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číslo 1 − december 20102. Bierovské zvesti

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 20/2010 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľ−

stva dňa 25.2.2010. OZ Veľké Bierovce
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. kontrolu uznesenia č. 19/2009 s tým, že bod a/ trvá, bod b, c splnené
2. žiadosti:
a/ Akrylmat Daniel Mondek o predĺženie splatnosti nájmu za rok 2009
b/ Akrylmat Daniel Mondek o zmene otváracej doby v prevádzke býv. ZŠ
c/ o pridelenie smetnej nádoby – 2 rodiny
d/ o pridelenie smetnej nádoby – telesne postihnutá osoba
e/ o pridelenie smetnej nádoby – platba ako podnikateľ
f/ o upozornení na nekvalitný múrik suseda
g/ o vyjadrenie k osvedčeniu p. č. 264/1
h/ Junior Game s.r.o. o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie stávkového
terminálu
ch/o jednorázový finančný príspevok
i/ Sanotechnik Maurod Zlaté Moravce – o zriadení prevádzky
j/ Sanotechnik Maurod Zlaté Moravce – o schválení otváracej a zatváracej
doby
k/ o žiadosti prijatia do zamestnania do funkcie školníčky
3. informácie:
a/ o výberovom konaní na vypracovanie PD – Aktualizácia PD časť OHRADY
a kanalizačné prípojky v obci Veľké Bierovce z dôvodu doplnenia PD pre
TVK Trenčín
b/ o zmene trasy R 2 – križovatka D1 – Mníchová Lehota
c/ o vyjadrení obce k zmene trasy R2 z 22. 12. 2009
d/ o návrhu starostu na odkúpenie časti parc. č. 79/3 – 17 m2 pre budúcu
ČS−OV za 3,50 eura/m2

e/ uvedené v zápisnici pod bodom 2.6 – 1 až 16 tak, ako sú uvedené v
predmetnej zápisnici
B. SCHVAĽUJE:
1. Kúpnopredajnú zmluvu zo dňa 25.2.2010 na kúpu CKN par. č. 79/3 o

výmere 17 m2 OP v podiele 1/1, k. ú. Veľké Bierovce od predávajúceho
Peter Fero, Veľké Bierovce č. 141 za cenu 3,50 eura za m2 pre účel výstav−
by ČS –OV kanalizácie

2. Vyjadrenie obce k osvedčeniu o vydržaní vlastníctva k pozemku par.
reg. na C č. p. 264/1 o výmere 72 m2 v prospech Martina Marcináta č. 123
k.ú. V. Bierovce

3. Otváracie a zatváracie hodiny v prevádzke Fy Sanotechnik Maurod v
prevádzke Veľké Bierovce Po – Ne od 10.00 hod – 19.00 hod

4. Zmenu otváracích hodín v prevádzke Akrylmat Daniel Mondek tak,
ako je uvedené v žiadosti p.č. 46/2010

5. Výber dodávateľa na vypracovanie PD na aktualizáciu PD kanalizácia
OHRADY a kanalizačné prípojky v obci ČS−OV na par. č. 79/3 a 444/18 –
firma POYRY TN  cenu na vypracovanie PD podľa CP Fy POYRY

6. Predĺženie súhlasu obce pre prevádzkovanie stávkoveho terminálu
FY Junior Game v dennom bare 21 do 31.3.2011

7. Vyjadrenie obce k zmene trasy R2 od križovatky D1 – Mníchová
Lehota z 22.12.2009 bez zmien

8. Spolufinancovanie inž. sietí OHRADY – 1. etapa 1. časť podľa návrhu
starostu obce č. 2010/038z 1.2.2010 s tým, že Panská Niva sa v roku 2010
nepredá

9. Pridelenie smetnej nádoby z dôvodu vzniku 2 rodín podľa VZN
10.Pridelenie smetnej nádoby z dôvodu telesne postihnutej osoby v rodine
11.Pridelenie smetnej nádoby – za úhradu ako podnikateľ /49,79 /
12.Uzatvoriť na dobu 5 rokov nájomnú zmluvu z PD Trenč. Turná tak,

aby bola umožnená budúca výstavba inž. sietí I.etapy na p.č. 545/1, 545/9,
545/47, 545/57, 444/8

13.Finančný príspevok vo výške 50 eur na nákup potravín za odpraco−
vanie 24 hodín verejnoprospešných prác pre obec

14.Vypracovanie doplnku k ÚPN−O Veľké Bierovce pre zbytok p.č. 470/
1, 482/2, 485/2, 486/2, 487/1, 470/45 ako plochy pre výrobu a služby pre
firmu TatraCom−Ferro s.r.o. Dubnica n/V na jej náklady

C. UKLADÁ:
1. starostovi obce a kultúrnej komisii pripraviť v menšom rozsahu spo−

mienkovú slávnosť z dôvodu 710−tého výročia prvej písomnej zmienky o
obci. Akcia sa bude konať dňa 25. júla 2010 v záhrade za Kultúrnym domom
v spolupráci s ostatnými záujmovými organizáciami obce. Propagačný ma−
teriál zabezpečí obec

2. starostovi obce zabezpečiť aktualizáciu internetovej stránky obce
Hlasovanie: za: 5, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0

Uznesenie č. 21/2010 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľ−
stva dňa 29.4.2010. Oz Veľké Bierovce

A. BERIE NA VEDOMIE
1. kontrolu uznesenia č. 20/2010 s tým, že bod 1, 2, sú splnené
2. správu hlavného kontrolóra k hospodáreniu za rok 2009
3. žiadosti:

a/ Bioplyn Bierovce o územné rozhodnutie
b/ Erson Recycling o výrub stromov na parcele č. 470/1 a 472/1
c/ Mário Sivák, denný bar o zriadenie sociálneho zariadenia /WC/ v KD
d/ Mário Sivák o umiestnenie stánku na predaj zmrzliny
e/ Peter Fero o drobnú stavbu – oplotenie pozemku
f/ Peter Fero o rozkopávkové povolenie pre vodu a plyn p.č. 801
g/ AMDAT o drobnú stavbu – plynová prípojka k RD Peter Fero
h/ Bioplyn Bierovce o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru vo Veľkých
Bierovciach
ch/ Mária Bačová o drobnú stavbu – oplotenie p. č. 308
i/ obec Veľké Bierovce o stavebné povolenie na inž. siete OHRADY
j/ obec Veľké Bierovce o drobnú stavbu – kanalizačné prípojky
k/ Akrylmat Daniel Mondek o zmenu otváracích hodín v predajni
l/ AJ o prijatie do zamestnania ako upratovačka v MŠ
m/ Akrylmat Daniel Mondek o zrušenie Vinotéky v budove bývalej ZŠ
n/ SR o finančú pomoc pri odvoze stánku z dvora
o/ čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2010 bez pripomienok
4. informácie:
a/ o liste Fy Alfa Bratislava – alternatívne riešenie R2
b/ o jednaní na Biskupskom úrade v Nitre ohľadne IBV inž. siete OHRADY
c/ o jednaní s PB ohľadne spolufinancovania inž. sietí OHRADY
d/ o CP Fy Rifa – 4 ks mreží na OcÚ
e/ o CP Fy PD – kancelársky nábytok pre MŠ
f/ o podaní žiadosti na ÚPSVaR na zamestnanie dlhodobo
nezamestnaného pracovníka
g/ o predvolaní na Okresný súd Trenčín ohľadom osvojenia dieťaťa
h/ o liste voči Fy Erson Recycling z 19.4.2010
ch/ o novele zákona o Obecnom zriadení č. 102/2010
k/ o čiastočnej úhrade autobusu dňa 24.4.2010
l/ o príprave osláv 710 − výročia obce
m/ o návrhu nových ochranných pásiem letiska Trenčín od Prof. Ing.

Kazda, CSc.
B. SCHVAĽUJE
1. záverečný účet obce Veľké Bierovce za rok 2009 bez výhrad. Preby−

tok hospodárenia sa vloží do rezervného fondu a použije sa na kapitálové
výdavky v roku 2010

2. vyjadrenie obce pre podnikateľký zámer Fy Bioplyn Bierovce v k.ú.
Veľké Bierovce

3. zmenu otváracích hodín v prevádzke Akrylmat tak, ako je uvedené v
žiadosti

4. čiastočnú úhradu nákladov na dopravu do Rajeckej Lesnej dňa
24.4.2010

5. výpoveď zmluvy s Fy Akrylmat k termínu 31.7.2010
6. cenovú ponuku Fy Rifa na 4 ks mreží na OcÚ
7. cenovú ponuku Fy PD na kancelársky nábytok do MŠ
C. ZAMIETA
1. žiadosť o úhradu nákladov na odvoz stánku z dvora z finančných

dôvodov
D. SÚHLASÍ
1. so zriadením sociálneho zariadenia na prízemí KD a nákupom vnútor−

ného technického zariadenia
2. s umiestnením predajného stánku na predaj zmrzliny prevázkovateľa

Mário Sivák
3. s rekonštrukciou parkového osvetlenia v záhrade KD a opravou náte−

rov na PO formou DoVP vrátane parkových lavíc
E. UKLADÁ
1. starostovi obce jednať s bankou Dexia Slovenska pobočka Trenčín o

možnosti poskytnutia preklenovacieho úveru na prefinancovanie akcie „Mo−
dernizácia a prístavba Kultúrneho domu“ vo Veľkých Bierovciach

2. zabezpečiť lacnejšie lístky na akciu „Pohoda“ poriadanú na letisku v
Trenčíne

Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0 proti: 0

Uznesenie č. 22/2010 z mimoriadneho rokovania Obecného zastu−
piteľstva vo Veľkých Bierovciach zo dňa 13. mája 2010. Obecné zastu−
piteľstvo v obci Veľké Bierovce podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných
ustanovení Štatútu danej obce

SCHVAĽUJE
prijatie úveru vo výške 180 571,01eurposkytnutého zo strany Dexia banky

Slovensko a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongá−
cie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínova−
ný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:

„Modernizácia a prístavba kultúrneho domu Veľké Bierovce“
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s podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regio−
nálneho rozvoja formou projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR
roky 2007 – 2013.

OS č.: 3
Opatrenie č.: 3.4.1 základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Kód opatrenia: 321
Kód projektu: 341 TN 0900397
Názov projektu: „Modernizácia a prístavba kultúrneho domu“
Miesto realizácie projektu: Veľké Bierovce, okres Trenčín
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blan−

kozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z
prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky
na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadáv−
ky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo
zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.

Hlasovanie: za: 6, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0

Uznesenie č. 23/2010 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľ−
stva dňa 15.7.2010. OZ Veľké Bierovce

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu uznesenia č. 21/2010 s tým, že bod 1, 2 splnený
2. Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2009
3. Žiadosti:
a/ Fy Majamit s. r. o. – vyjadrenie obce k prístavbe k jestvujúcej budove
b/ o prijatí do zamestnania do funkcie ekonomickej pracovníčky
c/ o predaji obecnej parcely č. 826/1 – 775 m2 Fy Majamit s.r.o.
d/ o vydanie územného rozhodnutia Fy Bioplyn Veľké Bierovce
e/ o drobnú stavbu – zateplenie bytovky č. 2 – Pavlis a spol.
f/ o drobnú stavbu – zakrytie terasy – rodinný dom č. 156
g/ o drobnú stavbu – garáž na parcele č. 226
h/ o drobnú stavbu – prístrešok k rodinnému domu p. č. 7
ch/o drobnú stavbu – výmena strešnej krytiny RD č. 89
i/o prevádzkovaní časti p. č. 385/3 pre Autoškolu Hryz
j/ o povolenie ťažby štrkov na parcele č. 463 pre firmu TatraCom
k/ o vyjadrenie k stavbe RD na parcele č. 162/1 k. ú. Veľké Bierovce
4. Informácie:
Uvedené v zápisnici zo zasadnutia OZ pod bodom 7.2
B. SCHVAĽUJE
1. Zásady odmeňovania poslancov OZ bez zmien a doplnkov
2. Dodatok č. 1/2010 k rokovaciemu poriadku schváleného dňa 30.1.2003
3. Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Bierovce na roky 2010−

2015 tak, ako bol predložený, bez zmien a doplnkov
4. Stanovisko obce k riešeniu cesty R2 križovatka D1 Mníchová Lehota

tak, ako bolo vypracované starostom obce dňa 7.2.2010
5. Pracovný úväzok starostu obce pre nové volebné obdobie pre roky

2011−2019 ako plný úväzok
6. Počet poslancov pre budúce volebné obdobie pre roky 2011 − 2019 na

počet 5
7. Úverovú zmluvu s Dexia banka Slovensko č. 04/033/10 zo dňa 09.

06.2010 na prefinancovanie akcie „Modernizácia a prístavba KD Veľké Bie−
rovce“

8. Cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie – plyno−
vod IBV OHRADY – Ing. Ivan Novák, Trenčín – zokruhovanie plynovodu

9. Stanovisko obce k stavbe RD na parcele č. 162/1 a k celkovej zástav−
be ďalších domov na uvedenej parcele v súlade s ÚPN−O Veľké Bierovce,
stavebník Peter Bulko, Halalovka 2346/41 Trenčín s tým, že obec nebude
financovať prístupovú cestu a inž.siete k budúcej výstavbe na parcele č.
162/6, 162/5, 162/1, 162/2

10. Cenovú ponuku na objekt Denný bar od firmy STACON s.r.o. a
zároveň dodatok č. 1 k ZoD č. 83/2009

11. Zmluvu o poskytnutie dotácie č. 915/2010 zo dňa 6.7.2010 pre OTJ
Veľké Bierovce−Opatovce

12. Odpredaj časť parcely č. 826/1 k.ú. Veľké Bierovce, par. č. 370/2 vo
výmere 771 m2 za ponúknutú cenu pre firmu Majamit s.r.o. Trenčín, Branec−
kého 14, 6,50 eura za 1 m2.

C. UKLADÁ
1. starostovi obce preveriť správnosť ocenenia investícií firmy AKRYL−

MAT na budove bývalej základnej škole a ostatných plochách
2. starostovi obce zabezpečiť podanie inzerátu na prenájom budovy a

pozemkov bývalej základnej školy v Trenčianskych novinách do 21.7.2010
na podnikateľský zámer od 15.8.2010

D. SÚHLASÍ
1. so zmenou užívania časti parcely č. 385/3 vo výmere 1 400 m2 pre

autocvičisko pre Autoškolu Hriz, M. Hricku 16, Trenčín
2. s prístavbou budovy Fy Majamitu s.r.o. na parcele č. 368/1 a 370/4
Hlasovanie: za: 4 zdržal sa hlasovania: 0 proti: 0

Uznesenie č. 24/2010 z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 9.8.2010.
OZ Veľké Bierovce:

A. BERIE NA VEDOMIE
1. informáciu starostu obce o cenových ponukách na dodanie tovaru na

realizáciu projektu „Zabezpečenie materiálno−technického vybavenia FK TJ
Veľké Bierovce−Opatovce“

2. informáciu starostu obce o postupe stavebno−montážnych prác na
prístavbe KD

3. informáciu starostu obce o vykonaných stavebno−montážnych prác
firmou Akrylmat Daniel Mondek na budove bývalej ZŠ a vonkajších plochách
podľa predloženého rozpočtu

B. SCHVAĽUJE
1. výber firmy Miroslav Mach – HUMA, Nové Mesto n/V na dodanie

tovaru dľa cenovej ponuke v hodnote 6 205,00eurvrátane DPH pre projekt
„Zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia FK TJ Veľké Bierovce−
Opatovce“ v zmysle zmluvy 915/2010

C. SÚHLASÍ
1. aby si občania obce mohli bezplatne rozobrať demontovaný materiál z

KD do 11.8.2010. Zbytok materiálu sa odvezie do zberných surovín
D. UKLADÁ
1. starostovi obce zabezpečiť pracovné rokovanie s firmou Akrylmat

Daniel Mondek o úhrade nájomného za užívanie priestorov bývalej ZŠ za
účasti poslancov a právnou zástupkyňou JUDr. Vychopenovou čo v naj−
kratšej dobe.

Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 0 proti: 0

Uznesenie č. 25/2010 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľ−
stva dňa 14.10.2010. OZ Veľké Bierovce

A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesenia č. 23, 24 s tým, že všetky body sú splnené
2. Žiadosti – uvedené sú v zápisnici pod bodom 4.1.1. až 4.1.16
3. Informácie – uvedené sú v zápisnici pod bodom 4.2.1 až 4.2.9
4. Čerpanie rozpočtu za január – september 2010 – bez pripomienok
B. SCHVAĽUJE:
1. ROZPOČET NA ROKY 2011 – 2013 TAKTO:

Rok: 2011 2012 2013
Bežné príjmy: 179 000,00eur 182 000,00eur 183 000,00 eur
Kapitálové príjmy: 0 0 0
Príjmové finančné
operácie: 236 980,00 eur 61 980,00 eur 5 980,00 eur
Rozpočtové príjmy
spolu: 415 980,00 eur 243 980,00 eur 188 980,00 eur
Bežné výdavky: 179 000,00eur 182 000,00eur 183 000,00 eur
Kapitálové výdavky: 50 000,00eur 56 000,00eur 0
Výdavkové finančné
operácie: 186 980,00eur 5 980,00eur 5 980,00 eur
Rozpočtové výdavky
spolu: 415 980,00eur 243 980,00eur 188 980,00 eur

2. Dohodu o vysporiadaní dlhu zo dňa 26. 08. 2010 zo Zmluvy o nájme
nebytových priestorov zo dňa 1.8.2006 s firmou Akrylmat Daniel Mondek
mimosúdnou cestou započítaním vzájomných pohľadávok.

3. Výrub 2 ks ihličnatých stromov na cintoríne z dôvodu znečisťovania
hrobov a bezpečnosti do 31.12.2010, najneskôr do 31.3.2011, po vyznačení
drevín orgánom ochrany prírody.

4. Dotáciu pre Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poraden−
stva Bánovce n/Bebr. vo výške 30,00 eur pre školský rok 2009/2010 – MŠ
Veľké Bierovce.

5. Dotáciu pre ZOCHPH Veľké Bierovce vo výške 100,00eurna rok 2010
za brigádnické práce za KD Veľké Bierovce dňa 17.7.2010 a za usporiada−
nie výstavy k 710.výročiu obce dňa 25.7.2010.

6. Stanovisko obce k pripravovanej výstavbe priemyselného areálu na
výrobu komponentov pre výstavbu nízkoenergetických domov firmou THER−
MOHAUS Europa Trenčianske Bohuslavice v priestoroch bývalého Agrový−
krmu tak, ako bolo zaslané pod č. 2010/387 z 9.9.2010.

7. Stanovisko obce k Bioplynovej stanici Veľké Bierovce, aby zámer bol
posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 § 29.

C. SÚHLASÍ:
1. S predĺžením nájomnej zmluvy z PD Trenč. Turná na užívanie obecnej

poľnohospodárskej pôdy vo výmere 42,041 ha do konca roku 2012 formou
novej nájomnej zmluvý za rovnakej výšky nájmu ako doteraz.

2. S navýšením prác v rekonštruovanej budove Kultúrneho domu a zám−
kovou dlažbou pod šatňou prístavby. Uvedené práce sa vyfinancujú v ob−
jekte BAR 21. Súpis prác je uvedený v zápisnici OZ zo dňa 14.10.2010.

D. ODKLADÁ:
1. Žiadosť Sandra Prekopa o prenájom ornej pôdy p. č. 458 vo výmere 7,24

ha do roku 2012 z dôvodu predĺženia nájomnej zmluvy pre PD Trenč. Turná.
2. Žiadosť firmy MAJAMIT s.r.o. Trenčín o prenájom areálu bývalej ZŠ na

r. 2011 pre rozhodnutie nového OZ.
3. Žiadosť Mgr. Aleny Dziackej o prenájom časti ZŠ na január 2011 pre

rozhodnutie nového Obecného zastupiteľstva.
E. UKLADÁ STAROSTOVI:
1. Preveriť umiestnenie dopravných značiek na štátnej ceste a miestnych

komunikáciách v obci.
2. Upozorniť vlastníkov motorových vozidiel na nesprávne parkovanie na

ulici pred RD č. 1 až 7.
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3. Zabezpečiť opravu výtlku pred cintorínom do konca roku 2010.
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0

Uznesenie č. 26/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva dňa 10.11.2010. OZ Veľké Bierovce

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu starostu obce o rozširovaní ÚPN – O Trenč. Stankovce
2. Informáciu starostu obce o jednaní v Trenč. Turnej dňa 4.11.2010 k

rýchlostnej ceste R2 Križovatka D1 – Mníchová Lehota
3. Informáciu starostu o potrebe doplniť uznesenie č. 23/2010, bod 12 v

súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
4. Informáciu starostu obce o aktuálnom stave nečerpanej dovolenky na OcÚ
B. SCHVAĽUJE
1. Stanovisko obce Veľké Bierovce k ÚPN – O Trenč. Stankovce tak

ako bolo predložené

2. Stanovisko obce Veľké Bierovce k rýchlostnej ceste R2 tak, ako bolo
odsúhlasené v liste č. j. 271/2010 zo dňa 7.7.2010 bez zmien a doplnkov

3. OZ Veľké Bierovce schvaľuje podľa § 9a, odst. l, písm.c zákona 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov odpredaj majetku obce: CKN p. č. 370/2 o
výmere 771 m2 ostatné plochy, k. ú. Veľké Bierovce, ktorá bola odčlenená GP
č. 45477795−15−10 z EKN, p. č. 826/1 o výmere 1 624 m2 vodné plochy k. ú.
Veľké Bierovce zapísaná na LV č. 563, vedeného u Správy katastra Trenčín.
Odpredaj CKN p. č. 370/2 bol schválený obchodnej spoločnosti MAJAMIT,
s.r.o. so sídlom Braneckého 14, Trenčín za kúpnu cenu 6,50 eur/m2. Kúpna
cena vychádza zo znaleckého posudku č. 68/2010 zo dňa 10.11.2010 vypra−
covaného znalcom Ing. M. Podhradským, ev. č. znalca 9123 769.

4. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pracovníčke končiacej pracovný
pomer a pracovníkovi, ktorému končí mandát.

Hlasovanie: za: 5, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0,
Ján Mazáň,  starosta obce

Máme zmodernizovaný kultúrny dom
Keď sme sa v roku 2008 rozhodovali, čo by bolo

potrebné vybudovať v obci z Programu rozvoja vidie−
ka roky 2007 – 2013, nakoniec sme sa rozhodli, že
pripravíme jeden projekt – Modernizácia a prístavba
Kultúrneho domu Veľké Bierovce. Projektovú doku−
mentáciu vypracoval AZ Projekt Trenčín, verejné ob−
starávanie a výber dodávateľa stavby zabezpečila fir−
ma Premier Consulting, s.r.o. Komárno. Víťaznou do−
dávateľskou firmou sa stala firma Stacon s.r.o. Tren−
čianska Turná, ktorá aj dielo realizovala za 6 mesia−
cov v hodnote 205 004 eur, mimo stavebného objek−
tu SO2 – Bar 21. Tento objekt financovala obec z
úveru otvoreného v Dexii banka Trenčín. Hlavný ob−
jekt je financovaný z Programu rozvoja vidieka os.3,
opatrenie č. 3.4.1. Základné služby pre vidicke oby−
vateľstvo vo výške 180 571,00 , a je zložený 75 % z
prostriedkov EPFRV a 25 % z prostriedkov štátneho
rozpočtu. DPH vo výške 5 % musí uhradiť obec z vlast−

ných zdrojov. Modernizácia a prístavba KD Veľké Bie−
rovce pozostávala hlavne:

− prístavba sociálnych zariadení s veľkou šatňou
− zateplením celej stavby s novou fasádou
− výmenou okien, kúrenia, parketovej podlahy,

javiska
− maľovanie všetkých miestností
− nová elektroinštalácia
Do budúcna treba počítať s nákupom nových stolov

a stoličiek a iných drobných doplnkov interierov, aby
zmodernizovaný KD mohol slúžiť pre našich občanov
pre rôzne kultúrne podujatia. Kolaudácia stavby bola
vykonaná 25.11.2010 a stavba je k dispozícií pre po−
riadanie rôznych kultúrnych akcíí. Na záver chcem po−
ďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácií uvede−
ného diela, ktoré prispeje ku skrášleniu našej obce.

Ján Mazáň, starosta obce

V materskej škole už druhý rok pracu−
jeme podľa Školského vzdelávacieho
programu „Svet okolo nás“, ktorý je vypra−
covaný v súlade s princípmi a cieľmi vý−
chovy a vzdelávania podľa školského zá−
kona a s príslušným Štátnym vzdelávacím
programom ISCED 0− predprimárne vzde−
lávanie.

Výchovno− vzdelávacia činnosť je orga−
nizovaná tak, aby utvárala podmienky na
zdravý rast a vývin detí s prihliadnutím na
ich vek, zdravotný stav, stupeň psychoso−
matického vývinu a na predchádzanie po−
škodeniam zdravia, najmä nadmernej psy−
chickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu
prenosných ochorení.

Hravou formou u detí rozvíjame psy−
chomotorické kompetencie, osobnostné,
sociálne, komunikatívne, kognitívne, učeb−
né a informačné kompetencie. Pripravuje−
me deti na vstup do primárneho vzdeláva−
nia v základnej škole a na ďalší život v
spoločnosti.

Materská škola sa zapája do akcií v obci,
poriadaných obecným úradom: kultúrny
program detí pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším, vítanie detí, Deň matiek a pod.
Zapájame sa i do súťaží materských škôl:
Detský slávik, Rapotačky, Športová olym−
piáda. V materskej škole uskutočňujeme
rôzne akcie pre rodičov i pre verejnosť: je−
senné slávnosti, Šarkaniáda, posedenie so
starými rodičmi, adventné zvyky a tradície,
Mikulášska besiedka, pečenie a zdobenie
medovníkov, Vianočná besiedka, Týždeň
zdravia, vitamínový deň, Fašiangový kar−
neval, tradície a zvyky Veľkej noci, zdobe−
nie veľkonočných vajíčok, Deň Zeme, Deň
matiek, MDD, Deň otcov, vychádzky do
prírody, výlety, exkurzie, prednášky pre deti
i pre rodičov a veľa ďalších zaujímavých
činností.

V materskej škole máme vypracované
projekty: „ Dopravná výchova v materskej
škole, ktorého hlavným cieľom je utvárať a
následne v praktických situáciách uplatňo−

vať zásady bezpečnosti správania sa v
cestnej premávke podľa predpisov v role
chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčulia−
ra. Projekt „Hry s počítačom v materskej
škole“ rozvíja a skvalitňuje informačné kom−
petencie detí, podporuje rozvoj elementár−
nych počítačových zručností, ale aj rozvoj
kritického a tvorivého myslenia. Deti sa hra−
vou formou učia zvládnuť prácu s počíta−
čom.

Projekt „Adamko−hravo−zdravo“ je za−
meraný na utváranie pozitívnych postojov
k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k
zdraviu iných. Cieľom je utvárať a rozvíjať
návyky správnej hygieny a zdravého ži−
votného štýlu. Projekt „Daj si vodu z vodo−
vodu“ a „Vláčik Separáčik“ je zameraný na
rozvíjanie environmentálneho cítenia a sprá−
vania sa . Dieťa získa pozitívne postoje k
ochrane a tvorbe životného prostredia. Je−
denkrát týždenne v popoludňajších hodinách
prebieha v materskej škole krúžok anglic−
kého jazyka, ktorý vedie kvalifikovaný lek−
tor. Jedenkrát za dva týždne špeciálny
pedagóg−logopéd, uskutočňuje v materskej
škole špeciálno−pedagogickú starostlivosť.

V tomto školskom roku 2010/2011 máme
v materskej škole zaradených 36 detí, vo
veku od 2,5 do 6 rokov. Výchovno−vzdelá−
vaciu činnosť uskutočňujú dve kvalifikova−
né učiteľky a riaditeľka.

Materská škola spolupracuje, s Radou
školy, so Základnou školou v Trenčianskych
Stankovciach, s Centrom špeciálno−peda−
gogického poradenstva, s detskou lekár−
kou. Veľmi dobrá je spolupráca so zriaďo−
vateľom materskej školy − s obecným úra−
dom i s rodičmi.

V materskej škole vládne pokojná at−
mosféra a dobré medziľudské vzťahy. V
práci využívame vhodné metódy a formy,
ktoré prispievajú k dosiahnutiu dobrých
výsledkov vo výchovno−vzdelávacej práci,
k uspokojeniu detských potrieb a k celost−
nému rozvoju detskej osobnosti. Rešpek−
tujeme právo detí na šťastné detstvo.

Z MATERSKEJ �KOLY

Výsledky volieb v na�ej obci:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 519
Počet zúčastnených voličov: 359
Počet platných hlasovacích lístkov do OZ: 356
Počet platných hlasovacích lístkov na starostu: 353

Za starostu obce Veľké Bierovce bol zvolený: Ján MARCINÁT, Ing.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:
Jozef Kulich, počet platných hlasov: 207
Ján Mikláš, počet platných hlasov: 194
Zuzana Mojžišová, Mgr., počet platných hlasov: 174
Sandro Prekop, počet platných hlasov: 161
Eduard Trembecki, Ing., počet platných hlasov: 151
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Väčšina udalostí v našom živote začí−
na mať význam pre nás až vtedy, keď
sme do nich nejakým spôsobom vtiahnutí
a dotýkajú sa nás. V tomto zmysle via−
nočné sviatky v roku majú vždy výnimoč−
ný charakter, lebo nám všetkým znova a
živým spôsobom pripomínajú, že Boh je
Emanuel, Boh s nami. Sprítomňujeme si
to aj tým, že snáď viac ako inokedy sa
snažíme myslieť nielen na seba, ale aj na
iných , navštevujeme sa, vzájomne sa
rozprávame a obdarúvame, nielen preto,
že ustavične niečo potrebujeme, ale pre−
to, že nás k tomu vedie jednanie nášho
Pána. On v nás zvlášť počas týchto dní ,
znova prebúdza dôveru, že aj napriek
častým pocitom a skúsenostiam osame−
losti, ľahostajnosti, apatie a sklamania,
kráča s nami, zaujíma sa o nás, o každé−
ho osobne. Približuje sa k nám, lebo sa
stáva jedným z nás.

V jeho narodení si pripomíname, že
nekonečný Boh, vstupuje do času, zostu−
puje na cestu človeka, aby spolu s ním
kráčal, delil sa o jeho biedy, slzy , úzkosti
a nádeje. Je to Boh milosrdenstva, odpus−
tenia, radosti a nádeje. „Boh sa stáva člo−
vekom, aby sa človek mohol stať bohom“.
Z tohto dôvodu jeho príchod znamená
šťastie, ktoré prevyšuje všetky pozemské
horizonty. Radosť, že sa človekovi otvára
tak veľká možnosť, by sa mohla zdať až
bláznivá. A predsa nie. Odmietame radosť.
Ježiša ako by sme považovali za votrel−
ca, za nepriateľa radosti. My máme do−
jem, že nás o radosť oberá, že nám prišiel
uchvátiť zem aj s našimi malými radosťami
a pôžitkami. Podliehame starému pokuše−
niu byť šťastný aj bez Boha. Hory darče−
kov, metráky elegantného papiera, kilomet−
re pozlátených nití, tisíce svetiel, blahopraj−
né pozdravy ako plachty, sa rýchlo môžu
stať len bezduchými gestami. Podľa prí−
kladu Ježiša sme pozvaní ísť oveľa ďalej,
sami sa máme stať darom pre iných. Je−
žiš totiž nepriniesol žiadne špeciálne dary.
On sa sám stal darom pre nás per excel−
lentiam, v pravom zmysle slova. Ak si to
neuvedomíme môže sa nám stať, že pod
hromadou farebného papiera, hračiek,
plytkých vzťahov, kozmetiky a iných vecí
zadusíme samého Darcu. Sv. Augustín to
krásne vyjadril vo svojich Vyznaniach, keď
hovorí: „Neskoro som ťa začal milovať,
Krása taká stará a taká nová, neskoro
som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri, ja
vonku, a tam som ťa hľadal, tam v tvojich

krásnych stvoreniach som ťa hľadal, ja
ošklivý. Ty si bol so mnou, ale ja som
nebol s tebou. Od teba ma odťahovalo
všetko, čo by vôbec nebolo, keby to ne−
bolo v tebe. Volal si a kričal, tak si prehlu−
šil moju hluchotu. Skvel si sa, žiaril si, tak
si zahnal moju slepotu. Šíril si sladkú vôňu
a ja som ju vdychoval a túžil som po tebe.
Ochutnal som, teraz lačniem a smädí ma.
Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po
tvojom pokoji.“ (Vyznania 10,27). Augustín
v týchto slovách vyjadruje podstatný roz−
diel medzi darom a darcom. Aby sme
správne pochopili a využili dar, potrebuje−
me mať najskôr osobnú skúsenosť s dar−
com. Ba viac, každý dar má viesť k dar−
covi, ako k finálnemu cieľu, inak sme nič
nepochopili a zostali na polceste zabari−
kádovaný v našich sebeckých záujmoch.
A o Vianociach predsa o to ide, aby sme
celkom osobne aj cez mnohé dary a dob−
rodenia, vonkajšieho aj vnútorného cha−
rakteru, vytvorili nezameniteľný vzťah s Dar−
com Ježišom Kristom, ktorý sa k nám pri−
hovára v malom dieťati. No tá istá skutoč−
nosť nás pozýva vidieť Ježišovu tvár v
každom človeku, veď čo ste urobili jed−
nému z týchto mojich najmenších to ste
urobili mne (Ježišovi), hovorí evanjelista
Matúš. Práve z tohto dôvodu sú vianoč−
né sviatky tak krásne, ale i náročné. Ako
hovorí Alessandro Pronzato, Boh má tvár
šesť miliárd ľudí. Jeho tvár vyžaruje utr−
penie i radosť, smrť i vzkriesenie, bož−
skosť i ľudskosť, úspech i sklamanie, mla−
dosť i starobu, zdravie aj chorobu. atď.
Tak zvýraznil Ježišovu tvár sicílsky mních
Epifanius. Po mnohých snaženiach nájsť
ten správny model pre Kristovu tvár, mal
videnie, že ho anjel niesol od človeka k
človekovi a ukazoval mu črty, ktorými sa
tá ktorá tvár podobala tej Kristovej. Ježi−
šovu tvár mal možnosť spoznať v radosti
mladej nevesty, v nevinnosti dieťaťa, v sile
roľníka, v utrpení chorého, v strachu od−
súdeného, v dobrote matky, v zdesení
siroty, v prísnosti sudcu, vo veselosti
šaša, v milosrdenstve spovedníka, v ovia−
zanej tvári malomocného. Toto je Ježišo−
va tvár, živá, úžasná, vzrušujúca, vyža−
rujúca, nadčasová, zahŕňajúca a objíma−
júca všetkých, no zároveň túžiaca byť
spoznaná aj v iných. V tomto duchu
všetkým zo srdca prajem požehnané pre−
žitie vianočných sviatkov v božej i vzá−
jomnej blízkosti a porozumení.

J. Michút , správ. far. V. Bierovce

Boha sme pozvaní spoznať v každom človeku Poďakovanie starostu obce
V tomto roku sa končí volebné obdobie 2007−2010 a

pretože som sa rozhodol nekandidovať za starostu pre
ďalšie volebné obdobie, rád by som touto cestou poďa−
koval terajším poslancom, hlavnému kontrolórovi, pra−
covníkom obecného úradu Veľké Bierovce, vedeniu MŠ
Veľké Bierovce, starostom a starostkám Mikroregiónu Ino−
vec za dobrú spoluprácu, korektné vzťahy a pomoc pri
riešení obecných problémov. Moje poďakovanie patrí i
všetkým občanom našej obce, ktorí sa aktívne zapojili do
veci verejných počas môjho pôsobenia vo funkcii. Oso−
bitne chcem poďakovať správcovi farnosti Veľké Bierov−
ce Bc. Jánovi Michútovi za veľmi dobrú spoluprácu a
vzájomnú pomoc pri rôznych aktivitách obce a FÚ Veľké
Bierovce. Novozvolenému starostovi a poslancom OZ
želám veľa úspechov, trpezlivosti pri plnení rozvojového
programu obce, skrášľovaniu verejnej zelene, udržiavaní
čistoty a poriadku v obci ešte na lepšej úrovni, ako to
bolo doteraz.

Ján Mazáň, starosta obce

Niečo zo zákonníka práce
Sadzby minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2011

– pre 37,5 hodinový týždenný pracovný úväzok:
Stupeň Koeficient

náročnosti  min.mzdy eur/hod eur/mesiac

1. 1,00 1,9435 317,00
2. 1,20 2,3322 380,40
3. 1,40 2,7209 443,80
4. 1,60 3,1095 507,20
5. 1,80 3,4982 570,60
6. 2,00 3,8869 634,00

Nastali zmeny
Voľby 27.11.2010 priniesli zmenu v riadení obce,

nakoľko skončilo jedno volebné obdobie, v ktorom „sta−
rostoval“ p. Ján Mazáň. My, občania sme mali mož−
nosť si utvoriť obraz o tom čo všetko za to volebné
obdobie bolo prínosom pre obec a čo všetko by ešte
bolo potrebné. Z pozície občana a hlavného kontroló−
ra obce chcem konštatovať, že vzhľadom na ekonomi−
ku, ktorá hneď od začiatku bola handicapovaná pôžič−
kou, ktorú obec musí splácať za „nefunkčnú kanalizá−
ciu“ od ihriska po čističku sa rozpočet obce musel tomu
prispôsobiť. No, predsa vidieť i väčšie akcie tohto ob−
dobia napr. Dom smútku, Kultúrny dom, zeleň obce a
mnoho akcií poriadaných obecným úradom. Hospo−
dárenie obce sa v každom roku riadil schváleným roz−
počtom, i keď boli nutné i niektoré úpravy vychádzajú−
ce z reality hospodárskej krízy. Zúčtovanie čerpania
bolo za každý rok vyhodnotené. Hlavný kontrolór robil
mesačne kontroly pokladničnej knihy a účtov a mô−
žem konštatovať, že neboli zistené žiadne položky, ktoré
by neboli odsúhlasené a nutné pre chod obecného
úradu a obce. To potvrdzuje i každoročný audit vyšším
kontrólnym úradom.Chcem zdôrazniť, že starosta obce
dodržiaval nariadenia, predpisy, pravidelne zvolával
Obecné zastupiteľstvo, na schôdzu mal vždy dôkladne
pripravený program – viedol ich kultivovane a veci rie−
šil korektne. Myslím, že nás, občanov, reprezentoval
dobre i tým, že je morálne na výške a ku každému sa
správal priateľsky, a že riadil i v týchto ťažkých časoch
obec víziou do lepšej budúcnosti. Preto mu patrí i naše
poďakovanie.

Jaroslav Kulich, hlavný kontrolór
Letová sezóna pre chovateľov poš−

tový holubov Veľké Bierovce v roku
2010 je za nami a patrila medzi tie
ťažšie. Oblastné združenia na Sloven−
sku boli nútený kvôli počasiu zrušiť
alebo upraviť letové plány. Toto neo−
bišlo ani oblasť Trenčín, kde závodia
i chovatelia ZO CHPH Veľké Bierov−
ce. Že sú chovatelia ZO CHPH Veľké
Bierovce veľkí bojovníci a s holubmi
to vedia, dokázali vo víťazstvách v jed−
notlivých závodoch. V majstrovstve OZ
CHPH Trenčín sa najlepšie darilo
chovateľovi Petrovi Bulkovi, ktorý sa
umiestnil na 3. mieste. Musím pozna−
menať, že OZ CHPM má približne 180

členov. Ostatným chovateľom sa da−
rilo viac v maratónskych závodoch,
ktoré poriadal Stredoeurópsky mara−
tón klub. V jednotlivých závodoch sa
naši chovatelia umiestnili nasledov−
ne. Závod Oldenbudg vzdialenosť 818
km Hološ Ján na 1. mieste, Bulko
Peter na 3. mieste. Závod Kiel vzdia−
lenosť 813 km Bulko Peter na 3. mies−
te. Závod Brusel vzdialenosť 1003 km,
ktorý bol dotovaný i výhrou auta Ško−
da Fábia za 1. miesto, sa podarilo
zvíťaziť chovateľovi Bulkovi Jozefovi.
Všetkým chovateľom ZO CHPH Veľ−
ké Bierovce gratulujeme za výsledky,
ktoré dosiahli v roku 2010.   P. Bulko

Závodná sezóna chovateľov poštových holubov



číslo 1 − december 20106. Bierovské zvesti

Bierovské zvesti. Vydáva Obecný úrad vo Veľkých Bierov−
ciach. Zodpovedná redaktorka: Marta Bulková. Vychádza vo
vydavateľstve DELTA, tel. 0905/259315, e−mail: noviny@ismo.sk.
Registrácia: Okresný úrad Trenčín č. 97/02260 − PT1. © DELTA

Futbalové mužstvo Veľkých Bieroviec
a Opatoviec skončilo súťažný ročník 2009
/ 2010 v Majstrovstvách oblasti Trenčín na
5. mieste so ziskom 52 bodov.

Príprava na nový súťažný ročník 2010/
2011 sa začala 6. júla 2010 a prebiehala v
domácich podmienkach, počas ktorej muž−
stvo odohralo 3 prípravné zápasy – s muž−
stvami Trenčianskych Stankoviec, Zábla−
tia a Hrádku. Káder mužstva pod vedením
trénera Romana Kadáka a vedúceho muž−
stva Bystríka Ondráška tvorí 19 hráčov:
Rudolf Ondrášik, Michal Holíček (príchod z
AAC Sparty), Milan Fabián, Martin Markech,
Tomáš Sivák (príchod z Trenčianskych
Stankoviec), Andrej Sklár, Roman Bulko,
Martin Horňák, Luboš Zhaňač, Juraj Mer−
cek, Peter Bulko, Ondrej Breznický, Michal
Ševčík, Juraj Barták, Tibor Oriešek, Stani−
slav Kajaba, Vendelín Ondrášek, Peter
Marcinát, Ladislav Žuži (príchod z Tren−
čianskych Stankoviec v priebehu súťaže).
Pred začiatkom sezóny odišiel na hosťo−
vanie do Čachtíc Lukáš Breznický.

Nový súťažný ročník sa začal 1. au−
gusta 2010. Cieľom bolo pohybovať sa v
prvej polovici tabuľky, zlepšiť streleckú efek−
tivitu a strieľať viac gólov. Mužstvo skonči−
lo jesennú časť na 8. mieste so ziskom 25
bodov s vysoko aktívnym skóre 40:17. Naši
futbalisti dostali zo všetkých mužstiev naj−
menej gólov a až 7 krát si brankári udržali
čisté konto. Najlepšími strelcami sa stali
Michal Ševčík so 14 gólmi a Juraj Barták s
12 gólmi. Pochvalu za prístup k futbalovým
povinnostiam si zaslúžia najmä starší hráči
Luboš Zhanač, Milan Fabián a Peter Bulko,
ktorí vynikali nielen v tréningovej dochádz−
ke, ale aj vo vytváraní pozitívnej atmosféry
v kabíne.

Na jarnú časť sezóny sa futbalisti za−
čnú pripravovať 12. januára 2011, pri prí−
prave budú využívať domáce futbalové ih−
risko s okolitými terénmi, telocvičňu a 3
prípravné zápasy odohrajú na umelej tráve
v Novom Meste nad Váhom. Jarná časť
sezóny začne 20. marca 2011.

O futbalové nádeje žiakov sa už dlho−
ročne stará tréner Milan Svatík, za výdat−
nej pomoci Mareka Ondráška a Milana
Gabriša. V súťaži obsadili pekné 6. miesto
so ziskom 14 bodov.

Touto cestou sa chceme poďakovať
predstaviteľom oboch obcí, sponzorom a
fanúšikom za výdatnú podporu, bez kto−
rých by činnosť futbalového klubu nebola
možná.

Našim futbalistom želáme, aby sa po−
čas zimnej prestávky kvalitne pripravili na
odvetnú časť sezóny a svojimi výkonmi
zlepšili postavenie v tabuľke.

Mg. Roman Kadák

Majstrovstva oblasti Trenčín – muži
2010/2011 − Mužstvo
1  Tr. Teplice 16 12 1 3 44:18 37
2  Zamarovce 16 10 3 3 46:23 33
3  Tr. Turná 16 10 2 4 51:23 32
4  Kočovce 16 10 2 4 45:18 32
5  Ch.−Velčice 16 10 0 6 40:19 30
6  Dubodiel 16 7 6 3 31:23 27
7  Bošáca 16 7 5 4 20:17 26
8  V. Bierovce/Opat. 16 7 4 5 40:17 25
9  Horná Súča 16 5 6 5 26:34 21
10  Veľká Hradná 16 6 2 8 21:43 20
11  Tr. Jastrabie 16 6 1 9 23:39 19
12  Tr. Teplá 16 5 4 7 29:52 19
13  Horné Srnie 16 5 3 8 30:40 18
14  Kálnica 16 2 3 11 14:34 9
15  Soblahov 16 2 1 13 25:51 7
16  Selec 16 2 1 13 15:49 7

II. trieda sk. B − starší žiaci 2010/11
1  Mor. Lieskové 9 7 2 0 26:4 23
2  Bošáca 9 7 1 1 48:6 22
3  Beckov 9 6 3 0 39:7 21
4  Ch.−Velčice 9 5 1 3 26:17 16
5  TTS Trenčín 9 4 2 3 35:21 14
6  V. Bierovce/Opat. 9 4 2 3 16:15 14
7  Drietoma 9 3 1 5 18:35 10
8  Ivanovce 9 2 0 7 20:40 6
9  Kočovce 9 1 0 8 7:45 3
10  Dolné Srnie 9 0 0 9 6:51 0

F U T B A LÚspe�ný chovateľský rok
Chovatelia našej ZO−SZCH na hodnotiacej členskej

schôdzi dňa 15.2.2009 si za hlavné úlohy v roku 2009 vytý−
čili rozširovanie a skvalitňovanie svojich chovov s hlavným
cieľom čo najlepšie sa pripraviť na najväčší chovateľský svia−
tok v histórii Slovenska „Európsku výstavu zvierat“ – holu−
bov, králikov, hydiny, morčiat, vtákov a kanárikov do Nitry.

Tomuto hlavnému cieľu predchádzali postupne výstavy:
Podjavorinská výstava v Novom Meste nad Váhom, na kto−
rej vystavovali traja naši chovatelia Rastislav Kubaloš, Sil−
vester Kulich a Vladislav Zaťko. Najvyššie ocenenie „Čestnú
cenu“ získal Rastislav Kubaloš na hydinu – hempšírku a
Vladislav Zaťko na zdrobnenú Bilefeldku.

Druhou takouto výstavou bola Oblastná výstava v Tren−
čianskych Stankovciach, na ktorej vystavovali piati členovia
našej ZO. Rastislav Kubaloš vystavoval hydinu hempšírky a
získal „čestnú cenu“, Silvester Kulich králikov burbunských
a zdrobnené wyandotky v dobrej kvalite, Marián Kulich holu−
bov slovenských hrvoliakov modrých a získal „čestnú cenu“,
Peter Nagy vystavoval výborných králikov VSS a holubov
moravských pštrosov, Martin Nagy holubov moravských
pštrosov, Vladislav Zaťko vystavil kvalitných králikov zaja−
čích a zdrobnené bilefeldky, za ktoré získal čestnú cenu.

Vyvrcholením našej výstavníckej činnosti bola 26. Európ−
ska výstava v Nitre v dňoch 20. − 22. 11. 2009, na ktorej
bolo vystavených 23 000 kusov zvierat z 22 štátov Európy.
Našu ZO, obec a Slovensko reprezentovali piati chovatelia:
Rastislav Kubaloš, Silvester Kulich, Peter Nagy, František
Raninec a Vladislav Zaťko. Z dvanásť−člennej členskej zá−
kladne je to najväčšie percentuálne zastúpenie spomedzi
všetkých ZO na Slovensku.

Popri reprezentácii nás veľmi teší, že všetci naši chova−
telia vystavili veľmi kvalitné zvieratá a patrili medzi najlepších
v tých svojich vystavených plemenách. Najvyššie ocenenia
získali: Rastislav Kubaloš na hydinu hempšírka „Čestnú cenu
EV“ a František Raninec, ktorý získal na kohúta zdrobnenej
wyandotky „Európského šampióna“ a na štvorčlennú kolek−
ciu tohto plemena „Európskeho majstra“ čo je vrchol mož−
ností. Srdečne blahoželáme.

Výbor ZO chovateľov ďakuje starostovi obce p. Mazáňo−
vi a obecnému zastupiteľstvu za finančnú a propagačnú
pomoc, ako aj za poskytnutie autobusu pre chovateľov a
občanov našej obce pri návšteve tohto krásneho chovateľ−
ského podujatia.                                   Vladislav Zaťko

�TATISTIKA OBCE
POČET OBYVATEĽOV K 30.11.2010: 640
Muži: 323
Ženy: 317

VEKOVÁ HRANICA
Do 6 rokov 44
Od 6 rokov do 18 rokov 75
Od 18 rokov do 30 rokov 97
Od 30 rokov do 40 rokov 122
Od 40 rokov do 50 rokov 74
Od 50 rokov do 60 rokov 93
Nad 60 rokov 135

Na�i oslávenci v roku 2010
50−roční: Janka Bulková, Pavol Fero, Ľuboš Kulich, Zdenka Marcinátová
60−roční: Anna Jankovcová, Pavol Križan, Eva Križanová, Jozef Minaroviech,

Peter Mojžiš, Anna Ondrášková, Dušan Veselý, Ján Vlk, Eleonóra Zemánková
70−roční: Matilda Gabrišová, Anna Kulichová, Peter Kulich, Mária Letková, Ján Mikláš,

Anna Nagyová, Ľudmila Ondrášková,
75−roční: František Husár, Jozefína Kulichová, Ing. Ernest Mondok, Ján Zemánek
80−roční: Mária Bulková, Katarína Gajdošíková, Anna Jarolínová
85−roční: Pavlína Jašová
86−roční a starší: Angelína Dohňanská, Štefánia Hašková, Katarína Hodálová,

Agnesa Jakubeková, Anna Marcinátová, Anna Mocková, Ján Mojžiš,
Katarína Mojžišová, Bartolomej Puna, Jozef Sukup, Mária Ševčíková,
Anna Zaťková, Katarína Zemánková

Najstaršia občianka:
Mária TEKULOVÁ dožila sa dňa 29.10.2010 krásnych 95 rokov – blahoželáme.

NARODILI SA
Marek Neupauer, Ondrej Križan, Sára Poláková, Dominika Bulková,
Elissa Tehlárová, Margaréta Balážová, Patrícia Chovancová,
Olívia Rozvadská, Eliška Ester Mojžišová, Tibor Niko

OPUSTILI NÁS Mária Jarolínová

Pripomínajme si, že sme ľudia − úsmevom
Tak veľmi je ho treba, to iné tvory nedokážu k povzbudeniu seba
Lebo úsmev je pozdrav bezhlasný, pohladenie, ktoré nestrapatí
vlasy, je ruka vystretá, je liek proti zlobe − šťastná medicína.


