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Zaiste všetci vnímate èulý
stavebný ruch na Horných
Dieloch. K
30. 6. 2006
bolo
Ako ïalej
vydaných 7
stavebných
povolení na výstavbu
rodinných domov v tejto
lokalite. Z prvej etapy
zostalo na predaj pä
pozemkov, preto už teraz
pripravujeme realizáciu
ïalšej etapy.
Okrem toho ste iste
postrehli, že obec Ve¾ká
Hradná uskutoènila v
priebehu mesiacov marec
a apríl 2006 prieskum
záujmu o nájomné byty.
Na túto výzvu sa
prihlásilo 21 záujemcov. S
výstavbou nájomných
bytov sa zaène, za
podmienky získania
finanènej podpory zo
Rok 2006 sme zaèali èlenskou
schôdzou, na ktorej sme prejednali
výsledky roku 2005 a zhodnotili celý
predchádzajúci rok.
V mesiaci apríl 2006 sme vykonali
kontrolu hydrantov v našej obci, po
ktorej sa uskutoènila príprava hasièskej
techniky spolu s
upratovaním
hasièskej
zbrojnice.
V mesiaci máj
sme zaèali
tréningovú
prípravu na
hasièské súaže.
Ako prvá sa uskutoènila noèná súaž 27.
5. v Motešiciach, na ktorej sa súažilo v
hasièskom útoku , kde ženy a muži
Ve¾kej Hradnej neuspeli.
Dòa 10.6. sa konala previerka
pripravenosti dobrovo¾ných hasièských
zborov Trenèianskeho okresu v obci
Soblahov, kde štartovalo za obec Ve¾ká
Hradná družstvo žien a mužov. Muži
skonèili na 1. mieste vo všetkých
diciplínach, t.j. štafeta, útok a teória.
Družstvo žien sa umiestnilo na 2.

Júl 2006
Štátneho fondu rozvoja bývania,
v roku 2007.

na Horných Dieloch

mieste. V prebore jednotlivcov získali
za Ve¾kú Hradnú II. výkonnostnú triedu
Ing. Pavol Ježík a III. výkonnostnú
triedu Ing. Eliška Holá, Lýdia Petríková
a Slavomír Petrík. Celkovo naša obec
splnila previerk u pripravenosti
dobrovo¾ných hasièských zborov ako

Èíslo 1
Naša nieko¾koroèná snaha už
prináša svoje ovocie a možno už
v tomto roku sa na Horné Diely
budú sahova prví obyvatelia.
Emil Masár, starosta obce

Dòa 1. 7. sa uskutoènila pohárová súaž
v Trenèianskych Stankovciach,
Memoriál Vladimíra Hlatkého, na
ktorej družstvo žien vyhralo 1. miesto a
družstvom mužov sa umiestnilo na 5.
mieste s èasom 16,59 sekúnd.
Do konca roka nás èaká ešte ve¾a akcií.
Jedna z nich je
a j a k c i a
Trenèianskeho
Záhoria, ktorá
sa bude kona v
našej obci
Ve¾ká Hradná
dòa 23. 9. 2006.
Srdeène Vás
pozývame na toto podujatie.
Týmto nám prináleží nielen rados, ale
aj povinnos, ktorá vyplýva z našej
hasièskej práce a nie jej málo.
V neposlednom rade by sme sa chceli
poïakova všetkým obèanom Ve¾kej
Hradnej, ktorí prispeli finanènou
èiastkou, za ktorú sme zakúpili novú
hasièskú techniku.

Èinnos a úspechy Dobrovo¾ného

hasièského zboru obce
vyhovujúcu.
V mesiaci máj sme sa zúèastnili
družobnej návštevy v Uherskom
Hradišti - Vesky pri príležitosti 80.
v ý r o è i a
z a l o ž e n i a
družobnéhohasièského zboru. Dòa
24.6. sa uskutoènila noèná súaž v obci
Šišov, kde družstvo žien a mužov
obhájilo minuloroèné víazstvo v
klasickej kategórii a získalo ocenenie aj
v kategórii najlepšia prúdarka a najlepší
prúdar.

Jozef Beòo predseda DHZ
a kolektív DHZ
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Nie je to tak dávno, èo sme mohli v
a zá¾ub, zapájanie sa do riešenia
získajú nové zruènosti v aranžovaní
televízii sledova zaujímavú reklamnú
problémov obce, skráš¾ovanie životného kvetov, zhotovovaní vianoèných ozdôb a
kampaò Nadácie pre deti Slovenska s
prostredia, spoznanie okolia obce,
venèekov, ve¾konoèných kraslíc a
názvom "Hodina deom". Možno
zlepšenie vzahov a komunikácie medzi výzdoby, pripravia výzdobu na detský
niektorých z Vás táto reklama oslovila
mládežou a ostatnými obyvate¾mi obce, karneval. Okrem toho sa plánuje
nato¾ko, že ste aj na Hodinu deom
rozšírenie možností kultúrneho vyžitia. uskutoènenie osláv Dòa detí, detský
prispeli. Celková vyzbieraná
karneval, diskotéka, brigáda
suma v rámci SR dosiahla
na oprave detského ihriska a
viac ako 8,5 mil. Sk. Nadácia
Viac možností pre trávenie vo¾ného skráš¾ovaní životného
pre deti Slovenska následne
prostredia v obci, nácvik
èasu detí a mládeže
vyhlásila výzvu na
taneèných vystúpení a
predkladanie projektov v
výstava prác detí a mládeže.
rámci Fondu Hodina deom s termínom Projekt bude prebieha od júla 2006 do Akcie budú zabezpeèova pracovníci
júna 2007. Zahàòa rôzne pravidelné i
uzávierky 1. marca 2006 s tým, že
obce, poslanci Obecného zastupite¾stva
nepravidelné aktivity pre deti a mládež
rozhodnutia budú vyhlásené do konca
vo Ve¾kej Hradnej i ïalší aktívni
do 26 rokov. Hoci sú aktivity projektu
mája.
obèania, najmä mladí ¾udia. Oznamy o
urèené najmä deom a mládeži,
O podporu z fondu Hodina deom sa
konkrétnych termínoch konania
sekundárnou cie¾ovou skupinou sú
uchádzala aj naša obec s projektom
jednotlivých akcií budú priebežne
všetci obyvatelia i návštevníci Ve¾kej
"Viac možností pre trávenie vo¾ného
zverejòované vo vývesnej skrinke pred
Hradnej.
èasu detí a mládeže v obci Ve¾ká
obecným úradom, vyhlásené miestnym
V rámci projektu sa jeden krát mesaène rozhlasom, prípadne budú rozdané
Hradná". Zaèiatkom júna sme dostali
uskutoènia výlety do okolitej prírody,
rozhodnutie o schválení finanènej
letáky do každej domácnosti.
novozaložený divadelný krúžok bude
podpory pre tento projekt. Ide o
Veríme, že sa pripravovaných akcií
máva nácviky 1x týždenne, 6x do roka budete v hojnom poète zúèastòova a
celoroèný program kultúrnych,
sa uskutoènia tvorivé dielne zamerané
športových a spoloèenských aktivít,
spoloène tak prispejeme k zvýšeniu
na košikárstvo, ruèné práce a
ktorého cie¾om je umožni deom a
kvality života nielen detí a mládeže, ale
hrnèiarstvo. Na sobotných a nede¾ných nás všetkých.
mládeži viac možností pre trávenie
vo¾ného èasu, získanie nových zruèností tvorivých popoludniach úèastníci
Ing. J. Masárová, Iveta Apolénová
V nede¾u 2. júla 2006 sa na ihrisku TJ vo
Ve¾kej Hradnej uskutoènilo stretnutie
detí a mládeže dubodielskej farnosti obcí Dubodiel, Ve¾ká Hradná a
Cimenná. Týmto podujatím bol
zahájený projekt vo¾noèasových aktivít
pre deti a mládež "Viac možností pre
trávenie vo¾ného èasu
detí a mládeže v obci
Ve¾ká Hradná", ktorý
bol podporený z fondu
Hodina deom.
Už od rána bolo na
ihrisku rušno, chystal sa
guláš, obèerstvenie, ozvuèenie,
pripravovali sa súaže, odmeny pre deti.
Hoci sa na obed spustil slabý dážï, ktorý
trošku postrašil usporiadate¾ov i deti,
predsa sa len vyèasilo a súaže detí a
mládeže prebiehali za príjemného
poèasia.
Súažilo sa v
troch vekových
kategóriách:
- najmenšie deti škôlkári
- žiaci 1. - 4.
roèníka
- starší žiaci - po 9.
roèník.
Najmenšie deti
súažili v behu, v
hode loptièkou do
pneumatiky a v
triafaní loptièkou
do plechoviek .
Ž i a c i 1. - 4 .
roèníka pretekali

v behu vo vreci, v štafetovom behu s
tenisovou loptièkou na vareche, v
stre¾be loptou na malú bránku,
závereènou súažou boli ob¾úbené
preteky na bicykloch.
Pre starších žiakov boli pripravené tieto
disciplíny: preteky vo vreci, šprint na 60

sa zúèastnili deti a starostovia všetkých
troch obcí.
Poèas súaží sa podával guláš, pivo a
kofola, všetky zúèastnené deti dostali
sladké odmeny, nakoniec sa konala
opekaèka. Ozvuèenie a hudobnú
produkciu poèas celej akcie
zabezpeèoval DJ Miro
Kováè.
Po skonèení súaží
èlenovia miestneho
hasièského zboru
predviedli návštevníkom
vodný útok. Po òom si
mohli aj deti vyskúša zhadzovanie
plechovky prúdom vody. Závereènou
bodkou celého podujatia bolo kopanie
11m. kopov, a to v dvoch kategóriách: do
15 rokov a nad 15 rokov. V prvej
kategórii sa súaže zúèastnilo 28
súažiacich.
Tohtoroèné farské stretnutie
detí a mládeže možno hodnoti ako
ve¾mi vydarené, sme radi, že sa ho
zúèastnil ve¾ký poèet detí a mládeže, a
tiež ve¾a dospelých. Bol to ve¾mi pekný
zaèiatok letných prázdnin. Ïakujeme
všetkým, ktorí sa tejto akcie zúèastnili,
osobitne však tým, ktorí pomohli pri
organizovaní, varili guláš, zabezpeèili
obèerstvenie, pomáhali pri súažiach.
Tiež ïakujeme hasièkám a hasièom za
ich vystúpenie, ktorým prispeli k
oživeniu tohto vydareného podujatia.
Veríme, že aj ïalšie akcie, ktoré
pripravujeme nielen pre deti a mládež,
sa stretnú s pozitívnym ohlasom.

Stretnutie detí a mládeže
farnosti Dubodiel
mestrov, stre¾ba loptou na cie¾ a preteky
na bicykloch .
Špeciálnou disciplínou, ktorej sa
zúèastnili všetky vekové skupiny, bol beh
so zviazanými nohami.
V ob¾úbenom preahovaní lanom,

Strana 3
Dòom 1. 7. 2006 nadobudol
úèinnos zákon è. 253/1998 Z. z. v znení
neskorších zmien o hlásení pobytu obèanov
SR a registri obyvate¾ov SR. Aspoò v
skratke èo nám ukladá a umožòuje:
trvalý pobyt obèana na urèitom
súpisnom èísle nezakladá žiadny vlastnícky
vzah k budove
pri hlásení trvalého pobytu je
potrebné predloži: platný obèiansky
preukaz, deti do 15 rokov rodný list
predkladá zákonný zástupca, doklad o
vlastníctve alebo spoluvlastníctve k budove
- teda list vlastníctva nie starší ak 3 mesiace,
písomný súhlas s prihlásením obèana (ktorý
nemá žiadny vlastnícky vzah k budove) na
trvalý pobyt s osvedèeným podpisom
vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov
budovy, nemusí
predklada
manžel/manžel
k
a
,
nezaopatrené
diea, vlastník,
spoluvlastník
obèan,
ktorý chce trvalo ži v zahranièí je povinný
pred vycestovaním ohlási skonèenie
trvalého pobytu ohlasovni (obecnému
úradu)
ohlasovòa môže zruši obèanovi
trvalý pobyt: ak prihlásenie bolo vykonané
na základe neplatného, falšovaného,
cudzieho dokladu, trvalý pobyt sa môže
zruši na návrh vlastníka alebo všetkých
spoluvlastníkov budovy obèanovi, ktorý
nemá k budove žiadne užívacie právo, je
potrebné prinies list vlastníctva
nepoužite¾ný na právne úkony (za 100 Sk )
nie starší ak 3 mesiaci, pobyt nemožno
zruši manželovi a nezaopatrenému dieau

keï dôjde k zrušeniu trvalého
pobytu obèana na návrh vlastníka alebo
všetkých spoluvlastníkov, uvedenú
skutoènos ohlasovòa oznámi vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli, obèan bude
ma trvalý pobyt - Obec Ve¾ká Hradná,
všetky zásielky mu budú uložené na pošte a
obecný úrad je povinný vyvesi oznámenia
o uložení zásielky
obecný úrad môže vyda iba
potvrdenie o pobyte, o
manželke/manželovi, stave, spoloènej
domácnosti potvrdenie nevydáva
za 1. vydanie potvrdenia o pobyte
(slúži na vybavenie obèianskeho preukazu)
po prihlásení na pobyt sa nevyberá správny
poplatok, za každé ïalšie sa vyberá na
základe zákona o správnych poplatkoch 100
Sk, za každé
poskytnutie
informácie o
pobyte sa
vyberá správny
poplatok 100
Sk
- obèan môže
písomne požiada o zákaz poskytovania
údajov o mieste pobytu za seba a za èlenov
domácnosti v žiadosti (vyhlásení),
vyhlásenie sa zašle na okresné riadite¾stvo
Policajného zboru a vyznaèí sa zákaz aj v
ohlasovni, zaznamenaním tohto zákazu o
poskytovaní informácie o mieste pobytu nie
je dotknuté poskytovanie informácií o
mieste pobytu štátnym orgánom alebo
právnickým osobám, ktoré plnia úlohy
štátu.

Dòa 27. júna 2006 sa v Bratislave, v
Zichyho paláci konala tlaèová
konferencia, na ktorej bolo
oznámené rozdelenie prostriedkov
v y z b i e r a n ý c h v 7. r o è n í k u
grantového
programu
Hodina deom
m e d z i
jednotlivé
r e g i ó n y
Slovenska. Na konferencii sa
zúèastnili: Emília Vášaryová èestnej predsedníèka, Filip Vagaš predseda Správnej rady Nadácie pre
deti Slovenska, Eva Pavlaninová manažérka grantového programu
Hodina deom, Nadácia pre deti
Slovenska a Danica Lacová,
zástupkyne Slovenskej sporite¾ne,
a.s..
V posledných troch roèníkoch
Grantového programu Hodina
deom generálny partner Slovenská
sporite¾òa, a.s. ude¾oval špeciálnu
finanènú prémiu vo výške Sk 50000,-

vždy trom organizáciám z troch
rôznych regiónov /východ, západ,
stred/.V tomto roku boli ocenené až
štyri projekty výnimoèné svojou
kvalitou a originálnym komplexným
riešením problémov detí
a mladých ¾udí.
Ako najzaujímavejší
projekt z poh¾adu
hodnotiacej skupiny
o d b o r n í k o v
Západoslovenského regiónu bol
ocenený projekt našej obce "Viac
možností pre trávenie vo¾ného èasu
detí a mládeže v obci Ve¾ká Hradná."
Z rúk pani Danice Lacovej sme si
prevzali symbolický šek na 50 000.Sk. Tieto peniaze budú použité na
nový projekt pre deti a mladých ¾udí
našej obce alebo na skvalitnenie a
rozšírenie súèasného oceneného
projektu.

Èo ukladá a umožòuje
zákon

Anna Petríková

Hodina deom
ešte raz

Ing. Jana Masárová
Iveta Apolenová

Zaburinenie pozemku
Obecný úrad bude spolupracova s
Obvodným pozemkovým úradom v
Trenèíne ako orgánom ochrany
po¾nohospodárskej pôdy, vzh¾adom na
nárast prípadov zaburinenia pozemkov.
Vlastníci prípadne užívatelia
p o ¾ n o h o s p o d á r s k e j i
nepo¾nohospodárskej pôdy sú povinní
vykonáva agrotechnické opatrenia
zamerané na ochranu a zachovanie
kvalitatívnych vlastností a funkcii
po¾nohosp. pôdy ako aj predchádza
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch.
Ten, kto nezabezpeèí základnú
starostlivos o po¾nohosp. pôdu, spôsobí
jej poškodenie, svojou neèinnosou
zaburinenie po¾nohosp. alebo
nepo¾nohosp. pozemku sa dopustí
priestupku na úseku ochrany po¾nohosp.
pôdy a možno mu uloži pokutu do 10
000 Sk. V prípade, že si nesplní
povinnosti uložené orgánom ochrany
po¾nohosp. pôdy možno mu uloži
pokutu až do 30 000 Sk. Ak ide o
podnikate¾a, jedná sa už o správny
delikt a pokuta sa pohybuje od 5 000 až
do 1 mil. korún.
Aj v našej obci je dos pozemkov
neobrábaných, rastie na nich burina
ohrozuje tak ïalšie susedné pozemky.
Žiadame vlastníkov alebo užívate¾ov,
aby zaburinené pozemky vyèistili, v
opaènom prípade je povinnosou obce
týchto obèanov nahlási na obvodný
úrad. Spoloène predíïme k riešeniu
priestupkov a ude¾ovaniu pokút.
Anna Petríková

Èuduj sa svete
O Európskej únií poèujeme zo
všetkých strán, ale o jej vlajke vari
najviac po hradnej. Naši hasièi dokázali
svoju pripravenos nielen v jej
previerke, ale sú to chlapi v pravý èas
na pravom mieste. V onú pamätnú
predprevierkovú noc nachytali dvoch
„spaidermenov“ ako drápu vlajku z
budovy obecného úradu.
Krútime hlavou, krèíme plecami,
èudujeme sa dodnes. Kúpili sme novú
za 450 Sk. Chalani prinesú do konca
prázdnin na úrad uvedenú sumu s
prís¾ubom, že viac sa to nestane a my
nespomenieme ich mená v budúcom
èísle obecných novín. Radi požièiame
zástavu aj vlajku, staèí tak málo,
popýta o ne.
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Nacvièujeme divadlo
Len pred nieko¾kými dòami vznikol v našej obci
detský divadelný krúžok, ktorý nesie meno KVIETOK.
Zaèali sme nacvièova dve krátke divadielka s
rozprávkovou tematikou. Prvé vystúpenie plánujeme na
september, druhé na október. Nácviky bývajú väèšinou v
utorok a vo štvrtok veèer po omši. Stretávame sa v
kultúrnom dome.
Viem, že na takéto aktivity nikdy nebolo dos
peòazí, a hoci si niekto môže myslie, že sa to dá aj bez
finanèných prostriedkov, ve¾mi sa mýli. Získali sme
nieko¾ko kostýmov, s ktorými kedysi nacvièovali divadlo
reho¾né sestrièky. Tiež dostaneme skromnú finanènú
podporu od obce v rámci projektu "Viac možností pre
trávenie vo¾ného èasu detí a mládeže". To však ale
zïaleka nestaèí.
Preto sa aj touto cestou chcem obráti s prosbou
o pomoc na Vás, milí rodièia, starí rodièia a aj ostatní
obyvatelia našej obce. Možno má niekto z vás doma
nevyužité látky, zbytky èipiek, rôzne èasti obleèenia rukavièky, klobúèiky, staré a nepotrebné šaty a masky na
maškarný ples a mnoho iných, pre nás potrebných vecí
na vystúpenie. Budeme radi, ak nás oslovíte a pomôžete
nám. Tiež by sme boli vïaèní mamièkám alebo
babièkám, ktoré by nám pomohli s ušitím kostýmov.
Oteckovia a deduškovia, ak máte doma kúsky
nepotrebných lepeniek, polystyrénov a farieb, ktoré by
sme mohli využi na zhotovenie kulís, ozvite sa
nám.
Budeme vám vïaèní za každú pomoc, veï v koneènom
dôsledku tu ide o deti, ich vo¾ný èas, ich šikovnos a
vytrvalos, ich chu nieèo dokáza. Mali by sme, ba
musíme ich v tomto podpori a pomôc im.
Za každú pomoc vopred ïakujeme a potom vás už len
srdeène pozývame na naše malé kultúrne vystúpenia.
Iveta Apolenová - vedúca krúžku a deti:
Evka Masárová, Saška Faturová,
Danko Fatura, Maka Masárová,
Kristínka Križanová, Pako Filko,
Aïka Lobotková, Kristínka Salabová, Lukáško Masár,
Erika Lobotková, Mirka Detková, Janka Kováèová,
Natálka Masárová, Tomáško Masár, Alžbetka Saloòová,
Andrejka Ševèíková, Andrejko Salaba, Mirko Heèko,
Paka Nikolová.

Vo¾by v našej obci v èíslach
Výsledky hlasovania vo vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky dòa 17. júna 2006
Poèet volièov zapísaných v zozname volièov
Poèet volièov, ktorý sa zúèastnili na vo¾bách
t.j. 62,91 %
Poèet platných odovzdaných hlasov

515
324,
318

Poèet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, hnutie alebo koalíciu:
1. KDH è. 6
105
2. SMER - sociálnademokracia è. 19
74
3. ¼udová strana HZDS è. 14
56
4. SDKÚ - demokratická strana è. 18
29
5. SNS è. 2
29
6. Komunistická strana Slovenska è. 16
5
7. Slobodné fórum è. 11
4
8. Hnutie za demokraciu è. 9
3
9. Prosperita Slovenska è. 13
3
10. Agrárna strana vidieka è. 15
3
11. Nádej
è. 21
3
12. Misia 21
è. 3
1
13. SNK - Slovenská vzájomnos è. 7
1
14. Aliancia nového obèana è. 8
1
15. Slovenská ¾udová strana
è. 17
1
Iveta Apolenová

Kde sa majú hra naše deti?
Problémy s detskými ihriskami ažia nielen mestá, ale i
dediny. Tomuto sa nevyhla ani naša obec. V posledných
rokoch dos "pustý" dolný koniec postupne ožíva demi.
No zároveò s tým sa aj natíska otázka, kde sa majú tieto
deti hra. Kde majú trávi svoj vo¾ný èas? Kde môžu beha
a hra futbal? Kde?
Myslím si, že kvôli (zatia¾) 19 deom bývajúcim na
dolnom konci, je treba sa zamyslie nad týmto problémom.
Som presvedèená o tom, že malé detské ihrisko by sme
my - rodièia - za pomoci obecného úradu dokázali
vybudova a udržiava si ho, a tak by sme spravili deom
rados a vyplnili trochu ich vo¾ný èas. Zároveò by deti
nebehali po ceste a po potoku a mali by možnos hra sa v
svojom "krá¾ovstve". Na zaèiatok by nebolo treba ve¾a trochu piesku, pár starých pneumatík na skákanie /tak ako
je to v materskej škole/, trochu miesta na futbal... Možno
po èase by sa dali získa finanèné prostriedky z nejakých
grantov a nadácii aj na iné "atrakcie", ako sú šmýkaèka èi
hojdaèka.
Možno by sa to všetko dalo, lenže .................
Je tu problém, a môžem poveda podstatný a zásadný. Nie
je na takéto ihrisko priestor. Pár metrov štvorcových a bolo
by to. Ale tie nie sú. Teda, aspoò ja osobne som sa
nedopátrala k nijakému priestoru, kde by sa malý kúsok
rovnej plochy dal oploti a sprevádzkova.
Ale viac hláv - viac rozumu. Ak by niekoho táto myšlienka
chytila za srdce a mal by nejaký nápad, návrh alebo
riešenie, tak sa prosím ozvite. Ihrisko by naozaj pomohlo
nielen deom, ale i rodièom.
Iveta Apolenová
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Hlavnou udalosou v èinnosti urbariátu
v 1.polroku t.r. bolo valné
zhromaždenie, ktorého príprava bola
èasovo a organizaène ve¾mi nároèná.
Najdôležitejšími bodmi programu bola
vo¾ba nového výboru a dozornej rady a
schválenie výplaty dividend. To sa
udialo prvýkrát v novodobej èinnosti
spoloèenstva a bolo to možné iba vïaka
tomu, že sa výboru podarilo
naakumulova potrebné finanèné
prostriedky. Na 1 m2 rozlohy sa
vyplatilo 0,04 Sk. Je predpoklad, že v
budúcnosti sa dividendy budú vypláca
èastejšie ako doteraz.
Ako bolo prezentované na valnom
zhromaždení, po¾nohospodársku pôdu
a lúky má v prenájme
Po¾nohospodárske družstvo Ve¾ká
Hradná. Budúcnos našich lesov nie je
ešte vyriešená, nako¾ko sa nám ponúka
nieko¾ko možností:
- samostatne hospodári- je momentálne
pre spoloèenstvo problém, nako¾ko nie
sme dostatoène technicky ani
personálne vybavení a v prípade, že by
sme si jednotlivé èinnosti objednávali
externe u podnikate¾ských subjektoch,
nie je istá ich ekonomická efektívnos
- nájom súkromnej spoloènosti, ktorá
úspešne už nieko¾ko rokov hospodári vo

Obecná knižnica

vo
Ve¾kej Hradnej je koordinovaná a
poradensky usmeròovaná
Okresnou knižnicou Michala
Rešetku v Trenèíne. Ekonomicky je
riadená Obecným úradom vo Ve¾kej
Hradnej.
Naša obecná knižnica plní funkciu
informaènú, vzdelávaciu, kultúrnu a
relaxaènú nielen pre obyvate¾ov
Ve¾kej Hradnej, ale i jej rodákov,
ktorí bývajú v okolitých obciach ale i
mestách. Svojim èlenstvom v našej
obecnej knižnici prejavujú
náklonnos k svojej rodnej obci a
tiež uznanie a spokojnos s
vybavením knižnièného fondu.
Vo všeobecnosti sa vie, že
knižnièný fond by sa mal vymeni 1x
z a 12 r o k o v . P r i n a š i c h
podmienkach sa to ažko podarí 1x
za 40 rokov.
V Európskom meradle požadovaná
obnova fondu je pod¾a niektorých
informácií asi 20 rokov, takže u nás
to vyzerá asi 55 rokov. Klesajú
finanèné prostriedky na nákup
knižnièných a informaèných zdrojov
a stúpa cena kníh a periodík. Pred
knižnicami a ich zriaïovate¾mi stojí
dôležitá otázka h¾adania

viacerých obciach okresu Trenèín, /ku
spokojnosti vlastníkov/ a prejavila
predbežný záujem o hospodárenie v
našich lesoch
- nájom š.p. Lesy SR - majú záujem
vytvori ucelenú lesnú èas, ktorej

ktorých sa dá urèi pôvodná hranica
lesa, ale sú i úseky, kde sa hranièné
kopce už nenachádzajú. Èo sa týka
stavu lesného porastu, možno
skonštatova, že sú miesta, na ktorých
sa nachádzajú pekné a zdravé stromy,
ale sú miesta so znaèným výskytom
suchých stromov, ktoré by bolo
potrebné vyaži. Na urèenie hodnoty a
bonity našich lesov bude potrebné da
vypracova posudok, prípadne audit,
ktorý
bude potrebný hlavne vtedy, keï
súèasou budú i naše pozemky a lesy,
sa budeme rozhodova, ako ïalej s
vrátane náletom rozšírených plôch.
našimi lesmi.
Projekt ucelenej lesnej èasti majú už
Cie¾om našej èinnosti musí by
rozpracovaný v pomerne pokroèilom
také
hospodárenie,
ktoré by zachovalo,
štádiu. Jednou podmienkou jeho
prípadne aj zlepšilo stav lesného
realizácie je však vytvorenie ešte
porastu, s primeraným finanèným
jedného združenia vlastníkov tej pôdy,
efektom
pre spoloèenstvo. Odstránenie
na ktorú sa lesy rozšírili samonáletom,
suchého, palivového dreva, o èo už
druhou je nájdenie pôvodných
hranièných kopcov, za úèelom vytýèenia prejavujú záujem viacerí obèania, bude
potrebné koordinova s doterajším
pôvodných hraníc lesa
užívate¾om
š.p. Lesy SR. Pevne verím,
- prípadne oslovi ïalších
že novozvolený výbor a dozorná rada
potencionálnych záujemcov
bude pracova systematicky a lepšie, ako
Takže budúcnos ukáže, èo bude pre
v
minulom volebnom období a celá
naše lesy najvýhodnejšie.
èinnos nebude leža na troch ¾uïoch,
V minulom mesiaci podniklo 6
ako tomu bolo doteraz.
èlenov výboru obchôdzku znaènou
èasou našich hôr za úèelom obhliadky
Ing. Štefan Detko
hranièných kopcov a stavu lesného
porastu. Našlo sa dos kopcov, pod¾a

Naše lesy

východiska z tejto situácie.
Všetci vieme o klesajúcom trende
základných štatistických
ukazovate¾ov knižníc na Slovensku
vo všeobecnosti. Preto je potrebné
vyvíja aktivity, ktoré vzbudia záujem
nielen dospelých èitate¾ov, ale
hlavne èitate¾ov z radov školského a
predškolského veku.
Štatistické údaje za rok 2005:
Stav knižnièného fondu k
31.12.2005 predstavuje 5039
kníh, z toho krásnej literatúry pre
dospelých je 2594 kusov a krásnej
literatúry pre deti 1593 kusov.
Odbornej literatúry pre dospelých
je 491 kusov a pre deti 361 kusov. V
roku 2005 bolo registrovaných
èitate¾ov 88, z toho deti do 15 rokov
33. Návštevníkov knižnice bolo
spolu 376. Bolo vypožièaných
1628 kníh, z toho krásnej literatúry
pre dospelých 989 kusov, pre deti
440 kusov. Odbornej literatúry pre
dospelých bolo vypožièaných 74
kusov, pre deti 125 kusov.
Knižnièný fond bol doplnený o 78
kníh v celkovej hodnote 16 748.Sk. Výpožièné dni sú v pondelok a
štvrtok od 16.00 do 18.00 hod.
Mária Ježíková
knihovníèka OK Ve¾ká Hradná

S úsmevom
Mišo sa vezie v taxíku. Chce sa èosi
taxikára spýta a tak ho zozadu
poklepe po pleci. Taxikár hrozne
skríkne, strhne volant, odrazí sa autom
od autobusu do najbližšieho výkladu.
Mišo sa ospravedlòuje:
- Prepáète, ale netušil som, že také
malé poklepanie po pleci, vás môže
takto vydesi.
- Nikdy! Už mi to nikdy neurobte! odvetí taxikár a dodá - Viete, dnes som
prvý deò v novej práci.
Predchádzajúcich dvadsa rokov som
jazdil s pohrebným vozom.
***
Motocyklista sa rútil vysokou
rýchlosou, zrazu oproti nemu vrabec.
Dupol na brzdu, ale už bolo neskoro,
trafil ho. U¾útostilo sa mu úbohého
vtáèika, tak zastavil, vyh¾adal ho a
zobral so sebou. Doma ho nežne
polozil do voliéry, pripravil misku s
vodou, nadrobil kôrku z chleba a išiel
spa. Po chvíli sa vrabèiak prebral.
Pozerá okolo seba prekvapenými
ocami, vidí mreže, chleba, vodu a
hovorí si:
- Èloveèe, ja som toho motocyklistu asi
zabil, keï ma zavreli
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V projekte "Viac možností pre trávenie
vo¾ného èasu detí a mládeže v obci
Ve¾ká Hradná" bol stanovený
harmonogram konania jednotlivých
akcií - rozpis pod¾a mesiacov. Je
možné, že niektoré podujatia sa budú z
dôvodu nepriaznivého poèasia, príp.
kvôli lektorom pre tvorivé dielne
presúva do iného mesiaca, no tieto
presuny by sa mali kona v minimálnej
miere.

- 2. èas
- Výlet "Za krásami jesennej prírody"
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Nede¾né tvorivé popoludnie -

2006, Júl

aranžovanie kvetov
- Nácvik taneèného vystúpenia a jeho
predstavenie na Posedení dôchodcov

- Celodenný výlet do prírody, do okolia
obce, spojený so zberom lieèivých
rastlín
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Oprava a skrášlenie detského ihriska oprava pokazených lavièiek, obnova
náterov, oprava ohrady, príp. doplnenie
nejakej novej atrakcie (pod¾a nápadov
mládeže)

August

- Výlet "H¾adáme Hradniansky hrad" na
Hradište - prieskum miesta, kde kedysi
stál hrad a h¾adanie jeho základov, resp.
pozostatkov, opekanie
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Výlet na Inovec a pri pramene
obecného vodovodu
- Diskotéka na konci letných prázdnin

September

- Výlet do prírody spojený so zberom
lieèivých rastlín a šípok, žaluïov a iných
lesných plodov,
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Divadelné predstavenie pri príležitosti
Hodov
- Tvorivé dielne - pletenie košíkov a
iných výrobkov z prútia - 1. èas

Harmonogram akcií
projektu trávenia
vo¾ného èasu

Marec

November

- Výlet do okolia obce, pozorovanie
jesennej prírody
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Sobotné tvorivé popoludnie zhotovenie vianoèných ozdôb a
venèekov z nazbieraných lesných plodov
- Výstava prác detí a mládeže - vianoèné
ozdoby a venèeky - prezentácia prác
vytvorených na sobotnom tvorivom
popoludní

December

- Prechádzky zimnou prírodou, spoloèné
sánkovanie, stavanie snehuliakov
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Divadelné predstavenie s tematikou
Vianoc

2007, Január

- Výlet do okolia obce, spoloèné
sánkovanie, stavanie snehuliakov,
sledovanie a spoznávanie stôp v snehu
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Tvorivé dielne - ruèné práce - vyšívanie

Február

- Výlet do okolia obce, sledovanie
zimnej
prírody, vtákov
Október
- Tvorivé dielne - pletenie košíkov, ošítok - Nácvik divadelného predstavenia - 1x

S úsmevom
Malá ava sa pýta mamy - avy:
- Mami, a preèo máme také ve¾ké hrby
na chrbte?
- Lebo tam si ukladáme zásoby vody,
aby sme vydržali dlho v púšti.
- A mami, naèo máme také ve¾ké
mihalnice?
- To keï je piesoèná búrka, aby nám
nešiel tak piesok do oèí.
- A mami, naèo máme také zvláštne
chodidlá odspodu?
- No môj malý, aby sme lepšie
prechádzali po piesku a piesoèných
dunách.
- A mami, naèo nám je toto všetko v
Bojniciach?

týždenne
- Sobotné tvorivé popoludnie zhotovenie výzdoby na detský karneval
- Detský karneval - spoloèný karneval
pre deti MŠ a ZŠ vo Ve¾kej Hradnej i
Svinnej
- Tvorivé dielne - ruèné práce - pletenie

- Výlet a prechádzky prebúdzajúcou sa
prírodou, pozorovanie prvých jarných
kvetov
- Sobotné tvorivé popoludnie zhotovenie kraslíc a ve¾konoènej
výzdoby
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Tvorivé dielne - hrnèiarstvo - 1. èas

Apríl

- Výstava kraslíc a ve¾konoènej výzdoby
- Divadelné predstavenie s tematikou
jarných zvykov
- Výlet na Háj, obhliadka vodojemu,
trasy celoobecného vodovodu
- Výsadba zelene v obci
- Výsadba kvetinového záhona v záhrade
materskej školy a základnej školy
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne

Máj

- Nácvik taneèného vystúpenia na oslavy
Dòa matiek
- Výlet na Patrovec, obhliadka kaštie¾a
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Tvorivé dielne - hrnèiarstvo - 2. èas

Jún

- Športové popoludnie pri príležitosti
Dòa detí, spojené s opekaèkou
- Nácvik divadelného predstavenia - 1x
týždenne
- Výlet do blízkeho lesa, spoznávanie
stromov, h¾adanie hríbov
- Diskotéka pre deti pri príležitosti
ukonèenia školského roka.
Ing. Janka Masárová, Iveta Apolénová
28. 10. 109, 111, 113, 115, 116, 118, 120

Rozpis služieb
v kostole
12. 8. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169
19. 8. 170, 175, 244, 176, 177, 180, 181
26. 8. 182, 184, 188, 193, 196, 200, 201
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
213, 214, 215, 217, 218, 220, 222
223, 225, 266, 231, 233, 239, 240
4, 6, 7, 9, 20, 24, 29
30, 43, 45, 47, 50, 51, 52

7. 10. 53, 62, 70, 71, 73, 76, 80
14. 10. 83, 86, 92, 93, 252, 251, 94
21. 10. 96, 97, 98, 100, 103, 105, 108

4. 11. 121, 122, 123, 124, 125, 253, 254
11. 11. 248, 256, 127, 128, 129, 131,132
18. 11. 133, 250, 137, 138, 139, 140, 141
25. 11. 142, 144, 146 Filková, Behulová,
Mihálechová, Lobotková, 147- Filková,
2. 12. 147- Masárová, Križanová
Masárová, Filková, Jankovièová, 148, 150
9. 12. 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158
16. 12. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169
23. 12. èistenie a vianoèná výzdoba
170, 175, 244, 176, 177, 180, 181, 182,
184, 188, 193, 196, 200, 201
30. 12. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
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