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Vo vianočnom čase Vám všetkým prajem, aby ste boli zdraví, šťastní a spokojní
v kruhu svojich najbližších.
Nech sa Vám darí objavovať svoj vnútorný pokoj, lebo len tak ho dokážete dať ostatným.
Nech máte všetci úspešnejší, spokojnejší a bezpečnejší rok.
Nech ste k sebe láskaví nie len v kruhu rodiny, nie len sused k susedovi, ale aj v širšom okolí
a tiež nie len vo Vašom reálnom, ale aj tom virtuálnom svete.

Ing. Silvia Masárová, Starostka

2

Bierovské zvesti

Vianoce 2021
Zvykneme hovoriť, že k niektorým miestam máme citový vzťah. Je
to spôsobené príjemnými zážitkami alebo dôležitými chvíľami v živote, ktoré sú s nimi späté. Zároveň môžeme mať aj nepríjemné
miesta, kam by sme sa už nikdy nechceli vrátiť.

Existujú aj miesta, kde Boh dáva špeciálne požehnanie a dary. Pre
Máriu a Jozefa to bolo mesto Betlehem. V ňom Mária porodila
Ježiša Krista.

Ich cesta do Betlehema nebola vôbec ľahká. Nielen sama cesta
hornatou Judeou, ale aj cesta viery od momentu, keď sa anjel Gabriel zjavil Márii a oznámil jej Boží plán a Jozefovi povedal, aby sa
ju nebál zobrať za manželku. Ľahké nebolo ani nájsť miesto na
odpočinok. Museli veľa prekonať, kým mohli uvidieť Ježišovu tvár.

Ježiš sa nenarodil tam, kde Židia očakávali narodenie mesiáša. Nebolo to na peknom mieste, ale v maštali. Príchod Božieho Syna
na zem hovorí, že Boh si vyberá miesta, ktoré človek nepokladal
za dôstojné a vhodné. Hneď na začiatku nám dáva lekciu pokory
a chce liečiť naše pyšné túžby a predstavy o tom, kde by sme sa
podľa nás mali cítiť najlepšie a kde by nám mal dávať svoje dobrodenia.

najviac treba. Neskôr vám povedia, že sa napríklad radi vracajú do
Afriky, lebo tam zažili blízkosť Boha a blížnych.
Požehnaným Betlehemom by mali byť aj naše rodiny. Verím, že
mnohí môžete na polnočnej ďakovať Ježišovi za miesto, kde žije
vaša rodina a kde dostávate veľa darov od neho. Spomeňte, čo
všetko vplývalo na to, kým ste sa rozhodli, že toto je to miesto,
toto bude ten dom, táto farnosť, kde chceme mať svoj Betlehem.
Možno ste na začiatku chceli niečo úplne iné.
Niektorí ešte nemajú odvahu ísť do svojho Betlehema. Napríklad
sa boja založiť rodinu alebo odkladajú všetko na neurčité časy.
Majú strach sa definitívne rozhodnúť.

Ukazujeme fotografie a videá z miest, ktoré sa nám páčia. Prajem
vám všetkým, aby ste mali skúsenosť a chuť aj rozprávať o miestach, ktoré vám pripravil Pán a kde ste zažili a prežívate jeho
blízkosť a požehnanie.
Prajem vám milostiplné prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych
a všetko dobré v Novom roku !

Mgr. Viliam Chrastina

Kde je náš Betlehem ? Ku ktorým miestam máme silný vzťah? Môžeme povedať, že Boh nás dostal na nejaké miesta, kde nás požehnal, niečím obdaroval? Môžu to byť zvláštne miesta, ktoré sme
si vôbec nevybrali, alebo sme o nich nikdy netušili, alebo sme do
nich nechceli ani vstúpiť. Možno sme zažili ťažkosti, podobne ako
Svätá rodina, pokiaľ sme hmatateľne pocítili, že toto miesto nám
dal Pán Boh, aby nás obdaroval. Snáď starší a skúsenejší môžu povedať, že Boh ich čakal na prekvapivých miestach, na ktorých mali
spoznať jeho zámer s nimi. Na týchto miestach ich urobil svedkami
jeho samého, Ježiša Krista a Cirkvi.

Niekedy, keď počúvame príbehy starých učiteľov, kňazov, lekárov,
alebo čítame životopisy svätých, sme ohromení, kam všade ich Pán
Boh poslal, aby tam svedčili o ňom. Kde našli šťastie a požehnanie
na celý život. Iní nám rozprávajú o tom, ako ich Pán Boh oslovil na
pútnických miestach. V dnešnej dobe odchádza mnoho ľudí do
ďalekých miest aj preto, aby ako kresťania pomáhali tam, kde to

Pokoj v nás
Vzácni priatelia!
Pokoj - to je stav, keď nie je vojna. Pokoj - to je mier i v menších rozmeroch, mier medzi človekom a človekom, mier v rodine,
medzi priateľmi, medzi susedmi. Pokoj je, keď človek má čo potrebuje a netrpí nedostatkom; keď má úspech; keď je jeho úsilie
a práca požehnaná. Základom pokoja je istota prijatia a lásky, ktorej pôvodcom je Ten, ktorého narodenie do tohto sveta si pripomíname v čase Vianoc. Pokoj a nádej, ktoré vložil Pán Boh do sveta
vo svojom narodenom Synovi v Betleheme- v Ježišovi. Slovom pokoj sa označuje aj vnútorný pokoj v ľudskom srdci.

Pokoj v ľudskom srdci je protikladom strachu, protikladom
smútku, nervozity, hnevu. Smútok sa nás zmocňuje pri rozličných životných ranách, pri dlhodobom utrpení. Poznáme, čo je to
nepokoj, ktorým si prechádzame práve v toto období pandémie.
Vieme si však pomenovať, kde nachádzame v tejto náročnej dobe
silu a pochopenie? V hluku a zhone vianočných príprav sa nám
v tichej noci ponúka odpoveď. K betlehemským jasličkám, kde je
položený narodený Syn Boží- Ježiš- môžeš prísť bez pretvárky taký
aký si. So všetkou ustarostenosťou, bolesťou, so všetkou radosťou, úspechom, nádejou. Pán Boh na Teba nezabudol. Jeho Syn
nás o tom učí. Učí nás ako žiť, ako viac dôverovať. Učí nás istote,
že sme v Jeho rukách. Ale často náš život býva narušený strachom
z budúcnosti. Neraz si v predstavách vykresľujeme rozličné druhy
nešťastia, ktoré môžu postihnúť nás a našich blízkych. Naozaj sa
stáva sa všeličo. Každý deň sa dozvedáme o nešťastiach a katastrofách. Ako rozumní ľudia robíme primerané preventívne opat-

renia. Ale každému je jasné, že nie je v ľudských silách dosiahnuť
absolútnu istotu. Možno aj za týchto okolností získať pokoj? Určite áno! Kristov pokoj nespočíva v tom, žeby nám sľúbil, že sa nám
nič zlého neprihodí. Obsahom jeho lásky je istota, že za všetkých
okolností sme v Božích rukách a to aj vtedy, keby do nášho
života prišli veľmi nepríjemné udalosti. U niektorých ľudí má
strach formu utrápenosti do budúcnosti a to v takej miere, že im
to pokazí všetku radosť zo života aj radosť z toho pekného, čo
momentálne majú. Proti tomuto strachu nám daruje Ježiš istotu,
ktorá je tak krásne vyjadrená v 23. žalme: „Keby som kráčal hoci
temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.“

S vnútorným pokojom sa dajú veci riešiť omnoho lepšie. Kto túži
po láske, viere, pokoji, nádeji, nikdy neodíde s prázdnymi rukami.
Božím plánom je ukázať človeku správne hodnoty a v narodenom
Synovi Božom ukázať, čo je to skutočná láska. Prijmi ponuku Božej lásky, ktorá nech je pre Teba inšpiráciou k pokoju a láske vo
vzťahoch medzi ľuďmi v menších i veľkých rozmeroch. Neboj sa
prijať dar Vianoc, ktorý je aj pre Teba darom od Pána Boha v tomto vianočnom čase. Lebo On hovorí: „Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam.“ Prijmi ho s láskou a istotou, že si dôležitý
a Bohom milovaný..“
Pokojné sviatky Vianoc a nový rok 2022 naplnený láskou, pokojom, zdravím a nádejou prajem s modlitbou na perách Vám
a Vašim drahým rodinám!
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Rok 2021 v našej dedine
Tu sme zvykli písať o tom, čo sme za celý rok zažili: o zabíjačke,
o farskom karnevale, o stavaní mája, o MDD, o vítaní miniobčanov a posedení s jubilujúcimi seniormi, o príchode Mikuláša
a zažínaní vianočného stromčeka. Žiadne z týchto podujatí sme
nemohli pripraviť tak, ako sme boli zvyknutí. To ale neznamená,
že sme nerobili nič. Tak si pripomeňme, čo sa nám podarilo:
V januári sme síce s veľkými rozpakmi, ale predsa nastúpili na
testovanie obyvateľstva, ktoré sa skončilo až 30. apríla. Chcem sa
úprimne poďakovať všetkým zamestnancom a zamestnankyniam
obce, ktorí spolu vynaložili maximálne úsilie, aby sme vám testovanie sprístupnili tu v obci. Rovnako ďakujem poslancom, ktorí
sa aktívne podieľali na zdarnom priebehu testovania, našim dobrovoľným hasičom a tiež vám, občanom, ktorí ste nás zásobovali koláčikmi, pomohli s dezinfekciou alebo krabicou rukavíc, keď
nám včas nedodali tie, ktoré sme si objednali. Ďakujem aj vám,
Bierovčania, že ste zachovali pokoj a počúvali všetky pokyny. Testovanie prebehlo vždy bez vážnych incidentov.

V marci sme začali realizovať tzv. náhradnú výsadbu. Prvou etapou bola úprava obecného parku kde sme vysadili stromy a rastliny. Upravili sme „kruh“ a lavičky okolo kruhu sme vykopali zo zeme
a osadili sme ich na pevné podklady.
Pribudol kompostér a hmyzí hotel. O výsledku nášho snaženia sa
budete môcť presvedčiť už od jari a veríme, že celý koncept vás
bude prekvapovať až do neskorej jesene. Tak bol park navrhnutý
– aby v každom čase, od jari do zimy bolo na čo pozerať, aby sme
vytvorili príjemné miesto v centre obci.

Od januára prebiehalo na celom Slovensku aj sčítanie domov
a následne sčítanie obyvateľov. Prvýkrát bolo takéto sčítanie
vykonané len elektronicky. Aj túto úlohu od štátu sme zvládli na
100%. Údaje ďalej spracováva Štatistický úrad SR.
Vo februári sme pristúpili k postupnému vysporiadaniu častí parciel v užívaní občanov, vo vlastníctve obce v centre obce. Postupne a pomaličky sme prešli celým procesom a šťastlivo katastrálny
odbor zapísal nových vlastníkov. Až na pár individuálnych prípadov budeme mať „vyčistený“ kataster tak, ako to majú iné obce už
roky rokúce.
Postupne sme si začali osvojovať nové slová ako „lokdavn, lajfsrím,
dištančná škola, hómofis alebo nulitný, drakonicky, incidencia
a covidsemafór“.
Ale tiež sme sa držali starých dobrých hodnôt. Aj preto boli Bierovské decká čistiť cestu na Bobrovník, Turňanský potek a rôzne
iné miesta v obci. Ďakujeme vám za to.

V ďalšej fáze sme sprístupnili časť parku, ktorá bola viac-menej
nevyužívaná. Osadili sme knižnú búdku a pridali niekoľko lavičiek.
Podľa vašich ohlasov to bol dobrý nápad, toto miestečko ste si
mnohí, starší aj najmenší rýchlo obľúbili.
Pri spevnenej ploche sme vysadili stromy, ktoré majú zabezpečiť
nie len esteticky príjemné výhľady, ale aj tieň. Priestor v okolí stromov budeme ešte upravovať. Vysadili sme aj „budúci“ vianočný
stromček. Popritom sme mysleli aj na jeho osvetlenie. Ďakujeme
pánovi farárovi, že súhlasil s osadením elektriky na farský plot.
Časť výsadby sme realizovali v našej škôlke a najväčším novovysadeným priestorom je parcela „za potekom“. Aj v tejto časti nás
čaká ešte veľa práce. Ďakujeme za povzbudivé slová a pochvalu.
Ďakujeme dobrovoľníkom za nezištnú pomoc. Veríme, že vo výsledku, keď sa všetko rozrastie ako má, budete spokojní a snáď aj
hrdí na svoju obec.
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Členom DHZO sme nakúpili výstroj z dotácie pre „Cé“čkových hasičov – monterky, blúzy, nepremokavé zimné bundy, obuv aj prilby
a rukavice. Niektorých ste mohli vidieť takto odetých na testovaní
alebo cvičení.

V apríli bolo vydané a správoplatnené územné rozhodnutie pre
spoločnosť Profinetwork, ktorá má v našej obci budovať optiku.
Obec do vydania novín nedostala odpoveď, kedy a či vôbec práce
začnú. Následne v októbri bolo vydané územné rozhodnutie pre
optiku v úseku Trenčianske Stankovce – Veľké Bierovce. Kedy sa
začne v tomto úseku, nevieme.
V máji začal proces pasportizácie ciest v našej obci v intraviláne,
čiastočne aj v extraviláne. Toto je len začiatočná fáza, následne by
sa mali pasportizovať aj všetky cesty a cestičky v extraviláne, obecné alebo pre obec významné budovy, atď.. Pasportizácia bude
zároveň slúžiť ako podklad k vypracovaniu dopravného projektu
obce. Podľa neho budeme realizovať vodorovné a zvislé značenie.
V júni sme vykonali pasport smetných nádob na komunálny odpad. Neregistrované nádoby sa viac nebudú vyvážať. K odpadom
či už komunálu, alebo separátom sme popísali už veľa. ĎAKUJEME
za to, že separujete stále viac a správne, že udržiavate poriadok
okolo zberných nádob a tiež že rozumiete tomu, že obec nie je
zberová spoločnosť, ani OZV. Takto o rok, od 01. januára 2023 sa
budú musieť aj separáty zberať z domácností. Stojiská na separáty ako ich máme teraz teda nebudeme potrebovať. Pripravujeme
aj obecné kompostovisko. Bojujeme s byrokraciou, ale urobíme
maximum, aby sme od jari mohli prevádzkovať malú obecnú kompostáreň.
V letných mesiacoch sme finišovali na územnom pláne a na príprave niekoľkých projektov súbežne. Dokončili sme dvor a vstup
do materskej školy. Pridali sme výsadbu do vyvýšených záhonov
a niekoľko lavičiek. Škôlka je naozaj pekným, zdravím a bezpečným miestom pre našich najmenších.

Vyasfaltovali sme cestu, ktorá bola v havárijnom stave. Keďže
v chodníkoch je plánovaná optická sieť, tie sme zatiaľ neopravovali.
Zvolili sme novú Hlavnú kontrolórku obce a aj tu v obecných novinách by sme chceli poďakovať bývalej pani hlavnej kontrolórke
za niekoľkoročnú spoluprácu. Ďakujeme a prajeme veľa zdravia
a spokojný dôchodok.
Prijali sme do zamestnania dve pani učiteľky. Odchádzajúcim
pani učiteľkám prajeme jednej veľa úspechov v rodnej obci a druhej gratulujeme k narodeniu synčeka. Prajeme veľa zdravia a radosti.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 9. septembra bol
schválený nový komplexný územný plán obce.
V októbri sme začali s územným konaním na cyklotrasy. Úspešne
sme ukončili verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu.
Nakoľko je to veľké dielo, aj práce na príprave sú náročné časovo,
odborne, ale robíme maximum pre to, aby sme sa dobrali úspechu
pri podávaní žiadosti o finančné prostriedky z eurofondov.
Jubilujúcim seniorom, sme nemohli usporiadať posedenie a tak
sme ich navštívili doma pri bráničkách. Popriali sme im veľa zdravia a rodinnej pohody. K tomu sme pridali darček z obecného úradu. Mnohých sme prekvapili a potešili.
Rovnako sme odbavili aj vítanie detičiek. Rodičom sme odovzdali
darčeky pre detičky a popriali im rodinnú pohodu, zdravie a veľa
krásnych dní pri výchove detí.

Tento rok sme sa oficiálne zapojili do projektu „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok?“. Urobili sme tak radosť seniorom
v Zariadení pre seniorov v obci Trenčianska Turná.

Bierovské zvesti
V decembri sme upravili a doplnili osvetlenie na vianočnom strome. Veríme, že tak prispejeme k vianočnej atmosfére.

5
V polovičke decembra som z rúk pani primátorky mesta Bánovce
nad Bebravou PhDr. PeadDr. R. Novotnej a pani riaditeľky Ing. Z.
Janíkovej zo Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad
Bebravou prevzala SRDCE na zber štuplíkov. Zo srdca im ďakujeme a veríme, že toto srdce nie len poslúži dobrej veci, ale aj skrášli
centrum našej obce. Dobré myšlienky a slová sa dnes pretavili do
dobrého skutku.

Nakoľko sa koncom roka sprísňovali opatrenia, ani Vianočnú besiedku škôlkarov sme nemohli organizovať pripravili sme pre Vás
vianočný koncert a kde si jeho záznam môžete pozrieť nájdete
v oznamoch na webe obce. Prajeme Vám príjemnú zábavu.
Ing. Silvia Masárová

Poďakovanie

Nakoľko tento rok sa Mikuláš s čertom nemohli dostaviť ku každému osobne, nechali darčeky pre detičky na obecnom úrade.
Tieto zamestnanci obce porozdávali.

Rada by som poďakovala naším podnikateľom za pomoc pri realizovaní našich projektov v materskej škole, v obecnom parku aj za
potokom: • pánovi Šebáňovi za opakovanú prepravu materiálu vysokozdvižným vozíkom • pánovi Janegovi za opakovanú prepravu
stromov • pánovi Prekopovi za poskytnutie materiálu, každoročné
stavanie mája a zimnú údržbu ciest • pánovi Mišíkovi za zapožičanie stroja • pani Marčekovej za opakovanú prepravu hliny a materiálu
Rovnako ďakujem pánovi Ježíkovi zo stolárstva za výrobu knižnej
búdky a pultu do kuchynky v kultúrnom dome. • Moje poďakovanie patrí aj našim seniorom za upratanie domu smútku a jeho okolia. Ďakujem deťom a ich rodičom za pomoc pri zbieraní odpadu
v obci a v širšom okolí, za hrabanie lístia v parku a zametanie.
Ďakujem pánovi Bulkovi za údržbu verejného rozhlasu a úpravu
osvetlenia vianočnej výzdoby. Ďakujem pánovi Branislavovi Petrovi a jeho synovi za likvidáciu nelegálnej skládky pneumatík.
Ďakujem pánovi Ľ.Plesnivému za poskytnutie dezinfekcie. Ďakujem pánovi Tunegovi za poskytnutie jednorazových rukavíc
a iných materiálov. Ďakujem dobrovoľným hasičom za pomoc pri
testovaní.
V neposlednom rade chcem poďakovať zamestnankyniam a zamestnancom obce za ochotu, nasadenie a prácu nad rámec ich
povinností. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za celoročnú spoluprácu, pomoc pri testovaní a organizovaní aktivít
v obci.
Pani Ježíková ďakuje pani Vlkovej a jej rodine za dovážanie nákupov a inú pomoc, za jej ochotu nezištne pomôcť.
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Štatistika obyvateľov ku dňu
uzávierky

Bilancujeme 1. sezónu OZ BIEROVČAN

Počet obyvateľov 718 • Priemerný vek 41,76 roka • Muži 362 •
Ženy 356 • Narodení 8 • Prisťahovaní 19 • Odsťahovaní 6 • Zomrelí
8 • Sobášov 5 • Rozvod 1

Občianske združenie BIEROVČAN vzniklo pred necelým rokom
s cieľom spájať tunajšiu komunitu a obohacovať spoločenský život
v obci. Zakladajúcimi členkami združenia sú Miška L., Hanka S., Veron C. a Ivka J.

Do 6 rokov - 50 obyvateľov • 6 až 18 rokov - 109 obyvateľov • 18
až 30 rokov - 77 obyvateľov • 30 až 40 rokov - 93 obyvateľov • 40
až 50 rokov 126 obyvateľov • 50 až 60 rokov - 78 obyvateľov • viac
ako 60 rokov - 185 obyvateľov.

Ako novovzniknuté združenie, plánov a entuziazmu sme mali neúrekom, no financií už pomenej. Napriek tomu sa nám podarilo
usporiadať niekoľko skvelých podujatí s výborným ohlasom. Najviac záujmu vyvolali podujatia pre deti: Veselé kamene, Vyrob si
mydielko alebo Vlastné vrecko na prezuvky. Fantastický úspech
zožalo podujatie organizované v spolupráci s DHZ Opatovce: Prevencia požiarov v lete. Všetky podujatia s fotogalériou ako aj ďalšie informácie o združení si môžete pozrieť na www.bierovcan.sk.

Počet obyvateľov v jednotlivých vekových hraniciach:

Seniori
Milí priatelia, končí sa ďalší ťažký rok. Pandémia nás však nezlomila a náš Klub seniorov fungoval, síce obmedzene , ale fungoval. Urobili sme si výročnú schôdzu v záhrade Kultúrneho domu,
pod stanom. Za to ďakujeme Pub Nicol, ktorý nám zapožičali stan
a príkladne sa o nás starali. V auguste sme sa postarali o náš Dom
smútku a o jeho okolie. Poumývali sme okná, vyprali záclony a vykosili trávu. V septembri sme stihli výlet do Bojníc. Vyšli sme na
vyhliadku a potom sme sa vláčikom zviezli k zámku a prešli sme sa
po meste. Niektorí členovia si prezreli zámok a iní si pozreli pieskové sochy. Viac už tento rok nestihneme, ale verím, že na budúci
rok to bude lepšie a konečne pandémia skončí. Teší ma, že sme
stále tá dobrá partia, ktorá drží pospolu aj v horších časoch.
Ďakujem všetkým, ktorý nás podporujú (príspevok 2%), ďakujem Výkonnému výboru a všetkým, ktorí nám pomáhajú.
Amália Lakotová

Celkovo sme s uplynulou sezónou spokojní a tešia nás vaše pozitívne ohlasy, ktoré nám dávajú ďalšiu energiu a motiváciu pre
vás vymyslieť a zorganizovať ďalšie podujatia a súťaže. Aké sú
teda naše plány na nasledujúcu sezónu? Ak nám to situácia dovolí,
usporiadame väčšie kultúrne a súťažné podujatia so zaujímavými sprievodnými podujatiami, pri ktorých sa zabaví snáď každý.
Aby vám žiadne z nich neušlo, pridajte sa k nám na Facebookovej skupine Občianske združenie BIEROVČAN. Srdečne privítame
aj nových členov a dobrovoľníkov, ktorých pomoc budeme určite
počas nadchádzajúceho leta potrebovať – v tom prípade kontaktujte priamo predsedníčku Občianskeho združenia BIEROVČAN
Mgr. Michaelu Linhartovú, č.d. 177.
Záverom vám všetci členovia Občianskeho združenia BIEROVČAN
želajú pokojné sviatočné obdobie a aby ste nasledujúci rok prežili
najmä v zdraví, radosti a v blízkosti vašich milovaných.
Mgr. Michaela Linhartová

Výrazné úspechy našich chovateľov aj v pandemických časoch
Ako každého iného z nás, aj členov našej ZOSZCH zasiahla pandémia nového koronavírusu, hoc i nepriamo. Bolo obmedzené cestovanie, zrušené výstavné podujatia a výrazne nám to sťažilo obstarávanie nového chovného a plemenného materiálu. Napriek tomu
sme dokázali odchovať naše zvieratá pomerne úspešne a veľmi
dobre a so cťou odprezentovať výsledky práce.
Prvá výstava sa konala v Novom Meste nad Váhom, kde nás reprezentovali štyria chovatelia. Holubov vystavili Kulich Silvester, kde
získal čestnú cenu na Moravskom pštrosovi žltom. Kulich Marián vystavil Českých stavákov sedlatých čiernych s veľmi dobrým
bodovým hodnotením a na Moravských pštrosoch čiernych získal
čestnú cenu. Hydinu vystavili Nagy Peter - zdrobnenú wyandotku
žltú kolumbiu čiernu, kde získal čestnú cenu. Kubaloš Rastistav vystavil zdrobnenú wyandotku strieborno sfarbenú vlnitú, so ziskom
čestnej ceny a na hempširkach zlatohnedých získal tiež čestnú
cenu.
Po tejto výstave sa konala medzinárodná výstava v Litve, kde Bulko
Peter vystavil Slovenských hrvoliakov žltých s čestnou cenou a na
Slovenských hrvoliakoch čiernych získal víťaznú cenu. V októbri sa
konalo podujatie oblastnej výstavy v Chocholnej, kde nás reprezentovalo najviac členov. Vendelín Ondrášek vystavil hydinu Vlaška jarabičia s veľmi dobrým bodovým hodnotením. Tak isto dobré
bodové hodnotenie obdržal na zdrobnenej bielefeldke Vladislav
Zaťko. Peter Nagy na zdrobnenej wyandotke kolumbii čiernej získal čestnú cenu, Ľubomír Kubaloš vystavil hempširky zlatohnedé,
na ktorých získal čestnú cenu a František Kubaloš na zdrobnenej
wyandotke strieborno sfarbenej vlnitej získal víťaznú cenu. Nesklamali však ani holubiari. Kulich Marián na Moravskom pštrosovi
čiernom veľmi dobré bodové hodnotenie, na Českom stavakovi

sedlatom čiernom získal čestnú cenu. Bulko Peter na Slovenskom
hrvoliakovi žltom získal čestnú cenu a Kulich Silvester na Texanovi
rodofarbom získal čestnú cenu a na Moravskom pštrosovi žltom
víťaznú cenu.
Koncom októbra bola výstava v Trenčianskych Stankovciach
s medzinárodnou účasťou spopularizovaná s bojom o tituly Šampión Laugarício a Majster Laugarício. Na tejto vystavili: Vendelín
Ondrášek bielefeldku, kde získal čestnú cenu, Vladislav Zaťko králiky zajačie a hydinu zdrobnenú bielefeldku s dobrým bodovým
hodnotením, Nagy Peter zdrobnenú wyandotku kolumbiu čiernu
s dobrým bodovým hodnotením, Kulich Silvester holubov Texanov rodofarbých s čestnou cenou, Kulich Marián Českým stavakov
sedlatých s dobrým bodovým hodnotením a Moravských pštrosov
čiernych s čestnou cenou. Bulko Peter získal na Slovenských hrvoliakoch žltých čestnú cenu a na Slovenských hrvoliakoch čiernych
vybojoval titul Majster Laugarício.
Posledné podujatie sa malo konať v decembri a to Celoštátna výstava v Nitre, no z dôvodov zhoršujúcej sa pandemickej situácie
bola táto výstava zrušená.
Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou poďakoval všetkým aktívnym chovateľom za skvelú reprezentáciu, obecnému zastupiteľstvu a pani starostke za podporu a poprial nám všetkým v týchto ťažkých časoch veľa trpezlivosti a výdrže.
K nasledujúcim sviatkom chcem všetkým obyvateľom našej obce
zaželať pekné chvíle v kruhu najbližších, veľa lásky, pokoja, zdravia
a hlavne šťastia.
S chovateľským pozdravom LETU ZDAR.

Rastislav Kubaloš
tajomník ZO
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Ťažká sezóna

Dobrovoľný hasičský zbor

Z dôvodu nepriaznivého počasia, dlhej chladnej jari a opatreniami
proti pandémii sa tohtoročná letová sezóna začala o dva týždne
neskôr.

Náš hasičský zbor zažil ďalší ťažký rok. Jar i jeseň sa niesli v znamení pandémie. Jediným svetlom na konci tunela bolo teplé leto,
počas ktorého nás OZ Bierovčan požiadal o prednášku pre deti
na tému “Prevencia požiarov v lete”. Keďže magnetom na deti je
hasičská technika, požiadali sme DHZ Opatovce o pomoc, z čoho
vznikla pekná spolupráca. Dňa 17.-18. septembra 2021 sa naši členovia s pani starostkou zúčastnili na súčinnostnom cvičení zložiek
Integrovaného záchranného systému, ktoré sa konalo v katastri
obce Soblahov. Zúčastnili sme sa na okrskovej porade, ktorá sa
konala 11. novembra 2021 v požiarnej zbrojnici DHZ Soblahov.

Z týchto príčin sa urýchlili preteky a konalo sa menej nácvikov.
V mesiaci máj bolo chladno, čo spôsobilo straty hlavne ročných
holubov. V polovici pretekovej sezóny nastali extrémne teploty,
tie spôsobili veľké problémy pri návrate holubov z dlhších vzdialeností. Mimoriadne veľké straty boli z pretekov z Dánskeho mesta
Esbjerg kde pri vzdialenosti okolo 1800 km na holubník sa z 420
holubov vrátilo len 28 kusov. Ťažké boli aj preteky na vzdialenostiach okolo 700 až 800 km kde dosahovali niektorý chovatelia straty viac ako 50%.
Z dôvodu pandemických opatrení sa nekonala oblastná výstava.
Pravdepodobne sa nebude konať ani celoštátna výstava v Trenčíne na ktorej nás mali reprezentovať naše holuby.
Preteky starých holubov (poradie)
1. BULKO Ján • 2. HOLOŠ Ján • 3. MICHALEC Dušan
Preteky Mladých holubov (poradie)
1. HOLOŠ Ján • 2. HLADKÝ Rudolf • 3. MICHALEC Dušan

Tento rok je ťažký pre všetkých dobrovoľných hasičov a hlavne pre
celú dobrovoľnú požiarnu ochranu (DPO SR) ktoré ako občianske
združenie zažíva existenčné problémy, je podfinancované a bolo
nútené predať vlastný majetok. Momentálne prebieha petícia za
dofinancovanie DPO SR. Veríme, že sa dofinancovanie vydarí, pretože DPO SR je nástupnícka organizácia Zemskej hasičskej jednoty
na Slovensku, založenej 6. augusta 1922 v Trenčíne, ktorá v roku
2022 oslávi 100 rokov svojho pôsobenia na Slovensku.
Ing. Dominik Hološ - predseda DHZ Veľké Bierovce
dhz@velkebierovce.sk

Dúfam že budúcoročná sezóna bude ľahšia a úspešnejšia. Všetkým spoluobčanom prajem všetko najlepšie v novom roku 2022.
S pozdravom, Letu Zdar predseda organizácie.
J.Hološ - Predseda ZO

RECEPTY
Kapor v alobale na zemplínsky spôsob (5 porcií)
• 600g kapra • 300 g čerstvých húb • 60 g masla alebo rastlinného
tuku • 40 g cibule • soľ • rasca • 2 lyžice vody • grilovanie korenie
(mleté čierne korenie, mletá červená paprika, karí) • 2 lyžičky citrónovej šťavy • alobal.
Kapra očistíme, vypitveme, opláchneme a pokrájame na porcie.
Huby očistíme, dobre prepláchneme a pokrájame na plátky. Na
časti masla alebo rastlinného tuku speníme očistenú cibuľu pokrájanú nadrobno, pridáme pokrájané huby, osolíme, posypeme
rascou, pokropíme vodou a podusíme. Alobal pomastíme, položíme naň porciu kapra, osolíme, popražíme grilovaním korením
a navrch dáme podusené huby. Každú porciu v alobale dobre zabalíme, poukladáme na plech, vložíme do vyhriatej rúry a pečieme
asi 20 až 25 minút. Upečené porcie kapra pokvapkáme citrónovou
šťavou. Podávame s varenými zemiakmi alebo chlebom. Môžeme
doplniť aj zeleninovým šalátom.

Vianočné oblátky
• 7,5 dl mlieka • 100 g práškového cukru • 1 balíček vanilínového
cukru • 1 vajce • 30 g roztopeného masla • 350 g hladkej múky •
slanina alebo včelí vosk na potretie formy.
Asi v polovici mlieka rozmiešame práškový a vanilínový cukor, vajce, vlažné maslo, múku a vareškou dobre vypracujeme. Prilejeme
zvyšné mlieko, zamiešame a necháme hodinu postáť. Rozpálime
železá na pečenie oblátok alebo elektrickú formu, potrieme slaninou alebo včelím voskom, nalejeme asi lyžicu cesta, formu pomaly stlačíme a cesto, ktoré náhodou z formy vytieklo, obrežeme
nožom. Upečenú oblátku vyberieme z formy a uložíme na rovnú
dosku, aby sa neskrivila. Môžeme ju ešte horúcu stočiť na okrúhle
drievko a hneď zosunúť. Takým spôsobom vytvoríme trubičky.

Vianočné jablká v snehu

• 10 menších sladkých jabĺk • 100 g hrozienok • rum • 50 g kokosovej múčky • 3 bielky • 200 g práškového cukru.
Umyté jablká olúpeme a vyberieme z nich jadrovník. Umyté hrozienka namočíme do rumu, necháme postáť, aby ním presiakli,
rozmiešame ich s kokosovou múčkou a potom zmesou naplníme
jablká. Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, pridáme doň cukor a nad
parou šľaháme do zhustnutia. Sneh nesmie tiecť. Naplnené jablká
napichneme na vidličku, obalíme ich bielkovým snehom a poukladáme na vymastený plech. Vložíme do vyhriatej rúry a pomaly
pečieme, až kým jablká nezmäknú.
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Futbalový klub

Každý začiatok je ťažký

S blížiacim sa koncom roka 2021 prichádza čas na zhodnotenie
futbalového života v našom klube. Na začiatku sa chceme pochváliť dosiahnutými výsledkami. Dospelí dokázali v 6. lige Oblastného futbalového zväzu Trenčín obsadiť priebežne druhé miesto so
ziskom 35 bodov za jedenásť víťazstiev, dve remízy a dve prehry s vysoko aktívnym skóre 55 strelených gólov k 26 obdržaným.
Suverénne sme ovládli štatistiky v strelených góloch, keď Juraj
Barták a Tomáš Sivák dokázali prekonať súperových brankárov
spolu až 38-krát, Juraj 21 gólov a Tomáš 17 gólov. Za ich individuálnymi štatistikami je potrebné vidieť kolektívne a zodpovedné výkony celého mužstva, ktoré vo všetkých zápasoch ukázalo
svoj prístup a tímový charakter. Do hry zasiahlo až 21 hráčov, do
kádra sa podarilo zapracovať aj mladých hráčov, z nich až štyria
už v roku 2013 začínali futbalovo napredovať v našom klube v
kategórii mladších žiakov.
Samozrejme, že výkladnou skriňou každého klubu sú vždy výsledky a úspechy dospelých, ale nesmie sa zabúdať na prácu s mládežou a musí fungovať aj systém klubu, ktorý si zabezpečujú sami
hráči.
Futbalová budúcnosť je v našich pokračovateľoch, a preto sme
začali od mája trénovať mladých futbalových nadšencov v kategórii prípravka U11. Boli prihlásení do súťaže, kde zbierajú prvé
kontakty a skúsenosti. Ich nadšenie pre futbal bude pod vedením
trénera Juraja Bartáka pokračovať aj v zimných mesiacoch, keď
budú svoje pohybové aktivity rozvíjať aj v telocvični ZŠ J. Lipského
Trenčianske Stankovce.
Okrem najmenších sa na druhú časť sezóny budú, samozrejme,
pripravovať aj dospelí, ktorí si výbornými výsledkami uplietli sami
na seba bič. Každý bude od nich očakávať len úspech a víťazstvá.
Recept na futbalový úspech prezradil svojim hráčom Tomáš Rosický mnohonásobný český reprezentant: „Pre úspech musíte okrem
kvality a bojovnosti ukázať chcenie, stojí to síce veľa fyzických a
psychických síl, ale ten pocit stojí za to.“ Starší a skúsenejší hráči
budú v chcení a prístupe opäť príkladom pre tých mladších, ktorí
sa od nich môžu určite veľa naučiť. A naopak, mladší hráči budú
na ihrisku garanciou fyzičnosti, rýchlosti, sily a kondície.
Všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty a videá si môžete pozrieť na našej internetovej stránke https://www.
futbalbierovceopatovce.sk, o ktorú sa nepretržite stará Mgr. Timotej Bulko.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali na
ihrisku, ale aj tým, ktorí nám darovali 2% z daňového priznania,
obecnému úradu za podporu a financovanie a stavebnej firme
FERO za tréningové oblečenie. Veľká vďaka patrí rodičom našich
malých futbalistov, ktorí venovali svoj čas a pomoc podpore našich najmenších. Veríme, že aj v nasledujúcej sezóne nám budete
prejavovať svoju priazeň.
Želáme Vám pokojné prežitie Vianoc v kruhu svojich najbližších
a v roku 2022 všetko najlepšie.
Mgr. Roman Kadák

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto
udalosť môže priniesť problémy ako pre dieťa, tak i pre rodičov.
Je úplne samozrejmé, že oddelenie od mamy zo začiatku bolí. Tri
alebo štyri roky boli mama a dieťa jedným celkom. S nástupom do
materskej školy sa všetko zmení. Dieťa čaká nový život, vzdiali sa
viac od svojho domova. Samozrejme , že po prvýkrát je tu strach –
u matky i dieťaťa. Bude sa v novom prostredí cítiť dobre? Bude vychádzať dobre s ostatnými deťmi? Budú k nemu deti zhovievavé?
Utíšia ho pani učiteľky, ak spadne? A čo ak bude plakať za mamou,
ockom, za domovom...
Ak je od raného detstva dieťa milované a prijaté, sú uspokojované jeho emocionálne potreby, zažíva pocit bezpečia, pripútania k vzťahovej osobe, vie, že niekomu a niekam „patrí“ buduje si
základňu bezpečia. Táto citová stabilita a istota sa stáva kľúčom
k lepšej odolnosti voči zmenám, ktorým je vystavené na ceste
k socializácii.
Ak rodič s učiteľom spolupracuje, komunikuje, vždy nájdu nejaké
východisko, ktoré dieťaťu v adaptačnom procese pomôže, prospeje. Najdôležitejším faktorom pre všetkých by mala byť spokojnosť dieťaťa.
„Od svojich detí sa naučíš viac než ony od teba, ony s tvojou pomocou poznávajú svet, aký už nie je. Ty sa od nich učíš, aký je teraz
a aký bude.“ – Friedrich Ruckert
Jana Matlová
Riaditeľka MŠ

Tiesňové linky
Spločná tiesňová linka: 112

Polícia: 158 • Mestská polícia: 159
Hasiči: 150 • Zárchanka: 155
Horská služba: 18 300

Linka záchrany: 0850 111 313

Toxikologické informačné centrum: 02 5477 4166
Letecká záchranná služba 18 155
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