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Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám
Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť,
dobrú voľu a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku
nech Vám stojí popri boku.

Krásne prežitie Vianočných sviatkov
veľa zdravia a rodinnej pohody.

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám
Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť,
dobrú voľu a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku
nech Vám stojí popri boku.

Krásne prežitie Vianočných sviatkov
veľa zdravia a rodinnej pohody.
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
UZNESENIEč. 1/2011 z ustano−

vujúceho zasadnutia obecného za−
stupiteľstva obce Veľké Bierovce zo
dňa 27. 12. 2010 − Obecné zastupi−
teľstvo

A. BERIE NA VEDOMIE
1. výsledky volieb do orgánov

samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného sta−

rostu obce Ing. Jána Marcináta
B. KONŠTATUJE, ŽE
1. novozvolený starosta obce Ing.

Ján Marcinát zložil zákonom predpí−
saný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci OZ zložili zá−
konom predpísaný sľub poslanca OZ:
Jozef Kulich, Ján Mikláš, Mgr. Zuza−
na Mojžišová, Sandro Prekop, Ing.
Eduard Trembecki /poslanci sú uve−
dení v abecednom poradí/

C. POVERUJE
− poslanca Jána Mikláša zvoláva−

ním a vedením zasadnutí OZ v prípa−
de podľa § 12 odst.2 prvá veta, odst.
3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst.
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

D. URČUJE
− v súlade so zákonom NR SR č.

253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
v znení neskorších predpisov me−
sačný plat starostu obce v pôvod−
nom znení /viď príloha zápisnice/

Uznesenie č. 2/2011 z riadne−
ho zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva dňa 27. januára 2011 −
OZ Veľké Bierovce

A. BERIE NA VEDOMIE:
1. kontrolu uznesenia č. 1/2011

tým, že všetky body sú splnené
2. žiadosti – informácie uvedené

v zápisnici
3. informácie:
a/ o možnosti zakúpenia stolov a

stoličiek do KD z hotela Tatra
b/ o povinnosti zverejňovať zmluvy,

faktúry a objednávky podľa § 546/2010
c/ o výške podielových daní za

január 2011
d/ o novele zákona o sociálnych

službách – zákon č. 551/2010
e/ o zameraní činnosti miest a obcí

obvodu Trenčín pri plnení krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácií,
civilnej ochrany obyvateľstva

f/ o činnosti a majetkových po−
meroch starostu obce za rok 2009 a
2010 podľa zákona č. 357/2004 – pri
výkone funkcií verejného činiteľa

g/ čerpanie rozpočtu za rok 2010
– tvorí prílohu zápisnice

h/ o oznámení Leteckého úradu
o novej ochrannej zóne

ch/ o prijatí ponuky na odohratie
divadla Kamenným chodníčkom na
deň 06.03.2011/vstupné dobrovoľné/

i/ o pripravovanej kolaudácií Kul−
túrneho domu

j/ o prijatí pracovníčky Aleny Zha−
načovej na funkciu samostatný od−
borný referent

k/ o výberovom konaní – Hlavný
kontrolór obce

l/ o poverení zástupcu starostu
obce – Ján Mikláš

m/ o zriadení novej prevádzky
SANO−WELLNESS, s.r.o. – maloob−
chod s kúpeľňovým vybavením, prí−
rodným kameňom a detskými izba−
mi

4. Vytvorenie komisií:
1. Komisia verejného poriadku:

Ján Mikláš, Sandro Prekop, Jozef
Kulich

2. Komisia kultúrna: Mgr. Zuzana
Mojžišová, Ing. Eduard Trembecki,
Amália Lakotová

3. Komisia o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov podľa zákona č. 357/
2004 Z.z.: Jozef Kulich, Mgr. Zuza−
na Mojžišová, Sandro Prekop

B. SCHVAĽUJE:
1. VZN č. 1/2011 – príspevok

zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov mesačne na jed−
no dieťa za pobyt v MŠ vo výške
12,00 eur od 01. 03. 2011

2. Nájomné zmluvy:
a/ Mário Sivák, Denný bar 21,

Veľké Bierovce odo dňa 01. 01. 2011
s nájmom mesačne vo výške 250,00
. Cenu nájmu riešiť dodatkom k ná−
jomnej zmluve

b/ Michal Švikruha, Hostinec pod
gaštanom, Veľké Bierovce – nájom
za užívanie verejného priestranstva
vo výške 30,00 eur ročne

c/ Sandro Prekop, Veľké Bierov−
ce – užívanie verejného priestranstva
– nájom 272,30 eur ročne

d/ Jozef Kopún,Veľké Bierovce–
užívanie verej.priestranstva – nájom
58,34 eur ročne

e/ Firma LIFE – Pavol Fero –
nájom vo výške 770,40 ročne. Ná−
jom podlieha inflácií predchádzajúce−
ho roka

f/ novú nájomnú zmluvu s PD
Trenčianska Turná na dobu určitú
do 31.12.2012 s nájmom vo výške
1,5 % z hodnoty pôdy

3. Otváracie hodiny pre Hostinec
pod gaštanom podľa predloženej žia−
dosti

4. Jednorázovú finančnú výpomoc
pre Jána Nováka po odpracovaní
určitých hodín na verejnoprospeš−
ných prácach

5. Pokladničnú hotovosť vo výš−
ke 700,00 eur pre úhradu výdavko−
vých dokladov a výplatu cez pokladňu

6. Používanie súkromného osob−
ného automobilu starostu obce pre
obecné účely podľa platných predpi−
sov od 01. 02. 2011

7. Zásady odmeňovania poslan−
cov OZ

8. Organizačný poriadok OZ
9. Nájom kultúrneho domu, cena

podľa predloženého návrhu
C. UKLADÁ:
1. Starostovi obce preveriť dopra−

vu cez ulicu od OcÚ po firmu Maja−
mit – zabezpečiť dopravnú značku
„Zákaz vjazdu nákladných aut“

2. Zabezpečiť opravu rozhlasu pri
bývalej základnej škole

3. Osloviť firmu Stim Corp, s.r.o.

na predloženie podnikateľského zá−
meru v priestoroch býv. základnej
škole

Uznesenie č. 3/2011 z riadne−
ho zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva dňa 31. marca 2011 − OZ
Veľké Bierovce

A. BERIE NA VEDOMIE:
1. kontrolu uznesenia č.2/2011 s

tým, že všetky body sú splnené
2. žiadosti – informácie uvedené

v zápisnici
3. informácie :
a, o novele zákona o sociálnych

službách č. zákona 551/2010 − že
fyzická osoba má právo výberu so−
ciálnej služby

b, návrh o prenájme ZŠ Petrovi
Šulekovi až po vzájomnej dohode na
dobu určitú

c, oznámenie z priemyselného
parku Trenčianske Stankovce o zria−
dení umiestnenia stavby „Baliareň
zeleniny „ – navrhovateľ MAJAMIT
s.r.o Braneckého 14 Trenčín

d, žiadosť o stavebné povolenie
Bioplynová stanica Veľké Bierovce

e, oznámenie o voľbe predsedu
Regionálneho ZMOSU – zvolený Ing.
Jozef Trstenský

f, oznámenie o voľbe predsedu
TVK – zvolený Mgr. Richard Rybní−
ček

g, žiadosť o odkúpenie parcely
444/21 – 25m2, Martin Adamčík a
Martina Šišovská

h, žiadosť o drobnú stavbu – zá−
hradná chatka , Ing. Richard Dub−
nička

ch,žiadosť o prenájom kultúrného
domu – dlhodobo p.Letko

i, o celoročnej súťaži Oskar bez
Barier 2010

j, žiadosť o kúpu pozemku Pán−
ska niva, firma Trúnek

k, žiadosť o kúpu domu č.216, fir−
ma Life Pavol Fero

l, zrušenie uznesenia č.25/2010 .
bod 3 – výrub 2 ks ihličnatých stro−
mov – smreka, z dôvodu výskytu
chránených sov myšiarok ušatých

m, žiadosť o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti MF−SR, rekonštrukcia
osvetlenia, výmena svietidiel výlož−
níkov, zazelenanie obce, prístavba
prístrešku v záhrade KD

n, oznámenie majetkových pome−
rov riaditeľky Materskej škôlky Len−
ky Bulkovej

o, o prijatí ponuky vystúpenia sú−
boru ku dňu matiek v predstavení
Rok na dedine

p, o ponuke na výstavbu rodin−
ných domov firma TRENTO, RN−
Dr.Vladimír Chlebana

r, o náhradnej výsadbe 60 ks dre−
vín k.ú.Veľké Bierovce – Slovenský
vodohospodársky podnik š.p.Piešťany

s, o výstave prác detí z mater−
skej škôlky v sále kultúrneho domu

t, žiadosť o súhlas na udelenie
výnimky k zmene stavby pred do−
končením k objektu v k.ú Veľké Bie−
rovce par.č.368/3 – Letecké opravov−
ne Trenčín

v, návrh na založenie klubu seni−
orov

B. SCHVAĽUJE:
1. Predĺženie prevádzkovania

stávkového terminálu fa.Junior GAME
spol s.r.o Bratislava v prevádzke
Denný bar 21 na obdobie jedného
roka

2. Za hlavného kontrolóra obce
bol zvolený Ing. Ladislav Bulko

3. Povolenie vchodu do garáže
cez obecnú cestu – Stanislav Tehlár
a Mária Tehlárová Veľké Bierovce
č.88 p.č.303/5

4. Kultúrnu akciu stavanie mája
30.04.2011

5. Prenájom Požiarnej zbrojnice
Ing.Petrovi Janíkovi Agro− Fintil s.r.o
od 21.02.2011 do 31.12.2011

6. OZ Veľké Bierovce schvaľuje
podľa §9a, odst.1, písm.c zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov odpredaj majetku obce:
pozemku číslo parcely 444/21 plo−
chy o výmere 25m2 za cenu 3 eura
za 1m2.

7. Zásady obehu účtovných do−
kladov obce Veľké Bierovce

C. UKLADÁ:
1. Starostovi obce zabezpečiť

opravu rozhlasu
2. Vyriešiť sťažnosť p. Kulichovej

na opravu oplotenia pri rodinnom
dome na základe vzájomnej dohody
na OZ prítomnej p.Táni Kulichovej

3. Osloviť MUDr.Markechovú a
MUDr.Mikušovú na dochádzku do or−
dinácie dospelých pacientov v obci
Veľké Bierovce − 1x týždene

Uznesenie č. 4/2011 Z riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľ−
stva obce Veľké Bierovce konané−
ho dňa 16.06.2011 − Obecné zastu−
piteľstvo

A. BERIE NA VEDOMIE
1. kontrolu uznesenia č.3/2011 s

tým, že všetky body sú splnené
2. návrh plánu kontrolnej činnos−

ti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2011.

3. predloženie a schválenie zá−
verečného účtu obce Veľké Bierov−
ce za rok 2010.

4. čerpanie finančného rozpočtu
01.01.2011 – 31.05.2011

5. správu o oznámení a začatí
konania o zmenu súhlasu na zber
odpadov – rozšírenie činnosti a úst−
ne pojednávanie – Obvodný úrad
životného prostredia Trenčín v za−
stúpení Ing.Mojžišovej /prevádzkova−
teľom zberu odpadu je spoločnosť
ERSON Recycling, s.r.o./

6. informáciu ZSE, Západosloven−
ská energetika na prijatie ponuky na
uzatvorenie novej zmluvy o spolu−
práci

7. oznámenie o novelizácii záko−
na č.253/1994 Z.z. – o právnom po−
stavení a platových pomeroch sta−
rostov obcí a primátorov miest,
schválená 17.05.2011 v NR – SR

8. plán kultúrno – spoločenských
podujatí na II. polrok 2011

9. oboznámenie investičného zá−
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meru vo veci realizovania zámeru
výstavby IBV ohrady firmou TATRA
INVEST CONSULTING s.r.o

10. informáciu o začatí konania
nových ochranných pásiem Letiska
Trenčín verejnou vyhláškou

B. SCHVAĽUJE
1. plat starostu obce, ktorý je sú−

činom priemernej mesačnej mzdy za−
mestnanca v národnom hospodár−
stve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ
SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa §4 ods. 1 to je 769
x 1,65 = 1268,85 eur + 25 % odme−
ny = 1587,00 eur

2. súhlasí s výstavbou rodinného
domu v katastrálnom území obce Veľ−
ké Bierovce na par. číslo 144/11, 144/
12 − Patrik Bulko, Opatovce č.108

3. súhlasí so žiadosťou Mária Si−
váka o výmenu WC záchodu v muž−
skom WC – BAR 21

4. súhlasí s prevádzkovaním roz−
šírenia zariadenia na zber stavebné−
ho odpadu – ERSON Recycling s.r.o
/ nachádza sa v katastrálnom území
obce Veľké Bierovce /

5. súhlasí s kultúr. akciami JÁN−
SKE OHNE 25.06.2011 a kultúrným
letom – odohranie predstavenia Ka−
menný chodníček / august 2011 /

C: UKLADÁ
1. starostovi obce opätovne pre−

rokovať dochádzku MUDr. Márie
Markechovej za občanmi obce

2. prerokovať s poslancami OZ
návrh Fa. TATRA INVSET CONSU−
TING, s.r.o ohľadne ponuky výstav−
by rodinných domov v katastrálnom
územi Veľké Bierovce, časť OHRA−
DY– energodomy , Ing. Architekt Ma−
saryk Jozef a konateľ spoločnosti
Peter Tatranský

3. skontrolovať opravu múrika p.
Anny Kulichovej zo strany suseda p.
Ľuboša Kulicha – na základe vyhlá−
senia p. Kulichovej na zasadnutí
obecného zastupiteľsta sa môže
oprava múrika začať okamžite.

4. Odvoz železnej konštrukcie KD
– uskutočniť do 27.06.2011 – zodpo−
vedný Sandro Prekop

Uznesenie č. 5/2011 z riadne−
ho zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva obce Veľké Bierovce ko−
naného dňa 8.septembra 2011 −
Obecné zastupiteľstvo

A. BERIE NA VEDOMIE
1. kontrolu uznesenia č.4/2011 s

tým, že všetky body sú splnené a
bod číslo 3 sa plní priebežne.

2. čerpanie finančného rozpočtu
01.01.2011 – 31.07.2011

3. stažnosť p.Anny Ježíkovej na
poslanca Sandra Prekopa – v rieše−
ní ZMOS a Obvodný úrad Trenčín

4. za člena rady Materskej školy
bola zvolená Mgr. Zuzana Mojžišo−
vá

5. dochádzka MUDr.Márie Mar−
kechovej do obce na požiadanie od
občanov po dohode telefonicky ale−
bo osobne

6. žiadosť o spoluprácu pri riešení
umiestnenia p.Anny Oravcovej, Veľké
Bierovce č.178 – Centrum sociálnych
služieb Trenčín JUH – termín do
30.09.2011

3. starosta obce ukladá poslan−
com a kultúrnej komisie uskutočniť kul−
túrne akcie na mesiac október, no−
vember, december a to nasledovne:

− mesiac október – stretnutie s
dôchodcami – úcta k starším

− hodová zábava
− mesiac november – vítanie detí

do života
− mesiac december – Silvestrov−

ská zábava

Uznesenie č. 6/2011 z riadne−
ho zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva obce Veľké Bierovce ko−
naného dňa 24.11.2011 − Obecné
zastupiteľstvo

A. BERIE NA VEDOMIE
1. kontrolu uznesenia č.5/2011 s

tým, že všetky body sú splnené
2. čerpanie finančného rozpočtu

01.01.2011 – 31.09.2011, návrh roz−
počtu r.2012−2013

3. stažnosť p.Anny Kulichovej –
v riešení ZMOS a Obvodný úrad
Trenčín

4. závery ZMOS z 24.10.2011
5. dochádzka MUDr.Márie Mar−

kechovej do obce na telefonické po−
žiadanie občanov po dohode alebo
osobne

6. spolupráca o umiestnenie
p.Anny Oravcovej, Veľké Bierovce
č.178 – až v roku 2013 na jej odpo−
rúčanie do DOS Kostolná − Zárečie

7. skončenie povinnej práce bez
nároku na odmenu, Štefan Polák –
nariadenie Okresný súd Trenčín

8. umiestnenie p.Viery Tekulovej,
Veľké Bierovce č.170 do zariadenia
DOS Kostolná Zárečie

9. návrh rozpočtu na rok 2012 a
2013

10.plán kultúrno – spoločenských
podujatí december

B. SCHVAĽUJE
1. spoluprácu na výkon staveb−

ného poriadku podľa zákona č.50/
1976 o územnom plánovaní, rozho−
dovaní, cestný zákon, stavebné po−
volenia, drobné stavby, kolaudácia s
obecným úradom Trenčianske Stan−
kovce – zástupca Ing. Mária Pavlí−
ková spádová oblasť 8907 obyvate−
ľov – platba 0,19 na obyvateľa / me−
siac – 121,60 eur mesačne

2. výpoveď Zmluvy o zriadení
Spoločného stavebného úradu Tren−
čín k 31.12.2011

3. finančnú výpomoc Základnej
škole Trenčianske Stankovce 100

7. informáciu o výkone povinnej
práce bez nároku na odmenu Štefan
Polák, odpracovanie 300 hodín na−
riadenie z Okresného súdu Trenčín

8. umiestnenie p.Angely Dohňan−
skej a Magdalény Dohňanskej do za−
riadenia DOS Kostolná− Zárečie.

9. informáciu o fyzickej kontrole z
Poľnohospodárskej platobnej agen−
túry Bratislava – Modernizácia a prí−
stavba kultúrneho domu , prebehla s
malými pripomienkami

10.plán kultúrno – spoločenských
podujatí mesiac október, november,
december

11.ukončenie nájomnej zmluvy
Ing.Petrovi Janíkovi Agro−Fintil s.r.o.
k 31.07.2011

B. SCHVAĽUJE
1. súhlasí so žiadosťou o vyko−

nanie drobnej stavby – stavba skle−
níka, Vojtech Ondrášek, Veľké Bie−
rovce č. 227

2. súhlasí so žiadosťou Štefana
Bozu o odstránenie stavby / nepálená
tehla /, o odvoz strešnej krytiny / sklád−
ka Hlohovec / a o búracie povolenie

3. schválenie kolaudačného roz−
hodnutia – prestrešenie spevnenej plo−
chy p.č.370/2, 370/4 Majamit – Sa−
notechnik 26.07.2011

4. schválenie SSÚ – Bioplyn Veľ−
ké Bierovce – stavebné povolenie,
pozemky 470/134, 470/135, 470/2/8,
470/42 – konateľ Ing. Jaroslav Mi−
šík, Dubnica nad Váhom

5. schválenie kontokorentného
úveru KD, Dexia Banka 180571,01
eur, výška úrokovej sadzby 3,106%
p.a. /bolo 2,8%/

6. súhlasí so žiadosťou Martina
Adamčíka o drobnú stavbu ohrade−
nie pozemku č.p.117/2, 444/21, 444/
20

7. schvaľuje odpredaj pozemku
p.č.445/3 37m2 + p.č.444/23 32 m2 −
spolu 69 m2 − Michalovi Bulkovi, Le−
gionárská č. 45 Trenčín – 3EUR/m2

8. súhlasí so žiadosťou o povole−
nie odstránenia stavby p.č.279, sú−
pisné číslo 91 a zároveň schvaľuje
žiadosť o drobnú stavbu – oplotenie
pozemku č.p.279 / na základe doho−
dy so susedmi / − Ing.Richard Dub−
nička

9. schvaľuje rekonštrukciu elek−
trického vedenia a bleskozvodu pre
Materskú školu na základe odbornej
prehliadky ktorá sa robí každé 3 roky

10. súhlasí s ťažbou štrkopiesku
na p.č.470/45 za predpokladu získa−
nia bánskeho oprávnenia, stavebné−
ho povolenia a splnenia všetkých le−
gislatívnych nariadení − Tatra –Com−
Ferro s.r.o – Ing.Jaroslav Mišík

11. schvaľuje komunitný plán obce
Veľké Bierovce na obdobie r. 2010−
2015

12. schvaľuje povodňový plán obce
Veľké Bierovce

C: UKLADÁ
1. starostovi obce zabezpečiť pri−

pomienky od poslancov OZ do
18.09.2011 k vyjadreniu prezentácie
firmy TATRA INVEST CONSULTING
s.r.o – k výstavbe IBV OHRADY
Veľké Bierovce – I. etapa

2. skontrolovať opravu a dokon−
čenie múrika p. Anny Kulichovej

eur pri 55. výročí školy
4. tažbu štrkopieskov p.č. 470/45

na základe povolenia Banského úra−
du Prievidza

5. schvaľuje otváracie hodiny fa.
PHASE s.r.o Selec / predajňa seda−
čiek v priestoroch prevádzky Sano−
technik /

6. schvaľuje drobnú stavbu –
Agrokombinát – predaj vajec Veľké
Bierovce

7. schvaľuje odpredaj pozemku
p.č.445/3 37m2 + p.č.444/23 32 m2
− spolu 69 m2 −3 /m2 – pre Ing.Beáta
Michalíková rod. Bulková , Mateja Bela
37, 911 08 Trenčín

8. schvaľuje drobnú stavbu ohra−
denie pozemku p.č. 118,117 katastrál−
ne územie Veľké Bierovce

9. súhlasí s dodatkom č.1 pre−
vádzkovanie výherných automatov
– prevádzka hostinec Pod gaštanom
Veľké Bierovce

10. žiadosť o úhradu DPH – mo−
dernizácia KD

11. súhlasí s aktualizáciou povod−
ňové plány záchranárskych prác v
zmysle VZN č.1/2011

12. súhlasí s pútačom reklamy pri
KD – Mário Sivák, Sedličná 109
Trenčianske Stankovce

13. súhlasí s dotáciou na činnosť
Zväzu chovateľov / ZO CHPH /100
eur − Veľké Bierovce

14. súhlasí s vyčlenením prostried−
kov pre činnosť Klubu seniorov v roz−
počte obce

15. súhlasí SPP Bratislava – spo−
lupráca pri ochrane plynárenských
zariadení v obci

16. súhlasí s ukončeným Zmluvy
o úvere č. 041033/10   vo výške
180 571,01 EUR – nexistujú žiadne
pohľadávky

17. súhlasí s výstavbou troch
bytových jednotiek Peter Fero, Veľ−
ké Bierovce 141 na p.č. 77/6, 77/7
katastrálne územie Veľké Bierovce

18. v tomto období ukončíme spo−
luprácu s fa. TATRA INVEST CON−
SULTING s.r.o

C: UKLADÁ
1.starostovi obce skontrolovať

úpravu chodníka SPP Bratislava po
rozkopávke do pôvodného stavu –
do konca roku 2011

2. v decembri usporiadanie po−
sedenia pri stromčeku a silvestrov−
ské posedenie

Ing. Ján Marcinát
starosta obce

Predstavujeme Vám nových členov
obecného zastupiteľstva

1. Ján Mikláš − zástupca starostu obce

2. Jozef Kulich − komisia verejného poriadku

3. Mgr. Zuzana Mojžišová − komisia kultúrna

4. Sandro Prekop − komisia verejného poriadku

5. Ing. Eduard Trembecki − komisia kultúrna
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Milí občania!

Opäť je tu čas sviatočný, sú
tu Vianoce i koniec roka.

Je to obdobie bilancovania, ale
aj príjemných chvíľ neodmysliteľ−
ne spojených s rodinnými a pria−
teľskými stretnutiami. Je to správ−
ny čas pripomínania si skutoč−
ných hodnôt a tradícií. Možno viac
ako predtým si v ťažkých časoch

krízy uvedomujeme, čo pre nás znamená rodina,
rodinné vzťahy a priateľstvo. Toto sú v histórii ľud−
stva overené hodnoty, ktoré nám vždy pomohli pre−
konať ťažké časy.

A práve Vianoce sú oslavou ľudkosti, nádeje a
tajomného duchovna. Oslávme ich teda spoločne
a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí.

Požehnané vianočné sviatky,
šťastia, zdravia, lásky
a všetko najlepšie
do nového roku 2012
Vám praje

Ing. Ján Marcinát, starosta obce

Vianoce patria medzi sviatky , na
ktoré sa vo všeobecnosti asi najviac
tešíme. Radosť z nich môže mať naj−
rozličnejšiu podobu a dôvody, podľa
veku, záujmov, hodnôt, postavenia.
Na svoje si prídu deti, mládež, milov−
níci oddychu, obchodníci, ľudia veria−
ci i neveriaci. Spoločným dôvodom k
radosti pre všetkých by však mala byť
snaha o vytvorenie čo najužšieho
spoločenstva, v ktorom prežívame
prijatie, blízkosť, pochopenie, vypoču−
tie, jednoducho povedomie vlastnej
hodnoty .

To je základný biblický motív po−
solstva Vianoc, to je ich jadro. Sv.
apoštol Ján hovorí: „Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to slovo
bolo Boh. ......A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.“ Boh si teda
oblieka ľudské telo, aby nám bol na−
blízku, aby vytvoril jednotu s celým
ľudským spoločenstvom, aby sa stal
pre nás čitateľným a mohol nám na−
čúvať. V ňom žijeme, hýbeme sa a
sme, lebo sa nám stal podobným vo
všetkom okrem hriechu. Túžba po
božej i po ľudskej blízkosti v nás bude
neustále. Môžeme povedať, že všetci
svojím spôsobom, aj keď si to mož−
no nechceme priznať, nielen túžime
ale dokonca žobreme o pozornosť,
lásku, záujem, obdiv, uznanie, rozho−
vor, vypočutie, jednoducho o blízkosť.
Ježiš na ňu odpovedá tým, že zostu−
puje k nám. Vzápätí však dáva naja−
vo, že zblíženie je vec vzájomná, preto
je potrebná odpoveď aj z druhej stra−
ny. Snáď aj preto je na Vianoce toľko
ľudí sklamaných, pretože celú záleži−
tosť pochopili príliš jednostranne.
Ježiš sa narodil v Betleheme, v maš−
tali na okraji ľudského záujmu , ani
nie tak pre nedostatok fyzického
miesta, ale pre nedostatok miesta v
srdci. Napriek tomu s posolstvom
svojej blízkosti prichádza k všetkým,
zvlášť k tým, čo boli na okraji záujmu
vtedy (pastieri) a sú aj dnes. Ľudia
chorí, slabí, chudobní, nepochopení,
neúspešní, osamelí, ale aj iní.
Všetkým ľuďom dobrej vôle je adre−
sované toto posolstvo zvestované
skrze anjela: „Dnes sa vám v Dávi−
dovom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán.“ V súčasnosti je však veľkým
umením uprostred toľkého zhonu a
hluku zachytiť toto posolstvo so svo−

jou nadčasovou platnosťou a aktuál−
nosťou. Množstvo vecí, ktoré sa rok−
mi k Vianociam nabalilo, ich nie obo−
hatilo, ale ochudobnilo. Našou odpo−
veďou má byť vnútorná snaha vôbec
zachytiť toto posolstvo v hĺbke svoj−
ho srdca, naučiť sa počúvať.

Zo života sv. Františka Assiské−
ho, ktorý mal tak veľmi rád Vianoce a
je otcom prvých živých jasličiek v
talianskom Grecciu, je známa prího−
da, ktorú sám vyrozprával svojim spo−
lubratom: “Keď som bol malým ško−
lákom, prišiel do Assisi na Vianoce
učený teológ. Vystúpil na kazateľni−
cu a spustil nekonečnú reč o nesmier−
nom tajomstve Vtelenia. Všetko sa
mi v duchu zahmlievalo. Už som to
nevydržal: Majstre,− zakričal som−
mlč, nech počujeme plakať Ježiška v
kolíske! Po návrate domov ma otec
vybil, no matka mi potajomky dala
požehnanie.“

Plynie z toho jasná výzva. Dôleži−
tejšie ako hovorenie , je počúvanie, a
to nielen ušami, ale srdcom. Tak to
tvrdí aj filozof Dietrich Bonhoefer: „Lás−
ka začína ochotou počúvať.“ Aj sta−
roveký filozof Seneca volal: „Komu
môžem povedať: Som tu, prosím po−
čúvaj ma, aby som neupadol do šedej
samoty?! Ó, bože, či na svete nie je
nikto, kto by ma počúval?“

S nadchádzajúcimi Vianocami
máme opäť možnosť vyjadriť svoju
blízkosť, tým že budeme dávať do
popredia viac túto hodnotu počúva−
nia. Rodičia vo vzťahu k deťom, deti
vo vzťahu k rodičom, manželia navzá−
jom v manželstve, kňaz pri lôžku cho−
rého, či v spovedi. Nie z márnej zve−
davosti, či nejakej psychologickej
učenosti, ale z úprimného záujmu a
snahy pomôcť, dovoliť inému, aby
aspoň čiastočne mohol ponoriť svoje
srdce do srdca toho druhého. Pred−
pokladom toho je, že včas stavíme
na priority, čím sa vyhneme zbytoč−
nému zhonu, nervozite a uponáhľa−
nosti. A tak prajem sebe i vám, aby
sme Vianoce a aj ostané dni v roku,
spoločne prežili v čo najväčšej spo−
lupatričnosti a pokoji, aby nám spo−
ločnosť nerobili len najnovšie výdobyt−
ky techniky a naša sebestačnosť, ale
náš Pán a my všetci medzi sebou
navzájom.
J. Michút, far. admin. V. Bierovce

Vianoce - sviatky bo�ej a ľudskej
blízkosti (2011)

Evidencia obyvateľstva r. 2011
ŠTATISTIKA OBCE

počet obyvateľov k 30.11.2011 648
Muži 331
Ženy 317

NARODILI SA
Eva Poltl, Adam Kovář, Bianka Bulková, Klára Karpi−
šová, Matúš Kohútek
OPUSTILI NÁS
Cecília Oravcová, Anna Zaťková
PRISŤAHOVALI SA
Dušan Meravý, Viera Meravá, Daniel Meravý,
Ing.Vladimír Koláček, Zuzana Bacová, Tomáš Sýkora,
Drahomíra Sýkorová, Peter Sýkora, Hermína Hegyiová,
Ladislav Hegyi, Miroslava Mojžišová, Ján Hostačný
ODSŤAHOVALI SA
Petra Vosková, Ing. Marián Zaťko, Marek Rakovan, Len−
ka Ondrášková, Janette Ondrášková, Jana Chochlíková
VEKOVÁ HRANICA OBYVATEĽOV
Do 6 rokov 50
Od 6 rokov do 18 rokov 76
Od 18 rokov do 30 rokov 94
Od 30 rokov do 40 rokov 122
Od 40 rokov do 50 rokov 73
Od 50 rokov do 60 rokov 100
Nad 60 rokov 133
Spolu 648
NAŠI OSLÁVENCI V ROKU 2011
50−roční: Miroslav Mondok, Helena Šuleková, Ing.Jozef
Fignár, Jozef Kopún, Miloš Gabriš, Ľubica Ferová, Pe−
ter Lakota, Janka Bozóová, Eva Koláčková, Stanislav
Gajdošík, Jozef Bulko
60−roční: Augustína Vlková, Marta Hološová, Mária Ve−
selá, Ing.Ján Marcinát, Pavol Oravec, Ing. Peter Baco,
Mária Bacová, Daniela Tekulová, Peter Oravec
80−roční: Ján Groschmidt, Anna Bulková, Pavla Bulko−
vá, Pavol Gajdošík
90−roční: Jozef Sukup, Mária Ševčíková
Najstaršou občiankou obce je Mária Tekulová vo veku
96 rokov − blahoželáme
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Čas Vianoc je pre nás spojený s tajomstvami a prekvapeniami.
Chystáme ich pre iných – a túžime ich aj zažívať aj my. Vieme, že
zhon, stres a tlak zabezpečiť všetko na bohatý stôl a pod bohatý
stromček, je len pridanou hodnotou doby.

Čo od Vianoc očakávame?
Na túto otázku vedia ľahko a celkom jednoznačne odpovedať

deti. Vedia sa úprimne radovať z maličkostí, nechajú sa jednodu−
chým spôsobom fascinovať. Je vianočná radosť obmedzená len
na ich vek – na sladkú naivitu, dôveru, istotu rodičovskej priazne
a podpory?

My dospelí máme viac nárokov. To, čo by nás vedelo prekva−
piť, sa nedá nájsť pod stromčekom: tešilo by nás viac spravodli−
vosti vo svete, viac čestných ľudí okolo seba, viac lásky a pocho−
penia, zdravia, podpory, viac istoty... Predstavy lepšej budúcnosti
sprevádzajú však v dejinách aj veľké sklamania. To je dôvod,
prečo mnohí rezignovali a nič už neočakávajú.

A aj do takýchto ľudských úvah prichádza Pán Boh v Ježišo−
vi.Prichádza v ľudskom tele, aby sme porozumeli, o čo Mu naozaj
ide. Túži byť s nami v našich zápasoch, reaguje na naše prázdne
vystreté ruky, ktoré napĺňa svojou dlaňou. Túži po živom kontakte
s tebou i so mnou. Lebo on sa zastáva všetkých slabých, zápasia−
cich, šikanovaných, ktorí neuverili, že svoj údel musia niesť nave−
ky. Prichádza, aby im ho zmenil, aby im daroval nádej. Nie rozptý−
lenie a lacnú zábavu, ale nádej, ktorá im prinesie radosť a požeh−
nanie. Hľadá s nami ostrovy pokoja, kde sa dá v mori stresov utíšiť
a prijať nová sila, skôr, ako človek vyhorí.

Milí priatelia,
pýtať sa na skutočný zmysel Vianoc chce odvahu. Ak sa ne−

chceme uspokojiť s príliš rýchlymi univerzálnymi odpoveďami, pla−
tiacimi vždy, všade a pre každého, musíme podstúpiť proces, kto−
rý v nás odhalí to, čo v sebe nosíme, čo viac či menej úspešne
skrývame.

Sú ľudia, ktorí svoje manželstvo začínali s veľkou láskou. Dnes
je všetko inak. Žijú vedľa seba, odcudzení, prázdni, bez toho, aby
mali jeden pre druhého pekné slovo. Spolužitie by najradšej skon−
čili, no sú na seba materiálne odkázaní. Iným zrútila predstavy o
pokojnom živote vážna choroba, alebo tragédia. Sú odkázaní na
pomoc. Tma nezmyselnosti a obáv sa týka aj mladých ľudí, ktorým
navonok nič nechýba – no žijú bez radosti, bez záujmu, presved−
čení, že o ich svet, rozmýšľanie aj tak nik nestojí, že na nich niko−
mu nezáleží. Stratili prácu a všetko sa zrútilo ako domček z karát.
Je toho mnoho, čo by sa dalo vymenovať a s čím všetkým zápasí−
me.

Vianoce však nesú aj toto posolstvo:: „Ľud, ktorý chodí v tme,
uzrie veľké svetlo, nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari
svetlo.“ Ty, kto si sa odvážil vyjadriť svoj názor aj za iných – a
zrazu si ostal nepochopený a sám, uzrieš veľké svetlo. Tebe, kto−
rému sa nedarí nájsť uplatnenie, ktoré by rozvíjalo tvoje talenty v
zamestnaní, zažiari svetlo. Boh Ťa potrebuje. V tvojej rodine, v
priateľstvách. Ty, kto si všetko podriadil rodine, starostlivosti o dieťa
– alebo nevládneho človeka, uzrieš veľké svetlo. Zjaví Ti, aká
dôležitá je Tvoja služba, Tvoja láskavosť. Tebe, kto sa cítiš sám –
zažiari svetlo – a Ty prídeš na to, ako sa vrátiť späť.

Informácia, ktorá kedysi prekvapila pastierov v Betleheme, pri−
chádza aj k nám dnes. Slovo anjela: „Nebojte sa“ platí: „Nebojte
sa, lebo narodil sa Vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý
je Kristus Pán“. Jeho svetlo svieti v každej tme nepoznaného,
nevysloveného, alebo nezvládnutého. Boh nám v Kristu prichá−
dza na pomoc Spasiteľ – tam kde sa sami chrániť a zachrániť
nevládzeme. Nech sú i tieto sviatky pre Vás, milí priatelia, časom
istoty, že Boh rozumie každému. Nech sme všetci naplnení poko−
jom, ktorí bude viditeľný vo všetkom, čo je pred nami aj v novom
roku 2012.

Vaša Jarmila Petrulová, evanjelická farárka
www.ecav−tnstankovce.sk

Kultúrne podujatia v roku 2011
Detský karneval; Výstava detských prác MŠ z okolitých dedín; Stava−

nie mája; Deň matiek; Jánske ohne; Hudobné kultúrne leto; Šachový
turnaj; Hodová zábava; Stretnutie s dôchodcami; Vítanie detí.

Tieto akcie boli uskutočnené a na záver roka je plánovaná Silvestrov−
ská zábava v sále kultúrného domu.

Vážení čitatelia, milí priatelia!

Deň matiek

Stretnutie s dôchodcami

Vítanie detí

Vítanie detí
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Prostredníctvom hry sa dieťa učí a mení tým svoje vnútorné pred−
poklady na uskutočňovanie ďalších činností. Na jej základe dochá−
dza k uspokojovaniu potrieb dieťaťa.

Hra je zábavnou činnosťou a učenie formou hry umožňuje dieťaťu
učiť sa prirodzeným uvoľneným spôsobom. Pri hre si dieťa osvojuje
zručnosti, vedomosti a formuje si svoj postoj k nim, rozvíja sa fantá−
zia, reč i city.

Dieťa má možnosť prostredníctvom hry pri uplatňovaní viacnásobné−
ho opakovania nadobudnúť určitú kompetenciu, t.z. dosiahnuť určitú
spôsobilosť, schopnosť, vedomosť, zručnosť, postoj. Hra je nielen hlav−
ným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku, ale aj
významnou výchovno−vzdelávacou metódou. Preto sa všetky činnosti v
materskej škole uskutočňujú hravou formou. Prostredníctvom hry sa dieťa
pripravuje na zvládnutie výchovno−vzdelávacích požiadaviek a náro−
kov, ktoré budú na dieťa kladené v ďalšom vzdelávaní.

V našej materskej škole máme vypracovaný Školský vzdelávací
program pod názvom „ Svet okolo nás“, ktorého hlavným cieľom je
pripraviť dieťa na život v spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivos−
ti, tolerancie a uľahčiť deťom plynulý prechod do 1. ročníka základnej
školy. Je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa, rešpektuje
individuálne a vekové osobitosti detí, umožňuje rozvíjať zdravé sebave−
domie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí.

V školskom roku 2011/12 máme zaradených 35 detí vo veku od 3
– 6 rokov, z toho je 12 detí predškolského veku. 21 detí je z Veľkých
Bieroviec, 14 detí z Opatoviec.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Okrem iného, v pláne školy je vypracovaná i environmentálna

výchova, cieľom ktorej je rozvíjať u detí ekologickú gramotnosť a hod−
notiaci postoj k prírode, taktiež prvky civilnej ochrany a výchovy k

zdraviu. Výchovno−vzdelávacia činnosť je organizovaná tak, aby utvá−
rala podmienky na zdravý rast a vývin detí s prihliadnutím na ich vek,
zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývinu a na predchádza−
nie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej
záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Údaje o projektoch:
V materskej škole uskutočňujeme aktivity zamerané na zdravý životný

štýl. Máme vypracovaný projekt pod názvom „ Dopravná výchova v
materskej škole“, ktorého hlavným cieľom je utvárať a následne v prak−
tických situáciách uplatňovať zásady bezpečnosti správania sa v cest−
nej premávke podľa predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či
korčuliara. Projekt „ Hry s počítačom v materskej škole“ rozvíja a skva−
litňuje informačné kompetencie detí, podporuje rozvoj elementárnych
počítačových zručností, ale aj rozvoj kritického a tvorivého myslenia.
Deti sa hravou formou učia zvládnuť prácu s počítačom.

Projekt „Adamko−hravo−zdravo“ je zameraný na utváranie pozitív−
nych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných.
Cieľom je utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny a zdravého život−
ného štýlu.

Projekt „Daj si vodu z vodovodu“ a „Vláčik Separáčik“ je zamera−
ný na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa. Dieťa
získa pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno−vzdeláva−
cej činnosti školy:

Materská škola ako samostatná rozpočtová organizácia hospodá−
rila s pridelenými finančnými prostriedkami v súlade so zákonom NR
SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov a riadila sa všeobecne − záväznými právnymi normami
ako aj internými predpismi zriaďovateľa.

V školskom roku 2011/2012 rodičia hradia príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške
12 eur. Výška rodičovského príspevku je určená VZN obce Veľké Bie−
rovce č. 4/2008 a dodatkom č. 1/2011 k tomuto VZN zo dňa 27.12.2010.

Príspevok je použitý na hmotné a materiálne zabezpečenie vý−
chovno−vzdelávacieho procesu, na skvalitnenie interiéru a exteriéru
materskej školy, knihy do detskej a pedagogickej knižnice, hračky,

pomôcky, materiál na výtvarné a pracovné činnosti, hygienické a
čistiace prostriedky.

Materská škola sa zapája do akcií v obci, poriadaných obecným
úradom: vystúpenie detí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vítanie
detí, Deň matiek a pod., taktiež do súťaží materských škôl: Detský slávik,
Rapotačky, Športová olympiáda, výstava detských prác a prác učiteliek.

V materskej škole uskutočňujeme akcie pre rodičov i pre verej−
nosť: jesenné slávnosti, Šarkaniáda, posedenie so starými rodičmi,
adventné zvyky a tradície, Mikulášska besiedka, pečenie a zdobenie
medovníkov, Vianočná besiedka, Týždeň zdravia, Vitamínový deň,
Fašiangový karneval, návšteva knižnice, tradície a zvyky Veľkej noci,
zdobenie veľkonočných vajíčok, Deň Zeme, Deň matiek, MDD, Deň
otcov, vychádzky do prírody, výlety, exkurzie, prednášky na tému−
drogy, kriminalita detí, starostlivosť o zdravie, školská zrelosť a veľa
ďalších zaujímavých činností. V popoludňajších hodinách prebieha
krúžková činnosť, ktorú vedú odborní lektori – výtvarný krúžok, hra na
flautu, krúžok anglického jazyka.

V spolupráci so zriaďovateľom materskej školy, Obecným úradom
sa snažíme neustále zlepšovať vnútorné i vonkajšie priestory. Veľmi
dobrá je i spolupráca s rodičmi, s Centrom špeciálneho pedagogic−
kého poradenstva a prevencie, s Radou materskej školy, s detskou
lekárkou. Všetkým patrí naše poďakovanie, pretože i vďaka nim je
život v materskej škole zaujímavý a pestrý.

Lenka Bulková, riaditeľka materskej školy

PRÁCA V MATERSKEJ �KOLE
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Chovatelia poštových holubov v roku 2011
Naša základná organizácia je súčasťou Oblastného združenia

CHPH Trenčín. Oblasť má 195 chovateľov, ktorý sú združený v
10 základných organizáciách. Naša základná organizácia má 15
chovateľov. Letová sezóna nám začína v máji a končí auguste.
Práca s holubmi je dosť náročná ale i fascinujúca zároveň. Už pri
prvých stretnutiach sme sa tešili na závody, ktoré nás čakali.
No čo bolo podstatné, že sme sa zišli znova celá zostava 15
chovateľov. Aký bude rok to nikto nevedel. Po ukončení závo−
dov môžem konštatovať, že to bol rok jeden z ťažších. V súčas−
nosti musia byť holuby na závody veľmi dobre pripravení. Iba
holuby, ktorý sú dobre motivovaní a kondične pripravení môžu
vyhrať závody. Dnes sa holubom podávajú rôzne špeciálne holu−
bie zoby a vitamínové doplnky. Už zďaleka nestačí kŕmiť holu−
bov jačmeňom a kukuricou. Naším chovateľom sa darilo pomer−
ne dobre a umiestňovali sme sa na popredných miestach v jed−
notlivých závodoch. V krátkych a stredných tratiach, ktoré sú od
100−600 km sa najlepšie darilo Bulkovi Petrovi. Na dlhých tra−
tiach vzdialenosť od 700 − 1000 km sa najlepšie darilo Bulkovi
Petrovi, Bulkovi Jánovi a Hološovi Jánovi. Po konečnom zhod−
notení v rámci oblasti sa najlepšie umiestnil Bulko Peter na 5
mieste. V rámci našej základnej organizácie sa na treťom mies−
te umiestnil Kurtiš Jozef, na druhom mieste Bulko Ján a na pr−
vom mieste Bulko Peter. Verím, že naši členovia dobre obstoja i
na oblastnej výstave, ktorá bude v decembri. Záverom by som
chcel poďakovať starostovi Ing. Marcinátovi Jánovi za výbornú
spoluprácu s našou základnou organizáciou.            Peter Bulko

Miestna povesť – Vlastná tvorba

BOBROVNÍKY
Dávno pradávno v krásnom kraji medzi dvoma dedinami tiekla

rieka Váh. Pri Váhu rástlo mnoho stromov liečivých rastlín a kve−
tov. Všade naokolo žilo veľa bobrov, ktoré sa usadili pri rieke.

V neďalekej dedine žila rodina, ktorá mala troch synov a jednu
dcéru Aničku. Malé dievčatko sa raz hralo vedľa potoka. Pri hre
odbočilo na lesnú cestičku. Cestou si hádzalo kamienky do žbln−
kajúcej vody. Zamyslená išla dlho predlho, až zistila, že zablúdila.

V diaľke zbadala tri malé osamelé domčeky. Priblížila sa k nim
a vošla do jedného z nich. Zbadala, že je prázdny, rovnako aj
ostatné dva.

Nikto v nich nebýval. Uplakaná a celá zmätená od strachu a
hladu sadla si na zem, oprela sa o stenu a tvrdo zaspala. Snívalo
sa jej, že behá po lúke a naháňa motýle.

Zrazu sa zobudila na šuchot, ktorý prichádzal zvonku. Vyšla
von. Pri dome zazrela veľa bobrov, ako obhrýzajú stromy. Najskôr
sa ich bála, ale potom zistila, že jej nič nespravia. Pomaly sa k
nim približovala a začala ich hladiť po kožúškoch. Bobríkovia boli
veľmi prítulní a Anička tušila, že jej nehrozí žiadne nebezpečen−
stvo. Dievča sa rozhodlo zostať s nimi až do rána. Bobríky ju celú
noc ohrievali svojimi kožúškami.

V dedine Aničku všetci hľadali. Celú noc prehľadávali okolie.
Ráno ju našli v opustenom dome ďaleko od dediny. Všetci sa
veľmi čudovali, keď ju videli, ako sladko spí pri bobríkoch.

Anička sa zobudila, uvidela svojich rodičov a bratov a bola rada,
že ju našli. Dievčatko sa rozlúčilo so svojimi novými kamarátmi a
všetci sa vybrali domov.Onedlho sa do týchto osamelých domče−
kov vedľa Váhu prisťahovali ľudia, ktorí nemali kde bývať. A keďže
toto miesto dovtedy nebolo pomenované, ľudia ho začali volať
Bobrovníky.

Kristína Bulková, žiačka ZŠ Trenčianske Stankovce

Nájom kultúrneho domu – Veľké Bierovce
SÁLA Zima Leto
CUDZÍ: Sála − zábava, svadba 160,00 eur 120,00 eur
/kultúrne podujatia nad 3 hodiny/
− schôdza, jubileá, kar 80,00 eur 60,00 eur
/kultúrne podujatia do 3 hod/
DOMÁCÍ: Sála − zábava, svadba 80,00 eur 60,00 eur
/kultúrne podujatia nad 3 hodiny/
 − schôdza, jubileá, kar 40,00 eur 30,00 eur
/kultúrne podujatia do 3 hod/
PRÍSALIE
CUDZÍ: Prísalie − šatňa 80,00 eur 60,00 eur
/schôdza, jubileá,kar − nad 3 hodiny/
− do 3 hod. 40,00 eur 30,00 eur
DOMÁCÍ: Prísalie − šatňa 40,00 eur 30,00 eur
/schôdza,jubileá,kar − nad 3 hodiny/
− do 3 hod. 30,00 eur 20,00 eur

Výsledky sčítania obyvateľov, domov
a bytov v našej obci 2011

V čase od 13.5.2011 do 6.6.2011 prebehlo v našej obci, tak ako na
celom Slovensku SODB 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola
polnoc z 21.5.2011 na 22.5.2011.

Po prvýkrát bolo možné vyplniť formuláre elektronicky v čase od
21.5.2011 do 29.5.2011. A tu sú výsledky sčítania:

Počet obyvateľov trvale bývajúcich 647
Počet obyvateľov prítomných 642
Počet obyvateľov bývajúcich neprítomných 12
Počet obyvateľov elektronicky sčítaných 30

NIEČO NA ZAMYSLENIE
NAJ...
najvznešenejšie slovo – mama
najkrajšie slovo – láska
najteplejšie slovo – priateľstvo
najpovzbudivejšie slovo – viera
najmierumilovnejšie slovo – pokoj
najtrpkejšie slovo – samota
najkrutejšie slovo – pomsta
najsmutnejšie slovo – zabudnutý
najchladnejšie slovo – nie
najtragickejšie slovo − smrť

Zo života obecnej knižnice
Večerné rozjímanie pred cestou do školy

Asi to predsa musí byť. Veď všetky deti chodia do školy.
Možno mi nechcú ani ublížiť, ak nerobia mi všetko po vôli.
Mám krásne knihy, pero...
Uvidím, čo zajtra na to moja hlava riekne. Ohníčky, zbohom,
stráne, sivý dym. Možno i veľkým byť je trochu pekné.

Báseň z knihy Milana Rúfusa „Nové modlitbičky“
Pre rok 2011 sa v obecnej knižnici zmenila otváracia – prevádzková

doba, a to na čas od 13.00 hod do 16.00 hod každý pondelok. Táto
zmena sa odrazila i na návštevnosti čitateľov pretože každému táto doba
nevyhovuje.

Momentálne je zapísaných 21 čitateľov, z toho je 15 dospelých a iba
6 školopovinných. Z toho vyplýva, že pre našich žiakov je bližší počítač
ako dobrá kniha. Poviete si, že taká je doba. Ale žiaden počítač nenahra−
dí knihu, žiaden počítač nevydá také vzrušenie, ako čítanie dobrej knihy.

I v našej knižnici sa nachádzajú nové titulky kníh, ktoré sú zaujímavé
a pútavé. Tak pre dospelých ako i pre deti. Skúste navštíviť obecnú
knižnicu, možno i vy nájdete, čo vás záujme a budete patriť do rodiny
čitateľov obecnej knižnice Veľké Bierovce.

V knižnici sa nachádza 2 346 knižničných jednotiek, pre dospelých 1
127, pre deti 915, odborná pre dospelých 178, pre deti 126. Z tohto počtu
sa dá vybrať i pre náročných čitateľov, pretože pri ukladaní kníh sa
zistilo, že niektoré knihy neboli zapožičané ani raz.

A ešte jedno upozornenie pre tých, ktorí si knihy nechávajú príliš dlhú
dobu, i napriek tomu, že dostali upomienku. Treba ich vrátiť, aby sa mohli
dostať do rúk i iným čitateľom.                                      M. Bulková
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FUTBAL
Futbalové mužstvo Veľkých Bieroviec a Opatoviec

sa začalo pripravovať na nový súťažný ročník 2011/
2012 v Majstrovstvách oblasti Trenčín 8. júla 2011. Celá
príprava prebiehala v domácich podmienkach. Počas
nej mužstvo odohralo 3 prípravné zápasy s Ivanovca−
mi, Veľkými Kostolanmi a Hrádkom. Pod vedením tré−
nera Roman Kadáka a vedúceho mužstva Bystríka On−
dráška tvorí káder 19 hráčov: Rudolf Ondrášik, Michal
Holíček, Milan Fabián, Martin Markech, Tomáš Sivák,
Roman Bulko, Martin Horňák, Ľuboš Zhanač, Juraj
Mercek, Peter Bulko, Juraj Barták, Tibor Oriešek, Sta−
nislav Kajaba, Ladislav Žuži, Rastislav Tomašák, Aleš
Viršinský, Martin Sivák, Lukáš Breznický, Lukáš Filip.
Pred začiatkom sezóny odišiel na hosťovanie Ondrej
Breznický do obce Koš.

Nový súťažný ročník začal 9. augusta 2011. Cieľom
bolo stabilizovať káder, vytvoriť súdržnú futbalovú par−
tiu a hrať futbal, príťažlivý pre hráčov, fanúšikov a
všetkých, ktorí sa o futbal v oboch obciach zaujímajú.
V súčasnej spoločenskej situácii, keď všetci hráči mu−
sia v prvom rade riešiť svoju prácu a školu, je potrebné
im poďakovať za reprezentáciu Veľkých Bieroviec a
Opatoviec.

Mužstvo skončilo jesennú časť na 9. mieste so zis−
kom 22 bodov. Oproti predchádzajúcemu roku si po−
horšilo o jedno miesto a získalo o 3 body menej. Naj−
lepšími strelcami sa stali Peter Bulko a Juraj Barták s 3
gólmi. Naši futbalisti nastrieľali 25 gólov, o ktoré sa
podelilo až 13 hráčov. Z toho jasne vyplýva, že muž−
stvu chýbal výrazný strelec, no na druhej strane hráči
vytvorili futbalovú partiu, v ktorej má každý svoje miesto
a hrajú ako kolektív. Medzi vodcov patrí najdlhšie pô−
sobiaci hráč v klube Ľuboš Zhanač, ktorý je príkladom
najmä pre mladých spoluhráčov nielen na ihrisku, ale
aj v kabíne.

O družstvo žiakov sa počas celého roka starali Bys−
trík Ondrášek, Milan Fabián, Roman Kadák, vedúci
mužstva Marek Ondrášek a Milan Gabriš. V súťaži ob−
sadili 8. miesto so 14 bodmi aj napriek skutočnosti, že
počas jesennej časti tvorilo káder iba 12 chlapcov. Preto
aj touto cestou na žiacke tréningy pozývame nové fut−
balové nádeje. K najlepším hráčom patril Roman Vav−
ruš, ktorý svojim prístupom aj k najmladším hráčom
potvrdil oprávnenie nosiť kapitánsku pásku.

Aktuálne informácie o našom futbale môžete nájsť na
www.tjbierovce−opatovce.tym.sk      Mgr. Roman Kadák

Úspešný chovateľský rok 2011 ZO Veľké Bierovce
AUGUST 2011
Celoštátna výstava mládat Nitra − Rastislav Kubaloš
Veľmi dobré ocenenie získal Vladimír Zaťko starší so svojimi
králikmi.
SEPTEMBER 2011
Nové Mesto nad/Váhom − čestná cena Rastislav Kubaloš −
hydinu Hempširka
Adamovské Kochanovce − vítazná cena za hydinu
OKTÓBER 2011
Bošáca − čestná cena Hempširka.
Chocholná − Velčice − čestná cena králiky − Ladislav Zaťko
NOVEMBER 2011
Veľmi dobré ocenenie:
Kulich Silvester − králiky
Peter Nagy − králiky
Vítazna cena Rastislav Kubaloš − hydina
Marián Kulich, Martin Nagy
Rastislav Kubaloš na jesennej výstave Nitra králikov − šam−
pión výstavy
Chovatelia našej obce sú do počtu malá organizácia, ale
výsledkami bol rok 2011 veľmi úspešný. Výbor ZO pozýva
mládež, dospelých, aby prišli medzi nás a posilnili našu čin−
nosť. Vaši chovatelia.                               Vladislav Zaťko

Bierovské zvesti. Vydáva Obecný úrad vo Veľkých Bierovciach. Zodpovedná redaktorka:
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Potravinová pomoc
Dňa 22.11.2011 bola občanom našej obce vydaná potravinová po−

moc tým obyvateľom, ktorých starobný dôchodok neprekročil hranicu
305 eur a občanov na hranici životného minima. Táto potravinová po−
moc bola poskytnutá z potravinovej banky Slovenska, charita Služby
Božieho milosrdenstva, n.o. Kto si uplatnil túto pomoc dostal 20 kg
múky a 20 kg cestovín.


