P
f

Bierovské



20
14



Milí spoluobčania,
Prajem Vám požehnané vianočné sviatky,
pohodu, radosť a šťastie vo Vašich rodinách,
úspešné splnenie všetkých predsavzatí,
malých i veľkých osobných cieľov,
tiež prežitie krásnych a príjemných chvíľ
v kruhu Vašich blízkych, priateľov a známych.
V roku 2014 želám každému z Vás
pevné zdravie, vždy dobrých
a ochotných ľudí po Vašom boku
a spolužitie všetkých občanov obce
naplnené spokojnosťou a harmóniou.
Ing.Ján Marcinát, starosta obce
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/2013
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľké Bierovce konaného dňa 21.03.2013
Obecné zastupiteľstvo
Prítomní poslanci: 3 Ospravedlnený: 2
A. berie na vedomie
1. kontrolu uznesenia č. 4/2012
2. snem združenia obcí Mikroregión Inovec – 13.03.2013
3. umiestnenie stavby Bioplynová stanica Veľké Bierovce 2 –
katastrálne územie obce Veľké Bierovce
4. zvonica Veľké Bierovce – vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku
5. čerpanie finančného rozpočtu obce Veľké Bierovce rok
2012
6. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
VeľkéBierovce za rok 2012
7. správa z kontroly inventarizácie majetku obce Veľké Bierovce k 31.12.2012
8. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Veľké Bierovce na roky 2013 - 2015
9. žiadosť o nadstavbu administratívnej budovy Dalitrans s.r.o.
10. žiadosť o prestrešenie vstupov Dalitrans s.r.o.
11. žiadosť Zuzany Čičovej o trvalý prenájom pozemku o výmere cca 10 m2, starostlivosť a údržba
12. žiadosť Fa. FERO s.r.o. o osadenie vonkajších vchodových
dverí na čísle domu 216
13. správa o financovaní Materskej školy Veľké Bierovce – prognóza výšky dotácie pre obec podľa hodnoty jednotkového koeficientu 59,3 v Eurách je 1618,89
Eur (počet detí v MŠ 36 x 1618,89 = 58.280,04 €)
B. schvaľuje
1. návrh rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015
Hlasovanie : za - 3
proti – 0
zdržal sa – 0
2. VZN č.1/2013 – o niektorých podmienkach držania psov v
obci Veľké Bierovce
Hlasovanie : za - 3
proti – 0
zdržal sa – 0
3. TVK a.s. – Zmluva o poskytnutí vkladu pri realizácii Intenzifikácie ČOV - schválenie navýšenia základného imania TVK
a.s. – 40.698,- €
Hlasovanie : za - 3
proti – 0
zdržal sa – 0
4. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Veľké Bierovce na I. polrok 2013
Hlasovanie : za - 3
proti – 0
zdržal sa – 0
5. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké
Bierovce za rok 2012
Hlasovanie : za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
6. žiadosť Mgr. Pavla Križana, Veľké Bierovce č.18 a Ing. Andrei Križanovej, Veľké Bierovce č.189 o zámenu pozemku na
parcele č.342 a 343 za časť susediaceho obecného pozemku
č. parcely 532/5 (zámena predstavuje 1 m na výmenu)
Hlasovanie : za – 3
proti - 0
zdržal sa – 0
7. udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov - na rok 2013
- DOMINO 2000 spol. s.r.o. Piešťany (prevádzka Hostinec pod

Gaštanom Veľké Bierovce)
Hlasovanie : za – 2
proti – 1
zdržal sa – 0
8. udelenie súhlasu na prevádzkovanie stávkového terminálu v
Dennom bare 21, Veľké Bierovce 21 - na rok 2013 - JUNIOR
GAME spol. s.r.o. Bratislava
Hlasovanie : za – 2
proti – 1
zdržal sa – 0
C. neschvaľuje
1. žiadosť - LIFE Pavol Fero Veľké Bierovce č.141 o odpredaj
majetku obce Veľké Bierovce domu č.216 a záhrady na parcele
č.110
Hlasovanie : za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
2. žiadosť o povolenie prístavby k víkendovej chatke v obci
Veľké Bierovce č. 91 Ing.Richard Dubnička, Nová Dubnica –
zamietnuté z dôvodu chýbajúceho súhlasu zo strany suseda
Hlasovanie : za – 3
proti – 0
zdržal sa - 0
Príloha:
Obecné zastupiteľstvo: Veľké Bierovce
V nadväznosti na uznesenie č.6/2007, ktorým bola schválená
„Zmluva o poskytnutí vkladu pri realizácii intenzifikácie ČOV,
odkanalizovaní a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ a vysúťažené náklady na realizáciu projektu
schvaľuje
aby obec prevzala záväzok na zvýšenie základného imania v
spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom:
1.mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel
Sa, vložka č. 10100/R (ďalej len „emitent„ alebo „TVK, a.s.“)
vo forme peňažného vkladu do základného imania eminenta s
nasledovnými podmienkami:
- hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania
upísaním akcií: 40 698 €
- splatnosť:
30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného
imania v lehote do 14 dní od prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania
30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného
imania v lehote do 1 roka od prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania
30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného
imania v lehote do 2 rokov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania
Uznesenie č. 2/2013
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľké Bierovce konaného dňa 27.06.2013
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2013
2. Splátkový kalendár upísaných akcií - TVK a.s. k 17.06.2013
- 40 698 €
1. splátka 10.07.2013 – 12.210,- €
2. splátka 13.06.2014 – 12.210,- €
3. splátka 13.06.2015 – 16.278,- €
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Akcionár: Veľké Bierovce
Počet akcií: 13.743,- €
Menovitá hodnota akcií: 467.262,- €
3.Prezentácia modernizácie osvetľovacej sústavy pre obecVeľké
Bierovce s využitím technológie LED - Ecologic
4. Žiadosť od JUNIOR GAME spol. s.r.o. Bratislava o predĺženie
súhlasu na prevádzkovanie stávkového terminálu - prevádzka
Denný bar 21, Veľké Bierovce 21
B. schvaľuje
1.VZN č.2/2013 - o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva obce Veľké
Bierovce
Hlasovanie : za - 4
proti – 0
zdržal sa – 0
2. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie stávkového terminálu
v prevádzke Denný bar 21, Veľké Bierovce 21 do 31.12.2014 JUNIOR GAME spol. s.r.o. Bratislava
Hlasovanie : za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
3. Záverečný účet obce Veľké Bierovce za rok 2012 – bez výhrad
Hlasovanie : za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 3/2013
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľké Bierovce konaného dňa 26.09.2013
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 2/2013
2. Územný plán obce Adamovské Kochanovce – bez pripomienok

3. Územný plán obce Chocholná – Velčice – bez pripomienok
4. Bioplynová stanica Veľké Bierovce – zhodnocovanie odpadu
– zámer – Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
5. Integrované povolenie Farma Veľké Bierovce - Slovenská
inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Žilina
6. Zameriavanie obce kvôli kanalizácií ( TVK ) - Geodézia Trenčín
B. schvaľuje
1. Prevod finančných prostriedkov vo výške 12.210,- € z rezervného fondu obce na úhradu akcií na zvýšenie základného
imania spoločnosti TVK, a.s., Trenčín
Hlasovanie : za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
2. Úpravu rozpočtu v zmysle predloženého návrhu
Hlasovanie : za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
3. Kompetencie starostu obce pre vykonávanie zmien schváleného rozpočtu obce.
Hlasovanie : za – 4
proti – 0
zdržal sa - 0
C. neschvaľuje
1. Žiadosť Márie Ondráškovej, Veľké Bierovce č.1 o odkúpenie
obecného pozemku, p.č.500/2, LV. – 318 m2, ktorý užívajú od
roku 1980
Hlasovanie : za – 4
proti - 0
zdržal sa – 0
2. Žiadosť Petra Bulku, Opatovce 108, o odkúpenie parcely
č.500/1 v katastrálnom území Veľké Bierovce o výmere 108,6
m 2.
Hlasovanie : za – 4
proti – 0
zdržal sa - 0

Vítanie detí
10. 10. 2013

Ing. Ján Marcinát
starosta obce
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Kam vstupuje láska...
Milí čitatelia, vzácni priatelia, každý deň, ktorý máme
pred sebou sme vystavení mnohým otázkam a rozhodovaniam. Niektoré vieme urobiť rýchlo a daktoré nás potrápia.
Je toho mnoho, čo sa nám ponúka ako správne riešenie.
Dnes, cez médiá a reklamu, je týchto ponúk omnoho viac
ako v minulosti. My sme slabí a ľahko podliehame takýmto
lákadlám. Medzi ponúkanými informáciami sa síce nájdu aj
dobré veci a za tie sme vďační, ale omnoho viac je medzi
nimi nečistoty. Neraz sme takí unavení, že sa nám ani nechce rozlišovať, čo je v tom neprestajnom prúde informácií
a vplyvov dobré, a čo zlé.
Uprostred tejto situácie stojí pri dverách nášho srdca a
života Pán Ježiš Kristus a klope. Chce vstúpiť do nášho života a zaujať v ňom trvalé miesto. od neho vychádza iniciatíva a láska k nám. On s každým jedným človekom ráta a
má pre nás čas. Klope na naše srdcia. Prečo klope, prečo
chce vstúpiť do nášho života? Klope, lebo vie, že ho veľmi
potrebujeme. My si to nie vždy jasne uvedomujeme. Neraz
si myslíme, že si svojou silou a rozumom so svojím životom
a problémami dáme rady aj sami.
Keď klope, neprichádza s prázdnymi rukami. Kde príde
Boh a je prijatý, tam vnáša ovzdušie pokoja. Ustrašení ľudia vzbudzujú u ostatných strach, nervózni ľudia vyvolávajú nervozitu. Pokojní ľudia vyžarujú pokoj. Pán Ježiš nám
ponúka: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam,
nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám srdce nermúti a nestrachuje.“ To nie sú prázdne slová.
Kde vstúpi Ježiš Kristus, tam vstupuje láska. Kto sa s
ním naozaj stretne, cíti, že je milovaný. Túžba byť prijatý,
milovaný patrí medzi základné potreby všetkých. Deti naliehavo potrebujú túto istotu pre svoj zdravý vývoj. Rovnako
dôležitá je táto istota pre nás, dospelých. Mať niekoho, o
kom vieme a cítime, že nás prijíma a miluje, že sme v jeho
srdci zapísaní s láskou – to je dôležitý zdroj životnej istoty.
Vrchovatou mierou je táto túžba a potreba splnená vtedy,
keď sa cítime obklopení Kristovou láskou. Ten, ktorý klope
a chce byť prijatý, nám práve takúto lásku sľubuje. Kto jeho
lásku nosí v srdci, ten žije a kráča ako človek ponorený do
svetla a tichej radosti. Každá ďalšia chvíľa s Pánom obnoví
a posilní túto istotu v nás a túžbu po ňom.
Nielen my potrebujeme byť milovaní a akceptovaní. Naši
blížni v rodine aj mimo rodiny túžia po tom istom. Kristova láska nám dáva silu, aby tak, ako je on domovom pre
nás, aby sme sa aj my stávali domovom pre druhých. Obraz
Pána Ježiša, ktorý stojí pri dverách a klope na ne, je nielen
na to, aby vyvolal pôsobivú adventnú náladu, ale je to posolstvo, ktoré nám prináša vážnu ponuku a stavia nás pred
rozhodnutie: Počujeme klopanie? Otvoríme mu? Pozveme
ho dnu? Na jeho klopanie by sme mali odpovedať radostným prijatím a veľkým očakávaním. A všetko ostatné nám
bude pridané.
Preto nám všetkým prajem také obdobie príprav na Vianoce a pravé vianočné sviatky, aby sme pod stromčekom
objavili tie najkrajšie dary- pokoj, vieru, lásku, odpustenie
a porozumenie.
S úctou a modlitbami za Vás Vaša Jarmila Petrulová
evanjelická farárka Trenčianske Stankovce
www.ecav-tnstankovce.sk



Vianočné pranostiky
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Keď je hus na Vianoce v blate, Jozef bude na ľade.
Lepšie Vianoce treskúce ako tekúce.
24. 12. - Štedrý večer
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie.
Ak na sv. Štefana svietilo slnko, bude drahé ovocie.
Štedrý večer každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
Ak je na Štedrý deň jasný východ slnka, urodí sa jarné obilie.
Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka sliepočky.
Ak je na Štedrý deň vietor, bude malá úroda.
Keď je na Štedrý deň na na nebi veľa hviezd, bude veľa zemiakov.
Ak padá na Štedrý deň sneh, urodí sa veľa vína.
Tvrdo a jasno na Štedrý deň, urodí sa veľa hrachu.
25. 12. - Božie narodenie
Na Božie narodenie o blšie prevalenie.
Keď na narodenie Krista pršať začne, počas štyroch týždňov počasie
bude mračné.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Ako medzi Kračúnom, tak medzi Jánmi.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Aký je čas na Vianočný deň, taký má byť aj budúci január.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Na Vianoce - po gágorče, na Velikú noc - moc.
Na Ducha - do polbrucha.
Na trojicu - len lyžicu.
Do Vianoc - hoj, od Vianoc joj!
Do Vianoc pravdivo, od Vianoc dojivo.
Jasné Vianoce, tmavé stodole.
Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu, kečku vám ohreje.
Vodný mlyn, ktorý Vianociam melie koláče, nebude Veľkej noci pogáče.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý deň mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je Vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine.
Ak sú dažde, teplo v hody, nedobrý rok za tým chodí.
Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje,
bude dobrá úroda zeme.
26. 12. - sv. Štefan
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veľké príkopy a záveje
narobia.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
Na svätého Štefana každý sa má za pána.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
Ak na sv. Štefana svietilo slnko, bude drahé ovocie.
27. 12. - sv. Ján
Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
28. 12. - Mláďatká
Mláďatkách i deň sa omladzuje.
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Evidencia obyvateľstva v roku 2013
Štatistika obce:
počet obyvateľov k 30.11. 2013
– 667 obyvateľov

Ing. Denisa Oravcová
Pharm. Dr. Július Kiss Tóth
Ing. Zuzana Saelens

Muži 		
Ženy 			
Veková hranica:
Do 6 rokov
Od 6 rokov do 18 rokov
Od 18 rokov do 30 rokov
Od 30 rokov do 40 rokov
Od 40 rokov do 50 rokov
Od 50 rokov do 60 rokov
Nad 60 rokov
Spolu obyvateľov

Odsťahovali sa
Jaroslav Bahno
Hermína Hegyiová
Mgr. Peter Bača

Slobodný (slobodná):
Z toho muži
Z toho ženy
Ženatý (vydatá):
Z toho muži
Z toho ženy
Narodení
Zomreli
Sobáš

337
330
56
79
92
127
84
81
148
667
175
166
162
164
9
8
3

Opustili nás
Jaroslav Ježík
Marta Tunegová
Ján Mojžíš
Ján Vlk
Anna Vavrušová
Marián Kadlecaj
Mária Bulková
Margita Zicháčková
Česť ich pamiatke!
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Vianočná báseň
Keď ja budem veľký, postavím si dom.
Veľa dobrých ľudí bude bývať v ňom.
Pred domom zasadím strom a kytičku
pre mamičku a babičku.
V záhrade rastie jedlička,
tento rok je ešte maličká.
O rok na ňu povešiame oriešky a jabĺčka,
potešíme ňou Ježiška.
Na Vianoce dostaneme všetci veľa darčekov
od dobrých a šikovných anjelikov,
Ďakujeme, Ježiško, ďakujeme za dary,
nech sa v našej dedinke každému vždy zadarí.
Napísal: Šimon Bujný a Patrik Fabian – 5.ročník ZŠ
Trenčianske Stankovce

Narodili sa
Natália Janegová
Juraj Karpiš
Jakub Baláž
Kamil Masár
Stanislav Tunega
Timea Kadáková
Simona Jančová
Oliver Jakubec
Filip Kohútek
Prisťahovali sa
Sára Kadlecajová
Klára Kadlecajová
Teodor Kadlecaj
Ing. Branislav Rozvadský
Stanislav Meľnik
Ing. Sandra Fignárová
Marek Linhart
Ing. Tomáš Tunega
Mgr. Zlatica Tunegová
Stanislav Tunega
Ing. PhD. Róbert Klement
Ing. Andrea Klementová
Dominik Klement
Ema Klementová
Ing. Stanislava Bulková
Klára Bulková
Ing. Patrik Bulko

OZNAM
Dňa 01.07.2013 nastala zmena vo farnosti Veľké Bierovce. Do funkcie nového správcu farnosti bol menovaní dôstojný pán farár Mgr. Viliam Chrastina. Za všetkých farníkov
mu želáme veľa zdravia a vzájomného porozumenia, dobré skutky s dobrým slovom pri
vysluhovaní svojich povinností a zároveň mu prajeme aby sa v našej farnosti cítil dobre
a spokojne.
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O STANKOVSKEJ ŠKOLE
Dva mesiace bezstarostných prázdnin
ubehli ako voda v rieke času a v septembri začali pre žiakov školské povinnosti.
Pred začiatkom školského roka sa deti
z folklórneho krúžku pod vedením pani
učiteľky Bočákovej zúčastnili vystúpenia
v Opatovciach pri príležitosti osláv - 900.
rokov od prvej písomnej zmienky o obci.
Deti vystupovali i v Trenčianskych Stankovciach na obecných dňoch. V septembri do našej školy nastúpilo 352 žiakov.
Z toho 26 žiakov z Veľkých Bieroviec.
Čakali ich zrekonštruované šatne, vymaľované priestory v školskom klube a
vyzdobené triedy.
Cez školskú - kvetinovú bránu, ktorú
pripravili pani učiteľky prvého ročníka
smelo vstúpili naši najmladší žiaci, prváčikovia, ktorých máme 34 v dvoch triedach. Neboli to už bojazlivé deti, pretože
školu dobre poznali. Počas uplynulého
školského roka prichádzali niekoľkokrát
do školy, kde si s pani učiteľkami a so
školákmi zo školy hravou formou vyskúšali vyučovanie v telocvični, v počítačovej učebni, v triede na interaktívnej tabuli,
spoločne si zaspievali a zatancovali.
Pravidelne sa na našich školských súťažiach a aktivitách zúčastňujú i deti z
Materskej školy Veľké Bierovce spolu s
ich pani učiteľkami za čo im pekne ďakujeme.

O vzdelávanie žiakov sa v školskom
roku 2013/2014 stará 27 pedagogických
zamestnancov. V školskom klube detí
pracujú 2 vychovávateľky.
Čo ponúkame žiakom?
Vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje

osobitný štátny príspevok na ich záujmové vzdelávanie v školskom roku. Iba jeden zvolený krúžok si žiak môže uplatniť
na vzdelávací poukaz. A vybrať si mohli z
pestrej ponuky krúžkov – dramatický, moderný tanec, gymnastický, hru na flaute,

Každá škola, ktorá splní podmienky
tohto projektu a stane sa zelenšou, získa medzinárodný certifikát a vlajku EcoSchools. To je aj naším cieľom. Chceme,
aby sa naša škola stala zaujímavým
miestom, kde každý bude chodiť rád.

florbal, futbal, folklór, hasičský, výtvarný, šikovné ruky, ručné práce, počítačový
, cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka, športové hry, karate,
mladý ochranár, zdravé varenie.
Okrem týchto ešte z elokovaného
pracoviska Základnej umeleckej školy v
Nemšovej vedú v našej škole krúžky –
hru na flaute, hru na gitare, hru na klavíri
a výtvarný.
Organizujeme rôzne súťaže – športové,
spevácke, výtvarné, recitačné, olympiády
v prírodovedných predmetoch a v cudzích jazykoch, celoslovenské vedomostné súťaže - EXPERT, VŠETKOVEDKO,
MAXÍK, MAX, SCIO testy v anglickom
jazyku a iné.
Realizujeme triedne a celoškolské projekty – HALLOWEEN, LAMPIÓNOVÝ
SPRIEVOD, VIANOCE, VEĽKÁ NOC,
DEŇ ZEME a ďalšie.
Naša škola sa zapojila do programu Zelená škola. Program Zelená škola (EcoSchools) je najväčší eko-program pre
školy u nás aj vo svete. Pomáha žiakom
a učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.
Praktické činnosti vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému
prostrediu, teda pomáhajú znížiť celkový
vplyv školy na životné prostredie. Hlavným cieľom je organizovať na škole také
aktivity, ktoré povedú k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti.

6. novembra sa vo vestibule Okresného úradu v Trenčíne konalo otvorenie výstavy „Príroda, životné prostredie a deti.“
Toto otvorenie bolo spojené s odovzdávaním cien deťom, ktorých práce vybrala
odborná porota a vyhodnotila ich ako najlepšie v 3 kategóriách. Do 3. kategórie sa

zapojilo 12 ZŠ, poslali 91prác. Ocenení
boli i 3 žiaci z našej školy a medzi nimi aj
Patrik Fabian z 5. A triedy, pod vedením
p. učiteľky Mgr. Mikušincovej.
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Každý žiak sa už na začiatku školského roka zaujíma najmä
o prázdniny, ktoré ho čakajú. V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR sa člení obdobie
školského vyučovania a školských prázdnin nasledovne:
Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

30. október - 1. november
2013

4. november 2013
(pondelok)

vianočné

23. december 2013- 7. január
2014

8. január 2014
(streda)

polročné

3. február 2014
(pondelok)

4. február 2014
(utorok)

jarné

17. – 21. február 2014

24. február 2014
(pondelok)

veľkonočné

17. – 22. apríl 2014
(streda)

23. apríl 2014
(streda)

letné

30.jún – 29. august 2014

2. september 2014
(utorok)

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať
5. 2. a 6.2. 2014 (streda, štvrtok)
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov sa uskutoční
12. marca 2014 (streda)
náhradný termín 25.marca 2014 (utorok)
Mnohé ďalšie informácie zo života školy sa môžete dozvedieť
na našom webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk
Nech školský rok je pre žiakov motiváciou vydolovať zo seba
to najlepšie, čo v nich je. Nech je bohatý na úspechy v zvládnutí
vzdelávacích štandardov , ale súčasne bohatý na pekné a veselé zážitky, ktoré ku školskému životu neodmysliteľne patria.
Mgr. Darina Sýkorová

Domov
Na dvore rastie hruška,
konáre k zemi nakláňa.
Na hruške visí hojdačka,
pod ňou sa mačka nakláňa.
Od rána vyčkáva.
Na mamu, ocka, na mňa, na brata.
O nohy sa nám obtiera,
keď niekoho z nás zbadá.
Je to Murko – verný kamarát,
pre jeho hravosť má ho každý rád.
Napísala:
Sára Kadlecajová a Dominika Ondrášková – 5.ročník
ZŠ Trenčianske Stankovce
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Učíme sa hrou
Predškolské obdobie je charakteristické významnými
zmenami v telesnom, emočnom, kognitívnom vývoji, vo vývoji reči a vývoji komunikačných schopností. Vyznačuje sa
neustálou pohybovou a duševnou aktivitou detí a záujmom
o všetko, čo ho obklopuje. Dieťa aktívne skúma svoje okolie, pozoruje, počúva, emocionálne prežíva, experimentuje.
Vďaka činnosti, ktorú nazývame hrou, sa dieťa orientuje vo
svojom najbližšom okolí.
Hra je pre dieťa zábavou, učenie formou hry mu umožňuje
učiť sa prirodzeným uvoľneným spôsobom, pre dieťa najvyhovujúcejším. Pri hre dieťa musí používať svoje schopnosti,
vedomosti a zručnosti, spomínať na to čo videlo, počulo a
zažilo, riešiť veľa úloh. Dieťa prejavuje a rozvíja svoju aktivitu v pohyboch, v myšlienkovej činnosti a súčasne nadobúda
určité kompetencie.
Výber hry i jej priebeh treba primerane prispôsobovať
osobnosti dieťaťa. Deti nedospievajú rovnako rýchlo a preto
je možné, že päťročné dieťa môže vnútorne napĺňať hra s
úlohami pre trojročné dieťa a naopak. Ak sa z nej päťročné
deti tešia a vyhľadávajú ju, to znamená, že ešte vždy sa z
nej majú čo učiť. Prostredníctvom hry sa dieťa učí a mení
tým svoje vnútorné predpoklady na uskutočňovanie ďalších
činností. Na jej základe dochádza k uspokojovaniu potrieb
dieťaťa.
Pri hre deti napodobňujú dospelých zo svojho okolia, zvieratá, pohyb dopravných prostriedkov, pracovné činnosti. V
hre sa odrážajú udalosti zo života, ale i vzťah dieťaťa k nim.
Dieťa v nej vyjadruje svoje priania, pocity, predstavy, uplatňuje svoju fantáziu. Dieťa dokáže rozlíšiť hru od skutočnosti.
Používa slová akože, len tak. Avšak i keď dieťa vie, že hra nie
je skutočný život, svoju rolu v hre prežíva naplno. City dieťaťa
pri hre sú skutočné. Dieťa prežíva rôzne pocity napr. v úlohe
šoféra pociťuje hrdosť a zodpovednosť, v úlohe mamičky,
ktorá sa stará o “svoje“ dieťa napodobňuje úprimnú nežnosť
a lásku. Práve preto, že hra je bohatá na rozmanité emócie,
zanecháva vo vedomí dieťaťa hlbokú stopu, pôsobí na jeho
charakter, na jeho vzťah k ľuďom, a životným udalostiam.
Okrem toho, že dieťa sa v hre zoznamuje s vlastnosťami
predmetov, vecí, s vlastnosťami prírodných úkazov, javov,
hra rozvíja prirodzeným spôsobom i také vlastnosti ako sú
sebaovládanie, schopnosť dodržiavať pravidlá, čestnosť,
pravdovravnosť, umenie podriadiť sa i viesť, nadviazať nové
priateľstvá, spolupracovať, nevyvyšovať sa nad ostatných.
Prostredníctvom hry sa dieťa zaraďuje do detského kolektívu, upevňujú sa spoločenské vzťahy. Deti v hre prežívajú
pocity súdržnosti a rozvíjajú sa vlastnosti potrebné pre kolektívny život.
Učenie sa rodí v hre. Dieťa sa hrá a zároveň sa učí. Poznatky, ktoré dieťa získa učením v rôznych aktivitách ovplyvňujú
úroveň detskej hry a hra zase povzbudzuje záujem detí o
nové poznatky a skúsenosti. Na akej kvalitatívnej úrovni sú
hry a aký je ich obsah, také budú aj poznatky detí.
Aby hra priniesla svoj účel, dieťa potrebuje prirodzenú podporu a vedenie dospelých. Preto im pripravujme edukačné
prostredie, a hlavne sa im venujme, darujme im svoj voľný
čas, keď sa hrajú. Hru zveľaďujme, zdokonaľujme, skvalitňujme, obohacujme a rozvíjajme. Nepremárnime príležitosť
dobre pripraviť deti na život.
Zdroj: M. Podhájecká, Edukačnými hrami spoznávame svet
Lenka Bulková, riaditeľka materskej školy
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Rok chovateľa
poštových holubov
Tohtoročnú sezónu nášho chovu poštových
holubov nám ovplyvnila dlhá chladná zima, keď
ešte v polovici apríla boli chladné mrazivé dni a
s týchto dôvodov sa naše športové holuby ťažšie dostávali do vrcholovej formy. Ťažší bol aj
odchov holúbät, nakoľko boli chladné noci až do
konca mája.
Začiatok pretekov teda ovplyvnila zima, prvý
pretek konaný 1. mája ukázal dobré výsledky. V
priebehu mája sa zvýšili teploty a preteky prebiehali bez problémov. Začiatkom mája sa zvýšili
teploty v priebehu desiatich dní na letné hodnoty. Naše holuby sa s týmito výkyvmi teplôt ťažšie
vyrovnávali. Ku koncu mája nastúpili letné teploty
a potom prišli ťažké daždivé dni s chladnejšími
teplotami, ktoré taktiež negatívne ovplyvnili výsledky doletov. V letných mesiacoch nás potrápili vysoké horúčavy, pri ktorých dochádzalo k
veľkým stratám našich holubov. Ale taký už je
rok chovateľa poštových holubov, niekedy ťažší
a niekedy zase ľahší.
V oblastných súťažiach mal úspešný rok chovateľ Jozef Kurtiš, ktorý dosiahol 4. miesto v konkurencii viac ako 160 chovateľov. V majstrovstvách
v základnej organizácii V.Bierovce získal prvé
miesto, na druhom mieste skončil Ján Hološ a
na treťom Ján Bulko. V súťaži mladých holubov
získal opätovne Jozef Kurtiš prvé miesto, na druhom mieste Jozef Bulko a tretie miesto obsadil
Ján Bulko.
Dňa 23.11.2013 Naša základná organizácia
usporiadala výstavu poštových holubov slovenského maratón klubu. Táto výstava bola určená
pre chovateľoch, ktorí sa špecializujú na super
dlhé trate. Na týchto tratia holuby prekonávajú
vzdialenosti aj nad 1000 kilometrov. Keď spomeniem miesta štartov našich holubov ako je Brusel
hlavné mesto Belgicka, kde vzdialenosť je okolo
980kilometrov. Alebo Ostende Belgický prístav,
ktorého vzdialenosť je asi 1150 kilometrov. Tieto vzdialenosti holuby prekonávali vo veľkých
teplotách, blížiacich sa až 40°C. Na týchto tratia dochádza k veľkým stratám našich holubov.
Na dlhých tratiach nás úspešne reprezentovali
Chovatelia Hološ, Bulko, Cingálek a Čechvala.
Výborného výsledku dosiahol chovateľ Ján Hološ, ktorého holub z preteku Brusel dosiahol v
konkurencii slovenských chovateľov prvé miesto. V konkurencií s maďarskými chovateľmi druhé miesto.
Chcel by som poďakovať starostovi obce, že
nám umožnil uskutočniť výstavu slovenského
maratón klubu, na ktorej sa zúčastnili vystavovatelia od Žiliny až po Komárno ale aj chovatelia z
Maďarska.
Ján Hološ predseda ZO Veľké Bierovce

Bierovské zvesti



Výsledky chovateľskej práce našich členov SZCH
Vážení spoluobčania, milí čitatelia Bierovských zvestí. V roku 2013
sa nám azda po prvýkrát v histórii
našej organizácie podarilo úspešne bodovať vo všetkých odboroch,
ktoré zastrešujeme. Sú to : odbor
hydinársky, králikársky, holubiarsky a exotársky. Výstavná sezóna
začala celoštátnou výstavou mláďat králikov, hydiny a morčiat s
medzinárodnou účasťou konaná v
Košiciach. Na tejto výstave reprezentovali našu oblasť ako i obec
chovatelia – Peter Nagy a Rastislav
Kubaloš. Peter Nagy získal titul
šampión Slovensko a majster Slovensko na zdrobnenej wyandotke
žltej Kolumbii čiernej. Rastislavovi Kubalošovi boli udelené tituly
– majster Slovensko a šampión
Slovensko na zdrobnenej wyandotke strieborno sfarbenej vlnitej a
na hempširke zlatohnedej dokázal
tretíkrát obhájiť titul šampión Slovensko na kohútovi a druhýkrát titul
majster Slovensko na kolekcii tohto
plemena. Okrem toho vystavoval aj
králikov durínskych, na kolekcii ktorých získal čestnú cenu.
Ďalšia výstava v poradí bola tradičná novomestská, na ktorej vystavovalo najviac našich členov,
kde čestné ceny získali na hydine
Kubaloš Rastislav na hempširke,
Nagy Peter na zdrobnenej wyandotke žltá Kolumbia čierna a Kulich
Silvester získal čestnú cenu na
papagájovi horskom. Peter Nagy
obhájil pohár tajomníka Novomestskej organizácie na králikov veľký
svetlý striebristý. Náročné bolo, že
v tomto termíne sa konala aj druhá
výstava v Adamovských Kochanovciach, kde sme tiež vystavovali
s veľkými úspechmi. Čestné ceny
na hydine získali Vladislav Zaťko na
zdrobnenej bielefieldke, Rasťo Kubaloš na hempširke a Peter Nagy
získal víťaznú cenu na zdrobnej
wyandotke žltá Kolumbia. Na králikoch durínskych získal Rastislav
Kubaloš čestnú cenu.
V polovici októbra nasledovala
výstava v Chocholnej, kde boli naši

chovatelia tiež mimoriadne úspešní. Zaťko Vladislav získal čestnú
cenu na zdrobnenej bielefieldke,
Peter Nagy na zdrobnených wyandotkách a Rastislav Kubaloš
na hempširkach a králikoch durínskych.
Veľmi dobre sme sa pripravili
na výstavu oblastnú v Trenčianskych Stankovciach, kde sme získali čestnú cenu u králikov Peter
Nagy veľký svetlý striebritý, Ľubomír Kubaloš na králikoch durínskych, Nagy Martin na holuboch
moravský pštros červený, v hydine
získali čestné ceny Peter Nagy na
wyandotke, František Kubaloš na
wyandotke strieborno sfarbenej
vlnitej a Vladislav Zaťko na bielefieldke, všetko zdrobnené plemená. Na veľkých plemenách získali
čestnú cenu – Ľubomír Kubaloš na
hempširke a Juraj Gabriš tiež na
hempširke.
Tiež sa konala výstava Ornita
v Trenčianskej Turnej, celoštátna
výstava exotov s medzinárodnou
účasťou, na ktorej získal čestnú
cenu Silvester Kulich.
Posledná tohtoročná výstava
bola celoštátna v Nitre, kde nás
reprezentovali Rastislav Kubaloš,
ktorý získal dve čestné ceny v rámci klubu chovateľov hempširok a
veľmi dobré bodové ocenenie na
králikoch. Vladislav Zaťko vystavil zdrobnené bielefieldky s veľmi
dobrým bodovým hodnotením a
najväčšiu radosť nám urobil priateľ
Peter Nagy, ktorý dokázal obhájiť
tituly z výstavy mládať a získal titul
šampión Slovensko na kuričke wyandotke zdrobnenej žltej Kolumbii
čiernej a titul majster Slovensko na
kolekcii tohto plemena.
Na záver mi dovoľte, aby som
poďakoval všetkým našim aktívnym členom, ktorí svojou činnosťou skrášľujú svoje dvory niečím živým pekným i užitočným. Všetkým
prajem veľa úspechov a zdravia do
budúcej chovateľskej sezóny.
Tajomník ZOSZCH
Rastislav Kubaloš
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ZÁKON O PODOMÁCKY
VYROBENÝCH TRAKTOROCH
Podomácky vyrobené vozidlá od septembra na cesty!
Majitelia podomácky vyrobených
vozidiel si vydýchnu. Od 1. septembra môžu oficiálne jazdiť po
cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a na výnimku aj po cestných komunikáciách I.
a II. triedy, dokonca aj za zníženej
viditeľnosti. Stačí im na to zvláštne
evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.
Podľa spolupredkladateľa novely Jaroslava Bašku sa tak výrazne
uvoľnia ruky a uľahčí práca stovkám malých hospodárov, farmárov,
majiteľov traktorov, vlečiek, včelárskych vozov a iných podomácky
vyrobených vozidiel. Tí dosiaľ riskovali výjazd na cesty za cenu pokuty do výšky 500 eur a dokonca
odobratie vodičského oprávnenia
až na dobu jedného roka.
„Táto legislatívna zmena je reakciou na množstvo podnetov od majiteľov podomácky vyrobených vozidiel, ktoré z rôznych príčin nemali
a ani nemohli dostať emisnú, technickú kontrolu a evidenčné číslo.
Neboli teda oficiálne schválené na
prevádzku v cestnej premávke,“

pripomína Baška. Zároveň dopĺňa,
že počet takýchto vozidiel sa v celoslovenskom meradle nedá exaktne špecifikovať, ale napríklad v
Trenčianskom kraji je ich v každej
väčšej obci priemerne pätnásť až
dvadsať.
Od septembra majitelia vozidiel
môžu požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte po vyplnení
jednoduchej žiadosti a dodaní fotodokumentácie vozidla o vydanie
zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C na obdobie troch rokov. To ich oprávňuje
vyraziť na cesty III. triedy, miestne
a účelové komunikácie za nezníženej viditeľnosti. Na cestách I. a II.
triedy, alebo za zníženej viditeľnosti budú môcť prevádzkovať vozidlá
na základe výnimky, ktorá sa udelí
na vymedzený čas a trasy vozidla.
„Za vydanie zvláštneho evidenčného čísla bol pôvodne navrhnutý
poplatok 33 eur ročne, napokon
sme presadili predĺženie jeho platnosti na tri roky. Za udelenie výnimky sa platiť nebude,“ upresňuje
Jaroslav Baška.
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OZNAM
Občianske združenie „Právnici blízko k
Vám“ oznamuje, že v našej obci uskutočňuje
bezplatnú právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada.
Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú
odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva.
Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej
miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak
aby bolo zabezpečené maximálne súkromie
každého občana. Občianske združenie poskytuje právnu pomoc a poradenstvo občanom vo
všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým
v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva,prevodov nehnuteľností, obchodného práva
atď. Využite túto príležitosť a nechajte si bezplatne poradiť odborníkmi a to na každú jednu Vašu
otázku
Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli
osobne zúčastniť poradenstva, vypýtajte si na
obecnom úrade telefónny kontakt na právnika,
ktorý Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom telefonickej komunikácie.

Niečo na zamyslenie...
Život je len javisko,
kde človek musí hrať.
Aj keď srdce krváca,
tvár sa musí usmievať.

Zhodnotenie
šachového turnaja
Obecný úrad Veľké Bierovce v spolupráci
so šachovým oddielom usporiadal tradičný šachový turnaj dňa 01.09.2013 v sále kultúrneho
domu, na ktorom sa zúčastnilo 14 hráčov z okolia.
Víťazom sa stal Peter Ábel z Piešťan, druhé
miesto obsadil Ivan Pobiecky taktiež z Piešťan
a tretí skončil pán Mihálik tiež z mesta Piešťany.
Hodnotné ceny zabezpečil a víťazom aj odovzdal starosta obce Ing. Ján Marcinát.
Záverom stretnutia bolo poďakovanie pána
Vladislava Zaťka všetkým hráčom turnaju ako
aj pánovi starostovi a obecnému úradu za zastrešenie šachového turnaja.
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uskutočnili sme...

Stavanie mája 30. 4. 2013.

Stretnutie s dôchodcami 31. 10. 2013.
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FUTBAL V OBCI
Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce do nového súťažného ročníka 2013/2014 prihlásil družstvo mužov a premiérovo
mladších žiakov (ročník narodenia
2001 a mladší).
Muži už piatu sezónu hrajú najvyššiu súťaž v Trenčianskej oblasti.
Jesennú časť skončili na 8. mieste so ziskom 22 bodov a aktívnym
skóre 28:26. Z domáceho ihriska si
urobili nedobytnú pevnosť, kde ani
raz neprehrali a získali 20 bodov za
šesť víťazstiev a dve remízy. Naopak na súperových ihriskách sa im
veľmi nedarilo a odniesli si z nich
len dva body za remízy.

1,33 gólu na zápas. Vďaka jeho
streleckej efektivite sa podarilo
nahradiť chýbajúce góly Lukáša
Breznického (14 gólov v predchádzajúcej sezóne s priemerom 0,46
gólu na zápas), ktorý odišiel pracovať do Českej republiky a hráva futbal za klub FK Slávia Orlová
Lutyne a Tomáša Siváka (17 gólov
v predchádzajúcej sezóne s priemerom 0,56 gólu na zápas), ktorý
bol po celú časť jesene zranený.
Najväčší prínos pre bierovskoopatovský futbal je, že počas roku
2013 boli do mužstva po ukončení
dorasteneckého veku zapracovaní
domáci odchovanci: Lukáš Turaj,

Do súťaže vstúpili veľmi dobre
a po 3. kole mali na konte 7 bodov
za dve domáce víťazstvá (Dolná
Súča a Skalka) a remízu v Očkove.
Ale následne od 4. kola až po 10.
kolo (7 zápasov) dokázali získať
len 5 bodov s jedným víťazstvom a
dvomi remízami. Spomenuté víťazstvo dokázali získať proti Myjave
„B“ , neskoršiemu víťazovi súťaže
po jesennej časti. Paradoxne s poslednými 3 mužstvami po jesennej
časti Očkov, Soblahov a Horné Srnie uhrali len dve remízy. Uvedené
obdobie bolo poznačené rôznymi
zraneniami a chorobami hráčov a
v skutočnosti sme boli radi, že na
uvedené zápasy bolo k dispozícii
jedenásť zdravých hráčov.
Ku koncu sezóny v posledných
šiestich zápasoch sa postupne do
mužstva vracali uzdravení hráči, čo
sa následne prejavilo na zlepšenej hre. Muži získali 10 bodov za
tri víťazstvá a jednu remízu a aj v
ostatných dvoch zápasoch Ľuborča, Zamarovce, ktoré prehrali, siahali minimálne na bod.
Aj napriek odohratiu len deviatich
zápasov sa najlepším strelcom s 12
gólmi stal Juraj Barták, s priemerom

Lukáš Sabadka a Michal Svatík
(všetci ukončenie hosťovania v
Trenčianskych Stankovciach) a do
kategórie mužov boli preradení vekom ešte dorastenci, ale výkonmi
už muži: Tomáš Ondrášek a Dominik Pazúr.
Mladší žiaci po prvej polovici súťaže skončili na 2. mieste so
ziskom 18 bodov za šesť víťazstiev a jednu prehru s vysoko aktívnym skóre 36:7. Na prvé miesto,
na ktorom sa nachádza ich jediný
premožiteľ spojené družstvo Melčice Lieskove – Ivanovce, strácajú
3 body. Najlepším strelcom sa stal
Dominik Ondrášek s 11 gólmi pred
Patrikom Fabianom s 8 gólmi a Samuelom Bulkom so 6 gólmi.
O chlapcov sa po celý rok starali
tréneri Roman Kadák, Milan Fabian
a vedúci družstva Marek Ondrášek.
Poďakovanie patrí hlavne rodičom,
ktorí neúnavne podporujú chlapcov a podieľajú sa na zabezpečení
dopravy na jednotlivé zápasy.
Ďalšie aktuálne informácie o futbale nájdete na internetovej stránke
www.tjbierovce-opatovce.tym.sk,
ktorú pravidelne aktualizuje Timotej Bulko.

