaného pivovaru obec
platila 50 zlatých… (Šoba Nitra – pobočka Šaľa
nad Váhom, fond Krajský súd v Nitre, urbárske
a komasačné knihy a spisy 1715 – 1893, krabica
63-65).
Kedy bol postavený panstvom, nie je uvedené,
a niet dokladu, kedy bol aj jeho zánik. Stál na
mieste obecného domu, ktorý dlhé roky pred
zbúraním (1976-77) obývali Terlandovci (Fundamenteje) – viď túto rodinu na foto. Budova slúžila
dlhé roky rôznym účelom: magazín, hostinec,
ubytovňa vojakov, čo strážili soľný sklad, ba keď
zhorela školská budova, útočiskom sa stala i táto
budova. Ďalej učiteľ, organista, kronikár obce

V popredí studňa, z ktorej sa čerpala voda pre pivovar - údajne najlepšia voda v obci, zlikvidovaná
výstavbou ďalšej bytovky.
Peter Molnár napísal v roku 1863: „Veľký oheň
vznikol od č. d. 6, t. j. od nového hostinca, čo pivovarom bol, až po č. d. 52 v Konci, zvaný v Kúte –
Jozef Bezák.“
To znamená, že v tom čase sa domy začali číslovať
od tejto ulice (parcely sa vtedy nečíslovali, ako je
to dnes). Bola to ulica remeselníkov v rôznych
profesiách, murári, maliari, tesári, od železa, stolári – z nich Kardošovci a Kováčikovci vyrábali začiatkom 20. storočia drevené náhrobné pomníky
z jedného kusa, na ktoré sa priskrutkovali tabuľky
s menami zosnulých. Viď foto z roku 1921, autor
knihy Jozef Vydra: Ľudová architektúra na Slovensku, píše o insitných umelcoch z Chynorian. Boli
tam aj tri roľnícke famílie – bratia Michalikovci
Anton a Valent a Vojtech Terlanda. Po zbúraní

Obecný dom na Bukovci bol postavený v I. polovici 18. storočia. Na fotografii z roku 1976-77 je už
dávno opustený aj celý dvor pred zbúraním, v pozadí vidieť prvú bytovku.
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na Úlesia, povedľa Bakytovho domu na Bukovc.
Šatne pre futbalistov boli v bývalom dome Janka
Chlupisa na Bukovci a futbalisti prechádzali nad
potok povedľa Mikulovcov cez položené pospájané kramľami drevené hranoly.
ŠK Bukovec, tak sa hrdili futbalisti týmto nápisom, ktorí štartovali v uličných zápasoch o majstra obce. Fero Magdolen – Harameník a Ďoďo
Kováčik potom odišli hrať do druholigovej Handlovej. Neskôr tu vyrástol i Martin Mikula, šikovný
futbalista, ktorý sa presadil na prvoligových ihriskách v Čechách i na Slovensku. Nesmieme tiež
zabudnúť na Adelu a Tonku Markových – FlanFamília Terlandovcov - Fundamenteje, ktorá obývala obecný dom.
tašeje a Terku Magdolenovú – brankárku skvelej
mnohých domov sa táto štvrť stáva miestom, hlavne čo sa týka športu. Dominoval futbal, veď hádzanej, ktorá v minulosti v obci kraľovala…
kde po roku 1975 sa začalo s výstavbou činžových už začiatkom 50-tych rokov minulého storočia sa Nabudúce: Malá ulica a Prímaske.
bytov a tento trend pokračuje i v súčasnosti.
presťahovalo futbalové ihrisko zo závodu TREPA
Miro Kováčik
Ako v každej ulici, i tu bol čulý život mladých ľudí, (presne tam bolo, kde je dnešná firma Drevoholz)
Foto: z osobného archívu autora

HISTÓRIA UKRYTÁ VO FOTOGRAFII
História ukrytá vo fotografii zhotovenej
pred sto rokmi z chynorianskeho cintorína.
Fotografia z roku 1917 zobrazuje dve historické
pamiatky z prostredia chynorianskeho cintorína.
Po pravej strane fotografie je zobrazený prvý
hlavný kríž na chynorianskom cintoríne. Vľavo
je zobrazený náhrobný pomník chynorianskeho
farára Tomáša Špányika s pôvodným prevedením
hrobového miesta.
Z fotografie podľa vzhľadu hlavného kríža dá
sa usúdiť, že kríž bol zhotovený z pieskovca.
Z hľadiska umeleckého kríž bol veľmi pekný,
bohato členitý a naviac bol opatrený aj reliéfmi,
na spodnej časti kríža rámového tvaru a vrchnej
časti kríža je telo Kristovo vyhotovené ako reliéf.
Z uvedeného možno usúdiť, že kríž bol zhotovený
v dielňach umeleckých kamenárov. Vzhľad kríža,
žiaľ, prezrádza, že bol značne poškodený zmenami poveternostných podmienok. Z kríža zo soklov
odpadávali väčšie časti kameňov. Z reliéfu kríža je
vyhotovený zväčšený detail ako fotografia za účelom určiť symboliku, ktorú mal reliéf vyjadrovať.
Z detailu možno určiť, že pieskovec bol dlhodobo
vymývaný dažďom, je ťažko čitateľný, na reliéfe
sa javí postava ženy, ktorá v úrovni pásu drží
staršie dieťa. Pod reliéfom sú vyhotovené nejaké
písmená a možno aj dátum zhovenia kríža. Hlavný kríž v čase, keď bola fotografia zhotovená roku
1917, bol v takom zlom stave, že mohol v krátkom
čase spadnúť. Kamenári - odborníci odhadujú,
že pieskovec, z ktorého bol kríž zhotovený, mal
životnosť 100 až 150 rokov. Kríž z bezpečnostných
dôvodov bol odstránený a nahradený novým
hlavným krížom z kvalitného kameňa v roku
1923. Do súčasného cintorína sa začalo pocho-

vávať koncom roku 1777, do uvedeného roku sa
pochovávalo v priestoroch okolo kostola. Za predpokladu, že hlavný kríž z pieskovca bol postavený
v novom cintoríne roku 1777 a odstránený v roku
1923, potom kríž zotrval na cintoríne 146 rokov.
Nový hlavný kríž nebol postavený na pôvodnom
mieste starého kríža, ale viac do stredu cintorína
a prístupovej hlavnej cesty

Hrob Tomáša Špányika bol po roku 1917 tiež stavebne upravovaný. Pôvodne mal hrob betónový
obrubník a po obidvoch stranách náhrobného
pomníka boli osadené v obrubníku dve stojace
lampy. Lampy boli veľmi pekné, pôsobili ako
umelecké dielo, určite boli vyhotovené umeleckým kováčom. Na fotografii je vidieť, že hrob
bol zarastený burinou, čo prezrádza, že o hrob sa
nemal kto starať Uvedený problém bol vyriešený
tak, že v roku 1918 sa odstránili postranné stojace

lampy a na betónový obrubník sa položil hrubý
ťažký betónový poklop, uvedená úprava trvá
dodnes.
Na náhrobnom pomníku sú nápisy v maďarskom
jazyku. Tomáš Špániyk zomrel v roku 1909, keď
existovala Rakúsko – Uhorská monarchia a pomaďarčovanie Slovenska bolo tak silné, že málokto veril, že sa bude na Slovensku v budúcnosti
hovoriť po slovensky.
Preklad nápisu – textu do slovenčiny je nasledovný:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
ŠPÁNYIK
TAMÁS,
narodený 5. marca 1826, zomrel 12.
septembra 1909.
Krátky čas bol kaplánom v Nitre – 15 rokov,
43 rokov bol farárom v Chynoranoch.
Nech mu svetlo večné svieti,
nech odpočíva v pokoji!
Ďalšie informácie boli získane z archívu Nitrianského biskupstva. Farár Špányik študoval v trnavskom seminári. Bol vysvätený za kňaza v Nitre
v roku 1850. 10 rokov bol kaplánom v Bánovciach
nad Bebravou a kaplánom v Nitre bol 5 rokov.
V roku 1856 sa stal profesorom teológie v nitrianskom seminári a v roku 1866 prichádza ako farár
na chynoriansku faru, ktorú spravoval 36 rokov
až do roku 1902. Mimo uvedených údajov farár
Špányik a obvodný notár Jozef Perényi založili
v roku 1894 chynoriansku Ľudovú banku. Špányik
bol predsedom správy banky, Perényi riaditeľom
banky.
Ing. Eduard Košík
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KRÁSAVICA Z CHYNORIAN
Perényi Micika – Mária sa zúčastnila súťaže
krásy konanej v Budapešti v roku 1917, čo bolo
pred 100 rokmi.
Súťaž krásy vypísali za Rakúsko-uhorskej monarchie maďarské-uhorske noviny s názvom
“Zaujimavé noviny“. Do súťaže krásy sa prihlásila
aj mladá krásavica z Chynorian Micika Perényi,
ktorá mala 19 rokov. Micika bola dcérou Jozefa
Perényiho, ktorý bol riaditeľom chynorianskej
Ľudovej banky úč. spol. Uvedenú banku Perényi
založil v Chynoranoch roku 1894 a bola to prvá
banka na Slovensku, ktorá vznikla v obci, lebo
všetky banky do roku 1894 vznikali v mestách.
Micika vyštudovala gymnázium v Budapešti.
Študovala tiež hru na klavíri.
V literatúre, ktorá sa zaoberá súťažou krásy, sa
uvádza, že v prvom rade pre prihlásenie sa do
súťaže krásy musí mať uchádzačka odvahu. Micike k odvahe prispela aj skutočnosť, že študovala
v Budapešti, hlavnom meste Uhorska. Určite poznala pomery a atmosféru hlavného mesta a ak si
bola vedomá svojej krásy, potom nemala zábran
prihlásiť sa do súťaže. Ako je zvykom, uchádzačkám, ktoré prejavili záujem o súťaž, organizácia,
ktorá súťaž vypísala, zasiela záväznú prihlášku.
V prihláške sa uvádzajú údaje, ktoré sa pre súťaž
požadujú, a podľa ktorých hodnotiaca odborná
porota rozhoduje, či uchádzačka sa zúčastní
konkurzu, na ktorom sa vykoná užší výber do
záverečnej súťaže.
Dnes v záväznej prihláške pre MISS Slovenskej
republiky sa požadujú nasledovné osobné údaje:
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
stav, národnosť, štátna príslušnosť, zamestnanieškola, miery: hrudník, pás, boky, výška, váha,
adresa trvalého bydliska.
Mimo uvedených osobných údajov sa uvádzajú
kritériá, podľa ktorých sa do súťaže krásy môžu
prihlásiť dievčatá a ktoré:
• majú slovenskú štátnu príslušnosť,
• sú vo veku 18-24 rokov,
• sú slobodné /nie rozvedené / a bezdetné,
• najneskôr do uvedeného termínu a na adresu
zašlú čitateľne, zrozumiteľne a pravdivo vyplnenú a podpísanú prihlášku s minimálne s dvoma fotografiami - postava v plavkách a portrét,
krátky životopis,
• zašlú účastnícky poplatok na adresu agentúry,
ktorá súťaž organizuje.
Slovensko v čase konania súťaže krásy bolo
súčasťou Uhorska, preto slovenské dievčatá
nemali problém prihlásiť sa do súťaže. Je veľmi
pravdepodobné, že niektoré z uvedených kritérií
boli požadované aj v čase konania súťaže krásy
v Budapešti.

Micike Perényi bol za účasť v súťaži krásy
a umiestnení sa medzi maďarské – uhorské
krásavice udelený odbornou porotou „ ČESTNÝ
DIPLOM “ v Maďarskom jazyku. Čestný diplom
mal titulnú a vnútornú stranu. Titulná strana
v slovenskom jazyku obsahuje text:
MAĎARSKÉ KRÁSAVICE
ZAUJÍMAVÉ NOVINY SÚŤAŽ KRÁSY
1916 - 1917

Perényi Micika – Mária

prostredí. Tenisový kurt aj s hráčmi tenisu je na
fotografii. K pozemku Perényich patrilo aj veľké
jazero, ktoré v zime zamŕzalo a ľadová plocha
bola prístupná aj verejnosti. Cez vianočné prázdniny sa chodievali do Chynorian korčuľovať aj spolužiaci Perényich - deti z Budapešti. Micika začala
študovať na gymnáziu v Nemecku v roku 2913
v mestečku Karlowitz, ktoré je v susedstve s väčším mestom Breslau. Uvedené mestá po prvej
svetovej vojne pripadli Poľsku s názvami Wroclaw
a Karlowice. Uvedené mestá sú doslova obtekané
riekami, preto na tunajších školách v rámci telocviku sa presadzovali vodné športy, ktoré Micika
absolvovala. V roku 1915 Micika prestúpila na
gymnázium do Budapešti, kde zmaturovala.
V Budapešti študovala aj hudbu, hru na klavír. Na
fotografii je Micika pri svojom obľúbenom klavíri.
Micika ovládala dokonale nemčinu, maďarčinu
a slovenčinu, jej bohatá korešpondencia je písaná
vo všetkých uvedených jazykoch.
Micika už ako mladá získavala bohaté životné
skúsenosti, ktoré z nej vytvorili osobnosť, vlastnosť, ktorá určite neušla pozornosti odbornej
porote, ktorá v rámci súťaže Miciku jednohlasne
udelením ČESTNÉHO DIPLOMU zaradila medzi
krásavice Maďarska–Uhorska. Je bežné, že súťaž
krásy sledujú zástupcovia rôznych organizácií,
v danej dobe tlač, rozhlas a film. Pre účastníčky
súťaže je to vzácna príležitosť, aby si ich všimol
široký okruh ľudí, ktorí možno hľadajú práve taký
typ, ktorý sa v súťaži objavil. Prirodzene, záujem
bol aj zo strany pánov, ktorí doslova poľujú na
pôvabnú tvár, peknú postavu alebo jednoducho
hľadajú šikovnú a šarmantnú dievčinu, ktorej sú
ochotní ponúknuť aj manželstvo. Micike, práve
zviditeľnenie zo súťaže krásy prinieslo celoživotnú lásku.
Dôkazom je oznámenie o zasnúbení v maďarskom texte, ktorý v slovenčine znie:

V súťaži krásy sa hľadajú krásne dievčatá, ale aj
silné osobnosti, preto veľký dôraz sa kladie na
profesionálny tím odborníkov, ktorý celú kampaň
súťaže krásy pripravuje do posledného kreatívneho detailu.
Podľa textu uvedenom v „ČESTNOM DIPLOME “, sa
súťaž krásy konala v Budapešti v apríli 1917.
Čestný diplom je v mene poroty podpísaný predsedom a dvoma členmi poroty. Predsedom bol
Dr. Légrády - historik, spisovateľ, redaktor, členmi
poroty boli: Bôlôni Gyôrgy – spisovateľ a Kabos
Gyula – herec. Podľa uvedených údajov odborná
porota bola zložená z významných osobnosti
kultúry. V rámci súťaže krásy dnes odborná porota
posudzuje: harmóniu vonkajšej a vnútornej krásy- osobnosť, intelekt, znalosť cudzích jazykov,
pôvabná tvár, pekné telo a pružná postava.
Porota v súťaži krásy v Budapešti roku 1917 iste
posudzovala súťažiace dievčatá tiež podľa uvedených požadovaných vlastností.
Fotografia, ktorú Micika ako 19-ročná poslala do
súťaže, sa zachovala, a dá sa dnes posúdiť vkus
poroty, pokiaľ sa hodnotila pôvabná tvár.
PERÉNYI MICZIKE A FLECKENSTEIN FERENCZ,
Micika sa venovala aktívne tenisu, vodnému
CISÁRSKO- KRÁĽOVSKÝ NADPORUČÍK,
športu, veslovaniu, tiež korčuľovaniu. Rodina
SA ZASNÚBILI.
Perényich mala vybudovaný v Chynoranoch
CHYNORANY, 1917 DECEMBER.
tenisový kurt už roku 1912, v peknom prírodnom

Chynorianske noviny

strana 17

Micika so svojimi príbuznými na tenisovom
kurte v Chynoranoch

Fotografia vojakov z výcvikového vojenského strediska v Budapešti

Na fotografii je Micika so svojim otcom,
s mladším bratom Teodorom a so starším
bratom Elemírom, ktorý bol v čase vojny na
dovolenke v hodnosti kapitána
Fotografia rodiny Perényich z roku 1908. Menovite sediaci z ľava, Micika 10 ročná, Mama Jozefína
Perényi 34 ročná, otec Jozef Perényi 40 ročný, brat Teodor 8 ročný, Micikyna sestrenica. Stojaci zľava
strýko, teta, Micikýn brat Elemír 11 ročný, sestra Jozefína 13 ročná, brat Szilard 15 ročný.

Micika pri hre na svojom obľúbenom klavíry
Svadba snúbencov sa konala po ukončení prvej
svetovej vojny v roku 1919.
Noviny s názvom „ZAUJIMAVÉ NOVINY“, ktoré
súťaž krásy vypísali za roky 1916 – 1917, boli účelové, aby redaktori novín odľahčili aspoň na určitý
čas mysle širokej verejnosti od ničivej vojny. Verejnosť bola neustále informovaná prostredníctvom
médií len o priebehu bojov na fronte. Informáciami zo súťaži krásy bol vyslaný signál, že sa dá žiť
aj inak ako v prostredí utrpenia, ktoré spôsobila
dlhotrvajúca vojna. Trpeli aj mladí ľudia, ktorí pre
trvajúcu vojnu strácali nádej na svoje uplatnenie.
Aj Micikin starší brat Elemír zmaturoval v roku
1915 na gymnáziu v meste Kalocsa, neďaleko
Budapešti. Po maturite bol odvedený do výcvikového vojenského strediska v Budapešti. Po

krátkom výcviku, určenom na boj, bol odvelený
na východný ruský front. Ako maturant neposiela
svojej sestre Micike do Chynorian fotografiu maturitného tabla, ale fotografiu vojakov, ku ktorým
patril, a ktorí boli cvičení k boju s nepriateľom.
Fotografia vojakov ako pohľadnica sa prikladá.
V texte pohľadnice Elemír uviedol, že sa na vojenskej čiapke označil krížikom „X“ z dôvodov, aby
ho rodina medzi vojakmi spoznala. Pohľadnica je
posielaná z Budapešti 14. novembra 1915.
V uvedenom roku straty na životoch bojujúcich
armád boli obrovské. Straty vojakov boli neustále
dopĺňané mužmi, ktorí následne chýbali ako
pracovné sily na poliach, v továrňach a v doprave.
Sčasti tieto chýbajúce profesie nahradili ženy.
Polia, ktoré si vyžadujú ťažšiu prácu, zostali
neobrábané, čo sa prejavilo nedostatkom potravín. V roku 1917 hladovala armáda, aj civilné
obyvateľstvo. Potraviny boli na prídel. Prídelový
systém na potraviny dal príležitosť pre vznik
„čierneho obchodu“. Čierny obchod spočíval
v tom, že priekupníci vykupovali na vidieku potraviny väčšinou skrývane za niečo vyššie ceny, ako

bolo bežné. V mestách tieto potraviny predávali
za premrštené ceny, čo týmto priekupníkom prinieslo značné zisky, využili vojnový stav ako príležitosť k zbohatnutiu. Ako tento čierny obchod
prebieha, vystihuje pohľadnica, ktorú Elemír
zasiela z ruského frontu svojej sestre Micike do
Chynorian. Autor karikatúry, ktorý určite dobre
poznal spoločenské pomery v čase vojny, zobrazil
na pohľadnici priekupníka, ako kupuje potraviny
od vidieckeho, sedliackeho mládenca a tieto
potraviny, ktoré mali cenu zlata, draho predal.
Priekupníci potravín typu, ktorý je zobrazený na
pohľadnici, sa prispôsobovali vojnovým pomerom, takým ľuďom sa hovorilo: „Kam vietor,
tam plášť“. Autor karikatúry túto pravdu zobrazil
na pohľadnici, ako vietor unáša plášť priekupníka.
Pohľadnica ako poľná poštová karta bola poslaná
z ruského východného frontu cez poľný poštový
úrad č. 255 10. júla 1917. Pohľadnice – poľné poštové karty, dávali vojakom zadarmo zo zámerom,
aby vojaci písali domov svojim príbuzným a známym veľmi často a mali tak kontakt s domovom,
čo priaznivo pôsobilo na bojovú morálku armády.
Ing. Eduard Košík
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BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM
V pokojnom tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.

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

Jana Korcová, Tajovského 862/7
Rudolf Marton, M. R. Štefánika 924/11

Jozef Záhumenský, Záhumnie 448/26
Rudolf Pavlov, Bernolákova 203/31

60 rokov

70 rokov

Anna Peťovská, Bošianska cesta 1114/13/A
Mária Šinská, Sládkovičova 564/6
Mária Lehotská, Pod stanicou 611/9
Ľubomír Púček, Hollého 1020/62
Anton Podmanický, Pod stanicou 632/30
Branislav Vlha, Lúčna 215/9
Ing. Ľubomír Marko, Bernolákova 128/4
Božena Hunková, Moyzesova 429/30

Mária Nedasová, Lúčna 210/6
Albín Paulov, Pod stanicou 623/21
Terézia Záhumenská, Janka Kráľa 984/4
Ján Strempek, Hollého 757/33

50 rokov

Anna Terlandová, Sládkovičova 533/1
Ján Fábik, Školská 190/5
Mária Gajdošová, Štúrova 944/13
Štefan Bezák, Tajovského 899/1

80 rokov

Štefan Rajnoha, V. Beniaka 69/193
Peter Turček, Školská 190/5
Miroslav Beniak, Ul. mieru 252/11
Slávka Bujnová, Hviezdoslavova 706/63

Ing. Cecília Magdolenová, Vajanského 784/36
Anton Marko, Hollého 754/27

90 rokov
Melánia Neubauerová, Hollého 750/19
Jozef Magdolen, Vajanského 773/58

55 rokov
Ivan Červený, Sládkovičova 568/10
Alexandra Lidayová, V. Beniaka 114/103
Marta Kolárová, V. Beniaka 310/26
Zdenka Michalová, V. Beniaka 341/84

75 rokov

65 rokov
Emília Fureková, Vajanského 790/24
Mária Magdolenová, Hollého 756/31

95 rokov
Mária Marková, V. Beniaka 161/21

NARODILI SA

OPUSTILI NÁS

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.

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

Viktória Machovičová,
V. Beniaka 315/34
Dávid Huba,
V. Beniaka 231/42
Nina Zacharová,
Pod stanicou 627/25
Tatiana Púčeková,
Bošianska cesta 522/4

Mikuláš Príslupský,
Vajanského 823/45, vo veku 79 rokov
Margita Bezáková,
V. Beniaka 102/131, vo veku 88 rokov
Jolana Bezáková,
Pod stanicou 609/7, vo veku 90 rokov
Barbora Bebjaková,
Štúrova 930/1, vo veku 31 rokov
Oľga Bezáková,
Námestie hrdinov 491/3, vo veku 87 rokov
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Obec Chynorany v spolupráci s miestnymi spoločenskými
organizáciami Vás srdečne pozýva na tradičný

Vianočný jarmok

spojený s obdarovaním Mikuláša,
ktorý sa uskutoční
v sobotu 2. decembra 2017 o 14:30 hod.
na parkovisku pred OcÚ v Chynoranoch.
Tešíme sa na predvianočnú atmosféru
a na stretnutie s Vami.

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale… (pokračovanie v tajničke)
ABAK, IVECO,
NASO,

OCIGÁŇ,
PODVEĎ

ÚTRATA,
VÝDAVOK

INAK, INAKŠIE

SAMICA PÁVA

VZOREC
JODOVODÍKA

EČV OKRESU ACADÉMIE
MASA ĽUDÍ,
RIMAVSKÁ
TOURIST.
ZÁSTUP
INTERNAT.
SOBOTA

ŽENSKÉ
MENO

ČASŤ TVÁRE

OPLOTIL,
OHRANIČIL

NÁZOV
JEDNEJ
BANKY

VEĽMI HREJE,
SPAĽUJE

JEDEN ZO
ZMYSLOV

BODAVÝ
HMYZ
OBLUDA,
NETVOR
KLÁT PRE
VČELY

POĽUJÚ,
CHYTAJÚ
ZÍSKAJ ZA
PENIAZE

AGENCE VIETNAMIENNE D´
INFORMATION

ODDELENIE V
NEMOCNICI

HRAČKA V
PODOBE
MEDVEĎA

VÝROBCA
NÁKL. ÁUT

PODMIENKOVÁ SPOJKA

VYRÁŽKA,
VRIEDOK

OTLČ,
OBÚCHAJ
PLATBA
ŠTÁTU, NAPR.
DPH

2

HAVÁRIA,
ZRÁŽKA
INDIUM,
CHEM. ZN.
POČÍTADLO,
TABUĽKA

STAVBA POD
ZEMOU
STARORÍMSKY BÁSNIK,
OVÍDIUS

ČIN, ÚKON,
DEJSTVO

DRUH OPICE

VÄČŠIA
STAVBA

EXISTUJEŠ

1

NÁRODNÁ
AGENTÚRA

MALIČKÁ
OBEC, LAZ

PREDLOŽKA

ŠKÔLKA

UMENIE, PO
ANGLICKY

GRÉCKY BOH
LESOV

OMOTAJ,
OKRÚŤ

PRÍZVUK,
ZNAMIENKO

POLOVICA

KTORÉ,
AKÉŽE

OKVETNÝ
LÍSTOK

ČISTIACI
PRÍPRAVOK

PRACOVNÉ
ZÁLOHY

VYHYNUTÝ
DOBYTOK

RUSKÁ RIEKA

LEPIDLO,
GLEJ

CUDZOJAZYČNÝ ZÁPOR

SíDLO ZRAKU

DOMÁCI
BÔŽIK

MIDDLE EAST

101 RÍM.
ČÍSLICAMI

MPZ ISLANDU

3
OŠUCHOL,
OBTREL

SPRAVODAJSKÁ AGENTÚRA USA

RÔSOL,
HUSPENINA

Vylúštenie krížovky odmeníme peknou knihou s podmienkou, že kto prvý doručí správne vylúštenú krížovku na obecný úrad - číslo dverí 207.
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