
Na Vianoce v tomto roku

želáme Vám, nastokrát :

teplé slnko nad domovom,

dobré skutky s dobrým slovom,

zdravia, štasťia akurát,

aby Vás mal každý rád.

Želajú pracovníci obecného úradu

Vážení spoluobčania!
Nastal čas adventu. Čas pohody, pokoja, lásky a odpúšťania.
Očakávaný najkrajší večer roka je už predo dvermi.
Keď sa rozžiaria hviezdy na našich vianočných stromčekoch,
akoby čarom sa aj v našich srdciach zažnú iskierky ľudského tepla.
Iskierky, ktoré v nás prebudia úprimnú lásku, nehu a pozornosť.
Keď vonia ihličie a krásna sviečka horí,
keď cítiť vanilku a tíško padá sneh, to je čas sviatočný.
Keď všetci sme si blízko, to je čas vianočný.
Vtedy má vládnuť len pokoj a mier.

Prajem Vám všetkým, aby ste vianočné sviatky strávili v spoločnosti
tých, ktorí sú Vám najbližší a najmilší, aby nik nemal pocit samoty či
opustenosti. Nech sú Vaše srdcia naplnené láskou a otvorené pre
dobré skutky.
V novom roku 2013 Vám prajem veľa zdravia,
pracovných i osobných úspechov.

Ing. Ján Marcinát, starosta obce
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 2/2012 z riadneho zasadnutia Obecného zastu−

piteľstva obce Veľké Bierovce konaného dňa 17. mája 2012
Obecné zastupiteľstvo

A. BERIE NA VEDOMIE
1. kontrola uznesenia č. 1/2012
2. čerpanie finančného rozpočtu za 1. štvrťrok 2012
3. spolupráca o umiestnenie do DOS Kostolná Zárečie Bartolo−

mej Puna Veľké Bierovce č.12 a Anna Punová Veľké Bierovce č. 12

B. SCHVAĽUJE
1. žiadosť Pavol Fero, LIFE s.r.o − výstavba dvoch samostatne

stojacich rodinných domov bungalov 333 na parcelách č. 77/6 a
77/7

Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
2. bezpečnostné opatrenia pri prevádzke Erson − Recycling s.r.o

− zberný dvor Veľké Bierovce
Hlasovanie: za − 4, proti − 0, zdržal sa − 0
3. zriadenie organizácie cestovného ruchu − na návrh mesta

Trenčín − Mgr. Renáta Kaščáková, zástupca primátora
Hlasovanie: za − 4, proti − 0, zdržal sa − 0
4. plat starostu obce a hlavného kontrolóra
Hlasovanie: za − 4, proti − 0, zdržal sa − 0
5. Drobná stavba Dalitrans s.r.o. − pokladňa, bioplynová stani−

ca, výdajňa PHM
Hlasovanie: za − 4, proti − 0, zdržal sa − 0
6. Drobná stavba Pavol Ondrášek Veľké Bierovce 114 − hospo−

dárská budova na parcele číslo 285, k. ú. Veľké Bierovce
Hlasovanie: za − 4, proti − 0, zdržal sa − 0
C. UKLADÁ
1. preveriť činnosť dobrovoľného požiarneho zboru − obnoviť
2. priebežná oprava verejného osvetlenia a vodovodu − zabezpečiť

Uznesenie č. 3/2012 z riadneho zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva obce Veľké Bierovce konaného dňa 06.septembra 2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE
1. kontrola uznesenia č. 2/2012
2. čerpanie finančného rozpočtu za 1. polrok 2012 − výročná

správa za rok 2011 − konsolidovaná
3. spolupráca o umiestnenie do DOS Kostolná Zárečie − Zovčá−

ková Mária V. Bierovce č.30
4. Komplexná inšpekcia Materskej školy Veľké Bierovce 24.05.

− 25.05.2012
5. Integrované povolenie Fa. Janek s.r.o. − farma Veľké Bierovce
6. Povolenie − zápisnica z ústneho pojednávania povolenia bán−

skym spôsobom dobývania nerastu štrkopiesku na pozemku p. č.
470/45 firme Tatra Com Ferro s.r.o.

7. Okresná prokuratúra Trenčín − upozornenie na odstránenie
porušenia zákonnitosti v podobe novelizácie Štatútu obce Veľké
Bierovce do konca roka 2012

8. Odstránenie reklamných a propagačných bilbordov k.ú. Veľ−
ké Bierovce

B. SCHVAĽUJE
1. Otváracie hodiny Hostinec pod Gaštanom č. 211 − predĺže−

nie otváracích hodín
Pondelok − štvrtok 10:00 − 23:00 hod
Piatok − sobota 10:00 − 24:00 hod
Nedeľa 10:00 − 24:00 hod
Podmienka − zabezpečovať nočný kľud
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
2. Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, obuvi a hra−

čiek − zneškodnenie komunálneho odpadu − bezodplatný − zdarma
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0

3. Žiadosť o drobné stavby:
Miroslav Vlk,Veľké Bierovce č. 149 − otvorený prístrešok pre auto
Daniel Bulko, Veľké Bierovce − p.č. 162/5 − oplotenie záhrady
Branislav Peter, Veľké Bierovce č.125 − drevený plot p. č. 242/

1 − na existujúcich základoch
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
4. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, Gabriela Tekulová

č. 23 − p.č. 2315/59 p.č. 2315/60
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
5. VZN č. 2/2013 − podmienky povolenia držania − chovania

psov v obci s účinnosťou od 01.01.2013
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
6. VZN č. 3/2009 − dodatok č.1/2012 − podmienky príjmania detí

v Materskej škole Veľké Bierovce s účinnosťou od 01.09.2012
MŠ Veľké Bierovce 1. trieda s celodennou výchovou, čiastočná

úhrada 12 �/mesačne
MŠ Veľké Bierovce 1. trieda s poldennou výchovou, čiastočná

úhrada 8 �/mesačne
MŠ Veľké Bierovce − pracovná sila na 4hod. pracovný úväzok
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
7. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)

„Trenčín a okolie“ s účasťou obce Veľké Bierovce v tejto organizá−
cii ako zakladajúceho člena

Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
8. Žiadosť na Správu ciest TSK o opravu ciest po výstavbe

kanalizácie v obci v roku 2013
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
9. Žiadosť o odpredaj pozemku − Zuzana Mojžišová, Veľké Bierov−

ce č. 191, č.p. 501/4, k.ú. Veľké Bierovce , 51 m2 − 3 euro/m2

Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
10. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľ−

ké Bierovce za rok 2011
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Veľké Bierovce na II. polrok 2012
Hlasovanie : za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
C. UKLADÁ
1. preveriť činnosť dobrovoľného požiarneho zboru − obnoviť

činnosť
2. priebežná oprava verejného osvetlenia a vodovodu
3. zaasfaltovanie cesty − po oprave vodovodu / Jankovci /

Ing. Ján Marcinát, starosta obce

Obecná knižnica informuje
V tomto roku nenastala v obecnej knižnici žiadna zmena.

Možno len spomenúť, že sa znížil počet čitateľov, hlavne det−
ských. Do mesiaca november 2012 je prihlásených 20 čitate−
ľov, z toho štyria do 15 rokov. Zrejme už nemusia písať čitateľ−
ský denník, alebo je to jednoduchšie stiahnuť z počítača. Mo−
mentálne sa v knižnici nachádza 2 349 knižničných jednotiek,
pre dospelých 1 130, pre deti 915, odborná pre dospelých 178,
pre deti 126. Boli kúpené tri románové knihy – od Táni Keleo−
vej−Vasilkovej „Ranč u starého otca“ a „Klamstvá“, od Bouche−
ronovej „Cyprusová aleja“. Viem, že to nie je žiaden veľký ná−
kup. Záleží to však od výšky finančných prostriedkov Obecné−
ho úradu, ktorý knižnicu zastrešuje. A, prirodzene, i od náv−
števnosti čitateľov. Niekedy nastane i taká situácia, že do kniž−
nice príde maximálne jeden čitateľ. Znovu Vás pozývam na
návštevu obecnej knižnice, ak máte vzťah ku knihám, určite si
vyberiete.                                          M. Bulková, knihovníčka
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A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami... (Jn1,14)

Vianočné sviatky sú dni, na ktoré sa tešíme. Snáď
aj preto, že veľa od nich očakávame na rozličných úrov−
niach. Určitým znakom je aj to, že v tomto období sa
snažíme byť si viac nablízku, citlivejšie prežívame po−
trebu veriť, že dobro víťazí nad zlom, a že v každom z
nás je niečo dobré. Preto so záľubou pozeráme príbe−
hy, ktoré o tom rozprávajú. Žiaľ niekedy sme si akosi
zvykli, že s realitou veľa spoločného nemajú. Potešia
nás na psychologickej úrovni, ale inak ich skôr posú−
vame do ríše rozprávok. Vianoce sú však sviatkami,
ktoré nám chcú cez narodenie Ježiša, dôrazne pripo−
menúť, že túžba po dobre, kráse, láske, pokoji nie je
len nostalgickým pozostatkom z raja.

V tomto zmysle pripravoval aj Ján Krstiteľ svojich
súčasníkov , aby očakávali, nielen naplnenie svojich
čiastkových chúťok a potrieb, ale príchod Toho, ktorý
jediný je plnosťou všetkých dobier a jedine On môže
nimi naplniť ľudské srdce. Vianoce nám teda pomáhajú
prekonať skepsu, že dobro nie je len predmetom roz−
právok, ale že zostúpilo k nám v reálnej podobe, v pri−
sľúbenom Mesiášovi, ktorý je Emanuel − Boh s nami.
Tak to zvýrazňuje evanjelista Ján: „ Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh...... A
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“

Tieto slová nám majú pomôcť zostúpiť z ríše snov
do reality v radosti mať účasť na dobrách, ktoré nám
Boh v Ježišovi svojím príchodom priniesol. No rovnako
sú aj výzvou k napodobňovaniu.

Veľmi pekne to zachytil v jednom príbehu kňaz Guy
Gilbert. Raz na Vianoce jeden pán a jedna dáma, ktorí
žili v luxusnom byte v bohatej štvrti, vychádzali po sv.
omši z kostola. Pred svojim porsche stretli bezdomov−
ca − úplne typického. Dáma mu hneď dala pár drob−
ných, ale pán sa zastavil a povedal mu: „Drahý priate−
ľu, mohli by ste nám preukázať tú česť a povečerali by
ste s nami pri stole?“ Bezdomovec pozvanie prijal. Po
bohatej večeri sa ho ten muž spýtal: „Prijali by ste,
drahý pane naše pozvanie a prespali by ste u nás?“
Bezdomovec samozrejme pozvanie prijal. A potom mu
ten farník našiel prácu.....Počas ďalších Vianoc sedel
bývalý bezdomovec, perfektne oblečený, v prvej lavici
kostola na polnočnej omši vedľa muža, ktorý mu po−
mohol. Nečakal, kým kňaz prečíta modlitbu za chudob−
ných. Ujal sa mikrofónu, ukázal na muža pred sebou a
zvolal: „Pozrite sa na tohto chlapíka, to je skutočné
náboženstvo! Vlani som u neho na Vianoce prespal,
potom mi našiel prácu. Vďaka nemu zasa stojím na
nohách. To je skutočné náboženstvo!“

Áno tento príbeh vyzerá ako vianočná rozprávka, ale
vďaka Bohu nie. Nie veľa rečí, nie veľa romantiky a
ozdôb ani špeciálnych programov, ale konkrétne skut−
ky. „Skutočná láska musí bolieť“, hovorievala matka
Tereza. Nech teda naše stretnutia, obdarovania, roz−
hovory, v týchto dňoch vykazujú túto pravú, Ježišovu
črtu lásky, aby sa tak dobro aj našou zásluhou, stalo
telom a prebývalo medzi nami.

J. Michút, far. admin V. Bierovce

Katarína − 25. novembra
Konali sa posledné katarínske

zábavy pred pôstom − aj zábava
bola znakom sily a súdržnosti spo−
ločenstva. Keďže je to deň zasvä−
tený žene − používali sa všetky
účinné praktiky proti strigám. Roz−
bíjali hlinený riad o dvere, kde žili
Kataríny. Platil zákaz príchodu pr−
vej ženy do cudzieho domu i zá−
kaz ženských prác.

Ondrej − 30. novembra
Ondrej − grécky Andros − zna−

mená muž. K tomuto dňu sa viažu
prvky ľúbostnej mágie. Pri veš−
tbách vydaja ženy spali na muž−
skej bielizni a verili, že sa im pri−
sní, koho si zoberú. Veštilo sa i z
halušiek, ktorá prvá vyplávala,
ukrývala meno muža. Ak dievča
do domu prinieslo párny počet po−
lienok, malo sa vydať. Triaslo sa s
plotmi, lialo sa olovo cez kľúč − tvar
mal naznačiť osobu vyvoleného.
Odkiaľ v dedine zaštekal pes, za−
kvičalo prasa, tam sa mala dievka
vydať. Všetky praktiky sa robili
tajne, za dodržiavania špeciálnych
príkazov.

Barbora − 4. decembra
Obchôdzky ženských masiek −

„barboriek“, ktoré bili mládencov.

Mikuláš − 6. decembra
Mikuláš bol biskup z Malej Ázie,

predpokladá sa, že žil v 4. storočí
a pôvodne bol patrónom žiakov,
študentov a obchodníkov. V stre−
doveku študenti v mestách chodili
po domoch, vinšovali, spievali a
ľudia ich obdarúvali. K nám sa teda
sviatok Mikuláša dostal z mestskej
kultúry a naň sa nabalili staršie po−
stavy ľudovej religiozity /čert, an−
jel/ i kresťanskej vierouky.

Lucia − 13. decembra
Svätá Lucia bola svätica, ktorá

liečila očné choroby. Na Luciu cho−
dili v bielom oblečené, zamúčené
postavy s husími brkami a nemo
vymetali všetky kúty /to súvisí s
kultom predkov, ktorých duše, ako
sa verilo, tam sídlia/. Gazdovia za−
čali vyrábať Luciin stolček, ktorý
mal byť z dreva, bez jediného klin−
ca. Ak si naň gazda na Štedrý deň
sadol, alebo sa naň postavil, mo−
hol medzi ženami odhaliť strigy.
Gazdovstvá sa posväcovali vodou
a vydymovali posvätným dymom −
pálili sa uhlíky a posvätné bylinky.

Svätý Tomáš − 21. decembra
Na svätého Tomáša sa chodilo

vinšovť, dariť sa malo zabíjačkám.
Bolo pred Vianocami. Tabu boli
návštevy žien a očakávalo sa vin−
šovanie mládencov.

SLOVÁ MAJÚ MOC
Neopatrné slovo môže vyvolať hádku,
ostré slovo môže vzbudiť nenávisť,
kruté slovo môže zničiť život,
nemilosrdné slovo môže udrieť a zabiť.
Vľúdne slovo vie pohladiť, radostné slovo vie povzbudiť,
vhodné slovo vie upokojiť, láskavé slovo vie uzdraviť a požehnať.

Stridžie dni v predvianočnom období

Z histórie obce...
Obec s farou sa spomína od roku 1332 ako Bur, Bir, z roku 1380 ako

Byer, z roku 1411 ako Byr, z roku 1439 ako Byroucz, z roku 1773 ako
Birowcze, z roku 1808 ako Welke Birowce, maďarsky Nagybiróc. Patri−
la hradu Trenčín. Odlesnený plochý chotár tvoria treťohorné uloženiny
s nánosmi rieky. Má nivné pôdy. V roku 1598 mala 23 domov, v roku
1720 mala 10 daňovníkov, v roku 1784 mala 41 domov, 49 rodín a 276
obyvateľov, v roku 1828 mala 45 domov a 391 obyvateľov. Zaoberali a
poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Za I. ČSR sa zamestnanie
obyvateľov nezmenilo. Pracovala tu valcha.
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Poznáte to. Je krásne slnečné
sobotné predpoludnie a vy ste na
balkón alebo dvor zavesili čerstvo
opranú bielizeň, vetráte prezlečené
periny, po dome sa zvŕtate s pra−
chovkou a vysávačom. Tešíte sa,
že domácnosť bude uprataná, peri−
ny a bielizeň budú krásne prevoňa−
né jesenným slniečkom. Odrazu
Váš nos zacíti nepríjemný štipľavý
dym, drobný popolček sadá na vašu
bielizeň a pri pohľade z okna zosta−
nete na sekundu stáť na jednom
mieste ako prikovaná. Áno, je to tak.
Práve teraz sa Váš sused rozhodol,
že na záhrade popáli čerstvo nahra−
bané lístie, k tomu prihodí zopár su−
chých konárov a sám pre seba si
povie: „A prečo by som sa nezbavil
aj iného odpadu?“ a tak prihodí už aj
tak na riadne dymiacu kopu zopár
kartónových škatúľ, starú handru a
nejaký ten kelímok od jogurtu.... S
malou dušičkou ho idete slušne po−
žiadať aby oheň zadusil. A Váš su−
sed sa prejaví ako „slušný občan“,
ktorý oheň vôbec nezadusí, ale pred
Vašimi očami a s argumentom na
perách, že on si môže na svojom
pozemku robiť čo chce, prihodí do
ohňa zopár plastových fliaš. O tom,
že spaľovanie odpadu doma je trest−
né, ľudia často nevedia. Ak však ne−
reagujú na upozornenie, môže do−
konca zasiahnuť aj polícia. Pri spa−
ľovaní odpadov na záhradách sa
uvoľňujú toxické látky, ako napr. oxid
uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovo−
díky, dechtové látky a mnohé ďal−
šie zdraviu škodlivé látky. Pri spa−
ľovaní odpadov doma sa uvoľňujú
škodlivé látky ešte vyšších koncen−
tráciách, než je to v mnohých prie−
myselných závodoch. Dôvodom je
horenie za nízkych teplôt a nedosta−
tok okysličovania. Ak niekto spaľu−
je odpad zo záhrady− lístie, trávu,

konáre ... , odpad z domou – plas−
tové fľaše, papiere, kartóny, gumu
... dopúšťa sa protiprávneho kona−
nia a hrozí mu pokuta.

Tento zákaz upravujú tieto záko−
ny:

− zákon NR SR č.223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších pred−
pisov

− zákon NR SR č.314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení ne−
skorších predpisov

− zákon č. 40/1964 Zb. (občian−
sky zákonník) v znení neskorších
predpisov.

V zmysle zákona o odpadoch je
zakázané zneškodňovať (spaľovať,
skládkovať) odpad inde ako v zaria−
deniach na to určených, tzn. v spa−
ľovniach alebo na skládkach odpa−
dov. Od 1 januára 2006 špeciálne
platí zákaz zneškodňovať odpad zo
záhrad parkov, cintorínov, verejnej
zelene a pod. Tento „zelený“ odpad
je možné iba zhodnocovať napr.
kompostovaním.

Zákon o ochrane pred požiarmi
hovorí, že sa nesmie zakladať oheň
tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíre−
niu a ďalej sa nesmú vypaľovať po−
rasty bylín, kríkov a stromov.

Podľa občianskeho zákonníka
nikto nesmie nad mieru pripustenú
pomerom obťažovať susedov hlu−
kom, prachom, popolčekom, dy−
mom, plynmi, parami ...

Ak teda niekto spaľuje odpad zo
záhrady – lístie, trávu, konáre ...,
odpad z domu – plastové fľaše, pa−
piere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa
protiprávneho konania a hrozí mu po−
kuta. Preto ak Váš slušný sused ani
na Vašu slušnú prosbu nereaguje,
máte možnosť situáciu riešiť zavo−
laním na štátnu políciu alebo hasič−
sky a záchranný zbor. Nezabúdaj−
te, že môžete ostať v anonymite.

Zmeny v materskej škole
Školský rok 2012/2013 priniesol materskej škole

mnohé zmeny. V septembri nastúpilo do materskej
školy 31 detí vo veku od 2,5 – 6 rokov. Všetkých
zaradených detí je 36. Ďalšie nastúpia v priebehu
školského roka po dovŕšení 3. roku.

Väčšina detí prišla do materskej školy po prvýkrát.
Aj keď začiatky boli veľmi náročné, môžeme pove−
dať že sme to zvládli. Zo začiatku sa malí drobčeko−
via ťažko lúčili so svojimi najbližšími, teraz sa ťažko
lúčia s hračkami, s kamarátmi, keď si ich prídu rodi−
čia popoludní vyzdvihnúť.

V septembri a v októbri bola v materskej škole
zriadená 1 trieda s poldennou výchovou a vzdeláva−
ním a 1 trieda s s celodennou výchovou a vzdeláva−
ním. Po dohode s rodičmi a so zriaďovateľom mater−
skej školy, deti nezamestnaných rodičov a matiek
na materskej dovolenke, navštevovali materskú
školu len dopoludnia. K tomuto rozhodnutiu sme pri−
stúpili na základe odporúčania Štátnej školskej in−
špekcie, ktorá v máji minulého školského roku vy−
konala v materskej škole komplexnú inšpekciu.

I keď to nebolo celkom ideálne riešenie a finanč−
ná situácia nie je práve priaznivá, snažili sme sa
nájsť spôsob ako vyhovieť všetkým rodičom i de−
ťom. Po dohode so zriaďovateľom a obecným za−
stupiteľstvom sme od novembra mohli prijať ďalšiu
učiteľku. Vytvorili sme 2 triedy s celodennou výcho−
vou a vzdelávaním. To znamená, že všetky deti môžu
stráviť celý deň v materskej škole.

Výchovno−vzdelávacia činnosť je organizovaná
tak, aby utvárala podmienky pre zdravý rast a vývin
detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stu−
peň psychosomatického vývinu a na predchádzanie
poškodeniam zdravia.

Počas pobytu v materskej škole, deti získajú
množstvo poznatkov a skúseností z okolitého sve−
ta, naučia sa samostatnosti, vzájomnej tolerancii,
sú schopné hodnotiť svoje správanie a konanie, roz−
víjajú sa pracovné a výtvarné zručnosti, deti sa pri−
pravujú na vstup do primárneho vzdelávania v zá−
kladnej škole a na ďalší život v spoločnosti.

Snažíme sa o to, aby bol každý deň detí v mater−
skej škole zaujímavý a pestrý, aby deti prichádzali
do materskej školy s radosťou a túžbou po poznaní.

Lenka Bulková, riaditeľka materskej školy

OZNAM O PLATBÁCH
na Obecnom úrade Veľké Bierovce

Občania obce Veľké Bierovce môžu platbu za komunálný od−

pad, daň z nehnuteľnosti a psa uhrádzať na obecnom úrade iba

v stredu v čase od 9.00 hod. – 15.00 hod.

Spaľovanie odpadu
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Rok chovateľa poštových holubov
Vážení čitatelia Bierovských zvestí, vážení chovatelia, skon−

čila nám najkrajšia časť chovateľského roka, preteková sezóna
poštových holubov. Začína čas pre bilancovanie a hodnotenia
našej činnosti.

Naša každoročná činnosť začína preliečovaním a zaklada−
ním chovných párov holubov. S tejto činnosti ťažíme po celý
rok a to najmä v letovej sezóne. V budúcom roku z odchovu
mláďat, ktoré dospeli a sú schopné lietať v ďalšom roku prete−
kovej činnosti. Tohtoročná sezóna patrila k tým ťažším, nakoľ−
ko boli počas letovej sezóny mimoriadne horúčavy v letných
mesiacoch. Napriek tomu sa v našej ZOCHPH Veľké Bierovce
podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Úspešný rok mal chovateľ Peter Bulko, ktorý dosahoval po−
čas celej sezóny výborné výsledky a vyhral majstrovstvo zá−
kladnej organizácie a v oblastnom združení skončil na peknom
treťom mieste. Druhý v základnej organizácií skončil chovateľ
Jozef Kurtiš a na treťom mieste sa umiestnil Ján Hološ. Štvrté
miesto získal Ján Bulko. Úspešný boli aj chovatelia Jozef Bul−
ko, Jaroslav Cingálek a František Čechvala.

V pretekoch Maratón derby klub Slovensko, ktorý sa zapo−
dieva pretekmi cez noc z tisíc kilometrových vzdialeností, nás
úspešne reprezentovali viacerý chovatelia. Ján Hološ vybojo−
val celkové druhé miesto. Jaroslav Cingálek skončil na sedem−
nástom mieste a Jozef Bulko získal dvadsiate prvé miesto.

Dňa 15. Decembra sa uskutoční v obci Motešice oblastná
výstava poštových holubov. Veríme, že na tejto výstave nás
budú naše holuby dôstojne reprezentovať.

Je koniec sezóny, známe sú aj pretekové výsledky a preto
sa patrí poďakovať všetkým funkcionárom ktorý zabezpečili
pretekovú sezónu. Zároveň si zaprajme k Vianociam a do no−
vého roku zdravie, šťastie a veľa úspechov.

Ján Hološ

Z činnosti chovateľov drobných
zvierat v našej obci

V roku 2012 chovatelia z miestnej organizácie SZCH úspešne
prezentovali svoje odchovy na výstavách konaných v rámci ob−
lasti aj celoštátnych kolách. Vynikajúco začali výstavnícku sezó−
nu už začiatkom septembra na celoštátnej výstave mladých zvie−
rat konanej v Ivanke pri Nitre, kde nás reprezentoval Rastislav
Kubaloš, ktorý vystavoval králiky s veľmi dobrým bodovým oce−
nením a na hydine sa mu podarilo obhájiť titul šampión SR z roku
2011. Okrem toho získal na kolekcii Hempšírok titul majster SR a
čestnú cenu na kohútovi z tejto kolekcie.

Ďalšia výstava v poradí bola Novomestská, kde nás reprezen−
tovali traja vystavovatelia a opäť sme bodovali s veľmi dobrými
výsledkami. Rastislav Kubaloš získal dve čestné ceny na hydinu,
pán Vladislav Zaťko dobré bodové ocenenie na hydine a pán Peter
Nagy pohár tajomníka novomestskej organizácie za najlepšiu ko−
lekciu králikov.

Hneď po tejto výstave sa konala výstava v Bošáci, kde vysta−
voval Rastislav Kubaloš a získal dve čestné ceny, jednu na hydi−
nu, jednu na králikov. Ďalej nasledovala miestna výstava s me−
dzinárodnou účasťou v susednej dedine Chocholná − Velčice, kde
vystavovali dvaja naši chovatelia – Vladislav Zaťko s dobrým bo−
dovým ocenením a Rastislav Kubaloš získal čestnú cenu na zdrob−
nenú hydinu a víťaznú cenu na kohúta veľkej hydiny.

Svedomite sme sa pripravili na najatraktívnejšiu výstavu a to
oblastnú v Trenčianskych Stankovciach, kde vystavovalo najviac
našich členov, a to veľmi úspešne. Čestné ceny na holuboch zís−
kali Martin Nagy, Peter Nagy, na králikoch Silvester Kulich a na
hydine František Kubaloš, Vladislav Zaťko a Rastislav Kubaloš.
Venovaný sponzorský pohár získal na zdrobnenej hydine Peter
Nagy. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Chovateľskú sezónu uzatvárala celoštátna výstava v Nitre ko−
naná 10.novembra a 11.novembra 2012, kde vystavoval Rasti−
slav Kubaloš králikov a hydinu s veľmi dobrým bodovým ohodno−
tením , kde v rámci klubu slovenských chovateľov Hempšírok
obdržal dve čestné ceny.

Na záver mi ostáva poďakovať všetkým aktívnym chovateľom
za ich úsilie a vzornú reprezentáciu organizácie ako i obce. Do
nového roku popriať veľa úspechov.

Rastislav Kubaloš, tajomník ZOSZCH

Vítanie detí
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Futbalisti začali prípravu na nový roč−
ník 10. júla 2012, počas nej odohrali 4
prípravné zápasy a zúčastnili sa turnaja
v Trenčianskej Turnej, na ktorom obsadili
1. miesto.

Káder mužstva pod vedením Romana
Kadáka a Bystríka Ondrášeka tvorí 19
hráčov: Rudolf Ondrašik, Michal Holíček,
Ján Bulko, Milan Fabian, Luboš Zhanač,
Peter Bulko, Juraj Mercek, Tomáš Sivák,
Martin Horňák, Lukáš Breznický, Roman
Bulko, Juraj Barták, Ladislav Žuži, Stani−
slav Kajaba, Rastislav Tomašák, Aleš Vir−
šinský, Martin Sivák, Lukáš Filip a Lukáš
Turaj (ukončenie hosťovania v Trenčian−
skych Stankovciach).

Na konci jesennej časti obsadili v ta−
buľke 7. miesto so ziskom 25 bodov a
vyrovnaným skóre 34:34. V porovnaní s
predchádzajúcim súťažným ročníkom si
zlepšili pozíciu o dve miesta, získali o tri

body viac a strelili o 9 gólov viac. Vo
všetkých 16. zápasoch nastúpili: Peter Bul−
ko, Martin Sivák a Tomáš Sivák. Najlep−
ším strelcom sa stal Tomáš Sivák (8 gó−
lov) pred Lukášom Breznickým ( 7 gó−
lov) a Jurajom Bartákom (5 gólov).

Hráči svojimi výkonmi potvrdili, že pat−
ria medzi popredné mužstvá v súťaži a
dokážu hrať vyrovnané zápasy so všetký−
mi súpermi. Preto si zaslúžia poďakova−
nie za športové zážitky, ktoré prinášajú.

Žiaci obsadili 5. miesto so ziskom 10
bodov. Najlepšími strelcami sa stali Pat−
rik Ondrášek a Marek Krajčovič so 7 gólmi
pred Samuelom Bulkom (3 góly). O žia−
kov sa starali Roman Kadák, Bystrík
Ondrášek, Marek Ondrášek a Milan Ga−
briš.

Všetky aktuálne informácie o futbale
sú na internetovej stránke

www.tjbierovce−opatovce.tym.sk

FUTBAL V OBCI

Uskutočnili sme...

Dňa 02.06.2012 v záhrade kultúrneho domu sa usku−
točnila oslava MDD, počasie deťom prialo, pripravený bol
skákací hrad, opekačka, futbal, hojdačka a veľa sladkostí.
Akciu sprevádzala príjemná hudba Bierovskej kapely.

V mesiaci úcty k starším sme poriadali stretnutie s
dôchodcami v sale Kulturného domu.

TABUĽKA MUŽI – I. trieda 2012/2013
Klub Z V R P Skóre Body

1 Chocholná−Velčice 16 12 2 2 49:21 38
2 Pobedím 16 9 4 3 43:19 31
3 Čachtice 16 10 0 6 45:36 30
4 Trenčianske Jastrabie 16 8 4 4 38:25 28
5 Očkov 16 8 2 6 39:35 26
6 Skalka nad Váhom 16 7 5 4 19:21 26
7 V. Bierovce−Opatovce 16 8 1 7 34:34 25
8 Trenčianska Turná 16 7 3 6 29:28 24
9 Soblahov 16 7 1 8 40:38 22
10 Horná Súča 16 6 2 8 31:43 20
11 Veľká Hradná 16 6 1 9 32:46 19
12 Bošáca 16 6 0 10 34:36 18
13 Horné Srnie 16 4 5 7 23:25 17
14 Dubodiel 16 4 5 7 25:35 17
15 Dolná Súča 16 5 2 9 24:40 17
16 Kálnica 16 2 1 13 22:45 7

TABUĽKA ŽIACI – II. trieda skupina „B“ súťažný ročník 2012/2013
Klub Z V R P Skóre Body
Soblahov 8 6 2 0 49:4 20
Beckov 8 6 1 1 44:10 19
Zamarovce 8 6 0 2 42:12 18
Moravské Lieskové 8 6 0 2 38:16 18
Veľké Bierovce−Opatovce 8 3 1 4 22:24 10
Trenčianske Bohuslavice 8 2 0 6 9:48 6
Chocholná−Velčice 8 2 0 6 15:61 6
Zemianske Podhradie 8 1 2 5 14:26 5
Kočovce 8 0 2 6 3:35 2

ŠTATISTIKA OBCE – počet oby−
vateľov k 30.11.2012 650

Muži 328
Ženy 322

NARODILI SA
Hana Petrová, Izabela Bulková,

Sebastián Klas, Marek Bulko, Nikol
Mondeková, Jakub Mondek, Paulína
Kulichová, Viktória Ondrášková, Nela
Zaťková, Adela Chovancová, Tomáš
Ježík, Matúš Bulko, Sofia Bulková

OPUSTILI NÁS
Pavlína Jašová, Jozef Ondruš−

ka, Milan Ondrášek, Anna Oravco−
vá, Klement Rakovan, Bartolomej

Katarína Vanková, Anna Ježíková,
Daniela Oravcová, Peter Plesnivý,
Pavol Bulko, Vladimír Dohňanský ,
Daniela Mazáňová, Július Poruban

70−roční − Vladimír Zemánek, Fran−
tišek Kubaloš, Ján Chromý, Peter Nagy,
Jozef Zhanač, Mária Zhanačová, He−
lena Bulková, Emília Zemánková

80−roční − Anna Chorvátová, Ľud−
mila Stehlíková, Anna Rakovanová,
Agnesa Bulková

Najstaršou občiankou obce je
Mária Tekulová vo veku 97 rokov
− blahoželáme

Spoločenská rubrika – rok 2012
Puna, Angelina Dohňanská, Pavel
Ondrášek.

PRISŤAHOVALI SA
Matej Repka, Martina Bulko, Mi−

chaela Posoldová, Renáta Babicová

ODSŤAHOVALI SA
Božena Ondrišková, Jozef On−

driška, Darina Zovčáková, Andrea
Zovčáková, Tomáš Zovčák, Daniel
Kulich, Martin Sivák, Pavol Križan

NAŠI BEZDOMOVCI
Lenka Doornbos, Marco Nicolaas

Carlos Doornbos, Vanessa Wimmero−
vá, Daniela Wimmerová, Bohuš Zovčák

VEKOVÁ HRANICA
Do 6 rokov 45
Od 6 rokov do 30 rokov 163
Od 30 rokov do 40 rokov 121
Od 40 rokov do 50 rokov 84
Od 50 rokov do 60 rokov 82
Nad 60 rokov 155
Spolu 650

NAŠI OSLÁVENCI
V ROKU 2012

60−roční − Milan Zemánek, Mar−
ta Čerepanová, Peter Oravec, Au−
gustín Jankovec, Ján Jašo, Anna
Jašová, Edita Zaťková, Marian Pre−
kop, Ing. Anna Ondrušková, Ing.
Antónia Bartoňová, František Hološ,


