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Zvončeky už zvonia aj ihličie vonia,
svetlo sviečok mihoce, opäť k nám prišli Vianoce.

A za nimi, jeden krátky krok,
Budeme sláviť šťastný Nový rok!

Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.
V kruhu svojej rodiny a do ruky noviny!
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Poďakovanie

Tento rok odišiel do dôchodku náš kolega Paľko 
Zemko, ktorý na Obci pracoval od roku 1992 . Aj 
tieto noviny vám do schránok priniesol on, lebo 
„to je jeho práca a veď ako by to bolo“. Ďakujeme 
Paľko za odpracované roky a Vašu ochotu, s kto-
rou ste plnili všetky úlohy a to, že niektoré boli 
naozaj ťažké najlepšie viete Vy. Prajeme Vám, 
aby ste si dlhé roky užíval čas dôchodku v zdraví 
a v pohode. 

Naša poštová doručovateľka p. Magdaléna Bočáková rozniesla zásielky 
25.11.2022 poslednýkrát a po 15 rokoch odovzdala brašnu a bicykel so 
slzami v očiach.  

Alenka, ako sme ju všetci volali, v každom počasí obehla dedinu a komu 
mohla, tomu poslúžila. Jej zvučný hlas sa často rozliehal dedinou. Veľmi 
si priala, aby sme do novín napísali, „že má všetkých ľudí v našej dedine 

rada, že svoju prácu robila najlepšie ako vedela“. 
Alenka, my to dobre vieme. Za tvoju ochotu a 
pracovitosť ti ďakujme. Vieme, že niekedy to po-
časie a psy neboli ideálne, aj tie cesty a chodníky 
u nás nie sú ako by sme chceli, ale napriek tým-
to prekážkam si doručila všetky naše zásielky ku 
každému z nás. Bola si ochotná vrátiť sa k nieko-
mu aj dvakrát, len aby boli ľudia spokojní.  Večne 
usmiata a veselá si rozdávala nie len poštu, ale aj 
dobrú náladu.

Prajeme ti, milá Alenka, pevné zdravie a dlhý spokojný dôchodcovský 
život. Užívaj si zaslúžený odpočinok. Vieme, že  ty dlho nevydržíš oddy-
chovať. Možno už čoskoro ťa uvidíme v dedine „len tak na záskok“

Vaša starostka

LÁSka vŠeTko MenÍ

Vzácni priatelia!

Keby sme robili prieskum na tému, aké predstavy a myšlienky spájajú 
ľudia s Vianocami, vedeli by sme odhadnúť odpovede. Určite by to boli 
-  sviatky rodiny,  návšteva kostola,  vianočné piesne a koledy,  štedro-
večerné a vianočné zvyky, vysvietené domy a ulice, predvianočné prí-
pravy a nákupy, sviatky narodenia Syna Božieho Ježiša Krista, rozprávky 
v televízII. V odpovediach by sa zrejme našli aj zmienky o zvláštnom 
citovom rozpoložení, ktoré človek prežíva.  Vianočné svetlá, s ktorými 
sa stretáme na každom kroku, by sme mali chápať nie iba ako sviatočnú 
dekoráciu, ale ako symbol Kristovho vstupu do sveta, symbol, ktorý vy-
jadruje, že do tmy bolesti, hriechu, samoty vstupuje Božie svetlo. S Je-
žišovým príchodom prichádza na svet svetlo. Do všetkých rodín, v kto-
rých sa do vianočnej radosti mieša smútok, chce vstúpiť Ježiš so svojím 
svetlom pokoja. Vianočný príbeh je dobre známy. Mária s Jozefom sa 
idú dať zapísať do Betlehema- odkiaľ pochádzal Jozef, lebo bolo sčíta-
nie ľudu. Tam sa Syn Boží narodil v maštalil a bol uložený do kŕmitka pre 
zvieratá- jasieľ. A prví, kto o tom vie, sú pastieri, ku ktorým sa prihovára 
anjel. Idylické na prvé počutie. Zabúdame, že týmto príbehom sa k nám 
prihovára sám Pán Boh, že On vstupuje s nami do rozhovoru a ukazuje, 
že On dovolí, aby sa Jeho Syn narodil v podmienkach, ktoré by sme ne-
priali nikomu. Ukazuje, že nie je dôležité v akých podmienkach človek 
vstupuje do sveta, ale čím napĺňa obsah rokov. 

Preto i dnes prijmime Boží záujem o nás a pretavme ho do reality našich 
rodín cez lásku, ktorá mnohé mení.  Láska mení podobu sveta i nás. Bo-
žia láska je motivujúca. Vnášajme dobro do našich vzťahov, použime k 
tomu úsmev, slovo pochopenia  a uznania- nevysmievajme sa z pádov 
a chorôb druhých. Do sŕdc svojich detí vložme iba to najlepšie z naj-
lepšieho. Chráňme ich pred zlom, ktoré na nich dolieha. Prijmime Boží 
pokoj z betlehemských jasličiek, v ktorých je uložený Syn Boží. V pokoji 
prijmime všetko, čo je pre nás pripravené. Uprostred stresu, strachu, 
neúspechu, bolesti, samoty, choroby, beznádeje, ktorou si každý z nás 
prechádzame je tu čas  narodenia Syna Božieho do sveta. 

Prajem vám také sviatky, aby napriek nepokojom a búrkam chorôb 
a neistoty vo svete sa v nás rozhojnila vianočná radosť prameniaca z 
Božej lásky. Prajem Vám, aby Spasiteľ rozšíril svoju vládu aj nad Vašimi 
príbytkami a zavládol svojou láskou aj vo Vašich srdciach. Prajem Vám, 
aby Boží pokoj objal miesto, kde žijeme, aby ste sa mohli tešiť z daru 
Kristovej lásky a moci: z pokoja, ktorý všetko prevyšuje!  

Pokojné a láskou naplnené vianočné sviatky a v novom roku 2023 veľa 
dôvodov na radosť zo života Vám zo srdca s modlitbou na perách za 
Vás praje 

Vaša  Jarmila Petrulová - evanjelická farárka 
www.ecav-tnstankovce.sk

SLovo kŇaZa

Traja králi, alebo inak nazývaní mudrci predstavujú mnohých hľadajú-
cich súčasníkov. Ich hľadanie a nájdenie Mesiáša potvrdzuje, že každý 
človek má v sebe nielen túžbu po Bohu, ale aj základné poznanie, ako 
ku nemu prísť. Predstavujú istú cestu, duchovný vývoj, prístupný kaž-
dému. Pozorovať hviezdy, žasnúť nad nesmiernosťou neba a snažiť sa 
pochopiť vesmír, skúmať jeho rytmus a harmóniu, to je začiatok ľud-
ského poznania. Mudrci sa neuspokojili len s pozorovaním toho, ako sa 
hviezdy objavujú, trvajú a zanikajú. Pre nich veda znamená pýtať sa aj 
na význam vecí a udalostí. Lebo kým veda meria viditeľné veci, múdrosť 
v nich hľadá neviditeľnú pravdu a neuspokojí sa, kým sa neotvorí ich 
poslednému, najhlbšiemu zmyslu. Hviezdou, svetlom v noci, je pre člo-
veka rozum, ktorý sa nikdy neuspokojí s tým, čo vie a je stále otvorený 
tomu, čo nevie. 

Traja mudrci sa pýtali. Klásť si otázky je základný postoj, ktorý vedie k 
hľadaniu a privádza k nájdeniu. Múdrosť, odraz nestvoreného svetla, 
viedla mudrcov do Jeruzalema. Rozum sa pri hľadaní spásy otvára zja-
veniu tam, kde bolo ľuďom odovzdané. Keď rozum a zjavenie zastali 
namiesto kráľovského paláca pred maštaľkou a chudobným dieťa-
ťom, mudrci urobili posledný a najmúdrejší krok: kľakli a klaňali sa mu. 
Schopnosť obdivu a úctivé klaňanie sa Bohu prebúdza túžbu ponárať 
sa čoraz viac do hĺbky jeho tajomstva. Vyvoláva smäd, ktorý podnecu-
je vykročiť na cestu hľadania. Adorácia je cieľom všetkého poznania i 

konania. Pri jasliach sa končí vonkajšie putovanie. S adoráciou začína 
cesta do vnútra.

„V jednoduchom dieťati objavili Boha dva druhy ľudí – pastieri, ktorí 
nevedeli nič, a mudrci, ktorí vedeli, že nevedia všetko“, hovorí známy 
kazateľ Fulton Sheen. Kto považuje seba za jedinú mieru veľkosti, nikdy 
nespozná niečo, čo je väčšie než on. Boh sa môže priblížiť k človeku len 
keď sa stane malý. Hoci tým riskuje, že si ho človek ani nevšimne.

Ktorýsi z rabínskych príbehov hovorí o dvoch chlapcoch, ktorí sa hrali 
na skrývačku. Jeden z nich sa po chvíli vrátil s plačom domov. Keď sa 
ho starý otec, rabín, spýtal prečo plače odpovedal, že si našiel tak dob-
rú skrýšu, až ho po chvíli kamarát prestal hľadať a odišiel. Po chvíli sa 
rozplakal rabín a dodal: „To isté sa stalo aj Bohu.“ Vianoce fascinujú vari 
každého človeka. Nejde len o pekné spomienky z detstva. Je to závan 
tajomstva, hlbokého práve v tom, že je neobyčajne ľudsky obyčajné. 
Stačí vedieť, že neviem všetko a skloniť hlavu. To je jediný adekvátny 
postoj na vnímanie tajomstva Vianoc. 

Prajem vám milostiplné prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych a všet-
ko dobré v Novom roku!

katolícky farár – Mgr. Viliam Chrastina
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oBČianSka RUBRika

Štatistika obyvateľov ku dňu 30.11.2022

Toto je asi najčítanejšia časť novín a už niekoľko rokov po sebe vyvoláva 
diskusie: Kto sa to odsťahoval? Poznáte tú, čo sa vydala? Koho si zobra-
la? Prečo to nenapíšu poriadne, v tomto sa nedá vyznať! 

Súhlasíme. Zákon o ochrane osobných údajov má toľko rôznych meto-
dík a výkladov, že naozaj, každý rok túto rubriku píšeme inak a dúfame, 
že bez ďalších následkov.

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v našej obci je 709. Počet obyva-
teľov  s prechodným pobytom je 11. Počas roka sa na pobyt prihlásili 10 
ľudia - Ing. Peter Janík, Daniel Horňák, Michal Jurčo, Jana Bujná, Daniel 
Kulich, MUDr. Miroslav Bíreš, Patrik Briestenský, Eva Briestenská, Zara 
Briestenská, Anna Horňáková. Vitajte v našej dedine! Nech sa Vám u nás 
v obci dobre býva. 

Máme aj takých, ktorí sa odhlásili. Spolu ich je 13 - Mgr. Katarína Barto-
ňová, Klára Karpišová, Juraj Karpiš, Kinga Karpišová, Zuzana Frňková, 
Júlia Frňková, Stanislav Frňka, Ing. Dominik Hološ, Zdenko Sameš, Ing. 
Miloslav Kulich PhD., Bibiana Filková, Emília Groschmidtová a Marko 
Haško. 

Potom tu máme ešte ľudí, ktorí tu roky žijú a nie sú v našej obci prihláse-
ní na trvalý ani prechodný pobyt. Na pobyt máme naopak prihlásených 
aj ľudí, ktorí desaťročia v našej obci neboli. Čísla sú len čísla. Ľudia sú 
ľudia. 

Žien máme v obci 348 a mužov 361. Detí do 15 rokov máme 133, z toho 
72 dievčat a 61 chlapcov. Seniorov (65+) máme 64 a senioriek 74. 

Najstaršia občianka Magdaléna Dohňanská je narodená v roku 1927. 
Najstarší občan Ján Zemánek je narodený v roku 1935. Gratulujeme a 
prajeme veľa zdravia!

Tento rok sa v našej obci narodilo 5 detičiek, 2 dievčatká a 3 chlapci - 
Marek Kohútek, Amélia Meľniková, Oliver Ličko, Dominik Cingálek a Lea 
Jurčová. Len to najlepšie im prajeme do života!

Bolo uzatvorených 8 sobášov. Mladomanželom blahoželáme a želáme 
veľa šťastných rokov. Nech im láska vydrží tak ako nám ostatným, lebo 
tento rok sa nikto nerozviedol.

Zoznam mladomanželov radšej uvedieme do stĺpca, nech nedôjde k 
omylu, kto si koho vzal:

Ing. Filip Lakota a Veronika Bušová 

PharmDr. Július Kiss- Tóth – Tatiana Janišová

Maximilián Bača – MUDr. Petra Lukáčová

Miroslav Vlk – Mgr. Sabina Blašková

Michal Jakuš – Nikola Jančová

Bibiana Kumová – Lukáš Filko

Šimon Mikláš – Stanislava Chupáčová

Ivona Letková – Michal Ševčík

Žiaľ, tento rok sme zaznamenali aj 10 úmrtí. Päť mužov a 5 žien - Ľu-
boslav Jančo, Ján Králik, František Čechvala, Ľudmila Stehlíková, Mária 
Kubalošová, Jaroslav Bahno, František Bulko, Jozefína Kulichová, Anna 
Chorvátová a Mária Ondrášková. Česť ich pamiatke. Nech odpočívajú 
v pokoji.

A. Zhanačová, referentka a S. Masárová, starostka.

STaRoSTka inFoRMUJe

V tomto roku sa v našej obci udialo veľa vecí. Možno pre to, že prvé 
dva roky uplynulého funkčného obdobia sme sa nemohli plnohodnot-
ne, či skôr vôbec venovať bežnej práci, lebo sme sa venovali plneniu 
úloh, ktoré na nás prenášal štát. Všetci si to obdobie pamätáme a nie 
je nutné ho pripomínať. Potom bolo nesmierne ťažké postíhať pláno-
vané investície a aktivity, tie dva roky nám veľmi chýbali. Úloh od štátu 
neubudlo, naopak, stále dostávame nové a nové. Úloh pribúda, financií 
naopak ubúda. Dokedy bude tento stav udržateľný si netrúfam odhad-
núť. Mestá a obce sa dohodli, že vstúpia do štrajku a tieto úlohy štátu 
plniť nebudú, kým nedostanú na ich plnenie aj primerané finančné 
prostriedky. Takéto rozhodnutie sa ľahko urobí od stola, v Bratislave, ale 
už oveľa ťažšie sa realizuje v praxi, osobitne na menších obciach.  Vždy 
som bola presvedčená o tom, že úrad ako inštitúcia so svojimi zamest-
nancami je tu na to, aby ľuďom poslúžil a nič sa na tom nezmenilo. Ak 
by to bolo inak, potom by ste už u nás nevybavili napríklad overovanie 
listín a podpisov, nevybavili by ste si kolaudácie, stavebné povolenia a 
iné povolenia súvisiace s činnosťou stavebného úradu, určite by ste ne-
vybavili ani zmenu trvalého alebo prechodného pobytu, nemali by ste 
rybárske lístky a rôzne potvrdenia a povolenia. Takto ale veci neriešime 
a vybavíte na našom úrade stále všetko.

V skrátenom čase a v nie úplne vyhovujúcich podmienkach sme spo-
ločnými silami zrealizovali napríklad tieto projekty:

Výsadba stromov pri potoku, za kostolom aj na cintoríne a na pán-• 
skom moste – tu sa prelínajú dva projekty. O jednom „Projekt náhrad-
nej výsadby“ sme Vás už informovali viackrát. Druhým projektom 
je projekt „Zelené obce“, realizovaný z financií Agentúry Životného 
Prostredia, podaný v roku 2019. Prečo sa staráme len o zeleň? Nie 
len o zeleň, ďalej sa dočítate, o čo všetko. Aké projekty nám vychá-
dzajú, také realizujeme. V súvislosti s výsadbou stromov a kultiváciou 
miest čiernych skládok predsa len niečo pre životné prostredie a pre 
kvalitu bývania v našej obci urobíme. Popri tom alebo práve preto, 
obec mohla obstarať auto a náradie na údržbu zelenie. Nie len hrab-
le, motyku a rýľ, ale aj niekoľko kusov aku-náradia, ktoré tu roky ro-
kúce chýbalo. Realizovali sme inštaláciu živých sôch pri kostole. Tieto 

podľa miestnej legendy znázorňujú udatného Juraja, ktorý porazil 
draka a jeho hlavu odovzdal Bierovskej deve. Pozrite sa na erb obce. 
Ďakujem Palino Ježík, že si ma vypočul a pomohol zhmotniť myšlien-
ku. Vytvoril si krásne dielo. Ďakujem všetkým, ktorí sa starajú o zeleň 
v našej obci vrátane dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri čistení 
obce a jej okolia od odpadu. Tento rok sme mohli spoločne zbierať 
odpad počas Dňa zeme. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Ďakujem 
p. M. N., ktorá pravidelne organizuje zbieranie odpadu s deťmi a mlá-
dežou. Ďakujem členom DHZ – hasičom a ich rodinným príslušníkom 
za pomoc pri týchto brigádach. 

V tomto roku z podnetu Okresného úradu začalo v našej obci prí-• 
pravné konanie pre Pozemkové úpravy. Ďakujem p. Jašovi, p. Kuli-
chovi a p. Oravcovi za cenné informácie k tejto téme. Kedy a či budú 
realizované pozemkové úpravy vás budeme informovať, keď sa to 
dozvieme.

Asi ste si všimli pohyb v areáli bývalej ZŠ. S ohľadom na to, že sme • 
v niekoľkých vyhlásených výzvach nemohli podať žiadosti na finan-
covanie rekonštrukcie, poslanci OCZ rozhodli o tom, že oprava bude 
realizovaná z obecných financií – z výnosov z predaja pozemkov. V 
prvej etape sa predali pozemky na Ohradách. Verejnú obchodnú sú-
ťaž vyhrala spoločnosť DIPLOMATIC Invest s.r.o.. V súčasnosti upra-
vujeme projektovú dokumentáciu, vykonali sa špeciálne posúdenia 
vrátane statického posúdenia a na jar, ak vysúťažíme dodávateľa by 
sa malo začať so stavebnými úpravami. V tejto budove bude moder-
ná materská škola.

Vzadu, v tom istom areáli pripravujem výstavbu Domova seniorov. • 
Zatiaľ máme projektovú dokumentáciu pre územné konanie a ďalšie 
práce na projekte boli poslancami OCZ zastavené. Dôvod bol jedno-
duchý – ceny stavebných materiálov tak vyleteli, že nebolo možné 
odhadnúť, aké budú náklady na výstavbu tohto domova pre senio-
rov. V projekte plánujeme pokračovať a podať žiadosť o financovanie 
zo ŠFRB.

Ďalším veľkým projektom, ktorému sme venovali veľa času a náma-• 
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hy je cyklotrasa. Ide o projekt, v ktorom sa spojí Trenčín 
cez Trenčiansku Turnú a našu dedinu smerom na Váž-
sku cyklomagystrálu na jednom brehu a s obcou Tren-
čianske Stankovce po parkovisko Krivosud – Bodovka 
na strane druhej, vrátane opravy spadnutého mosta. 
Projekt bude financovaný z EU fondov a dofinancovaný 
obcou. Jedinou prekážkou je súhlasné stanovisko Slo-
venskej správy ciest, ktorá má veľký problém s úsekom 
pod cestou 1/9. Nevadí, nevzdávame sa. Riešenie je už 
na stole. S podporou kolegov starostov z okolitých obci 
a krajských policajtov sa nám nakoniec podarí získať aj 
toto povolenie. Mnohých, ktorí chodia bicyklami po 1/9 
v úseku nášho katastra – cez most oproti Dalitransu isto 
bude zaujímať, že pôvodný návrh zlikvidovať ten uzuč-
ký chodník za zvodidlami sme ustáli a po niekoľkých ro-
kovaniach sa nám podarilo nájsť riešenie pre bezpečný 
prechod týmto úsekom. Chodník na moste bude a aj 
širší ako je teraz.

Vymenili sme osvetlenie za kultúrnym domom za mo-• 
derné, bezpečné a šetrné svietidlá. Ďakujem p. Hološ, že 
ste ma neodmietli s mojim „nápadom“, ako to urobiť za 
čo najnižšie výdavky. Ďakujem Marek Bulko, že sa nám 
staráš nie len o vianočnú výzdobu, ale aj údržbu miestneho rozhla-
su.

Pripravili sme miesto pre novú ulicu – v časti Hrušky. Na realizácii • 
tohto projektu – pozemky pre stavbu rodinných domov pokračuje-
me.

V škôlke sme dokončili trávnik, upravili zadný dvor a zakúpili sme dva • 
sporáky. Čiastočne z dotácie, čiastočne z rozpočtu obce.

Upravili sme dvor a chodník pri obecnom úrade a ešte kúsok ďalej. • 

Naši futbalisti a ich podporovatelia zrealizovali rekonštrukciu WC a • 
spŕch.

V kuchynke v kultúrnom dome sme dali spraviť pult a zakúpili sme • 
umývačku riadu.

Dobrovoľným hasičom sme z dotácie z rozpočtu SR vytvorili šatňu, • 
zakúpili ďalšie časti ochranného oblečenia a tiež prilby, baterky na 
prilby a ochrannú obuv. 

Robíme veľa maličkostí, ktoré menia životy iným ľuďom – celý tento • 
rok sme zbierali vrchnáčiky do nerezového srdca a odovzdali sme ich 
mamičke malej Kristínky. Spravili sme zbierku potravín, hygienických 
prostriedkov a zdravotníckeho materiálu pre obete vojny na Ukrajine. 
Vyzbierali sme krabičky pre 20 klientov a klientok Domova seniorov 
v Trenčianskej Turnej v projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do týchto zbierok. Ďaku-
jem, že vám nie sú ľahostajní iní ľudia. 

Tento rok sme opravili - vymenili tabuľu pri vstupe do dediny pri Pha-• 
se, ktorá už bola veľmi zničená poveternostnými vplyvmi. Tiež nám 
Marek Bulko opravil – zakopal/ zakope tabuľu zo strany Opatoviec. 

Juro Gabriš, Juro Bahno a Juro Ježík nám opravili húpačky za kultúr-• 
nym domom. Ďakujem.

Opravili sme zastávku pri obecnom úrade. Ďakujem Filip Lakota, • 
Marek Bulko, Juro Ježík aj Juro Gabriš za hodiny strávené brigáda-
mi. Ďakujem Vojto Ondrášek, že sme mali rýchle dodanie strechy a 
ostatných prác.

Ďakujem p. Cingálkovi za opravu kríža na cintoríne. • 

Ďakujem seniorom, ktorí sa každý rok postarajú o vyčistenie domu • 
smútku a jeho okolia.

Ďakujem Amália Lakotová za nápad s výveskou pri potravinách. • 

Zorganizovali sme podujatia alebo sme sa podieľali na ich organizácii. 
Ďakujem všetkým zainteresovaným za ochotu usporiadať podujatia pre 
našich občanov. Je za tým veľmi veľa námahy, času aj energie. Podujatie 
Deň zeme bolo organizované obcou. Stavanie mája bolo organizované 
obcou v spolupráci s hasičmi. MDD bolo organizované obcou s členmi 
chovateľských organizácií a hasičov. Jánske ohne boli organizované fut-
balovým klubom v spolupráci s obcou. Otvorenie leta bolo organizova-
né obcou v spolupráci s materskou školou a za pomoci hasičov.

Divadelné predstavenie bolo organizované OZ Klub seniorov v spo-
lupráci s obcou.  Vítanie detí a posedenie Jubilujúcich seniorov bolo 
organizované obcou v spolupráci s materskou školou. Hodová zábava 
bola organizovaná hasičmi v spolupráci s obcou. Mikuláš bol organizo-
vaný obcou a dobrovoľníkmi p. Vanko, p. Ježík a p. Daranská. 12 ročník 
Holubárskeho maratónu derby klub Slovensko organizovaný členmi 
ZOCHPH v spolupráci s obcou. Program 3. adventná nedeľa organizo-
vaný materskou školou v spolupráci s OZ Klub seniorov a obcou.  

Ďakujem spoločnostiam Dalioil, Bioplyn, Erson, Šebáň za poskytnutie 
pomoci pri realizácii našich projektov. 

Ďakujem všetkým darcom, ktorí nám prispeli cenami do tomboly na 
podujatiach organizovaných v našej obci. 

Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa akokoľvek podieľali na opravách, 
brigádach, úpravách a údržbe majetku nás všetkých. 

Ďakujem organizáciám a združeniam za organizovanie podujatí pre 
našich občanov.

Ďakujem občanom za reprezentáciu našej obce v rôznych súťažiach.

Ďakujem zamestnankyniam a zamestnancom obce za ich nasadenie pri 
plnení všetkých úloh, ďakujem poslancom OCZ za ich prácu. Ďakujem 
externistom, s ktorými už roky spolupracujem  a naša spolupráca je v 
prospech našich občanov a obce.

Isto vás bude zaujímať, čo pre vás tento rok, nasledujúce 4 roky pri-
pravujeme. Po vyše dvoch rokoch, kedy sa v našej obci NEREALIZOVAL 
projekt optickej siete spoločnosťou Telekom sme sa dohodli s novým 
dodávateľom – ZSD. Radi by sme mali tento projekt čo najskôr zreali-
zovaný. Toto – čakanie na optiku bol aj dôvod, prečo obec do svojich 
investícií nezaradila opravu chodníkov. Okrem jedného úseku od úradu 
až po p. Martiníka – toto bola podmienka kolaudácie VO a rekonštruk-
cie OCU.

Iné, už začaté investície som spomenula vyššie – oprava ZŠ, Domov se-
niorov, cyklotrasy, IBV OHRADY, IBV HRUŠKY I, II.

Ďalšiu vec, s ktorou sa budeme musieť popasovať, je oprava výtlkov a 
častí miestnych komunikácií. 

V materskej škole, do ktorej každý rok investujeme značné finančné 
prostriedky a je to na nej naozaj vidno, budeme musieť vymeniť kotol 
na kúrenie a ohrev teplej vody.

Stále hľadáme možnosť, aby sa vytvoril lepší a väčší priestor pre ob-
chod, ktorý tu tak veľmi potrebujeme. 

Pripravujeme projekt dopravného riešenia v obci a žiadosť o finančné 
prostriedky na čiastočnú úhradu realizácie projektu.

Pripravujeme realizáciu oplotenia malej kompostárne, jej prevádzka je 
už riadne schválená príslušnými úradmi.

Pre údržbu jednotlivých objektov – budovy, cesty a chodníky pripravuj-
me projekty a vytvárame rezervy z hospodárenia obce.
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7 SkveLých PodUJaTÍ od oZ BieRovČan

Pani JeSeŇ ZavÍTaLa do MaTeRSkeJ ŠkoLy

Jeseň pani bohatá, farbí lístie do zlata ...

... a nie len lístie. Bola by škoda nevyužiť bohatstvo jesennej úrody a 
príjemného počasia.  

A tak - ako po iné roky - sa v  októbri naša materská škola zmenila na 
kráľovstvo ovocia a zeleniny. Raz je to Tekvičkovo, inokedy Zemiakové 
kráľovstvo, Ovocníčkovia či Šarkaniáda.

Zbierali sme  šípky, listy a vytvárali  jesenné postavičky. Počas jablkové-
ho týždňa oberali jabĺčka, modelovali, maľovali, počítali, vystrihovali a 
dokonca si upiekli aj jablkový koláč na ktorom si spoločne pochutnali. V 
závere týždňa si v triede pripravili milú výstavku „Najkrajšie jabĺčko“. Vy-
užili sme pekný slnečný deň na súťaž v púšťaní šarkanov „Šarkaniáda“.

Počas zemiakového týždňa deti prostredníctvom edukačných činností 
plnili rôzne úlohy. Pomocou lúp sme sa zahrali na bádateľov a pozo-
rovali pod lupou detaily, počítali, vyrábali zemiakové pečiatky a straši-
dielka. Posledný deň sme si zemiačiky ošúpali. Ošúpané zemiačiky sme 
si ochutili podľa receptu, tety kuchárky nám ich upiekli a všetky sme 
zjedli. To vám bola mňamka!

Všetky deti boli odmenené medailami, ktoré im pripravili pani učiteľky.

Už sa tešíme na ďalší „Zemiakový a Jabĺčkový týždeň 2023“.

riaditeľka MŠ Jana Matlová

Čestne ale môžem povedať, že za posledné roky boli postupne rekon-
štruované všetky objekty v majetku obce – budova obecného úradu, 
budova materskej školy, šatne OTJ, verejné priestranstvá, verejné osvet-
lenie od úradu po školu a na spevnenej ploche, nová cesta, opravili sme 
zástavku MHD, vymenili sme vývesky a doplnili sme nové. Obstarali 
sme nádoby na odpad do parku a čakáme na skrutky k nim.

Uvidíme, čo si naša vláda a zákonodarcovia pre nás pripravili na na-
sledujúci rok, roky. Zatiaľ je to len kopa úloh, krátenie financií a veľa 
nemilých prekvapení vrátane NEschváleného zákona roka – zákona o 
štátnom rozpočte.

Mám veľa plánov. Mám veľa nápadov. Niektoré sú už pred dokončením, 
niektoré ešte potrebujú nejaký čas na dokončenie a niektoré sú len vo 
svojich začiatkoch a bude potrebná ešte veľká námaha na ich realizá-
ciu. Mám tiež kolegyne a kolegov, ktorí denno-denne vykonávajú veľa 
práce, ktorú ani za dverami úradu alebo škôlky nevidno. Mám veľa dob-
rých, kvalitných a odborných spolupracovníkov. Mám podporu svojich 
najbližších, priateľov a známych. A mám vás, moji Bierovčania, Bierov-
čanky, ktorí máte nápady, návrhy a chuť na spoluprácu. Mám vás, ktorí 
sa nenecháte ničím a nikým odradiť. Ďakujem vám všetkým.  

Vaša starostka 

Rok 2022 bol v poradí druhým rokom fungovania Občianskeho zdru-
ženia BIEROVČAN, no oproti tomu prvému sme sa posunuli o míľový 
krok vpred; a to najmä čo sa týka počtu a veľkosti podujatí. Sezónu sme 
otvorili veľkolepo: Bierovským prázdnináčikom, kedy deti mali mož-
nosť sa zabaviť na kúzelníckej šou, zasúťažiť si, či nechať si vytvoriť malé 
umelecké dielo na tvár. Záver – penová párty – bola už len čerešničkou 
na torte. Podujatie sa konalo s finančnou podporou obce.

Počas leta sme sa naďalej venovali programu pre detičky – v spolupráci 
s Monikou M. sme usporiadali Pohybové hry, pri ktorých sme behali, 
tancovali i cvičili mozgové závity. Celkovo sa deti s ich rodičmi stretli 
na ploche za kultúrnym domom 3x. Ďakujeme Nikol’s Pub – Nike J. za 
zapožičanie veľkého reproduktora a sprístupnenie toaliet.

Tretím podujatím, deň pred nástupom do školy, bolo 112: Bezpečne 
do školy a škôlky, pri ktorom sa deti hravou formou a súťažami oboz-
námili s prácou požiarnikov, lekárov a policajtov. Účastníci si mohli po-
zrieť a vyskúšať hasičskú vystroj, či obzrieť si vybavenie vozidla RZP.

Vidiecke hry – 1. ročník so ZSE bolo podujatie, na ktoré sme mimo-
riadne hrdí. Tu sa naplno prejavila spolupráca členov OZ BIEROVČAN, 
dobrovoľníkov i miestnych poľnohospodárov, ktorých zohnala Veron 
C. Podujatie otvorilo vystúpenie DFS Lampášik z Trenčianskych Stan-
koviec pod vedením Mgr. Kadákovej. Návštevníkov bavili vystúpenia 
kovbojov, rodeo býk, silomerové kladivo, či súťaže pre malých i veľkých. 
Výhercovia si odniesli medaily a vecné odmeny. Občerstvenie zabezpe-
čoval lokálny Nikol’s Pub. Celé podujatie aj so vstupmi na atrakcie bolo 
zdarma a to najmä vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Úspešný pro-
jekt vypracovala a organizačne zabezpečila predsedníčka OZ BIEROV-
ČAN – Mgr. Linhartová.

Šarkaniáda bolo posledným podujatím pre deti (a tak trochu I dospe-
lých) v tejto sezóne. Počasie vyšlo na jednotku a nad futbalovým ihris-
kom vo Veľkých Bierovciach lietali pestrofarebné draky rôznych veľkostí 
a tvarov. Na záver podujatia si šarkany zmerali chvosty a majiteľka toho 
s najdlhším si odniesla vecnú odmenu a každý/á majiteľ/ka lietajúceho 
draka sladkú drobnosť.

Ostatné dve podujatia boli zamerané skôr na dospelú populáciu Veľ-
kých Bieroviec a seniorov. Jedným z kultúrnych podujatí, ktoré mali ten-
to rok možnosť navštíviť bol zborový spev zmiešaného speváckeho 
zboru CORO LAUDAMUS, ktorý pod vedením dirigenta štátnej opery v 
Banskej Bystrici  Mgr. art. J. Prochádzku predviedol krásnu choreografiu 
sakrálnych, dobových i ľudových skladieb. Posledným podujatím bola 
beseda s PhDr. Nemečkom na témy, ktoré aktuálne ťažia seniorov. Prí-
tomní mali možnosť sa dozvedieť, ako sa vyrovnať s infláciou, aké sú 
trendy v zdravotných a sociálnych službách pre seniorov i aké sú výzvy 
a nástrahy modernej IT doby.

Veríme, že spomínané kultúrne i zábavné podujatia obohatili Váš 
program a tešíte sa na tie budúcoročné spolu s nami. Fotogalériu zo 
spomínaných podujatí nájdete na www.bierovcan.sk. Ďakujeme za 
priazeň. 

Záverom Vám všetci členovia Občianskeho združenia BIEROVČAN žela-
jú pokojné a požehnané vianočné sviatky a v novom roku 2023 zdravie, 
lásku, veľa šťastných rozhodnutí a vzácnych okamihov.

Mgr. Michaela Linhartová 
predsedníčka Občianskeho združenia BIEROVČAN
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ČinnoSť oZ kLUBU SenioRov vo veľkých BieRovciach v RokU 2022

Naša činnosť v tomto roku  bola bohatšia ako po minulé 
roky, a to hlavne pre to, že nás nelimitovali takmer žiadne 
opatrenia ani obmedzenia. Po dlhom čase sme sa z plných 
pľúc mohli nadýchnuť čerstvého vzduchu bez rúšok a res-
pirátorov, mohli sme sa stretať bez strachu z nákazy a tak 
sme aj robili.

Výkonný výbor sa od začiatku roka stretol viackrát, aby pri-
pravil program podujatí obsahovo rozmanitý a organizač-
ne dobre zabezpečený. Členky výboru sa vždy usilujú vy-
myslieť program tak, aby vyhoveli všetkým požiadavkám 
našich členov a členiek. Niektorí sa chcú ísť kúpať, iní túžia 
po kultúrnych podujatiach a ostatní zase po pamiatkach a 
poznávacích výletoch.

Veríme, že tento rok sme vyhoveli všetkým našim členom.

Prvé stretnutie všetkých členov nášho občianskeho zdru-
ženia bolo v 06.06.2022 v kultúrnom dome a začali sme 
výročnou schôdzou, ktorej sa zúčastnilo 49 členov z celko-
vého počtu 57 členov. Tam sme si okrem iného odhlasovali 
aj plán činností pre tento rok.

Výstavu domácich zvieratiek v Materskej škole a na MDD v 
parku zabezpečili naši mužskí členovia, ktorí sú organizo-
vaní v základných organizáciách chovateľov, ktoré pôsobia 
v našej obci celé desaťročia. Záujem detí a mládeže o zvie-
ratká bol veľký, aj napriek tomu, že žijeme na dedine. 

Začiatkom augusta sme už tradične zorganizovali brigádu na cintoríne 
a vyčistili sme dom smútku aj jeho okolie. Výsledkom veľkej účasti a 
šikovnosti našich členiek a členov bol dočista vyumývaný celý vnútorný 
priestor a zvládli sme aj vyčistenie vonkajšieho priestoru. Keď sme sa pri 
odchode z nášho cintorína poohliadli za seba, boli sme s našou prácou 
spokojní. Sme radi, že ešte zastaneme kus práce a sme prospešní ľuďom 
v našej dedine.

Náš prvý výlet nás doviedol do obce Podolie, kde sme si prezreli Park 
miniatúr. Toto bol naozaj dobrý nápad. Videli sme niekoľko dominánt 
nášho Slovenska, z ktorých mnohé stoja v teréne, ktorý je pre nás už 
ťažšie dostupný. Táto prehliadka, po rovinke, po chodníčku, bola pre 
nás príjemná a pohodlná. Zároveň sme sa inšpirovali, ktorú z pamiatok 
si budúci rok predsa len môžeme ísť pozrieť.

Ďalej sme sa presunuli do obce Čachtice a odtiaľ vláčikom na Čachtický 
hrad. Bolo to veľmi príjemné, odviezť sa a z pohodlia vláčika sa kochať 
okolitou krajinou. Nie že by sme takúto vychádzkovú túru na hrad ne-
zvládli. Len sme si rozumne rozložili sily. O to krajšia bola pre nás samot-
ná prehliadka tejto významnej slovenskej pamiatky.

V septembri sme sa boli okúpať v Malých Beliciach. Toto termálne kú-
palisko je naším obľúbeným miestom pre oddych. Voda nie je ani príliš 

teplá, ani studená, so službami sme spokojní a ceny boli pre nás ešte 
stále prijateľné. Preto sme si radi dopriali relax na tomto mieste aj v no-
vembri a pokiaľ to bude ďalší rok možné, radi si ho doprajeme opäť.

Tento rok sme neboli za kultúrou my, ale kultúra prišla za nami. Začiat-
kom októbra sme v našej dedine v spolupráci s obcou privítali Mestské 
divadlo Trenčín s predstavením Lakomec. Možno preto, že sme dlhý čas 
na kultúrne podujatie nemohli ísť, možno preto, že kultúru sme mali 

tak blízko, sála kultúrneho domu bola úplne 
plná. Všetci návštevníci si toto podujatie po-
chvaľovali, schuti sa zasmiali a pobavili. Bol 
to dobre spoločne strávený čas. 

V závere roka sme pre školské podujatie 
pripravili vianočný punč a vianočný čaj (pre 
tých, čo ešte nemôžu alkohol). Recept je 
stále ten istý, ale podľa ohlasov vieme, že 
je dobrý. Základnou ingredienciou je dobrá 
nálada, vzájomný rešpekt a porozumenie. 
Toto je vlastne recept na naše fungovanie 
v Občianskom združení Klub seniorov Veľ-
ké Bierovce. Porozmýšľajte, či by ste aj vy 
nechceli byť našimi členmi. Radi vás medzi 
sebou privítame. Ohláste sa u mňa, alebo u 
ktorejkoľvek členky nášho výboru. Ďakuje-
me všetkým, ktorí nám prispeli na činnosť 
formou 2% za daní. My opäť podstúpime 
vybavenie všetkých formalít, aby ste nám 
mohli prispieť opäť. Keď nastane ten čas, 
tlačivo bude zverejnené na obecnom webe, 
na výveske (aj na tej novej pri obchode) a na 

obecnom FB. Vaše 2% nám veľmi pomáhajú pri našej činnosti. 

A na záver kratučká bilancia a prianie. Tento rok sme sa držali naozaj 
dobre a opustil nás len jeden člen a náš kamarát Jarko Bahno. Činnosť 
nášho občianskeho združenia po jeho útlme neskončila, naopak, mali 
sme rok plný spoločných aktivít. 

Všetkým naším členom aj členkám a aj všetkým Bierovčanom a Bierov-
čankám prajem požehnané pokojné sviatky a v novom roku veľa zdra-
via a rodinnej pohody. Seniorom a seniorkám prajeme vyššie dôchodky 
a nižšie doplatky na lieky. 

Amália Lakotová 
predsedníčka OZ Klub seniorov 

Veľké Bierovce
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hodnoTenie chovaTeľSkeJ ČinnoSTi Za Rok 2022

Vážení spoluobčania a priatelia chovatelia. Dovoľte mi, aby som týmto 
príspevkom vyhodnotil činnosť našej miestnej organizácie ZO SZCH. 
Od začiatku roka sme pripravovali chovné kmene na rozmnožovanie 
a odchov zvierat. V jarných mesiacoch sme sa venovali triedeniu chov-
ného materiálu. V júni sme usporiadali v kooperácii s obecným úradom 
dve ukážky zvierat pri príležitosti MDD. Jedna sa uskutočnila v záhra-
de MŠ, kde sme tým najmenším spoluobčanom priblížili živú prírodu 
priamo v areáli. Väčšia ukážka bola uskutočnená v parku, kde bola náv-
števnosť veľmi vysoká vzhľadom k tomu, že sa pristavovali aj seniori, 
ktorí sa kedysi chovateľskej činnosti venovali. Obidve akcie hodnotím 
ako veľmi úspešné.

Následne sme kosili trávu v nám zverenom úseku bývalej základnej 
školy brigádnickou formou. Kosbu sme uskutočnili dvakrát. Najdôleži-
tejšia však bola príprava našich odchovov na reprezentáciu rôznych vý-
stavných podujatí. Prvá výstava bola tradične Novomestská jarmočná, 
na ktorej nás reprezentovali hydinári, kde Nagy Peter získal čestnú cenu 
na zdrobnenej wyandotke žltej kolumbii čiernej a Kubaloš Rastislav vy-
stavil zdrobnenú wyandotku s veľmi dobrým bodovým ohodnotením a 
na hempšírkach získal víťaznú cenu. Na kohútovi tohto plemena získal 
cenu oblastného výboru za najlepšie hodnoteného jedinca výstavy. O 
týždeň neskôr sa konala výstava v Myjave, kde na hydine získal Kubaloš 
Rastislav veľmi dobré bodové hodnotenie a Nagy Peter čestnú cenu. 
Holubiari tentokrát uspeli veľmi dobre. Kulich Marián získal čestnú cenu 
na moravskom pštrosovi čiernom, Kulich Silvester čestnú cenu na texa-
novi a Bulko Peter na slovenskom hrvoliakovi čiernom víťaznú cenu a 
pohár primátora mesta. Najdôležitejší prebor nás čakal v Chocholnej 
a to oblastná výstava. Hydinu vystavil Ondrášek Vendelín- vlaška ja-
rabičia, veľmi dobré bodové hodnotenie, Zaťko Vladislav- bielefieldka 
zdrobnená, veľmi dobré bodové hodnotenie, Nagy Peter- čestná cena 
na zdrobnenej wyandotke žltej kolumbii čiernej, a Kubaloš František- 
čestnú cenu na zdrobnenej wyandotke strieborno sfarbenej vlnitej a 
čestnú cenu na hempširkach. Holuby vystavili Kulich Silvester morav-
ského pštrosa žltého s čestnou cenou a texanov so ziskom čestnej ceny. 
Kulich Marián získal čestnú cenu na moravských pštrosoch čiernych. 
Bulko Peter vystavil slovenských hrvoliakov čiernych so ziskom víťaznej 
ceny a k tomu obdržal venovanú cenu za najlepšie hodnotených holu-
bov nášho národného plemena. Posledná regionálna výstava, ktorá sa 
konala v Trenčianskych Stankovciach obohatená medzinárodnou účas-
ťou priniesla opäť dobrú odozvu. Naši chovatelia si merali sily s odchov-
mi zvierat zo vzdialenejších oblastí chovateľov zo šiestich európskych 
krajín plus Turecka. Okrem čestných cien sa bojovalo o tituly šampión 
Laugarício a majster Laugarício. Hydinu vystavili Kubaloš František – 
hempširku zlatohnedú s veľmi dobrým bodovým hodnotením, Zaťko 
Vladislav- zdrobnenú bielefieldku tiež s veľmi dobrým bodovým hod-
notením  a Nagy Peter získal na zdrobnenej wyandotke žltej kolumbii 
čiernej čestnú cenu. Holubov vystavili Kulich Marián- moravský pštros 
modrý a čierny šupinatý s veľmi dobrým bodovým hodnotením, Kulich 
Silvester- moravských pštrosov žltých tiež s veľmi dobrým bodovým 

hodnotením, Nagy Peter – moravských pštrosov červených s čestnou 
cenou. Bulko Peter získal na slovenských hrvoliakoch žltých titul Maj-
ster Laugaricio plus venovaný pohár za piatu obhajobu titulu v rade 
po sebe. Na celoštátnej výstave v Nitre vystavil Bulko Peter slovenských 
hrvoliakoch čiernych, kde na jednotlivcovi získal čestnú cenu.  Posledný 
víkend novembra sa uskutočnila špeciálna výstava slovenských hrvo-
liakov v Trebaticiach, kde Raninec Milan získal na čiernom hrvoliakovi 
šampióna, Bulko Peter na slovenskom hrvoliakovi čiernom samici šam-
pióna a víťaznú cenu na žltých hrvoliakoch. 

Touto cestou mi dovoľte vysloviť poďakovanie a úctu k práci a úsiliu 
našich členov ako aj podpore obecného zastupiteľstva a pani starostke. 
Do nového obdobia Vám želám hodne elánu, k nastávajúcim sviatkom 
pokojné prežitie, do nového roku veľa zdravia a nám všetkým šťastie, 
aby sme mohli v mieri, tvorivo a spokojne prežiť život, ktorý tiež nie je 
samozrejmosťou.

S chovateľským pozdravom 
tajomník ZO SZCH Kubaloš Rasťo

Verejnosť pod týmto pojmom zaraduje ľudí, ktorí sa zaoberajú chovom 
holubov. Prostoreký povedia že sú to ľudia, ktorí si na každej streche 
všimnú holuba. Mala by však existovať aj diferencia pojmu, preto som 
sa pokúsil nájsť definíciu pojmu holubár, nepodarilo sa mi nájsť nič, čo 
by ma uspokojilo.  

Kto sa skrýva pod pojmom holubár, čím sa vyznačujú títo ľudia? Veľ-
mi sa mi páči myšlienka mojich kolegov, že holubár je človek, ktorý sa 
narodil s holubom v srdci. Tento vzťah k holubom nemusí byť dedičný, 
zrejme je v človeku zakódovaný, lebo holubárstvo je koníček na celý 
život. 

Chov holubov je vraj záľubou, ale musí vychádzať aj zo vzťahu k týmto 
vtákom. Holubári sú ľudia so vzťahom k prírode a všetkému živému, ale 
obzvlášť k poštovým holubom. Ale holubárstvo nie je len koníček ale aj 
šport, potom by holubári mali mať aj vlastnosti športovca.

Ale aj trocha k činnosti ZO.V.Bierovce:

Tento rok sa v auguste konala olympiáda poštových holubov v Rumun-
skom meste Oradea. Kde nás reprezentovali 2 holuby Jána Hološa. A 
to holub SK-2017-0608-35 v kategórií B trate 300-600km ktorý skončil 
celkovo na 4. mieste. A holub SK-2014-0608-172 v kategórií E maratón 
trate nad 700km, ktorý celkovo skončil na 12. mieste.

V majstrovstve za rok 2022 starých holubov sa umiestnili naši členovia

Ján Hološ na prvom mieste 
Ján Bulko na druhom mieste  
Dušan Michalec na treťom mieste.

To je v skratke o holubároch za rok 2022 všetko čo ma napadlo. Touto 
cestou chcem poďakovať našej starostke za poskytovanie priestorov a 
za podporu našej činnosti. 

Zároveň prejem do nového roku 2023 všetkým občanom všetko naj-
lepšie.

Za ZO V.Bierovce Predseda J. Hološ

ČinnoSť ČLenov ZochPh
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FUTBaLový kLUB veľké BieRovce - oPaTovce

Stalo sa už tradíciou, že na konci kalendárneho roka hodnotíme, čo sa 
nám podarilo a v čom sa môžeme zlepšiť. 

Po športovej stránke sme v júni skončili súťažný ročník  2021/2022 v 
kategórii dospelých ako vicemajster so ziskom 62 bodov  a aktívnym 
skóre 87:42. V aktuálnej sezóne sme po jesennej časti na jedenástom 
mieste so ziskom 19 bodov a aktívnym skóre 29:24. Prehrali sme až 6 
zápasov, avšak všetky sa skončil rozdielom jedného gólu. Tento štatis-
tický údaj presne vystihuje skutočnosť, že medzi víťazstvom a prehrou 
je veľmi tenká čiara. Najlepším strelcom sa s 11 gólmi stal Juraj Barták 
pred Tomášom Sivákom s 5 presnými zásahmi. Samozrejme, že výsled-
ky dospelých sú najviac sledované, ale nemenej dôležitá je aj práca s 
mládežou. Aktuálne máme v súťaži deti v kategórii prípravka U11. Je 
to veľmi náročná a zodpovedná úloha, o ktorú sa snažíme za výraznej 
podpory rodičov, a za to im patrí veľké poďakovanie.

Všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty a videá zo 
zápasov si môžete pozrieť na našej internetovej stránke www.futbal-
bierovceopatovce.sk, o ktorú sa nepretržite stará Mgr. Timotej Bulko.

Po mnohých rokoch sa nám podarilo na futbalovom ihrisku zrekonštru-
ovať a opraviť toalety mužov. Konečne máme nielen kvalitný futbalový 
trávnik, ale v spoločensky prijateľnom stave aj sprchy a sociálne zaria-
denia. To by nebolo možné bez finančnej investície obce  a stavebnej 
spoločnosti Fero s.r.o.  

Po dvojročnej odmlke sme opäť úspešne zorganizovali jednu z naj-
väčších spoločenských akcií v okolí „Jánske ohne 2022“. Osvedčený 
program, ako je futbalový turnaj prípravky, zápas slobodní – ženatí, ta-
nečná zábava tentokrát so skupinou Eden, výrazne obohatilo vystúpe-
nie detskej tanečnej skupiny Bambula pod vedením Janky Koštálovej. 
Veríme, že sa nám podarí pripraviť ďalší úspešný ročník so zaujímavým 
programom aj v roku 2023.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali nielen na ihrisku, ale nám 
darovali aj 2% z daňového priznania. Zároveň Vás chceme požiadať o 
poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 
2022. Znamená to, že v mesiacoch február až apríl 2023 budete môcť 
podporiť činnosť klubu aj touto formou. 

Pri písaní týchto riadkov sledujeme prebiehajúce majstrovstvá sveta vo 
futbale a výkony najlepších hráčov, pričom zisťujeme, že nie sú žiadne 
rozdiely medzi nimi a naším futbalovým umením. Všetci hrajú na hrani-
ci svojich možností a všetci robia chyby.

Poďakovanie za každodenné fungovanie futbalového klubu si okrem 

hráčov, trénerov, funkcionárov, sponzorov a predstaviteľov oboch obcí 
zaslúžia verní fanúšikovia. Bez nich by futbal nemal zmysel. Uvedomí-
me si to najmä vtedy, keď Vám pri bežných stretnutiach vyjadrujú pod-
poru a zaujímajú sa, čo nové im pripravíme, a na čo sa majú tešiť. Žiadny 
hráč, tréner, funkcionár a fanúšik nie je viac ako klub.

Želáme Vám pokojné Vianoce a do roka 2023 veľa radostných chvíľ s 
najbližšími. 

Mgr. Roman Kadák

Dobrovoľný hasičský zbor je v našej obci už viac ako 100 rokov. Nadviazali sme na dlhoročnú 
tradíciu a bohaté skúsenosti našich starších členov zboru.

Členskú základňu tvorí 15 dobrovoľných hasičov, z toho 10 aktívnych. DHZ sa stará hlavne o 
prevenciu pred požiarmi a ochranu životov, zdravia a majetku, nie len formou preventívnych 
prehliadok v rodinných domoch a podnikateľských objektoch. Členovia DHZ sa v spolupráci s 
obcou Veľké Bierovce podieľali na organizovaní podujatí: 

• Stavanie mája (bezpečnostná zložka a výpomoc pri stavbe).

• Deň detí (pomoc pri organizácii a upratovaní).

• Deň zeme (zber odpadu v katastri Veľké Bierovce).

• Hodová zábava (organizácia a dozor).

Ďakujeme obci za spoluprácu a výpomoc pri našich podujatiach.

Všetko dobré v novom roku praje DHZ Veľké Bierovce

doBRovoľnÍ haSiČi


