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Želám Vám, aby ste nadchádzajúce via−
nočné sviatky prežili v Božom požehnaní
a v pokoji, ktorý nám počas roka tak často chý−
ba. Prajem Vám veľa radosti v kruhu blízkych
a milovaných, aby sa Vám od nich dostalo milého
slova a úprimného porozumenia. Želám Vám aj veľa zdra−
via, šťastia a sily, ktoré budeme v novom roku všetci potre−
bovať. Vykročte doň správnou nohou.
Zároveň ďakujem všetkým poslancom i ostatným občanom za
spoluprácu v uplynulom volebnom období.
Novozvolenej starostke Ing. Silvii Masárovej a poslancom obecné−
ho zastupiteľstva prajem veľa úspechov v ich práci.
Ing. Ján Marcinát, starosta obce
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/2014 − Z riadneho zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva obce Veľké Bierovce konaného dňa 27.02.2014
Obecné zastupiteľstvo:
A. BERIE NA VEDOMIE
1. kontrola uznesenia č. 4/2013
2. Výsledok hospodárenia za rok 2013
3. žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy − Mário Sivák − Denný
bar, Veľké Bierovce 21
4. žiadosť o zabezpečenie autobusu pre seniorov − KLUB dôchod−
cov − kúpanie do Malých Belíc
5. kultúrne − spoločenské podujatie − v roku 2014, stavanie mája,
Deň matiek, Jánske ohne, vítanie detí, stretnutie s dôchodcami, Mi−
kulášska besiedka, vianočné posedenie
6. kultúrne slávnosti v katastrálnom území obce Veľké Bierovce −
p. Bolech, Krivosúd − Bodovka
B. SCHVAĽUJE
1. žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na parcele číslo 500/
2, katastrálne územie obce Veľké Bierovce o výmere 106 m2 − Peter
Bulko, Opatovce 108 − 1 m2 − 3,− eura. Hlasovanie: za − 5, proti − 0,
zdržal sa − 0
2. žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na parcele číslo 500/
3, katastrálne územie obce Veľké Bierovce o výmere 212 m2 − Mária
Ondrášková, Veľké Bierovce 1 − 1 m2 − 3,− eura. Hlasovanie: za − 5,
proti − 0, zdržal sa − 0
3. Rozpočet obce Veľké Bierovce − návrh na roky 2014, 2015,
2016. Hlasovanie: za − 5, proti − 0, zdržal sa − 0
4. žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy − Mário Sivák− Denný
bar, Veľké Bierovce 21. Hlasovanie: za − 5, proti − 0, zdržal sa − 0
5. prenájom nebytových priestorov od 1.3.2014 do 31.12.2014 −
Martine Sivákovej − prevádzkovanie Bier Pub, Veľké Bierovce č. 21,
Hlasovanie: za − 5, proti − 0, zdržal sa − 0
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce
− Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľké
Bierovce
− Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva č. 01/2014
− Smernica − Obeh účtovných dokladov č. 02/2014
− Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice č. 03/2014
Hlasovanie: za − 5, proti − 0, zdržal sa − 0
7. rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Veľké Bierovce − fir−
ma ECOLOGIC. Hlasovanie: za − 5 proti − 0 zdržal sa − 0
8. program odpadového hospodárstva na roky 2014 − 2015. Hla−
sovanie: za − 5 proti − 0 zdržal sa − 0
9. prijatie Pavla Zemku na pracovnú pozíciu verejné−prospešné
práce pre obecný úrad od 1.4.2014 do 31.12.2014. Hlasovanie: za −
5, proti − 0, zdržal sa − 0
10. žiadosť o zmenu názvu prevádzky v súhlasnom stanovisku k
umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu videohier − JUNIOR GAME
spol. s.r.o., Bratislava pre Bier Bub − Martina Siváková, Veľké Bierov−
ce 21. Hlasovanie: za − 5, proti − 0, zdržal sa − 0
11. žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a pre−
vádzkovaniu stávkového terminálu − zmena názvu prevádzky − JUNI−
OR GAME spol. s.r.o., Bratislava − pre Bier Pub − Martina Siváková,
Veľké Bierovce 21. Hlasovanie: za − 5, proti − 0, zdržal sa − 0
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 29.5.2014 o 16,30 hod.
v zasadačke OcÚ.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach otvo−
ril starosta obce Ing. Ján Marcinát, ktorý privítal prítomných poslan−
cov na riadnom zasadnutí OZ.
Starosta obce na základe prítomnosti poslancov skonštatoval uzná−
šania schopnosť rokovania. Písaním zápisnice poveril pani Alenu

Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určil poslancov Jána Miklá−
ša a Jozefa Kulicha.
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2014
4. Úprava rozpočtu 2014
5. Záverečný účet obce za rok 2013
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2013
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým
bodom rokovania.
Bod 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia ObZ
vykonal starosta obce Ing. Ján Marcinát. Konštatoval, že uznesenia
charakteru − schvaľuje a berie na vedomie, s termínom plnenia k
dnešnému dňu sú splnené.
Uznesenie č. 2/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach − berie na vedomie správu o plnení uznesení
Bod 3./ Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2014
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2014.
Čerpanie rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
K 31.3.2014 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
príjmy celkom:
69.474,32 eur €
výdavky celkom:
50.209,48 eur €
rozdiel:
19.264,84 eur €
Poslanci zobrali správu o čerpaní rozpočtu k 31.3.2014 na vedo−
mie bez pripomienok.
Uznesenie č. 3/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2014.
Zodp.: starosta obce
Bod 4./ Úprava rozpočtu na rok 2014
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014.
Návrh na úpravu rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
Príjmy celkom: zvýšenie o 6.520,00 E zníženie o
0,00 €
z toho: bežný rozpočet:
1.870,00 E
0,00 €
kapitálový rozpočet:
1.000,00 E
0,00 €
finančné operácie:
3.650,00 E
0,00 €
Výdavky celkom: zvýšenie o 7.420,00 E zníženie o 900,00 €
z toho: bežný rozpočet:
1.870,00 E
900,00 €
kapitálový rozpočet:
1.000,00 E
0,00 €
finančné operácie:
3.650,00 E
0,00 €
Hlasovanie: za − 3 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 4/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014 − zvýšenie celkového
rozpočtu o 6.520,00 eura. Zodp.: starosta obce
Bod 5./Záverečný účet obce za rok 2013
Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce za rok
2013 a návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2013. Záve−
rečný účet obce vypracovala účtovníčka obce Oľga Petrová.
Schválený rozpočet obce za rok 2013:
241.140,00 Eura €
Rozpočet po zmenách k 31.12.2013:
277.128,00 Eura €
Príjmy rozpočtu k 31.12.2013:
247.964,00 Eura €
Výdavky rozpočtu k 31.12.2013:
219.371,00 Eura €
Prebytok hospodárenia za rok 2013:
28.593,00 Eura €
Hlasovanie: za − 3 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 5/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za
rok 2013 bez výhrad
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− schvaľuje použitie prebytku hospodárenia 2013 v sume 28.593,00
€ na tvorbu rezervného fondu
− schvaľuje prevod z rezervného fondu vo výške 3.650,− € na čias−
točnú úhradu vkladu do TVK a.s.
Bod 6./ Správa hlavného kontrolóra za rok 2013
Ing. Ladislav Bulko − hlavný kontrolór obce predložil na schvále−
nie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bie−
rovce za rok 2013 a Správu z kontroly uzatvorených zmlúv o prená−
jme majetku obce Veľké Bierovce platných v roku 2014 a predložil
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II.
polrok 2014.
Hlasovanie: za − 3 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 6/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Veľké Bierovce z rok 2013
− schvaľuje Správu z kontroly uzatvorených zmlúv o prenájme
majetku obce Veľké Bierovce platných v roku 2014
− berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kon−
trolóra obce Veľké Bierovce na I. a II. polrok 2014
Bod 7./ Rôzne
a/ informácie
− Program odpadového hospodárstva na roky 2011 − 2015
− Združenie obcí Mikroregión Inovec
− Obec Krivosúd−Bodovka
− Obec Mníchová Lehota
− Obec Opatovce
− Obec Selec
− Obec Soblahov
− Obec Trenčianske Stankovce
− Obec Trenčianska Turná
− Obec Veľké Bierovce
− Okresný úrad Trenčín − odbor starostlivosti o životné prostredie −
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
− Záverečný účet obce Veľké Bierovce za rok 2013
− Mandátna zmluva − verejné osvetlenie v obci AE konzultanti
s.r.o. − obec V.Bierovce
− dohoda § 10 ods. 3, ods. 9 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o
pomoci v hmotnej núdzi − úrad práce sociálnych vecí a rodiny
− vnútorný predpis o postupe a zaradovaní prostriedkov zo štátne−
ho rozpočtu SR, z Európskej únie poskytnutých na konkrétny účel, z
rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel
daru do rozpočtu obce.
− intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vo−
dou Veľké Bierovce − kanalizácia − vyjadrenie k dočasnej zmene
organizácie miestnej úpravy cestnej premávky
− oznámenie o výške platu − starosta obce
− Tarifný plat 824 € x 1,65 = 1.359,60 EUR
− Odmena 25% = 339,90 EUR
− oznámenie o výške platu − hlavného kontrolóra
− Tarifný plat 824 € x 1,28 = 1054,72 EUR
− Pracovný úväzok 0,042 hod. = 44,29 € t.j. 45,− EUR €
− Priemerná mesačná mzda zamestnanca SR v roku 2014 do−
siahla 824 EUR€
− Výberové konanie na riaditeľku MŠ Veľké Bierovce
− Eva Bočáková − žiadosť o pracovné voľno
− Odborná príprava Ing. Ján Marcinát − ochrana prírody a krajiny
− okresná prokuratúra Trenčín vykonať opatrenia s umiestňovaním
reklamných a informačných a propagačných zariadení − bilbordy
− valné zhromaždenie TVK − 19.05.2014 − počet hlasov 14 940
akcionár obec Veľké
Bierovce
− Bioplynová stanica Veľké Bierovce 2 − zhodnocovanie odpadov
− zámer
− oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce Ing. Jána Marcináta a Lenky Bulkovej riaditeľky MŠ
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Bod 7./ Rôzne
a/ obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
b/ žiadosti
− žiadosť spoločnosti DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce 266 o
prevádzkovanie čerpacej stanice v nasledovných hodinách:
pondelok − nedeľa 0,00 − 24,00 hod
Bod 8./ Diskusia
− oprava VO v obci Veľké Bierovce, rozhlasu
− žiadosť o trvalé dopravné značenie spol. Dalitrans s.r.o. Veľké
Bierovce
− Jánske ohne 28.06.2014
Bod 9./ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasadnutí
a ukončil zasadnutie.
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 14.8.2014 o 16,30 hod.
v zasadačke OcÚ.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach otvo−
ril starosta obce Ing. Ján Marcinát, ktorý privítal prítomných poslan−
cov na riadnom zasadnutí OZ.
Starosta obce na základe prítomnosti poslancov skonštatoval uzná−
šania schopnosť rokovania. Písaním zápisnice poveril pani Alenu
Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Eduar−
da Trembeckého a Prekopa Sandra.
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014
4. Úprava rozpočtu − II. polrok 2014
5. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na voleb−
né obdobie 2014 2018
6. Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2014
2018
7. Upozornenie prokurátora − informácia
8. VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Veľké Bierovce
9. Rôzne ( Informácie )
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým
bodom rokovania.
Bod 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia ObZ
vykonal starosta obce Ing. Ján Marcinát.Konštatoval, že uznesenia
charakteru − schvaľuje a berie na vedomie, s termínom plnenia k
dnešnému dňu sú splnené.
Uznesenie č. 7/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach − berie na vedomie správu o plnení uznesení
Bod 3./ Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2014.
Čerpanie rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
K 30.06.2014 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
príjmy celkom: 139.716,51 EURA
výdavky celkom: 118.556,30 EURA €
rozdiel: 21.160,21 EURA
Poslanci zobrali správu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2014 na vedo−
mie bez pripomienok.
Uznesenie č.8/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2014.
Zodp.: starosta obce
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Bod 4./ Úprava rozpočtu na II. polrok 2014
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu na III. polrok
2014. Návrh na úpravu rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga
Petrová.
Príjmy celkom:
zvýšenie o 6.050,00 EURA
zníženie o 0,00
z toho: bežný rozpočet:
6.050,00 EURA
0,00
kapitálový rozpočet:
0,00
finančné operácie:
0,00
Výdavky celkom: zvýšenie o 6.050,00 EURA
zníženie o 0,00
z toho: bežný rozpočet:
9.300,00 EURA
3.250,00 EURA
kapitálový rozpočet:
0,00
finančné operácie:
0,00
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 9/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach schvaľuje úpravu rozpočtu na II. polrok 2014 − zvýšenie roz−
počtu o 6.050,00 EURA. Zodp.: starosta obce
Bod 5./ Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva
na ďalšie volebné obdobie
Predkladá starosta obce − V zmysle § 11, ods. 3 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupi−
teľstvo určí pred voľbami počet poslancov obecného zastupiteľstva na
celé volebné obdobie. Počet poslancov je stanovený v závislosti od
počtu obyvateľov. Naša obec v zmysle uvedeného zákona môže mať
od 3 do 5 poslancov obecného zastupiteľstva. Navrhujem aby poslan−
ci schválili počet poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie voleb−
né obdobie v počte 5 poslancov.
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 10/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach − schvaľuje počet päť poslancov Obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie 2014 −2018
Bod 6./ Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2014 −
2018
Predkladá starosta obce
V zmysle § 11, odst.4, bod i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov má obecné zastupiteľstvo
povinnosť určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné ob−
dobie rozsah výkonu funkcie starostu. Schválenie úväzku starostu
pred konaním komunálnych volieb, je vlastne zabezpečenie, že
víťaz volieb má zaručený rozsah výkonu funkcie. V prípade, že víťa−
zovi volieb nebude schválený úväzok vyhovovať, v zmysle § 11,
odst.4, bod i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, môže na jeho návrh obecné zastupiteľstvo
zmeniť rozsah výkonu jeho funkcie počas funkčného obdobia. V
obci Veľké Bierovce bol rozsah výkonu funkcie starostu obce vždy
na plný úväzok. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby OZ schválilo
úväzok starostu obce Veľké Bierovce na volebné obdobie 2014 −
2018 na plný úväzok.
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 11/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach schvaľuje úväzok starostu obce Veľké Bierovce na volebné
obdobie 2014 2018 na plný úväzok
Bod 7./ Upozornenie prokurátora − informácia
Predkladá starosta obce − Okresná prokuratúra Trenčín vyko−
nala kontrolu VZN o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Obec
Veľké Bierovce nemala VZN vypracované. Obec pri výkone samo−
správy zabezpečuje aj zásobovanie vodou a odvádzanie odpa−
dových vôd. Obec môže vydať VZN v zmysle zákona o obecnom
zriadení. Na základe uvedeného bolo zaslané na obec upozorne−
nie prokuratúra, okresný prokurátor navrhol prijať opatrenia v po−
dobe schválenia VZN.
Uznesenie č. 12/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bie−
rovciach − berie na vedomie upozornenie prokurátora na vydanie
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na
území obce Veľké Bierovce
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Bod 8./VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vo−
dou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Veľké Bierovce
Predkladá starosta obce
Obec Veľké Bierovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 36/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení nskorších predpisov v súlade s § 36
ods. 7. Písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanlizáciach a o zmene a doplnení zákona
č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, vydáva toto Vše−
obecne záväzné nariadenia Obce Veľké Bierovce č. 1/2014 o spôso−
be náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania od−
padových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Veľké Bierov−
ce. Toto všeobecne záväzné nariadenia upravuje:
1) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné
účely, ak to je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou
vodou v obci v čase jej nedostatku,
2) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvá−
dzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp podľa miest−
nych podmienok.
Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce.
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č.13/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach − schvaľuje VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobova−
nia vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňo−
vaní obsahu žúmp na území obce Veľké Bierovce
Bod 9./ Vstup obce Veľké Bierovce do Miestnej akčnej skupiny
(MAS) v rámci obcí mikroregión Inovec
Predkladá starosta obce − Starosta obce predložil návrh na vytvo−
renie Miestnej akčnej skupiny Inovec a Stanovy občianskeho zdru−
ženia MAS Inovec a zároveň informoval o dohode starostov okoli−
tých obcí o vstupu do uvedeného združenia.
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č.14/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach − schvaľuje členstvo obce Veľké Bierovce v Občianskom zdru−
žení Miestna akčná skupina Inovec a súhlasí so zaradením obce
Veľké Bierovce do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny Ino−
vec
Bod 10./ Informácie, žiadosti
a/ rôzne
− TVK a.s. Trenčín − kanalizačné prípojky v obci Veľké Bierovce
− kanalizácia − označenie stavebných prác firmou „ Combin s.r.o. −
oprava prepadnutých poklopov
− urýchliť modernizáciu verejného osvetlenia − Slovenské elektrárne,
Enel −LED osvetlenie
− posudzovanie vplyvov na životné prostredie − Bioplynová stanica
Veľké Bierovce 2
− návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja „PHSR“ nová
obsahová štruktúra
− vzor trhový poriadok − VZN
− zaburinenie pozemkov − upozornenie ochrany prírody − pokuty 330
− závod na výrobu elektrickej energie z biomasy a odpadov − zámer
predložil navrhovateľ: TatraCom − Ferro, s.r.o.
− Peter Bulko, Trenčín −požiadavka na vybudovanie kanalizačných
prípojok: v zmysle Vyjadrenia obce k novostavbám 7 RD na parc.
č. 162/1, k.ú. Veľké Bierovce zo dňa 16.07.2010 prístupovú komuni−
káciu a inžinierske siete si vybudujú stavebníci na vlastné náklady
− Ing. Richard Dubnička, s.č. 91 − ohlásenie drobnej stavby do 25 m2
(4 m x 4 m) na parc.č. 279
− Bc. Zuzana Mojžišová − poukázanie na nedostatočné kosenie
zelene parkov, oprava miestneho rozhlasu a upozornenie na
nedostatočné zasýpanie výkopov kanalizácie.
Informácie k bodu 10./ bod rôzne, odsek a, obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
b/ žiadosti
− JUMBO PUB − prevádzkovateľ: Andrisová Viera, J. Zemana 2431/

číslo 1 − december 2014

Bierovské zvesti

45, Trenčín − žiadosť o schválenie prevádzkových hodín. Hlasovanie:
za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č.15/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierov−
ciach − schvaľuje prevádzkové hodiny prevádzky JUMBO PUB
pondelok − štvrtok
15,00 hod − 22,00 hod
piatok − sobota
15,00 hod − 24,00 hod
nedeľa
15,00 hod − 22,00 hod
Bod 11./ Diskusia
Bod 12./ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasadnutí
a ukončil zasadnutie.

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 6.11.2014 o 16,00
hod. v zasadačke OcÚ.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach
otvoril starosta obce Ing. Ján Marcinát, ktorý privítal prítomných
poslancov na riadnom zasadnutí OZ. Starosta obce na základe
prítomnosti poslancov skonštatoval uznášania schopnosť rokova−
nia. Písaním zápisnice poveril pani Alenu Zhanačovú a za overo−
vateľov zápisnice určil poslancov Jána Mikláša a Jozefa Kulicha.
Program rokovania:
Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Čerpanie rozpočtu za 1−3 Q. 2014
Úprava rozpočtu − 4.Q. 2014
Predaj obecného pozemku − Peter Bulko, Opatovce 108
Smernica − Zásady hospodárenia s finančnými prostriadkami
obce Veľké Bierovce
7. Určenie inventarizačných komisií
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému hospodáre−
niu obce Veľké Bierovce k 30.9.2014 a k návrhu úprav rozpoč−
tu na 4.Q.2014
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým
bodom rokovania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bod 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia
ObZ vykonal starosta obce Ing. Ján Marcinát. Konštatoval, že
uznesenia charakteru − schvaľuje a berie na vedomie, s termínom
plnenia k dnešnému dňu sú splnené.
Uznesenie č. 16/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bie−
rovciach − berie na vedomie správu o plnení uznesení
Bod 3./ Čerpanie rozpočtu za 1−3 Q. 2014
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu za 1−3 Q.2014.
Čerpanie rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
K 31.09.2014 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
príjmy celkom:
205.538,47 EURA
výdavky celkom:
172.461,68 EURA
rozdiel:
33.076,79 EURA
Poslanci zobrali správu o čerpaní rozpočtu k 31.9.2014 na ve−
domie bez pripomienok.
Uznesenie č.17/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bie−
rovciach berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za 1−3 Q.
2014. Zodp.: starosta obce

5.

Bod 4./ Úprava rozpočtu na 4.Q. 2014
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu na 4.Q.2014.
Návrh na úpravu rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
Príjmy celkom:zvýšenie o 1.100,00 EURA
zníženie o 0,00
z toho: bežný rozpočet: 1.100,00 EURA
0,00
kapitálový rozpočet:
0,00
finančné operácie:
0,00
Výdavky celkom:zvýšenie o 1.100,00 EURA zníženie o 0,00
z toho: bežný rozpočet: 4.920,00 EURA
3.820,00 EURA
kapitálový rozpočet:
0,00
finančné operácie:
0,00
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 18/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bie−
rovciach ? schvaľuje úpravu rozpočtu na 4.Q. 2014 − zvýšenie
rozpočtu o 1.100,00 EURA. Zodp.: starosta obce
Bod 5./ Predaj obecného pozemku
Predkladá starosta obce − Žiadosť o predaj obecného pozemku
na parcele číslo 500/4, katastrálne územie obce Veľké Bierovce o
výmere 106 m2 − Peter Buko, Opatovce 108, v cene 3,− eura/m2.
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 19/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých
Bierovciach − schvaľuje zámer obce prevodu majetku obce pre−
dajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to: pozemok
KNC parc.č. 500/4 − zastavané plochy a nádvoria o výmere 106
m2, nachádzajúca sa v k.ú. Veľké Bierovce, vedená na LV čís−
lo 1 vlastníka obce Veľké Bierovce, zverejneného dňa
23.10.2014 na úradnej tabuli. Zároveň schvaľuje predaj uvede−
ného obecného pozemku Petrovi Bulkovi a manželke Želmíre
Bulkovej, Opatovce 108 v cene 3,−€/m2.
Bod 6./ Schválenie smernice − Zásady hospodárenia s fi−
nančnými prostriedkami obce Veľké Bierovce.
Predkladá starosta obce.
Hlasovanie: za − 4 proti − 0 zdržal sa − 0
Uznesenie č. 20/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bie−
rovciach schvaľuje Smernicu − Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Veľké Bierovce
Bod 7./ Určenie inventarizačných komisií
Predkladá starosta obce − starosta obce určuje inventarizačné
komisie na inventarizáciu majetku k 30.11.2014
OBEC, Obecný úrad:
Predseda − Alena Zhanačová, člen − Oľga Petrová, člen − Zden−
ka Kulichová
Dom smútku a Kultúrny dom:
Predseda − Alena Zhanačová, člen − Pavol Zemko, člen − Zden−
ka Kulichová
Požiarna zbrojnica a Telovýchovná jednota:
Predseda − Bystrík Ondrášek, člen − Zdenka Kulichová, člen −
Pavol Zemko
Materská škola a Školská jedáleň:
Predseda − Lenka Bulková, člen − Mgr. Natália Compeľová, člen
− Martina Vlková
Ústredná inventarizačná komisia:
Predseda − Alena Zhanačová, člen − Oľga Petrová,
člen − Zdenka Kulichová
Poslanci zobrali určenie (členov) inventarizačnej komisie na
vedomie bez pripomienok.
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Bod 8./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému
hospodáreniu obce Veľké Bierovce k 30.9.2014 a k návrhu na
úpravu rozpočtu na 4.Q.2014
Uznesenie č.21/2014 − Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bie−
rovciach − berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k roz−
počtovému hospodáreniu obce Veľké Bierovce k 30.9.2014 a k
návrhu rozpočtu na 4.Q.2014
Bod 9./ Informácie, žiadosti − rôzne
− žiadosť JUNIOR GAME s.r.o. − stanovisko k umiestneniu a
prevádzkovaniu terminálu videohier ( VZN neprijalo − súhlas s
umiestnením pre rok 2015 )
− TVK a.s. − aktuálne informácie k zmene dodávateľa vody DMD
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
− Combin s.r.o. − zápis o prevzatí stavby − povrchové úpravy
miestnych komunikácií v úseku stavby − stoka Š 12 − Š 21
− vytknuté závady poslancami − odstránia marec − apríl 2015
zápis)
− skleníky Veľké Bierovce − 998 m2 − parcela číslo 470/133 a
parcela číslo 470/160 − územné konanie − zisťovanie
− vyjadrenie č. 2 k PD − pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie Veľké Bierovce − prekládka VN siete „TS„

Výsledky volieb do samosprávy obcí v našej obci
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet zúčastnených voličov:
Počet platných hlasovacích lístkov do OZ:
Počet platných hlasovacích lístkov na starostu:

540
387
387
381

Za starostku obce bola zvolená Ing. Silvia Masárová
v počte platných hlasov

219

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ
Bystrík Ondrášek, počet platných hlasov:
Peter Baco, počet platných hlasov:
Jozef Kulich, počet platných hlasov:
Marek Bulko, počet platných hlasov:
Milan Fabian, počet platných hlasov:

203
192
189
186
178
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− oprava rozhlasovej ústredne SEAK s.r.o. Slovakia − Prešov
− Správa audítora − Ing. Eva Ďuržová, číslo licencie 205 za rok
2013
− OÚ Trenčín − ochrana prírody životného prostredia − ekologic−
ká stabilita okresu Trenčín − Verejná vyhláška
− zákon o odpade − informácia ZMOS
− oprava osvetlenia, oprava rozhlasu, vývoz žumpy KD
− informácia o zákone č. 595/2003 − sadzba dane − lesné po−
zemky
Bod 10./ Diskusia
− Vladislav Zaťko − informácia o hydrante pred domom (TVK,
a.s. Trenčín) a zdravotné karty MUDr. Markechová
− zdravotné karty sa budú vydávať na obecnom úrade v Tren−
čianskych Stankovciach od 10.11.2014 do 14.11.2014 v čase od
11.00 hod do 14.00 hod.
Bod 11./ Návrh uznesenia
Bod 12./ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasad−
nutí a ukončil zasadnutie
Ing. Ján Marcinát, starosta obce

Spoločenská rubrika
Evidencia obyvateľstva v roku 2014
Štatistika obce − počet obyvateľov k 30.11.2014
Muži
Ženy
Veková hranica
Do 6 rokov 66
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
Narodení 11

Zomrelí 9

670
334
336

72
90
124
88
69
161
670

Sobáš 6

NARODILI SA
Júlia Frňková, Lenka Kubalošová, Laura Fignárová, Chanel
Doornbosová, Eliška Repková, Paulína Repková, Timotej
Ondrášek, Michal Tunega, Viktória Králiková, Liliana Linhartová,
Matúš Janíček, Timotej Zaťko
PRISŤAHOVALI SA
Petronela Bujná, Lukáš Herák, Štefan Šulek, Filip Kohútek,
Patrik Baco, Daniela Sukupová, Ing. Miroslav Hovanec,
Izabela Hovancová, Marta Fabianova, Milan Fabian
ODSŤAHOVALI SA
Simona Jakubcová Michal Jakubec, Oliver Jakubec, Peter Fero,
Ivan Mojžiš, Adam Kovař, Ing. Peter Bulko, Mgr. Alena Ondruško−
vá, Ing. Branislav Križan, Eva Kovářová

29.10.2014 sa pani Mária Tekulová dožila krásneho veku 99
rokov. Pri príležitosti jej životného jubilea jej starosta obce zaželal
predovšetkým veľa zdravia a spokojnosti.

OPUSTILI NÁS
Vladimír Kulich, Bernardína Bulková, Alena Oravcová,
Vladimír Zemánek, Anton Horňák, Tomáš Fignár, Jana Kajdová,
Mária Zovčáková, Július Poruban
Česť ich pamiatke!
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USKUTOČNILI SME V ROKU 2014
STRETNUTIE S DÔCHODCAMI

NAŠI OSLÁVENCI V ROKU 2014
65−roční − Eva Kadlecayová, Ing. Ján Zemánek, Margaréta Bahno−
vá, Ing. Miroslav Bartoň, Ján Horňák, Viera Tekulová,
Jozef Ševčík, Ján Mazáň, Anna Dohňanská
70−roční − Elena Fraňová, Mária Kubalošová, Mária Kulichová,
Jozef Janík
75−roční − Mária Gajdošíková, Emil Fraňo, Marcela Hašková, Terézia
Ježíková, Kristína Husárová, Anna Miklášová, Ivan Mojžiš,
Dušan Zemánek
80−roční − Mária Ondrášková, Milina Bulková
85−roční − Anna Punová, Emilía Groschmitová, Mária Zovčáková,
Marta Nováková, František Bulko
90−roční − Katarína Zemánková, Katarína Mojžišová,
Anna Marcinátová
95−roční − Anna Mocková
Najstaršou občiankou obce je Mária Tekulová vo veku 99 rokov −
srdečne blahoželáme

VÍTANIE DETÍ − 3.11.2014
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V STANKOVSKEJ ŠKOLE
Letné a už aj jesenné prázdniny, počas ktorých deti a žiaci mali
možnosť načerpať nové sily, ktoré im pomôžu plniť úlohy v novom
školskom roku 2014/15 sa veľmi rýchlo skončili. V tomto školskom
roku do našej školy nastúpilo 352 žiakov z Trenčianskych Stanko−
viec, Krivosúd − Bodovky, Veľkých Bieroviec, Opatoviec, Selca, Tren−
čianske Turnej a Trenčína. Z nich je 36 v 1.ročníku.
V organizácii a personálnom obsadení v tomto školskom roku
nemáme v ZŠ, MŠ ŠKD a ŠJ žiadne zmeny.
V septembri si žiaci prevzali vzdelávací poukaz, ktorý reprezentu−
je osobitný štátny príspevok na ich záujmové vzdelávanie. Od žiakov
sme prijali 263 vzdelávacích poukazov a budú pracovať v 18 krúž−
koch − cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka, det−
ský spevokol, florbal, folklór, futbal, gymnastický, hasičský, karate,
keramický krúžok, lukostrelecký, mladý ochranár, moderný tanec, po−
čítačový (internetový časopis), šikovné ruky (ručné práce), tenis, vý−
tvarný a zdravé varenie.
Okrem týchto ešte z elokovaného pracoviska Základnej umelec−
kej školy v Nemšovej vedú v našej škole krúžok − hru na gitare.
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 vy−
učovania a školských prázdnin nasledovne:
Prázdniny
jesenné

Termín
prázdnin

30. október
− 31. október 2014
vianočné
22. december 2014
− 7. január 2015
polročné
2. február 2015
jarné
16. − 20. február 2015
veľkonočné 2. − 7. apríl 2014
letné
1. júl − 31. august 2015

Začiatok vyučovania
po prázdninách
3. november 2014 (pondelok)
8. január 2015 (štvrtok)
3. február 2015 (utorok)
23. február 2015 (pondelok)
8. apríl 2015 (streda)
2. september 2015 (streda)

Zápis na primárne vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ sa bude konať
4.2.2015 (streda)
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov sa uskutoční 8. apríla
2015 (streda) − náhradný termín 21. apríla 2015 (utorok)
Testovanie žiakov 4. ročníka TIMSS sa uskutoční v máji 2015
Z aktivít sme uskutočnili tradičný Beh Terryho Foxa, do ktorého
bola zapojená celá škola s dobrovoľnou zbierkou na konto Ligy proti
rakovine.
26.septembra na Deň európskych jazykov pani učiteľky pripravili
pre žiakov vedomostnú súťaž, ktorá pozostávala z kvízu, práce s
mapou Európy a tvorivej činnosti žiakov. Žiaci pracovali v tímoch po
troch. Po skončení boli vyhodnotené jednotlivé tímy. Všetci zúčast−
není boli odmenení.
Naša škola za aktivity v uplynulých dvoch školských rokoch zrea−
lizovala „sedem krokov k Zelenej škole“ a 9. októbra 2014 si naše
pani učiteľky Mgr. Lobotková a Mgr. Trúnkováprevzali v Bratislave−
medzinárodný certifikát „ZELENÁ ŠKOLA“ a vlajku siete ECO−
SCHOOLS. Na Slovensku bolo zapojených 272 škôl, z ktorých len
68 získalo certifikát a veľmi nás teší, že naša škola je medzi nimi.
Zelená škola je najväčší certifikačno−vzdelávací ekoprogram na
svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl z 53 krajín
sveta.
Nový školský rok priniesol niekoľko zmien i do našej školy. Zapo−
jili sme sa do 7 nových projektov, v ktorých základná škola i mater−
ská škola získali ďalšiu didaktickú techniku − počítače, dataprojekto−
ry, interaktívne tabule, notebooky, ozvučovaciu techniku. Ďalej sú to
metodické materiály a učebné pomôcky. Žiaci a učitelia tak môžu
využívať možnosti, ktoré prinášajú digitálne technológie do oblasti
výchovy a vzdelávania. V škole majú k dispozícii 15 interaktívnych
tabúľ s dataprojektormi a ďalšou digitálnou technikou, výukové sof−
tvéry, keramickú pec na nový krúžok a ďalšie pomôcky.

V školskom klube realizovali vychovávateľky s deťmi výstavku pod
názvom Dary Zeme. Z prinesených jesenných plodov vyrábali výrob−
ky a aranžovali výstavku.
13.10.2014 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Tren−
čianske hodiny. V 1. kategórii sa zúčastnilo 20 žiakov. 3. miesto
obsadila Sárka Jašová.
Tradičná aktivita − Majstrovstvá školy v skoku do výšky − sa usku−
točnila 24.11., do ktorej sa zapojilo 89 žiakov 3.− 9. ročníka. Úspešní
boli i žiaci z Veľkých Bieroviec.
v I. kategórii dievčat sa umiestnila na 3. mieste Ninka Neupauerová.
v I. kategórii chlapcov sa na 3.mieste umiestnil Adam Ondrášek.
v II. kategórii skončil na 2. mieste Šimon Bujný.
Zo života školy sa môžete dozvedieť i na našej webovej stránke
www.zs.trencianskestankovce.sk
Prajem žiakom, aby v tomto školskom roku zažili len príjemné
okamihy vo vzdelávaní, upevnili si vzťahy medzi učiteľmi i spolužiak−
mi a tešili sa z dobrých výsledkov svojej práce.
Na záver chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám po−
máhali a prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre
rodičovské združenie. Úprimné poďakovanie za poukázanie dvoch
percent z danepatrí i VAILLANT GROUP − VAILLANT INDUSTRIAL
SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianske Stankovce.Veľmi nás teší, že týmto
spôsobom prejavili svoje pochopenie, spolupatričnosť a empatiu.
Príspevok pomôže skvalitniť materiálne podmienky vzdelávania a
výchovy v našej škole a aj vďaka ich podpore môžeme pokračovať v
trende sústavnej modernizácie vzdelávania.
K blížiacim sa vianočným sviatkom chcem popriať, nech čaro Via−
noc Vám spríjemní chvíle pohody v kruhu Vašej rodiny. Nech nastá−
vajúci rok prinesie Vám veľa zdravia, šťastia a splnenie aj tých najtaj−
nejších želaní.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
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Požehnané Vianoce
Vianoce sú dňami a sviatkami radosti. Dňom radosti preto, že
Boh cez svojho Syna stal sa človekom a tak potom aj Boží Syn sa
stal bratom človeka. Vianoce sú sviatkami života, lebo sa narodilo
najvýbojnejšie Dieťa – Syn človeka; lebo sa narodilo Božie Dieťa,
aby žilo ľudským životom. A to Dieťa svojím príchodom na svet
podaruje ľuďom milosť, aby sa oni zrodili pre život s Bohom a u
Boha – aby sa stali účastníkmi Božieho života. Ako to uvádza evan−
jelista sv. Ján: Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.
Vianočný sviatok je deň narodenia Dieťaťa, ktoré je Boh, malý
Boh. To Dieťa je Boží dar zemi, jeho Matke, ktorá prijala Božiu
ponuku, aby ho porodila, i Boží dar Jozefovi, ktorý prijal Božiu po−
nuku, aby sa oň staral a zastupoval ho ako otec. Slávnosť Božieho
Dieťaťa Ježiša je slávnosť každého dieťaťa, lebo každé dieťa je Boží
dar jeho rodičom, a ono je aj dar svoje vlasti a celému svetu. Preto
sa na Vianoce majú právo tešiť všetci rodičia i deti a všetci ľudia
dobrej vôle. Tí rodičia, ktorí prijímajú Božiu ponuku, aby sa cez nich
narodilo dieťa, ale aj tie deti, ktoré sú vďačné za svoj život Bohu i
rodičom.
A zakiaľ takto uvažujeme, privolajme do svojho uvažovania aj
náš vzťah k životu detí, ale aj náš vzťah k rodičom, ktorí nás radost−
ne do života priviedli, a my im v našej bezstarostnosti odplácame
smútkom a bôľom.
Jeden kňaz spomína, ako raz navštívil domov dôchodcov. Jed−
nému starcovi pred štvrť hodinou prišiel balík. Na moje klopanie na
dvere nikto sa neozýval. Myslel som si, že starca naozaj musel
zaujať vianočný balík. Nakoniec sa muž ozval: Vstúpte! Vošiel som.
Naozaj, starec stál pri stole, na ktorom bol otvorený balík.
Už na prvý pohľad bolo vidieť, že je to bohatý balík. Poslala ho
dcéra, bohatá obchodníčka. Bolo to v dobe úpadku, keď u mno−
hých vládol nedostatok. Napriek tomu, v tom balíku boli: cigarety,
koňak, víno, teplý odev – všetko, čo sa mohlo želať.
No starec na dary len smutne pozeral. Bez iskierky radosti. Ale
pán Ján, povedal som, ako môže ostať vaša tvár taká smutná pred
takými vianočnými darmi? Všetko sú to len dobré veci. Starček na
mňa pozrie a hovorí: Ale vo vnútri niet lásky. A potom začne hovo−
riť: Balík zabalili zamestnanci. Dcéra na lacnej kúpenej pohľadnici
pod už hotovým textom len napísala: Tvoja dcéra s manželom. Ináč
nič, bez jediného osobného želania, ohlásiac návštevy či pozva−
nia: Príď s nami prežiť Vianoce.
Dary boli s nalepenými cenovkami, aby starý otec videl, koľko
bolo naňho utratené. Starec mal pravdu: v balíku nebolo lásky.
Bolo povedané, že Vianoce sú dni radosti, deň dieťaťa i deň
rodičov. Jozef a Mária sa radovali narodenému Dieťaťu, ba aj keď
mu nemohli poskytnúť iné ako studené jasle a prázdnu slamu.
Pastieri sa Ježišovi radovali, hoci mu nemali čo dať okrem svojej
radosti, svojho úsmevu a svoje poklony.
Dieťa Ježiš bolo všetkým vďačné: Matke Márii, starostlivému Jo−
zefovi, pastierom, ktorí ho navštívili, zvieratám – ktoré mu robili spo−
ločnosť. Ono od žiadneho z nich mnoho nežiadalo. A tí, ktorí ho
mali radi, dali mu, koľko mohli: najviac lásky a radosti, že prišlo na
svet.
Obyvatelia Betlehema mu ani za peniaze nedali nocľah. To Má−
rii a Jozefovi spôsobilo veľa starosti: mnohé starosti a veľa smútku.
No oni sa Ježišovi predsa radovali práve aj preto, že sa v takých
biednych podmienkach narodil, prejavili mu ešte viacej lásky. A
Dieťa Ježiš bolo vďačné aj viac, akoby mu boli ponúkli aj najväčšie
pohodlie. Aj na kríži visiac, postaral sa, aby jeho matka neostala
sama bez zaopatrenia.
Ak tieto úvahy v nás vzbudia viac lásky k životu detí, viac vďačnosti
voči Bohu, že nám daroval rodičov, ktorí nás chceli a viac vďačnosti k
naším rodičom, vtedy pre nás Vianoce naozaj budú blahoslavené a
požehnané.
Mgr. Viliam Chrastina, katolícky farár

SVETLO VIANOC
Vianočná symbolika svetla nám pripomína, že Ježiš Kristus pri−
šiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácii ľudskej tmy.
Otázka je, ako sa má toto jeho svetlo dostať k čím viacerým ľuďom,
ktorých situácia si to veľmi vyžaduje. Ak je niekde požiar a niekde
je voda, problémom je, ako tú vodu dopraviť na miesto požiaru. Ak
niekde sú smädní a niekde je osviežujúca voda, otázka je, ako tú
vodu dopraviť k smädným. Je veľmi smutné, ak niekde sa nachá−
dzajú ľudia, čo žijú v tme a naliehavo potrebujú svetlo a niekde je
svetlo, ktoré by im pomohlo, ale niet nikoho, čo by im to svetlo
priniesol. A ľudí, ktorí naliehavo potrebujú Božie svetlo, Ježišovo
svetlo, je mnoho, ale málo je tých, ktorí by im to svetlo priniesli. Aj
nás pozýva Spasiteľ, aby sme sa stali roznášačmi jeho vianočné−
ho svetla.Ježiš Kristus je svetlo v originálnom zmysle, on je origi−
nálny zdroj svetla. Druhým ľuďom môžeme priniesť len toľko svet−
la, koľko si najprv sami vezmeme z Kristovho svetla. Toto musíme
mať stále na pamäti, aby sme sa nestali obeťou pýchy, ktorá ohrozuje
každého Kristovho nasledovníka.Len dokiaľ bude náš vzťah k Pánu
Ježišovi živý, pulzujúci, bohatý, len dovtedy budú platiť o nás jeho
slová: „Vy ste svetlo sveta.“
Všimneme si niektoré vzťahy a situácie, v ktorých môžeme a
máme byť roznášateľmi Kristovho vianočného svetla. ? Ako rodi−
čia mali by sme prinášať svetlo svojim deťom. Pripraviť im ovzdu−
šie lásky, ktoré by sa stalo ich prvým, rozhodujúcim, pre celý život
smerodajným domovom. Nielen ich posielať k Pánu Ježišovi, ale
spolu s nimi prichádzať k Nemu. Vytvoriť si k nim taký vzťah dôve−
ry, žeby k nám bez zábran prichádzali aj s najháklivejšími problé−
mami.
* Ako deti by sme mali prinášať svetlo svojim rodičom. Teraz
myslíme predovšetkým na rodičov v starobe a chorobe, ktorí veľmi
potrebujú svetlo našej lásky, opatery, starostlivosti. Existujú prípa−
dy, keď sa rodičom dáva najavo, že sú zbytočnou príťažou – tým
rodičom, ktorí svojim deťom venovali toľko lásky, práce, starostli−
vosti. To vianočné svetlo čistej, plnej, obetavej lásky si naozaj
zaslúžia, a to nie iba cez Vianoce, ale celý rok.
* Vianočné svetlo by sme mali prinášať tým, ktorí blúdia v laby−
rinte tohto sveta a nie sú schopní sami od seba nájsť správnu
životnú cestu. Venovať im čas na rozhovory a nebáť sa ukázať na
Pána Ježiša– to v prvom rade patrí k roznášaniu vianočného svet−
la.
* Vianočné svetlo by sme mali prinášať tým, ktorí zápasia s
rôznymi zlozvykmi a závislosťami. Potrebujú niekoho, kto by im
znova a znova pripomínal, že nie sú stratení.
* Vianočné svetlo by sme mali prinášať smutným, zatrpknutým,
ustrašeným. Je taký typ ľudí, ktorý vidí všetko iba v čiernom. Aj do
tejto tmy priniesol Pán Ježiš svetlo.
* Vianočné svetlo by sme mali prinášať chorým, osamelým,
trpiacim. U takýchto ľudí sa veľmi rýchlo vytvára dojem, že sú za−
budnutí. Títo potrebujú veľmi naliehavo vianočné svetlo – návšte−
vu, rozhovor, povzbudivé slová, ktoré by zahnali tmu ich smútku,
bolesti, strachu.
Všetky spomenuté a mnohé ďalšie formy roznášania vianočné−
ho Ježišovho svetla si nepochybne vyžadujú od nás mnoho času.
Čím viac vianočného svetla odovzdáme druhým, tým viac tohto
svetla budeme mať aj sami pre seba. Nedá sa to teoreticky doká−
zať, treba to vyskúšať. Kto to vyskúša, tomu bude z tváre, z pohľa−
du, zo slov, zo všetkých spôsobov správania stále žiariť večné
svetlo. Preto mi dovoľte popriať Vám pokojné, svetlom ožiarené,
láskyplné sviatky naplnené blízkosťou rodiny a Božej blízkosti vi−
diteľnej vo všetkom, čo prežívate. S úctou a modlitbou Vaša
Jarmila Petrulová, evanjelická farárka
www.ecav−tnstankovce.sk
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ŠKÔLKARI
Každý školský rok prináša so sebou nové zmeny. Zmeny pre deti,
i pre učiteľov. Do materskej školy prichádzajú „nové“ deti. Niektoré s
úsmevom, iné so slzičkami na tvári ale všetci plní očakávania, čo
nové prinesie vstup do materskej školy. Adaptačné obdobie prebie−

ha a trvá u každého dieťaťa rôzne. Niektoré deti sú plačlivé, bojazli−
vé, odmietajú komunikovať, ťažko sa lúčia s rodičmi. Smelšie deti si
rýchlo privyknú na nové prostredie, kamarátov, dospelých. Túto ne−
ľahkú situáciu pomáhajú zvládnuť deťom učiteľky, v spolupráci s ro−
dičmi.
Do našej materskej školy prichádzajú deti v priebehu celého škol−
ského roku, väčšinou po dovŕšení 3 rokov. Adaptačné problémy u
detí riešime hlavne individuálnym prístupom, pričom akceptujeme a
rešpektujeme všetky stránky detskej osobnosti. Prejavujeme dieťaťu
úctu, lásku a pozornosť. Zvažujeme a hľadáme možnosti ako dieťa
zaujať a upokojiť, či sa mu len prihovoriť, podať hračku, prípadne
pohladiť, pritúliť, zobrať na ruky . Snažíme sa vytvárať príjemné a
pokojné prostredie, upevňovať vzťahy medzi deťmi navzájom i medzi
deťmi a dospelými. Dôležité je utvárať u detí pocit istoty a bezpečia.
Kvalitná citová väzba matky s dieťaťom a vytváranie pohody v

rodine ovplyvňuje bezstresovú adaptáciu dieťaťa. Je dôležité ako rodič
pripraví dieťa na vstup do materskej školy . Ak mu bude rozprávať o
tom, aké sú v materskej škole hračky, ako sa deti hrajú, zabávajú, čo
robia, dieťa sa bude tešiť a ľahšie prekoná strach z neznámeho. V
opačnom prípade, keď sa rodič dieťaťu vyhráža: „Počkaj, keď prídeš
do škôlky !...“, dieťa sa bojí, nevie čo ho tam čaká. Jeho fantázia a
predstavivosť je veľká a dieťa sa adaptuje ťažko.
Pre lepšiu adaptáciu dieťaťa umožňujeme rodičom po dohovore
návštevu dieťaťa s rodičom niekoľkokrát v materskej škole pred pr−
vým nástupom. Časté rozhovory s rodičmi či už pri rannom alebo
popoludňajšom preberaní detí nám pomáhajú zvládnuť niektoré prob−
lémy. Pokiaľ rodič s učiteľkami nekomunikuje, neinformuje o dieťati,
tieto problémy trvajú dlhšie, akoby sme očakávali. Ak rodičia a učiteľ−
ky zabezpečia dieťaťu v predškolskom období priaznivé podmienky k
tomu, aby sa u neho vypestoval pocit bezpečnosti a prejavujú mu

citovú náklonnosť, vytvárajú základy psychického zdravia a vývinu
vyrovnanej a spoločensky dobre prispôsobenej osobnosti. Takáto
výchova smeruje k tomu, že dieťa nielen v detstve, ale aj v dospelosti
relatívne bezstresovo a úspešne zvláda aj ďalšie životné adaptácie.
Lenka Bulková, riaditeľka materskej školy

USKUTOČNILI SME V ROKU 2014 − DEŇ MATIEK

Bierovské zvesti

číslo 1 − december 2014

11.

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

V predvečer 5.decembra 2014 sa v obec−
nom parku rozsvietil vianočný stromček.
Pestré svetielka rozjasnili a spríjemnili
prostredie parku. Deti pri stromčeku oča−
kávali príchod Mikuláša. Ten prišiel v sprie−
vode anjela a čerta. Deti mu zaspievali a
zarecitovali a zato dostali milý darček.

Október, mesiac úcty k starším
Rok ubehol ako voda a opäť je tu október, mesiac ktorý dostal
prívlastok, mesiac úcty k starším. Ako každoročne aj tento rok
23. októbra 2014 sme sa stretli v sále kultúrneho domu, aby sme
prejavili úctu našim občanom, poďakovali za ich prácu, za všetko
čo urobili pre svoju obec Veľké Bierovce.
Starosta obce pri tejto príležitosti poprial všetkým len to najlep−
šie, hlavne pevné zdravie a pohodu v kruhu rodiny a svojich blíz−
kych a v spoločnosti svojich priateľov. V pripravenom programe
sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach a o dobrú náladu
sa postaral hudobník pán Bečár.

Z OBECNEJ KNIŽNICE
Anna Olšovská – Vo vlaku
„Do rýchlika do Košíc nás nenastúpilo veľa. Vlak sa ďalej náhlil
tmavým ránom, ktoré rozjasnil až sneh pri Štrbe. Stále som bola v
kupé sama. Zmenilo sa to až v Poprade. O dve stanice ďalej kupé už
bolo plné nielen cestujúcich, ale hlavne ich vravy. Oproti mne sedel
dobre vyzerajúci muž a venoval sa novinám. Mladá žena sa zvítala
so známym a hneď mu oznámila, že ide do Košíc hľadať zamestna−
nie. Nato ju pani v strednom veku dôrazne poučila: Vykašlite sa na
to, veď čo vám ponúknu, predavačku v hypermarkete, pracuje sa tam
za pár šupiek do desiatej večer, domov pricestujete pred polnocou.
Mladá žena skúmavým pohľadom zhodnotila oblečenie a výzor zho−
vorčivej panej.“
Pokračovanie nájdete v Pútniku Svätovojtešského pre rok 2014.
Tým som chcela poukázať na čítanie aj z inej kategórie ako je naša
Vasilková, Boldišov á, Fulmeková. Tieto knihy by sme mohli mať i my
v knižnici, keby návštevnosť bola väčšia. Žiaľ, nie je to tak. Z roka na
rok čitateľov ubúda, a tým trpia i stáli čitatelia, pretože sa nekupujú
nové knihy, ktoré by ich zaujali.
Dodám štatistiku: do konca novembra je zaregistrovaných 21 čita−
teľov, z toho pravidelne navštevuje knižnicu cca 5 čitateľov. Žiaľ, musím
dodať, že sú i takí, ktorí majú vypožičané knihy i niekoľko rokov doza−
du a vôbec nereagujú na žiadne upomienky. Nechcem spomínať ich
mená, pošlem posledné upomienky, a pokiaľ sa neozvú, ich zoznam
bude uverejnený na úradnej výveske.
M. Bulková, knihovníčka

Privítali sme nových občiankov
Maličkých vždy treba ne−
chať prísť, maličkí môžu. Ne−
hrajú podivné hry na vypočí−
tavosť, výhodnú lož, pretvárku
a pokrytectvo. Sú úprimné v
najčistejšom zmysle slova, tú−
žia po láske a pohladení. Naj−
mä nedostatok citu nám nikdy
neodpustia.
Dňa 3.11.2014 v zasadač−
ke obecného úradu sme ako
každý rok privítali našich no−
vých občanov narodených v
roku 2014. Na ich počesť sa
táto milá slávnosť konala. Sta−
rosta obce vo svojom príhovo−
re zaželal deťom aj rodičom
veľa radosti , šťastia, rodinnej pohody a nakoniec odovzdal rodi−
čom darček ako spomienku na uvítanie detí do života.

12.

Bierovské zvesti

číslo 1 − december 2014

Z činnosti chovateľov drobných zvierat
V roku 2014 chovatelia z miestnej organizácie SZCH V. Bierovce
úspešne prezentovali svoje odchovy na výstavách konaných v rámci
oblasti aj celoštátnych kolách. Okrem toho boli aktívni aj v rámci obce,
keď v spolupráci s Obecným úradom pripravili miestnu výstavu − ukáž−
ku zvierat v záhrade kultúrneho domu pri príležitosti MDD. Akcia sa
vydarila, mnohí malí i veľkí obdivovali ich zvieratá. Výstavnícka sezóna
začala tohto roku v septembri, kde ako prvá sa konala výstava v No−
vom Meste nad Váhom, na ktorej vystavovali títo naši členovia − Kulich
Silvester − králiky burgundský a exoty papagáj horský a neoféna mod−
rá, Vladislav Zaťko − hydina − zdrobnená bielefeldka, Nagy Peter −

hydina − zdrobnená wyandotka žltá Kolumbia čierna a králiky VSS,
Juraj Gabriš hydina hempširka a Rasťo Kubaloš − hydina hempširka a
zdrobnená wyandotka biela. Bulko Peter vystavil holuby− slovenský
hrvoliak čirny a žltý. Všetci vystavovatelia dosiahli veľmi dobrých bodo−
vých hodnotení, no najúspešnejší odmenený čestnými cenami boli
Nagy Peter za králiky aj hydinu, Kulich Silvester na neoféne modrej a
Rasťo Kubaloš za hydinu hempširka.
Ďalšia výstava v poradí bola Chocholná, kde nás reprezentovali tí
istí vystavovatelia ako v Novom Meste nad Váhom, kde najúspešnej−
ší tentokrát na hempširke Gabriš Juraj, Peter Nagy na wyandotke
Zaťko Vladislav na bielefeldke, Kulich Silvester na králikoch, všetci
získali čestné ceny. Na holuboch slovenský hrvoliak priateľ Bulko
získal pohár posudzovateľa pre
najlepšie hodnotené Slovenské
plemeno. Okrem toho dvaja naši
členovia vystavili na kopaničiar−
skej výstave v Myjave, kde Ju−
raj Gabriš získal čestnú cenu na
hempširkach a Bulko Peter ví−
ťaznú cenu na holuboch a po−
hár primátora mesta Myjava na
kolekcii týchto zvierat.
V rámci oblasti bolo vyvrcho−
lením hodnotenie výstavy v
Trenčianskych Stankovciach,
kde si porovnali kvalitu zvierat
chovatelia z krajín Poľsko, Ru−
munsko, Čechy a Slovensko. V
náročnej konkurencii, kde bolo
vystavených viac ako 1200 zvie−
rat boli naši chovatelia opäť
úspešní. Vystavovali Juraj Ga−
briš Hempširka, Ľubomír Kuba−

loš hempširka a králiky durínske, Nagy Peter zdrobnená wyandotka
žltá Kolumbia čierna a králiky VSS, Nagy Martin holuby Moravský
pštros červený a žltý, Kulich Silvester králiky burgundský, Kubaloš
František hydina hempširka a zdrobnená wyandotka strieborná vlni−
tá, Peter Bulko holuby Slovenský hrvoliak čierny a žltý, Vladislav

Zaťko hydina zdrobnená bielefeldka. Všetci naši chovatelia získali
veľmi dobré bodové ohodnotenie na svojich zvieratách a najúspeš−
nejší boli odmenení čestnými cenami. Tie získali Peter Nagy na zdrob−
nenej wyandotke, František Kubaloš na zdrobnenej wyandotke, Vla−
dislav Zaťko na bielefeldke zdrobnenej. Okrem toho získali dvaja
naši chovatelia holubov venované poháre na najlepších jednotlivcov
na danom plemene a to Martin Nagy na Moravskom pštrosovi a
Peter Bulko na Slovenskom hrvoliakovi.
Tým však naša úspešná sezóna neskončila pretože dvaja naši
chovatelia pripravovali svoje zvieratá na záverečnú celoštátnu výsta−
vu v Nitre. Na tejto výstave Rastislav Kubaloš vystavil hempširky s
veľmi dobrým bodovým ohodnotením a strieborné wyandotky zdrob−
nené vlnité, kde na kohúta z tohto plemena získal titul Šampión SR.
Druhý vystavovateľ priateľ Nagy Peter vystavil zdrobnenú wyandotku

žltú Kolumbiu čiernu, kde na kohútovi získal čestnú cenu a na kolek−
cii tohto plemena titul Majster SR. Obaja títo vystavovatelia dokázali
obhájiť kvalitné výsledky z predošlých rokov.
Všetkým našim chovateľom chcem poďakovať za aktívnu a úspeš−
nú prácu v mene výboru našej organizácie, najúspešnejším pobla−
hoželať k ich výsledkom a do novej sezóny popriať veľa zdravia, a
tvorivého elánu.
Všetkým občanom obce príjemné prežitie nastávajúcich Vianoč−
ných sviatkov a veľa dobrého do Nového roku.
S chovateľským pozdravom, tajomník ZOSZCH
Rastislav Kubaloš
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Pranostiky na mesiac december
Blatnatý december, blatnatý celý rok.
Mierny december, mierna celá zima.
Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.
Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.
Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu.
Na suchý december nasleduje suchá jar.
V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku
hodne žita.
Zelené Vianoce − biela Veľká noc.
4. december:
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
Po svätej Baruši daj pozor na uši.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Svätá Barbora vetry rozháňa.
Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.
6. december:
Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.
13. december:
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
Keď príde Lucia, nájde ju už zima.
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
Svätá Lucia je kráľovnou zimy.
21. december:
Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše.
Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že bude v nastávajúcom roku zrno
plné.
24. december:
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Do Vianoc − hoj, od Vianoc − joj!
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.
Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine
(miesto na odkladanie potravín, úrody)
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
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 nežlitekúce.
Na Vianoce − po gágorče (po hrdlo, do sýtosti), na Velikú noc − moc,
na Ducha − do pol brucha, Na Trojicu − len za užicu (lyžicu).
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
25. december:
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.
26. december:
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké priekopy a zá−
veje narobia.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.
27. december:
Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
28. december:
O Mláďatkách i deň sa omladzuje.
31. december:
Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.

DOMOV
Čo pre mňa znamená domov? Sú to len múry a medzi
nimi potrebné a k životu často i nepotrebé veci? Nie. Domov
mi pripomína kozub, v ktorom stále horí. Nie oheň, ale láska.
Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, ruky, ktoré nás
veľakrát vytiahli z beznádeje. Objatia, ktoré sršia bezpečím,
hoci si to mnokrát neuvedomujeme. Mama a otec sú tie oso−
by, ktoré by v domove nemali chýbať. Predstavujú to pomy−
selné lepidlo, ktoré nás ako rodinu drží spolu.
Slovo DOMOV tvorí 5 písmen:
D ako dôvera medzi tými, ktorí domov vytvárajú. O ako
otec. Človek, ktorý je hlavou rodiny. Patrí medzi najdôleži−
tejších ľudí v našom živote. M ako mama. Starostlivá, lás−
kavá, ktorá vždy vie, čo potrebujeme, cítime, ktorá vždy
drží nad nami ochrannú ruku. V ako viera. Viera v to, že
doma stretnem ľudí, bez ktorých si svoj život neviem pred−
staviť, a to i napriek tomu, že často mávame rozličné názo−
ry a vieme sa i pohádať. Domov, to sú i moji pratelia, s
ktorými je mi príjemne. K môjmu domovu patrí i náš psík,
ktorý sa vždy teší, keď sa vraciam zo školy. Naším domo−
vom nie je iba náš dom, rodina, s ktorou žijeme. Je to i
obec, kraj a vlastne celé Slovensko. Zažívajú krásne poci−
ty z domova všetky deti? Čo tie, ktoré bývajú v detských
domovoch. Tie, ktoré stratili rodičov, alebo tie, o ktoré vlast−
ná rodina nemá záujem?
Po krátkom zamyslení zistíme, že nám vlastne nič ne−
chýba a aj napriek tomu bývame so svojím životom nespo−
kojní. Nemali by sme myslieť len na svoje šťastie, mali by
sme sa snažiť podľa svojich možností pomáhať tým, kto−
rým často pocit šťastného, pokojného a bezpečného domo−
va chýba.
Naďa Dohňanská, žiačka 9. ročníka

Vianočná báseň
Padajúca hviezda letí,
Pozrite sa, ako svieti,
Pozerajte, maličkí
Aj vy, veľké detičky.
Ukazuje nám tu cestu,
K Betlehemu, k tomu mestu,
Kde narodil sa Ježiško,
Celkom ticho, tichučko.
Spolu ozdobíme stromček,
Vysvietime si aj domček,
Zaspievame jemnučko,
Keď sneh padá ľahučko:
Šťastie, zdravie, milosť z neba,
Pokoj, radosť, čo nám treba.
Napísala:
Ninka Neupauerová – 4.ročník ZŠ Trenčianske Stankovce
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Letová sezóna holubov v roku 2014
bola úspešná
Naša ZO CHPH Veľké Bierovce má 14 chovateľov. Po odcho−
ve mláďat a jarných tréningoch letová sezóna nám začína 1. mája
a končí 31. augusta. Celkom odlietame 19 závodov. Naše holuby
v rámci majstrovstva Oblasti Trenčín lietajú na tratiach od 100 do
800 km.
V. Bierovce sú i nasádzaním strediskom pre Slov. maratón klub,
preto v určitých dňoch vidíte pri kultúrnom dome viac parkovať
autá a väčší počet ľudí. V rámci maratón klubu holuby závodia na
tratiach až do 1200 km.
Koncom augusta začne letová sezóna mláďat, ktoré sa vyliahli
v roku 2014. Mláďatá odlietajú 5 závodov v rozmedzí od 100 do
350 km.
Letová sezóna v tomto roku 2014 bola veľmi náročná a prinies−
la chovateľom veľa prekvapenia. Po konečnom zhodnotení v rámci
oblasti sa najlepšie umiestnil Kurtiš Jozef, ktorý obsadil 5 miesto.
V rámci našej základnej organizácie sa na treťom mieste umiest−
nil Bulko Ján, na druhom mieste Hološ Ján a na prvom mieste
Kurtiš Jozef. 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..
Bulko Ján

Vyhodnotenie šachového turnaja
Ako každoročne aj tento rok sa uskutočnil v sále kultúrneho
domu 7.9.2014 šachový turnaj. Zúčastnilo sa ho 5 hráčov. Víťa−
zom sa stal Zdeno Margorín z Opatoviec, na druhom mieste
skončil Juraj Kadlecaj a tretí bol Vladislav Zaťko. Ceny do súťa−
že venoval Obecný úrad Veľké Bierovce a Poštová Banka a.s.,
ktoré odovzdal poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kulich.
Vedúci šachového oddielu Vladislav Zaťko zhodnotil celkový
priebeh súťaže a zdôraznil účasť domácich hráčov z obce Veľ−
ké Bierovce. Na záver poďakoval za venované ceny hlavne
obecnému úradu Veľké Bierovce.
Vladislav Zaťko, st.

OZNAM
Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. oznamuje, že v našej
obci uskutočňuje bezplatnú právnu pomoc a právne poraden−
stvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa
uskutočňujú tieto bezplatné konzultácie sú vždy v predstihu
vyhlásené miestnym rozhlasom. Za advokátsku kanceláriu Vám
budú radiť právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblas−
tiach práva. Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrét−
nej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak aby bolo
zabezpečené maximálne súkromie každého občana. Advokát−
ska kancelária poskytuje právnu pomoc a poradenstvo obča−
nom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti
rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťa−
hov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva
atď. Využite túto príležitosť a nechajte si zadarmo poradiť od−
borníkmi a to na každú jednu Vašu otázku. Ak by ste sa z
pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva, vy−
pýtajte si na obecnom úrade telefónny kontakt na právnika,
ktorý Vám poskytne bezplatné poradenstvo aj prostredníctvom
telefonického rozhovoru.
Bierovské zvesti. Vydáva Obecný úrad vo Veľkých Bierovciach. Zod−
povedná redaktorka: Alena Zhanačová. Zalomenie a tlac Tlačiareň
J+K Nemšová, tel.: 032/6598226. Registrácia: Okresný úrad Trenčín
č. 97/02260 − PT1. © J+K Nemšová
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FUTBAL V OBCI
Už niekoľko rokov Vám prostredníctvom Bierovských zvestí posky−
tujeme informácie o činnosti futbalového klubu za predchádzajúce
obdobie. Aktuálne informácie, fotky a videá o našom futbale si môže−
te nájsť na našej internetovej stránke www.tjbierovce−opatov−
ce.tym.sk.Všetky oficiálne výsledky dospelých sa nachádzajú na in−
ternetovej stránke slovenského futbalového zväzuwww.futbalnet.sk
(v infotypeObFZ Trenčín, 6. liga dospelých). Tabuľku a výsledky na−
šich žiakov nájdetena stránke trenčianského oblastného futbalového
zväzu www.obfztrencin.sk (v infotype výsledky, starší žiaci, 5. liga).
Z dôvodu silnejúcich názorov proti financovaniu futbalu prostred−
níctvom výdavkov obecného rozpočtu Vámpriblížime financovanie
afungovanie futbalu v obci. Väčšina občanov má informácie len o
tom, koľko finančných prostriedkov z obecného rozpočtu sa vynakla−
dá na futbal, ale ďalej sa nezaujímajú, kde sa tieto prostriedky použi−
jú. Kam teda smerujú verejné financie vo futbale?
Najväčšia časť príspevku sa minie na prevádzku futbalového ih−
riska, jeho okolia a kabín (platba energií – elektrina a voda, údržba
kabín, kosenie a polievanie ihriska, poistenie kabín). Nakoľko sa jed−
ná o obecný majetok, obec je zo zákona povinná udržiavať a zveľa−
ďovať svoj majetok.Ihrisko a okolie neslúži predsa len futbalistom,
ale plne ho využívajú deti, mládež aj dospelí na svoje pohybové a
športové aktivity. Preliezačky a hojdačky slúžia predovšetkým pre
mamičky s malými deťmi.
Ďalšiu nákladnú položku tvoria platby na delegované osoby (roz−
hodcovia a delegáti každého futbalového zápasu na domácom ihris−
ku) Oblastného futbalového zväzu Trenčín.
Obec tiež zabezpečuje finančnú odmenu pre hospodára, prepla−
tenie náhrad na cestovné výdavky trénera, pranie žiackych a muž−
ských dresov, zaplatenie rôznych poplatkov pre Oblastný futbalový
zväz Trenčín a Slovenský futbalový zväz a v zimných mesiacoch
prenájom telocvične ZŠ J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach.
Uvedené verejné financie samozrejme nepostačujú na pokrytie
všetkých nákladov, ktoré futbalový klub potrebuje pre svoju činnosť.
Ďalšie finančné prostriedky získava prostredníctvom drobných spon−
zorských darov a svojou vlastnou aktívnou činnosťou.Futbalisti už
niekoľko rokov organizujú najväčšiu spoločenskú akciu v obci „Ján−
ske ohne“ a tiež organizačne zabezpečujú hodovú zábavu.Získané
finančné prostriedky sú použité na celoročný chod futbalového klu−
bu. A ktoré veci si klub hradí zo svojich financií?
Nákup nových dresov pre žiakov a mužov, športových súprav,
futbalových lôpt, brankárskych rukavíc, lekárničky a tréningových po−
môcok (medicinbaly, kužele, rozlišovacie tričká, brankárske siete a
iných), prenájom umelej trávy na prípravné zápasy,internetové pri−
pojenie s počítačom a tlačiarňou, poskytnutie občerstvenia po zápa−
soch pre žiakov (keksík, džús, zmrzlina alebo kofola) a dospelých
(klobása a pivo).
Starostlivosť o trávnik, ktorý patrí medzi najlepšie v celej súťaži,
ako je nákup hnojiva, postreku a trávového semena. Klub si z vlast−
ných zdrojov zakúpil vretenová kosačku.
Dopravu na všetky zápasy žiakov a mužov, ktorá je realizovaná
vlastnými autami v spolupráci s rodičmi detí.
Futbalisti sú jediná, ale zato najväčšia a najpočetnejšia organizá−
cia v našej obci, ktorá svojou činnosťou prispieva k rozvoju športu a
zlepšovaniu pohybovej gramotnosti občanov. Zlepšujú fyzickú zdat−
nosť detí a mládeže, a tým prispievajú k výchove zdravšej budúcej
generácie. Doteraz žiadna vedecká analýza nepotvrdila, že športový
pohyb predlžuje život, ale určite ho neskracuje. Futbalisti tak isto
patria medzi organizácie, ktoré dokážu v obci zabezpečiť aj kultúrno
– spoločenské akcie. Na základe spomenutého môžeme tvrdiť, že
futbal bez podpory obce by nemohol fungovať, rovnako ako obec
bez futbalu by len ťažko mohla zabezpečiť športovo−kultúrny rozvoj
svojich obyvateľov.
Pravdou však je, že futbal je len hra, a preto Vám želáme, aby ste
sa smiali, tešili, zabávalia stretávali len príjemných ľudí. Do nového
roku Vám v mene futbalového klubu prajeme všetko dobré, veľa
šťastia, zdravia a rodinných, pracovných a spoločenských radostí.
Mgr. Roman Kadák

