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Vážení spoluobčania 
    

Aj roku 2012 Vám ponúkam ďalšie číslo našich 
Obecných novín. Keďže začíname Novým rokom chcel 
by som Vám popriať v roku 2012 veľa zdravia, rodinnej 
pohody a dobrú spoluprácu so mnou a ostatnými 
zamestnancami Obecného úradu. Verím, že toto moje 
prianie bude splnené a spolu sa budeme podieľať na 
ďalšej činnosti a skrášľovaní našej obce.  

Touto formou Vás chcem informovať čo sa v obci udialo a čo nás čaká 
v najbližšom období. Verím, že tieto noviny budú určitou informáciou pre 
Vás. Na prvej strane sa vraciam k oslave Fašiangov. Touto cestou chcem 
poďakovať všetkým občanom, ktorý sa podieľali na príprave a priebehu 
týchto osláv. O výsledkoch parlamentných volieb, ktoré sa konali 10 marca 
2012 Vás informujem na druhej strane. Aktivitu detí z Materskej školy  počas 
prvého polroka zhrnula na tretej strane pani riaditeľka Monika Unterfrancová. 
O kultúrnych a športových podujatiach v Domove n.o. sa dočítate na tretej 
a štvrtej strane, ktoré opísal Ján Šimon, klient Domova n.o. Zároveň chcem 
pozvať všetkých občanov obce na stavanie mája o obecnú vatru. O zábavu 
a občerstvenie bude postarané. V obecnej kronike blahoželám oslávencom k 
ich životnému jubileu. Uvádzam zoznam detí narodených v roku 2011. 
Spomínam na našich spoluobčanov, ktorý nás v priebehu minulého roku 
navždy opustili. Česť ich pamiatke. 

                                        František Demeter, starosta obce 

Opäť po roku nás 18. februára 
navštívil, zabavil a roztancoval 
fašiangový sprievod. V ľudových 
krojoch alebo v zábavných maskách 
oblečených členov tohto sprievodu 
vidíte na fotografií. O 19 hodine 
začala fašiangová zábava. Do tanca 
hrala a o zábavu sa postarala 
skupina Eminent z Hlohovca. Ak ste 
si kúpili lístky do tomboly, opäť ste 
mohli vyhrať zaujímavé ceny. 
Víťazom blahoželám a členom 
fašiangového sprievodu ďakujem. 
 



 
 

 
 
   

 

Výsledky hlasovania vo voľbách  
do Národnej rady Slovenskej republiky 

 10. marca 2012 
v obci Veľké Pole  

 
            Počet voličov zapísaných v zozname voličov            299 

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní       141 
Počet platných odovzdaných hlasov        139 
Volebná účasť v percentách                  47 
 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 

1. Zelení           - 

2. Kresťanskodemokratické hnutie          6 

3. Strana demokratickej ľavice        1 

4. Slovenská národná strana                            7 

5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti       9 

6. Sloboda a solidarita          4 

7. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ        1 

8. NÁŠ KRAJ           - 

9. Strana zelených          - 

10. Ľudová strana Naše Slovensko        2 

11. SMER – sociálna demokracia                  93 

12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska      1 

13. Národ a Spravodlivosť – naša strana       - 

14. Komunistická strana Slovenska        2 

15. Strana Rómskej únie na Slovensku        - 

16. MOST – HÍD           1 
17. 99 % - občiansky hlas          4 

18. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko     3 

19. STRANA +1 HLAS          - 

20. Robíme to pre deti – SF         2 
21. Obyčajní ľudia          - 

22. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana             2 

23.  Strana občanov Slovenska        - 

24. Strana maďarskej koalície        - 
25. STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ     - 

26. Strana živnostníkov Slovenska        1 
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Čas tak rýchlo letí a ani sme sa nenazdali a   

1. polrok v MŠ máme za sebou. V rámci plánu 
práce školy sa podieľame na utváraní dobrých 
vzťahov medzi MŠ a rodinou, deťmi a zdravotne 
znevýhodnenými ľuďmi. Preto sme zorganizovali 
aktivity s deťmi smerom k verejnosti. 

 
V septembri sme uskutočnili vychádzku 

spojenú so zberom liečivých bylín a prírodnín. 
V októbri sa deti prezentovali s programom 
k Októbru – mesiaca úcty k starším v Domove n.o., 
a o týždeň neskôr sme uskutočnili spoločnú 
Šarkaniádu (výroba šarkanov s klientmi Domova 
n.o. v našej MŠ).  

V októbri sme mali aj týždeň zdravých nápojov, 
kde mamičky spolu s deťmi vyrábali kokteily 
z ovocia, čo sa deťom veľmi páčilo. 

V mesiaci november sme tiež spolu                  
s mamičkami vyrábali z prírodnín jesenný kútik, 
ktorý sa nám veľmi podaril, len škoda, že sa nedal 
prezentovať aj v obci, aby sme všetci videli tvorivosť 
a kreativitu mamičiek. 

V decembri sme sa prezentovali básničkami 
a kultúrnym programom „trpaslíkov“, čiže deti pred 
Mikulášom, anjelom, čertom a rodičmi detí  za 
prítomnosti starostu obce a riaditeľky Domova n.o. 
Po vianočných prázdninách si deti s rodičmi 
a starými rodičmi vyrobili búdky pre vtáčiky, ktoré 
deti farebne dotvorili a zavesili sme ich v areáli MŠ. 
Je veľmi smutné, že „naša mládež“ sa nevie 
kultúrne správať v areáli MŠ a búdky nám 
zdevastovala.  

V januári deti robili pokusy so snehom, stavali 
snehuliaka a vo februári sme mali v MŠ karneval, 
spolu s mamičkami sme pripravili pekné kostými 
a prežili sme spolu pekné dopoludnie plné súťaží 
aj tanca.  

V marci sme sa spolu s klientmi Domova n.o. 
rozlúčili so zimou - „Pochovávanie Moreny pri 
potoku“, spoločne sme si zaspievali piesne 
a zarecitovali básne. Deti boli smutné, že vyrobené 
Moreny sme zapálili, ale vzápätí dostali nové 
pletené Moreny od klientov Domova n.o., za čo im 
ďakujeme. 

                                                                           
Monika Unterfrancová, riaditeľka MŠ 
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FAŠIANGOVÁ  ZÁBAVA  A  POCHOVÁVANIE  BASY 
15. februára od 13.00 do 17.00 v Kultúrnom dome vo Veľkom Poli 

 
 

Táto dlho očakávaná Fašiangová zábava spojená s 
pochovávaním basy, ktorá sa konala v Kultúrnom dome, 
bola pripravovaná už od Troch kráľov každodenným 
skúškami. Fašiangovú zábavu sme teda obohatili 
predstavením „Pochovávanie basy“. Predstavenie zožalo 
veľmi dobrý úspech a odmena vo forme potlesku od 
všetkých divákov bola pre nás tým najkrajším. Po 
pochovávaní basy a oplakávaní sa nám predstavili masky 
vo forme klauna, dubáka, papagájov, P.O. Hviezdoslava, 
boha Perúna, gazdu, cigánky a ďalších masiek, pričom 
bola zostavená porota v zložení pán farár J. Puchala, 
starosta obce F. Demeter a naša pani riaditeľka Milena 
Demeterová. Porota mala za úlohu vybrať najkrajšie 
masky. Vyhrala maska dubáka, kukučkových hodín, 
bociana a vodníka. Zábava pokračovala tanečnými kolami, 
počas ktorých sa zabávali návštevníci až do 17-tej hodiny. 

Celkove reakcie návštevníkov zábavy boli veľmi 
pozitívne a tak isto ako ja túžia po ďalších zábavách 
v Kultúrnom dome aj v budúcnosti. 

Ján ŠIMON                                                                                                                 
klient Domov n.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Športové dopoludnie 15. marca - areál Domov n.o. 
 

V rámci udržiavania našej dobrej fyzickej kondície nám pani vychovávateľky pripravili športové dopoludnie, ktoré 
obsahovalo hod diskom, triafanie loptičky metlou do brány a posúvanie si lopty v poradí zoradených klientov za sebou.   
Všetky disciplíny boli veľmi zaujímavé a pomáhali nám vo zvyšovaní sústredenia a fyzickej kondície do ďalších jarných 
dní. Všetky disciplíny sa nám veľmi zapáčili a preto aj účasť na disciplínach bola vysoká. 
Týmto článkom chcem poďakovať našim pani vychovávateľkám za ich prácu pri tvorbe a realizácii nášho športového 
dopoludnia, ktoré každému zúčastnenému prispelo k zvyšovaniu psychickej a fyzickej kondície v pozitívnom smere a 
tešíme sa na ich podobné nápady aj v budúcnosti. 

Ján Šimon, klient Domov n.o  
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      Výsledky speváckej súťaže 
 

1. miesto Peter Oláh 
2. miesto Ľubomír Ďuris 
3. miesto Ľubomír Kántor 
4. miesto Jozef Gažák 
5. miesto Dušan Kováčik 
6. miesto Pavol Králik 
7. miesto  Jozef Miklenčič 

 

        
 
 
 

Spevácka súťaž „Slávik 2012“ 
15. marca – zasadačka Domov n.o. 

  
Spevácka súťaž „Slávik 2012“ sa uskutočnila po skončení športového dopoludnia, v priestoroch v zasadačky Domov n.o.       

Ja som bol vybraný za člena poroty, ktorá hodnotila počtom bodov každého súťažiaceho v tejto speváckej súťaži o titul Slávik 2012. 
Súťažiacich v tejto speváckej súťaži bolo 22. Najvyšší počet 15 bodov získal svojím prekrásnym citlivým spevom Peťko Oláh a získal 
aj titul Slávik 2012 Domov n.o. Veľké Pole. 

Treba však poďakovať aj všetkým súťažiacim, ktorí svojím spevom vytvárali veľmi príjemnú a pozitívnu atmosféru počas 
celej súťaže „Slávik 2012“. 

Na záver by som rád poďakoval našim milým pani vychovávateľkám, ktoré túto 
súťaž navrhli a aj zrealizovali opäť vo veľmi dobrej atmosfére i umožnili nám prejaviť 
svoje talenty v speve. 
Súťažiaci: Milan Kostrbík, Vladimír Bartošík, Milan Bindas, Daniel Horanský, Ján 
Ďurkej, Ladislav Goral, Milan Čič, Pavol Králik, Ján Martinovič, Jozef Miklenčič, 
Jozef Gažák, Peter Oláh, Jaromír Lycius, Boris Kubaliak, Peter Salay, Ľubomír Ďuris, 
Přemysl Markovič, Daniel Hronec, František Krajčovič, Ľubomír Kántor, Stanislav 
Bakoš, Dušan Kováčik. 
  
Ján Šimon, klient Domov n.o. 

Vynášanie Moreny 23. marca 2012 
 Akcia Vynášanie Moreny, 
sa konala v piatok 23. marca o 10 
hodine, s programom klientov 
Domov n.o. v spolupráci s deťmi z 
Materskej škôlky. Morena bola za 
spevu klientov vynesená z 
priestorov Domova k potoku a tam 
bola po programe klientov spálená 
a hodená do potoka. Tým bola zima  
odoslaná cez slovenskú zem až do 
Dunaja. Po upálení Moreny mali 
krásny program deti z Materskej 
škôlky vo forme piesní. 

 
Ján Šimon,  klient Domov n.o. 
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