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Zás sú tu Vianoce a za pár dní Nový rok,

všetkým vám zo srdca prajem pevný krok.

Na cestu želám vám zdravie, lásku, š�astie,

nech úspech, pohoda vôkol vás stále rasti.

Pf 2010
Pf 2010
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.17/2009 z riad−

neho zasadnutia Obecného za−
stupiteľstva dňa 28. júla 2009
OZ Veľké Bierovce

A. berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesenia č. 16/

2009 s tým, že bod 1 – 3 sú spl−
nené, bod 4 trvá

2. Žiadosti:
a/ Akrylmat Daniel Mondek –

povolenie zbúrať priečku v býva−
lej ZŠ

b/ Akrylmat Daniel Mondek –
povolenie na výmenu 6 ks okien
v bývalej ZŠ

c/ Dalitrans, s.r.o. Veľké Bie−
rovce – označenie firmy na p. č.
471/1

d/ Dalitrans, s.r.o. Veľké Bie−
rovce – oprava vstupu do firmy –
betónová cesta

e/ Dalitrans, s.r.o. Veľké Bie−
rovce – preloženie oplotenia na
prenajatom pozemku

f/ Peter Chorvát, č.d. 47 – vy−
budovať trativod pred RD č. 47

g/ Martin Marcinát, č.d. 123 –
vyjadrenie obce k osvedčeniu o
vydržaní p.č. 266/2zastavaná plo−
cha o výmere 290 m2

h/ obce Veľké Bierovce na OZ
Opatovce na zvýšenie dotácie pre
OTJ Veľké Bierovce−Opatovce z
dôvodu postupu do MO Trenčín

ch/ obce Veľké Bierovce na
ZVULaP Veľké Bierovce ohľad−
ne skladovania zeminy pri čiste−
ní Turnianského potoka

3. Informácie:
a/ o valnom zhromaždení TVK

dňa 22.06.2009
b/ o akcii dňa 06.07.2009 v

záhrade KD a finančnej spoluú−
časti obce

c/ o stavebných prácach v MŠ
/sádrokartón, ÚK, výmena dverí/

d/ o postupe OTJ do MO Tren−
čín a s tým súvisiace vyššie ná−
klady

e/ o stavebnom konaní A. Ku−
lichová č. 50 dňa 06.07.2009

f/ o cenovej ponuke firmy
STAVCEST na trativod na ceste
OHRADY

g/ o návrhu zmluvy firmy KRE−
DIT SK − Regalsistem s.r.o. Tren−
čín

h/ o vývoji podielových daní
pre rok 2009 a úprave rozpočtu

ch/ o čerpaní rozpočtu za ob−
dobie január – jún 2009

i/ o vykonanom audite finanč−
ného hospodárenia za rok 2008

j/ o kultúrno−spoločenskej ak−
cii v záhrade KD dňa 26.07.2009

k/ o potrebe určiť spôsob za−
požičávania obecného hliníkové−
ho rebríka

B. schvaľuje:

1. Zmluvu s firmou KREDIT SK
– Regalsistem s.r.o. Trenčín na
vybudovanie podpornej konštruk−
cie za bránou na ihrisku OTJ tak,
ako bola predložená bez zmien
doplnkov

2. Navýšenie rozpočtu pre
OTJ Veľké Bierovce−Opatovce o
700 eur na krytie vyvolaných vý−
davkov z dôvodu postupu do MO
Trenčín

3. Požičiavanie hliníkového
rebríka pre občanov na základe
písomného prehlásenia o úhra−
de škody pri poškodení

4. Uhradiť časť stavebných
prác na fasáde budovy OTJ Fy
LIFE

5. Vyjadrenie obce k osved−
čeniu vyhlásenia o vydržaní vlast−
níckeho práva k pozemku parce−
la „C“ č. 266/2 k.ú. Veľké Bierov−
ce v prospech Martina Marcináta
č.d. 123 v zmysle § 63 zák. 332/
1992 Zb.

6. Žiadosť č. j. 300/2009 Akryl−
mat Daniel Mondek k vybúraniu
priečky v bývalej ZŠ

7. Vybudovanie trativodu pred
RD č. 47 s čiastočnou úhradou
nákladov

8. Vybudovanie trativodu na
ceste OHRADY podľa cenovej
ponuky firmy STAVCEST s.r.o.
Trenčín

C. neschvaľuje:
1. Žiadosť fy Dalitrans, s.r.o. na

preloženie oplotenia areálu p. č.
471/1. 471/3,470/109 j.č. 290/
2009 z dôvodu verejného záuj−
mu

2. Žiadosť Akrylmat Daniel
Mondek na výmenu 6 ks okien v
bývalej ZŠ j. č. 301/2009 z dôvo−
du nedostatku fin. prostriedkov

3. Vydanie kladného stanovis−
ka k umiestneniu videových hier
v Dennom bare 21

4. Vydanie kladného stanovis−
ka k spusteniu hry „Psie dostihy“

v Dennom bare 21
Hlasovanie: za: 5 zúčastne−

ných poslancov, zdržal sa: 0 pro−
ti: 0

Uznesenie č. 18/2009 z riad−
neho zasadnutia Obecného za−
stupiteľstva dňa 29.09.2009 OZ
Veľké Bierovce

A. berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesenia č. 17/

2009 bez pripomienok
2. Žiadosti:
a/ Peter Fero o vyjdrenie k

stavbe RD č. j. 341/2009
b/ Peter Fero o vyjadrenie k

stavbe RD č.j. 362/2009
c/ Branislav Peter o rozkopáv−

kové povolenie na vodovodnú
prípojku

d/ Stanislav Minárik o vyjdre−
nie – zmena stavby pred dokon−
čením

e/ Stanislav Minárik o kolau−
dáciu nadstavby RD a postupuje
ju na SpSÚ Trenčín na vybave−
nie

f/ Andrea Fabiánová o schvá−
lenie otváracích hodín v prevádz−
ke„Kaderníctvo“č.j.374/09

g/ Stanislav Minárik o schvá−
lenie otváracích hodín v predajni
farieb v RD č. 8

h/ ZOSZCH o zabezpečenie
dopravy na Európsku výstavu
drobných zvierat v Nitre dňa
21.11.2009 aj pre záujemcov z
obce

ch/ MUDr. Petrášová o vyko−
návanie liečebnej a preventívnej
starostlivosti v priestoroch Obec−
ného úradu Veľké Bierovce

3. Odvolanie:
a/ Akrylmat Daniel Mondek č.j.

366/2009 – výmena okien
b/ Akrylmat Daniel Mondek č.j.

367/2009 – výmena okien
4. Informácie:
a/ 4.3.1 až 4.3.5 uvedené v

zápisnici – bez pripomienok

B. schvaľuje:
a/ Dodatok č. 1/2009 k VZN č.

4/2008 o výške príspevku na čias−
točnú úhradu nákladov na stra−
vovanie v Školskej jedálni pri MŠ
Veľké Bierovce bez zmien

b/ Zmenu v rozpočte č. 1 na
rok 2009 takto:

celkové príjmy: 209 505,00 eur
celkové výdavky: 209 505,00

eur
c/ Vyjadrenie obce k stavbe

RD na p.č. 77 č.j. 362/2009 a
č.j.341/2009 podľa priloženej si−
tuácie bez zmien

d/ Vyjadrenie obce k zmene
stavby pred dokončením p.č.53

e/ Otváracie a zatváracie ho−
diny v prevádzke „Kaderníctvo“ v
RD č. 103 tak, ako je uvedené v
žiadosti č.j. 374/2009 z
08.09.2009

f/ Otváracie a zatváracie hodi−
ny v predajni farieb v RD č. 8 tak,
ako je uvedené v žiadosti č.j. 390/
2009 zo 17.09.2009

g/ Výpomoc Evanjelickej cirkvi
Trenč. Stankovce na opravu zvo−
nice v obci formou zabezpeče−
nia maliarských prác

h/ Preplatenie autobusu na
Eur.výstavu drobných zvierat dňa
21.11.2009 do Nitry s podmien−
kou účasti občanov z obce

ch/ Prenájom obecných
priestorov v suteréne OcÚ Veľké
Bierovce bezodplatne na vykoná−
vanie preventívnej a liečebnej
starostlivosti pre deti podľa nájom−
nej zmluvy

i/ Udelenie výnimky pre zvý−
šený počet detí v MŠ v ranných a
poobedňajších hodinách podľa
zákona č. 245/2008 § 15

j/ Usporiadateľa hodovej zába−
vy OTJ Veľké Bierovce a úhradu
za hudobnú produkciu v plnej
výške

C. zamieta:
a/ Odvolanie Akrylmat Daniel

Mondek č.j. 366/2009 a odvola−
nie č.j. 367/2009 s tým, že firma
Akrylmat Daniel Mondek musí
najskôr vyrovnať svoje finančné
záväzky voči obce za prenájom
priestorov bývalej základnej ško−
ly do konca roku 2009

D. ukladá:
a/ Starostovi obce dohodnúť s

firmou Akrylmat Daniel Mondek
výmenu 6 ks okien v býv. ZŠ tak,
že práce sa vykonajú do konca
roku 2009 na náklady firmy Akryl−
mat a cena prác sa odčíta z pre−
nájmu v roku 2010

b/ Preveriť s firmou POS Ma−
rius Pederson manipuláciu so
smetnými nádobami pri zbere
odpadu

Ešte ste sa nezúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
preto uvádzame foto, na ktorom sú poslanci Obecného zastupiteľ−
stva v plnom rokovaní.



číslo  2 − december 2009 3.Bierovské zvesti

c/ Starostovi obce požiadať OR
Policajného zboru Trenčín o zvý−
šenie frekvencie hliadok v obci
cez deň a hlavne v noci

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

Uznesenie č. 19/2009 z riad−
neho zasadnutia Obecného za−
stupiteľstva dňa 25. 11. 2009 OZ
Veľké Bierovce

A. berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia č. 18/

2009 s tým, že body a, b, c sú
splnené

2. Žiadosti:
a/ Sandro Prekop, Jozef Ko−

pún o predĺženie nájomnej zmlu−
vy č. 1/2003 do roku 2011

b/ Reprogas, Moravské Lies−
kové o drobnú stavbu – plynová
prípojka pre RD č. 256

c/ Ján Hlavica – otváracie a
zatváracie hodiny v pohostinstve
Pod gaštanom a prenájom verej−
ného priestranstva pred pohos−
tinstvom

d/ o prijatí do zamestnania na
OcÚ resp. do MŠ Veľké Bierovce

3. Informácie:
a/ o menovaní p. Kĺačmana za

generálneho riaditeľa VOD−EKO
od 25. 09. 2009

b/ o príkaznom liste starostu
obce na vykonanie inventúry k 31.
10. 2009 a určení inventúrnej ko−
misie v zložení Ing. Ján Marcinát,
Ján Mikláš, Vincent Oravec

c/ o liste TVS Trenčín o prí−
padnom znížení tlaku vody vo
vodovodnej sieti z dôvodu nábe−
hu novej úpravovne vody v Selci

d/ o kolektívnej zmluve SLO−
VES pri OcÚ Trenčianska Turná
/týka sa zamestnancov Obecné−
ho úradu Veľké Bierovce/

e/ PPA TN prijatých projektoch
v prvej vlne

f/ o plnení úloh v oblasti CO,KR
obce Veľké Bierovce

g/ o poďakovaní od Evanjel.
Cirkvi za pomoc pri oprave ka−
plnky

4. Návrhy rozpočtov na rok
2010 – 2012:

a/ bez zmien a doplnkov tak,
ako boli predložené

B. schvaľuje:
a/ vyrovnaný rozpočet na rok

2010 vo výške 210 000,00 eur
bez zmien a doplnkov a tiež zá−
väzné úlohy a limity roku 2010.

Rok 2010 2011 2012 v eur
Príjmy 210 000,00 eur 378

900,00 eur 404 900,00 eur
Výdavky 210 000,00 eur 378

900,00 eur 404 900,00 eur
b/ organizačný poriadok obce

Veľké Bierovce tak, ako bol pred−
ložený bez zmien a doplnkov

c/ zmluvu o poskytnutie vkla−
du a postupe pri realizácií Inten−
zifikácie ČOV, odkanalizovaní a

zásobovaní pitnou vodou v Trenč.
regióne, číslo zmluvy: KF/7/2009

d/ dodatok č. 1/2009 k poriad−
ku odmeňovania poslancov OZ
a hlavného kontrolóra obce bez
zmien a doplnkov

e/ predĺženie nájmu obecné−
ho pozemku v zmysle nájomnej
zmluvy 1/2003 a dodatku č. 6 pre
Sandra Prekopa a Jozefa Kopú−
na do 31. 12. 2010

f/ otváracie a zatváracie hodi−
ny v pohostinstve Pod gaštanom
Veľké Bierovce 211 takto: Po –
Št 10.00 hod do 22.00 hod, Pia –
So 10.00 hod do 24.00 hod, Ned
10.00 hod do 22.00 hod

g/ nájomnú zmluvu na prenájom
verejného priestranstva – časť par.
č. 532/6 o výmere 40 m2 za účelom
vonkajšieho posedenia a občerstve−
nia 10,00 eur od 1.1.2010

h/ VZN č. 3/2009 o určení do−
tácie pre MŠ + ŠJ Veľké Bierov−
ce na rok 2010

C. ruší:
a/nájomnú zmluvu na prená−

jom časti par. č. 532/6 o výmere
40 m2 so Zuzanou Blaščákovou
ku dňu 31.12.2009 z dôvodu
skončenia činnosti v hostinci Pod
gaštanom

D. splnomocňuje:
a/ starostu obce Veľké Bierov−

ce v priebehu r. 2010 upravovať
ukazovatele, limity a úlohy pri
dodržaní výšky schvaľujúcich príj−
mov a výdavkov

b/ povoľovať uskutočnenie ne−
vyhnutného výdavku nezabezpe−
čeného v rozpočte obce, ak sa
zabezpečí jeho náhrada vyššími
príjmami akobo úsporami iných
výdavkov v sume 1 500,00 eur v
jednom prípade

c/ povoľovať presun rozpočto−
vých prostriedkov v rámci schvá−
leného rozpočtu, pričom sa ne−
menia celkové príjmy a celkové
výdavky, a to v sume max. 1
500,00 eur v jednej položke

E. ukladá:
a/ starosta obce a dvaja po−

slanci OZ prerokovať s vedením
PD Trenč. Turná znečisťovanie
cesty na Kolóniach a v obci pri
poľnohospodárskych prácach a
spôsob a kvalitu očistenia cesty
PD Trenč. Turná

b/ starostovi obce preveriť mož−
nosť využitia obslužnej cesty PV
Piešťany okolo Tur. potoka od
Panskeho mosta do Trenč. Tur−
nej s tým, že by sa táto cesta spev−
nila podľa finančných možností
obce a Mikroregiónu Inovec

c/ starostovi obce predložiť na Mik−
roregión Inovec návrh na premoste−
nie Tur. potoka v smere považskej
cyklodráhy, prípadne návrh na pre−
krytie pódia v záhrade za KD. Hla−
sovanie: za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0

Ján Mazáň, starosta obce

V predchádzajúcich číslach
Bierovské zvesti som Vás viac−
krát informoval, ako postupuje
príprava projektu budovania ka−
nalizácie v našej obci. Okrem iné−
ho som upozornil na fakt, že MŽP
SR, ako riadiaci orgán, rozhodlo
v roku 2007 o pozastavení prí−
pravy veľkých projektov v oblasti
vodného hospodárstva financo−
vaných z kohézneho fondu. TVK
a.s. Trenčín, ako príjemca fondov
z EÚ, spracováva novú žiadosť o
poskytnutie pomoci v rámci Ope−
račného programu Životné
prostredie − Prioritná os č. l Integ−
rovaná ochrana a racionálne vy−
užívanie vôd. Do tohto veľkého
projektu sú zaradené okrem iných
obcí, aj obce Trenčianske Stan−

kovce, Veľké Bierovce a Opatov−
ce s rozpočtovým nákladom 9,87
mil. Sk. Celkový projekt má stáť
71 mil. Sk a našu obec 1,71 mil.
Sk. Spoluúčasť na financovaní
bude stáť obec 85 374 a na túto
sumu si budeme musieť zobrať
úver z banky. Realizácia staveb−
ných prác sa predpokladá v in−
tervale 10/2010 − 10/2013, ukon−
čenie celého projektu v roku
2015. Naša obec predložila na
TVK a.s. Trenčín potrebné do−
kumenty a podľa ich požiada−
viek dopĺňa ďalšie potrebné ná−
ležitosti, aby sa uvedený zámer
vydaril k spokojnosti našich ob−
čanov a zlepšilo sa životné
prostredie v obci.

Ján Mazáň, starosta obce

Bude kanalizácia v obci?

A výsledky v našej obci?: z 509 oprávnených voličov v 2. kole,
voľba predsedu samosprávneho kraja, sa volieb zúčastnilo 142 čo
predstavuje 27,90 §.

Martin Fedor, Mgr. získal 74 hlasov a Pavol Sedláček, MUDr. 66
hlasov, 2 hlasy boli neplatné.

Aj naši občania volili

Príprava lokality „OHRADY“ na
výstavbu inž. sietí sa dostala do
záverečnej etapy. Máme spraco−
vanú Projektovú dokumentáciu inž.
sietí pre stavebné povolenie pr−
vej časti I.etapy celkovým rozpoč−
tovým nákladom vrátane DPH 638
tis. . Niektoré inž. siete vybudujú
budúci správcovia, napr.NN roz−
vody, plyn, slaboprúd, prípadne
vodovod a kanalizáciu po doho−
de s TVK a.s. Trenčín. Problémom
je, že obec bude musieť niektoré
inž. siete zafinancovať a až po
odovzdaní správcom sa finančné
prostriedky vrátia obci. Taktiež
musí dôjsť k dohode o spoluúčas−
ti na financovaní inž. sietí medzi
obcou a súkromnými vlastníkmi
stavebných pozemkov. Budovanie
inž. sietí prvej a druhej časti I.etapy
je podmienené predajom obecné−
ho pozemku „Panská niva“, čo v

dnešnej dobe, kedy je svetová
hospodárska kríza, bude veľký
problém. Uvedené skutočnosti
môžu spomaliť, resp. úplne zasta−
viť plánovanú výstavbu, čo by obci
v jej rozvoji neprospelo. Nájom−
ná zmluva na obrábanie ornej
pôdy v lokalite „OHRADY“ medzi
obcou a PD Trenčianska Turná
končí v novembri 2010. Z toho
dôvodu sa plánované stavebné
práce na inž. sietiach začnú za−
čiatkom roku 2011. Keďže v roku
2010 a ďalších rokoch sa počíta
aj s budovaním kanalizácie v
obci. obec si nebude môcť zobrať
ďalší úver na inž. siete, zostáva
len financovanie z obecného roz−
počtu a financií získaných z pre−
daja obecného majetku, čo môže
predlžovať plánovanú výstavbu
IBV „OHRADY“.

Ján Mazáň, starosta obce

IBV - ako ďalej
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Reklama v televízii, plnšie nákup−
né centrá, vysvietené a vyzdobené
výklady a mestá, väčší ruch a zhon,
horúčkovité nakupovanie, to všetko
signalizuje, že sa blížia najkrajšie
sviatky v roku, Vianoce. Je ale otáz−
kou, či práve tento spôsob prípravy
je ten najvhodnejší na ich plnohod−
notné prežitie. Práve preto sme po−
zvaní ešte predtým prežiť obdobie Ad−
ventu, prípravy, ktorý nás pozýva tak
ako kedysi Židov prostredníctvom
Jána Krstiteľa, k pokoju, stíšeniu,
oslobodeniu a otvorenosti srdca pre
záležitosti ducha. Keď sa Ježiš pri
poslednej večeri lúčil s apoštolmi a
poumýval im nohy, aby im aj prak−
ticky poukázal na najdôležitejší od−
kaz lásky, prečo prišiel na zem, vzá−
pätí sa ich opýtal: „Chápete, čo som
vám urobil?“ Táto otázka ako keby
sa tiahla celými dejinami, zvlášť pri
slávení veľmi dôležitých tajomstiev
viery, teda aj Vianoc. Veď vtedy si
pripomíname vtelenie Boha, ktorý sa
stal jedným z nás, v malom Dieťati
Ježišovi. Chápeme teda o čom sú
Vianoce, v čom je ich podstata?
Anthony de Mello v knihe Spev vtá−
ka v jednej časti, výstižne ukazuje
ako ľahko môžeme skĺznuť aj pri slá−
vení dôležitých vecí k povrchnosti a
úplne nepodstatným veciam:

Večer čo večer, keď si guru sa−
dol, aby slávil bohoslužby, vliezla
tam mačka, čo patrila do ášramu a
rozptyľovala veriacich. Preto guru
nariadil, aby mačku počas bohoslu−
žieb priviazali. Keď guru zomrel, dlho
po jeho smrti mačku naďalej privä−
zovali počas večerných bohoslu−
žieb. A keď nakoniec mačka zdoch−
la, priviedli do ášramu inú mačku,
aby ju mohli priväzovať počas ve−
černej bohoslužby. Neskôr po stá−
ročiach žiaci guru písali veľmi uče−
né spisy, akú podstatnú úlohu má
mačka v náležitom slávení boho−
služby.

Niečo podobné sa nám stalo aj
so slávením Vianoc. Prvýkrát boli o
podstate, teraz sú o pozlátku a fol−
klóre. Na začiatku boli o chudobe a
jednoduchosti, aby v nich vynikol
Ježiš, tie súčasné sú o bohatstve,
prepychu a zisku, aby sa nám v nich
Ježiš dokonale stratil. Na začiatku
to bolo o ľuďoch a vzťahoch, dnes
je to len o veciach a plných stoloch.

Pôvodne sa ľudí dotýkali pokojom,
radosťou a novým svetlom života,
dnes sa nás dotýkajú nepokojom,
zhonom, nervozitou a vyčerpanos−
ťou. Vianoce nás učia, že nie je dô−
ležité čo máme a čo kúpime, ale to
kým sme, že najväčším darom sme
jeden pre druhého, keď sme ochot−
ní nájsť si vzájomne pre seba viac
času, ochoty viac sa počúvať, pre−
javiť záujem o život a problémy toho
druhého, keď sa vieme vzájomne
podržať a povzbudiť, jednoducho byť
si vzájomne nablízku. Pekne to do−
kresľuje aj tento úryvok z knihy
Pastierova flauta od B. Ferrera :

„Mám ešte niečo urobiť?“, opýta−
la sa sekretárka. Zaneprázdnený ria−
diteľ letmo pozrel na hodinky a do
diára. „Už sme mali byť preč. Teraz
nič nevybavíme.“ Sekretárka sa
usmiala: „Vlastne je tu ešte zoznam
vianočných darčekov od vášho
syna. Nezabudnite. O tri dni sú Via−
noce!“ „Aspoň vy na to myslíte!“,
vzdychol si vyťažený riaditeľ. „ Obá−
vam sa, že moje úbohé dieťa sa na
mňa trochu nahnevalo. A asi opráv−
nene. Mám na svoju rodinu tak málo
času. Keď prídem domov, malý už
spí. Skoro nikdy sa nestihneme po−
rozprávať. Ach! Ale aspoň na Via−
noce by som mu chcel dať pekný
darček! Ibaže nemám čas kúpiť
ho.... Urobíme to takto: kúpite ho za
mňa. Nech to stojí, čo to stojí. Pre−
čítajte si zoznam a kúpte všetko,
čo si malý zaželal.“ Sekretárka otvo−
rila list a s úsmevom povedala:
„Vždy plním vaše príkazy, ale teraz
to nedokážem.“ „Prečo nie? Že by
tam bol napísané niečo, čo sa nedá
zohnať osemročnému dieťaťu? Čo si
želá? Ukážte...Do paroma!“ Sekre−
tárka mlčky podala riaditeľovi list od
jeho syna a on čítal: „Drahý ocko,
namiesto vianočného darčeka by
som chcel, aby si mal v novom roku
viac času na mňa, aspoň pol hodi−
nu každý deň. Nič iné nechcem.
Tvoj syn Ferko.“

Prehodnoťme teda správnosť na−
šej formy prípravy a prežívania Via−
noc, urobme všetko preto, aby sme
zažili viac pokoja, radosti, úprimnos−
ti a lásky z blízkosti Boha, ktorý sa
stal jedným z nás a zároveň aj s
nášho vzájomného zblíženia.

J.M. správca far. V. Bierovce

Adventné zamyslenie

Veľa ľudí nepozná tento objekt. Je to súk−
romná kaplnka na Bobrovníckom cintoríne.
V tomto roku sa zviditeľnila.Majiteľ jej dal novú
fasádu. Vedľa kaplnky je obraz i interieru.
Je pekný, však?

Katolícky kostol získal nový vzhľad.



číslo  2 − december 2009 5.Bierovské zvesti

Dňa 28. októbra sme si uctili našich oslávencov. Akcia sa vyda−
rila, zúčastnení mali dobrú náladu, ku ktorej im prispel svojim
skvelým vystúpením pán Peter Bulko a Dominik Minárik.

Na foto je čerstvý 80−nik pán František Bulko a 88−ročný pán
Jozef Sukup

Ako to pozbierať?
Istá žena povedala klebetu o svojej susedke a

zakrátko to vedelo celé mesto. Susedky sa to veľmi
dotklo a bola z toho nešťastná. Jedného dňa sa
pani, ktorá klebetu rozšírila, dozvedela, že to, čo
šírila, vôbec nebola pravda. Svoj čin veľmi ľutova−
la. Vybrala sa preto za starým múdrym mužom,
aby jej poradil, čo urbiť, aby škodu napravila. Keď
ju starý muž vypočul, povedaj jej:“Choď na trh,
kúp sliebku a zabi ju. Cestou domov ju ošklb a
pierka púšťaj na chodník, ktorým sa budeš vra−
cať.“ Žena, aj keď prekvapená takouto nezvyčaj−
nou radou, urobila, ako jej starý muž poradil Na
ďalší deň sa k nemu vrátila a oznámila mu, že
všetko urobila podľa jeho rady. „Teraz choď, po−
zbieraj všetky pierka a prines mi ich,“ povedal jej
starý muž. Žena šla domov tým istým chodníkom.
Bola znechutená, keď zistila, že vietor odvial všet−
ky pierka z chodníka preč.Zhľadávala ich celý deň.
Večer sa vrátila len s tromi pierkami v ruke − to
bolo všetko, čo našla. „Vidíš,“ povedal jej starý
muž, „rozhádzať ich je veľmi ľahké, no pozbierať
všetky je nemožné. Tak je to aj s klebetami. Roz−
šíriť ich nestojí nijakú námahu, ale zlo, ktoré napá−
chajú, sa ti odstrániť už nikdy úplne nepodarí.“

Lož má krátke nohy, ale vždy sa nájde dosť
ľudí, ktorí ju vďačne odnesú.

Neznámy autor

Slu�ba mladým rodinám
Obec Veľké Bierovce v spolupráci s MUDr. Janou Petrášovou, detskou

lekárkou a zdravotnou sestrou Máriou Kulichovou, začala poskytovať služby
pre matky s malými deťmi v ambulancii v suteréne obecného úradu Veľké
Bierovce. Ordinačné hodiny sú každý útorok v čase od 11,30 do 13,00.
Sme radi, že mladé mamičky nemusia chodiť na vyšetrenie s deťmi do
Trenčianskej Turnej a podľa doterajších skúseností si túto službu pochva−
ľujú. Obecný úrad Veľké Bierovce ďakuje firme LIFE − Pavol Fero za vyko−
nanie malieb a náterov miestností pre detskú ambulanciu.

Ján Mazáň,starosta obce

Nazrime do kuchyne

Pizzové slimáčiky
10 dg šunky, 10 dg syra /eidam/, kečup, pizzové

korenie, 1 lístkové cesto.
Ako na to: rozvaľkáme si lístkové cesto, potom

potrieme kečupom, na to vysypeme troška pizzové−
ho korenia a naukladáme šunku a syr. Potom zavi−
nieme do rolády a nakrájame na „slimáčiky“, nako−
niec naukladáme na plech, potrieme vajíčkom a ne−
cháme upiesť do zlatista.

Syrové rezne so šampiňonmi
10 dg tvrdého syra, 10 dg pivného syra, 1 varený

zemiak, 2 vajcia, plánok slaniny /nemusí byť/, 1 men−
šia cibuľa, 10 dg šampiňónov, l feferónka, 2 PL múky,
olej na vyprážani, štipka soli. Na obaľovanie: 2 vaj−
cia, 1 pohár mlieka, 3 /l hladkej múky, štipka soli,
strúhanka.

Ako na to: všetky suroviny nakrájame na kocky
spojíme vajciami a utvoríme hmotu, z ktorej tvaruje−
me bocníčky, ktoré obaľujeme v rozšľahaných vaj−
ciach a strúhanke. Vyprážame v horucom oleji.

Niečo zo slovenčiny...

Poradie mena a priezviska
V slovenčine, no nielen v slovenčine, ale aj v mnohých iných jazykoch,

je záväzné poradie mena a priezviska také, že najprv sa uvádza meno a
potom priezvisko, napr. Martin Kukučín,Franz Kafka, Ľudmila Podjavorín−
ska. Takéto poradie mena a priezviska treba zachovať aj pri podpisovaní a
na vizitkách. Ak sa toto základné poradie mena a priezviska nezachová−
va, napr. v abecedných zoznamoch usporiadaných podľa priezviska, po−
tom medzi priezvisko a meno treba napísať čiarku.

Zdroj: Dr.Matej Považaj, Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV Bratislava.
Vybrala M.B.
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Naši oslávenci v roku 2009
50−roční: Ján Bulko, Ján Novák,Ľuboš Gajdošík,

Milan Beták,Pavol Zemko,
Valéria Hološová

60−roční: Anna Dohňanská, Eva Kadlecayová, Ján
Horňák, Ján Mazáň, Ing. Ján Zemánek,
Jozef Ondruška, Jozef Ševčík, Margaré−
ta Bahnová, Ing. Miroslav Bartoň, Viera
Tekulová

65−roční: Elena Fraňová,Jozef Janík,Mária Kubalo−
šová,Mária Kulichová

70−roční: Anna Miklášová, Dušan Zemánek,
Emil Fraňo, Ivan Mojžiš,Kristína Husáro−
vá, Marcela Hašková, Mária Gajdošíková,
Terézia Ježíková

75−roční: Mária Ondrášková,Milina Bulková
80−roční: Anna Punová,Emília Groschmidtová, Fran−

tišek Bulko,Marta Nováková,
Mária Zovčáková

85−roční: Pavol Hodál, Anna Marcinátová, Katarína
Mojžišová, Katarína Zemánková,

86−roční: Katarína Hodálová,Štefánia Hašková,
Agnesa Jakubeková,

87−roční: Angelína Dohňanská
88−roční: Mária Jarolínová,Jozef Sukup,

Mária Ševčíková
90−roční: Anna Mocková, Anna Zaťková,

Bartolomej Puna, Ján Mojžiš
94−ročná najstaršia občianka Veľkých Bieroviec:

Mária TEKULOVÁ

Evidencia obyvateľstva
ŠTATISTIKA OBCE
počet obyvateľov k 30.11.2009: 622

Muži 316
Ženy 306

NARODILI SA
Peter Orság, Svetozár Ježík, Stella Chovancová
OPUSTILI NÁS
Mária Murková,Helena Oravcová, Ján Gajdošík

VEKOVÁ HRANICA
do 6 rokov 39
od 6 rokov do 18 rokov 74
od 18 rokov do 30 rokov 105
od 30 rokov do 40 rokov 108
od 40 rokov do 50 rokov 69
od 50 rokov do 60 rokov 98
nad 60 rokov 129

PRISŤAHOVALI SA
Ing. Ernest Mondok, Lucia Hašková,
Marko Haško, Andrea Bulková,
ODSŤAHOVALI SA
Silvia Goliášová, Nikola Goliášová,Dominik
Cingálek, Martina Mišurová, Ing.Michal Kulich

Futbalové mužstvo Veľkých Bie−
roviec a Opatoviec sa v júni na konci
súťažného ročníka 2008/2009 ako ví−
ťaz II. triedy Sever radovalo z postu−
pu do Majstrovstiev oblasti Trenčín.
Tento úspech sa im podarilo dosiah−
nuť po 11–tich rokoch. Oslavy postu−
pu vyvrcholili Jánskymi ohňami, kto−
ré sa už tradične konajú na futbalo−
vom ihrisku.

Príprava na nový súťažný ročník
2009/2010 vo vyššej súťaži sa zača−
la 3. júla 2009 a prebiehala v domá−
cich podmienkach. Káder mužstva
pod vedeným Romana Kadáka a Bys−
tríka Ondráška sa doplnil príchodom
nových hráčov Ondreja Breznického,
Roman Bulka (z Trenčianskych Stan−
koviec a Juraja Merceka (z Nemšo−
vej). V súčasnosti ho tvorí 21 hráčov.

Sezóna sa začala 2. augusta 2009
na vynovenom futbalovom ihrisku a
za výraznej podpory futbalových fa−
núšikov. Počas celej jesennej časti
hráči podávali kvalitné a vyrovnané
výkony. Ako nováčik súťaže boli vý−
razným oživením a prispeli ku skva−
litneniu Majstrovstiev oblasti Trenčín.
Najlepšími strelcami sa stali Ondrej
Breznický so 6 gólmi a Peter Marci−
nát s 5 gólmi. Obidvaja dali spolu pres−
ne polovicu gólov celého mužstva,
takže premieňanie šancí a strieľanie
gólov je jedna z hlavných úloh na zlep−
šenie do jarnej časti.Mužstvo skon−
čilo jesennú časť na 4. mieste, ale
najlepším ukazovateľom dobrého fut−
balu je neutíchajúci záujem o „bierov−
ský a opatovský futbal“.

Futbalisti sa začnú pripravovať na
jarnú časť 11. januára 2010, k prípra−
ve budú využívať domáce futbalové
ihrisko, umelú trávu a telocvičňu. Tri
prípravné zápasy by mali odohrať na
umelej tráve v Novom Meste nad/
Váhom.

O prípravu mladých futbalistov sa
už niekoľko rokov stará Milan Svatík,
ktorému v súčasnosti pomáha Marek
Ondrášek. Spomedzi mnohých futba−
lových nádejí najviac vynikajú Jozef
Svatík, Tomáš Turaj, Tomáš Ondrá−
šek a Lukáš Krajčovič.

Účinkovanie mužstva dospelých v
Majstrovstvách oblasti a žiakov v II.
triede skupina B by nebolo možné bez
predstaviteľov oboch obcí, sponzorov
a fanúšikov, za čo im touto cestou
chceme poďakovať. Poďakovanie

patrí poslancom OZ Opatovce a sta−
rostke Janke Horňákovej za finančnú
dotáciu pre OTJ a zapožičanie sály
KD na vyhodnotenie činnosti na zá−
ver roka, ďalej p. Petrovi Oravcoví za
administratívno−propagačnú činnosť a
Milanovi Ondráškovi a Jaroslavovi
Žuchovi za údržbu kabín a starostli−
vosť o ihrisko a okolie.

Osobitne chceme poďakovať tré−
nerovi mužstva Romanovi Kadákovi
za úspešne vedenie mužstva dospe−
lých a Milanovi Svatíkovi za výborne
vedenie žiakov, hlavným sponzorom:

Firma Erson Recycling s.r.o. Veľ−
ké Bierovce, Firma Dalitrans s.r.o.
Veľké Bierovce, Firma LIFE Pavol
Fero, Veľké Bierovce, Firma Elektro−
grup Ľuboš Bulko, Trenč. Turná, a
predsedovi OTJ Ing. Jánovi Marciná−
tovi za obetavú organizačnú prácu a
získavanie sponzorov pre Telový−
chovnú jednotu Veľké Bierovc−Opa−
tovce .

Už teraz sa tešíme na jarnú časť
sezóny a veríme, že futbalisti budú
svojimi výkonmi aj naďalej tešiť svo−
jich priaznivcov, a tí im na oplátku
budú svoju podporu prejavovať aj v
ťažších futbalových momentoch.

Majstrovstvá oblasti - mu�i
1 Trenè. Teplice 1511 4 0 42:10 37
2 Èachtice 1510 4 1 50:18 34
3 Trenè. Turná 15 8 4 3 38:18 28
4 V. Bierovce/Opat.158 3 4 22:17 27
5 Choch.-Velèice 15 6 6 3 36:21 24
6 Horná Súèa 15 7 2 6 32:21 23
7 Trenè. Jastrabie15 7 2 6 33:32 23
8 Dubodiel 15 5 5 5 27:25 20
9 Horné Srnie 15 5 4 6 22:28 19
10 Bo�áca 15 4 4 7 26:31 16
11 Ve¾ká Hradná 15 4 4 7 33:42 16
12 Soblahov 15 5 010 28:46 15
13 Trenè. Teplá 15 4 2 9 15:34 14
14 Kálnica 15 4 110 20:42 13
15 Selec 15 3 4 8 16:40 13
16 Dolná Poruba 15 1 7 7 22:37 10

II. trieda sk. B - star�í �iaci
1 Záblatie 8 8 0 0 112:1 24
2 Beckov 8 6 1 1 43:20 19
3 Drietoma 8 6 0 2 28:8 18
4 V. Bier./Opat. 8 4 0 4 37:23 12
5 Ivanovce 8 3 3 2 27:25 12
6 Bo�áca 8 2 1 5 17:24 7
7 Skalka n/V 8 2 1 5 15:36 7
8 Choch.-Velèice 8 2 0 6 11:54 6
9 Koèovce 8 0 0 8 2:101 0

FUTBAL


