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Vážení občania!
Dovoľte poďakovať Vám na konci
roku 2016 za Vašu pomoc, spoluprácu
a pochopenie pri realizácii všetkých
zámerov a podujatí v našej obci.
V novom roku Vám prajeme pevné
zdravie, šťastie a pokoj nech
sprevádza Vás i Vašich blízkych.
Starostka obce
a pracovníci Obecného úradu
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VIANOCE 2016
“Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom
(Lk 2,14).
dobrej vôle“
Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
V období Adventu sa konali v obciach našej farnosti ľudové
misie, ktoré nám dávali misionári zo Spoločnosti Božieho Slova.
Tento 8 dňový program bol akoby časom „Božieho navštívenia“, v
ktorom boli všetci vyzvaní k tomu, aby otvorili svoje srdce Božie−
mu slovu, prehĺbili svoj vzťah k Ježišovi Kristovi, a prijali od neho
poslanie: stať sa jeho svedkami v dnešnom svete. Ďakujeme
všetkým tým, s ktorými sme sa mohli počas týchto dní stretnúť a
vytvoriť spoločenstvo modlitby a oslavy Boha. Nie každému však
bolo možné zúčastniť sa tohto programu a preto sa chceme aj
touto formou v krátkosti prihovoriť Vám všetkým.
Obdobie adventu, v ktorom sme sa pripravovali na príchod Pána,
vrcholí vo sviatkoch Pánovho narodenia – vo Vianociach. Z na−
šich chrámov sa bude opäť rozliehať do celého okolia radostný
chválospev: „ Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom
dobrej vôle“. Tak ako pre 2000 rokmi tento spev anjelov a nebes−
kých zborov pozýval betlehemských pastierov k úprimnej radosti
a oslave Boha, tak pozýva aj dnes každého jedného z nás k osla−
ve narodenia Spasiteľa, Krista Pána. Tento spev otvára naše vnút−
ro, aby sme s vďačnosťou a láskou prijali betlehemské Dieťa, po−
klonili sa mu a urobili mu trvalý príbytok v našich srdciach. Prí−
chod Boha na svet je naozaj dôvodom na radosť a oslavu. Veď

Boh narodením svojho Syna preklenul nesmiernu priepasť vytvo−
renú ľudským hriechom a sám prišiel k stratenému ľudstvu.
V tejto súvislosti je zaujímavé sa zamyslieť nad slovami ame−
rického astronauta Jamesa Irwina. Keď v auguste r. 1971 kráčal
po povrchu Mesiaca, napadla ho myšlienka: Aké je to úžasné, že
človek kráča po Mesiaci. Ako stál v údive nad touto skutočnosťou
ozval sa mu zvnútra akýsi hlas, ktorý mu hovoril: Oveľa úžasnej−
šie je však to, že Boh kráčal po Zemi.
Aj my dnes môžeme s ním povedať: Oveľa úžasnejšie a dôleži−
tejšie ako to, že človek prišiel na Mesiac, je to, že Boh prišiel na
Zem. Boh si ku nám našiel cestu, aby sme my našli cestu k nemu.
Nájdeme si však aj my cestu k nemu?
Boh prišiel na Zem ako človek, aby sme aj my našli cestu k
druhému človeku. Nájdeme si cestu jeden k druhému? Koľko je
len v našich vzťahoch obchádzok, keď sa druhému radšej vyhne−
me a sme radi, ak ho nestretneme. Boh však prichádza ku nám,
preklenuje priepasť rozdelenia a ukazuje nám príklad zmierenia,
aby sme sa aj my nikomu nevyhýbali, ale nachádzali cestu k blíž−
nym. Len tak prežijeme pravé čaro a krásu Vianoc. Ak nemáme k
tomu silu, nebojme, sa. Betlehemské Dieťa prichádza preto, aby
nám dalo túto silu, aby sme aj my mohli povedať so sv. Pavlom:
„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ ( Flp 4,13 )
Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu a zo srdca prajeme
požehnané a radostné sviatky Narodenia nášho Spasiteľa.
Misionári Spoločnosti Božieho Slova a Viliam Chrastina farár

KAŽDÝ Z NÁS MÁ NÁDEJ NA NOVÝ ZAČIATOK
Očakávania a ich naplnenie – to je to úžasné napätie, ktoré
robí z Vianoc vždy rovnako vzrušujúce sviatky. Veď kto z nás by
nemal nejaké očakávania. Ak by sme si chceli spísať zoznam
našich túžob, ich výsledok by bol určite veľmi pestrý. Od tých, pri
ktorých myslíme skôr na seba až po tie, pri ktorých myslíme pre−
dovšetkým na ľudí okolo nás. Veď sa pozrime na nás bližšie.
Srdcia mladých ľudí očakávajú priestor v živote, ktorý by mohli
stvárniť podľa svojich predstáv. Očakávajú pochopenie zo strany
starších, lebo ich trápi mnohé zaznávanie a podceňovanie či ne−
pochopenie.
Srdcia zaľúbených očakávajú opätovanie svojej lásky. Srdcia
mnohých mladých manželov očakávajú narodenie svojho dieťaťa,
alebo už očakávajú prvé životné úspechy svojich ratolestí.
Srdcia mnohých starších manželov očakávajú obnovenie svo−
jej vzájomnej lásky, prejavy pochopenia a záujmu, lebo zisťujú,
ako sa pomaly vytráca všetko to, čo ich skôr spájalo.
Srdcia mnohých osamelých, ktorým smrť zobrala ich blízkych
očakávajú nové porozumenie a nádej, že tu majú pre koho byť.
Srdcia chorobou zranených očakávajú uzdravenie. Srdcia mno−
hých chorých a tých, ktorí ich sprevádzajú s veľkou námahou hľa−
dajú spôsob, ako sa naučiť žiť s nevyliečiteľnou chorobou.
Srdcia tých, ktorých česť na verejnosti iní potupili ohováraním,
podvodom, intrigami a klamstvom, očakávajú spravodlivosť a ví−
ťazstvo pravdy.
Je dobré, ak ešte dokážeme prechovávať v srdci svoje očaká−
vania a niesť nádej. Lebo tam, kde sú očakávania, tam je viera v
ich naplnenie, tam je život, tam je pohyb. Ale sú vôbec splniteľné
tieto naše očakávania? Má to vôbec zmysel po všetkých sklama−
niach ešte na niečo dobré čakať? Nediktuje nám skúsenosť, aby
sme boli skôr zdržanliví a nedôverovali iným? Možno sú mnohí
presvedčení o správnosti takej cesty, alebo sa zo strachu na ňu
pridávajú. Skutočnosť Ježišovho narodenia, ktorú na Vianoce svä−
tíme, nám však hovorí, že je aj iná cesta. Simeon− starec− „očaká−
val útechu Izraela a Duch Svätý bol v ňom“. Na konci svojho

dlhého života ešte vždy dokázal mať nádej a pri pohľade na dieťa
s menom Ježiš povedal „Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobní−
ka v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil
pred obličajom všetkých ľudí.“
Príbeh Simeona nám ukazuje, že má zmysel nevzdávať sa oča−
kávaní bez ohľadu na náš vek, spoločenské postavenie, či viero−
vyznanie. Vianoce iste môžu byť sviatkom splnenia nejedného
očakávania. Menšie, či väčšie dary darované zlásky nás vedia
potešiť a uistiť o tom, že v blízkych máme oporu. Ale Vianoce majú
byť predovšetkým sviatkom nového odhodlania očakávať veľké veci
v našom živote. Vianoce sú príležitosť uveriť. Napriek všetkým skla−
maniam sa vierou spoľahnúť na Ježiša Krista ako nádej nášho
života.
Pochopiť vierou, že Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel na tento
svet, aby ho zachránil. Aby porazil moc hriechu a nastolil moc
odpúšťania, aby na miesto strachu postavil dôveru. Aby na miesto
zaznávania postavil ochotu uznať aj iných. Aby na miesto podo−
zrievania postavil vôľu veriť. Tým splnil dávne očakávania ľudí
a dal nám dôvod očakávať konečné víťazstvo moci lásky. Žiť s
takouto vierou v Ježiša Krista znamená mať nevyčerpateľný zdroj
sily proti všetkým sklamaniam a vedieť vždy očakávať to lepšie.
Žiť bez tejto viery znamená trápiť sa v ustavičných pochybnos−
tiach, v nedôvere a v strachu. Ježiš Kristus sa narodil.
Prijmime nielen romantiku Vianoc, ktorá obmäkčuje naše stvrd−
nuté srdcia. Prijmime narodeného Spasiteľa, ktorý vzďaľuje strach
a napĺňa dôverou a schopnosťou očakávať nové, veľké veci nášho
života.
Zo srdca Vám prajem, vzácni čitatelia, aby aj nový rok 2017 bol
naplnený novými nádejami, splnenými túžbami a popretkávaný
Božím požehnaním. Nech naše srdcia sú naplnené pokojom, lás−
kou, porozumením a pevnou vierou, že všetci bez rozdielu sme
milovaní Bohom.
Vaša Jarmila Petrulová, evanjelická farárka
www.ecav−tnstankovce.sk
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VÝCHOVA VERZUS VZDELANIE
Každého človeka je možné a potrebné vychovávať. Výchova je
činnosť, proces, pri ktorom vychovávateľ zámerne pôsobí na vycho−
vávaného s cieľom formovať ho, rozvíjať jeho možnosti a zvyšovať
kvality, no musí sa to diať v súlade s potrebami spoločnosti.
Proces výchovy prebieha v rôznych inštitúciách, z ktorých prvou a
najdôležitejšou je rodina. V nej sa začínajú rozvíjať zmysly, reč, city,
vôľa. Rodina zabezpečuje uspokojovanie základných fyzických a
psychických potrieb detí, ich zdravie, celkový rozvoj, plní viaceré funkcie
(výchovno−socializačnú, socio−ekonomickú, biologicko−reprodukčnú,

psychologicko−emočnú atď.) Rodinu môžeme považovať za spojova−
cí mostík medzi jedincom a spoločnosťou. V súčasnom svete je však
rodina postavená pred mnohé problémy. Najväčšou podmienkou
plnenia výchovných úloh je materiálne zabezpečenie rodiny. Dnes
sa úloha otca (prípadne oboch rodičov) často posúva najmä do role
živiteľa, ktorý trávi v práci väčšinu času, domov prichádza neskoro,
keď už deti spia, prípadne len na víkendy. Matku veľmi vyčerpáva
zamestnanie a starostlivosť o domácnosť. Keďže rodičia sú často v
práci až do večerných hodín, deti veľa voľného času trávia pri televí−
zii, mobile, tablete, prípadne s kamarátmi alebo so starými rodičmi.
Svoju neprítomnosť sa potom snažia deťom vynahradiť kúpou hra−
čiek, značkového oblečenia, kvalitných dovoleniek, čo deti často ne−
napĺňa, svoje nároky zvyšujú, nič im nie je dosť dobré, nič si nevážia.
Na druhej strane ak deti nemajú to, čo iní spolužiaci, cítia sa menej−
cenní a sú z kolektívu odsúvaní. Čím viac však rodičia upúšťajú so
svojich požiadaviek a vychádzajú deťom v ústrety, tým náročnejšie je
zvládanie ich výchovy. Dnes sme často svedkami, že už i malé deti
diktujú rodičom, čo majú robiť, vynucujú si svoju vôľu hnevom, kri−
kom, plačom, vzdorom.
Rodičia spoločne s deťmi by mali stanoviť pravidlá v rodine (sa−
mozrejme s prihliadnutím na práva detí), kontrolovať ich dodržiava−
nie. Deti potrebujú primeraný režim dňa, zapojenie do chodu do−
mácnosti, dôveru dospelých v ich schopnosti. Získanie základov
morálnych kvalít detí prebieha identifikáciou, napodobňovaním, pou−
čovaním a vysvetľovaním prípadných nejasností, dôležité je už od
útleho veku naučiť dieťa zodpovednosti za svoje konanie. Rodičia by
sa mali snažiť venovať svojim deťom čo najviac svojho voľného času,
veľa sa s nimi rozprávať, spoločne riešiť problémy. Súlad medzi ro−
dičmi (jednotná výchova), kvalitné vzájomné vzťahy členov rodiny,
záujem o problémy detí, spoločne prežitý voľný čas by mali byť zákla−
dom rodinného spolunažívania.
Kvalitná rodinná výchova utvára podmienky pre ďalšie formova−
nie a vývin dieťaťa v pedagogických (školských) zariadeniach. Tie po
začlenení detí do vyučovacieho procesu majú najväčší podiel na
rozširovaní vedomostí a rozvíjaní kvalít vzdelávaných. Škola je mlad−
šou ustanovizňou ako rodina. Preberá síce na seba niektoré úlohy
rodinnej výchovy (odbremeňuje rodinu), rozširuje, rozmnožuje a zná−
sobuje výchovný potenciál rodiny, ale inou formou, prostredníctvom
vedecky prepracovaného a overeného programu, ktorý realizujú kva−
lifikovaní pedagógovia. Škola je pre deti jednou z najdôležitejších

inštitúcií, je významným socializačným prostredím práve preto, že je
iná ako rodina. Má iné požiadavky, normy, používa iné stratégie.
Rozvoj schopnosti adaptovať sa na život a prácu sa dieťaťu umožňu−
je práve nástupom do školy.
Prvá škola, ktorú dieťa navštevuje, je materská škola. Je určená
pre deti od dvoch rokov veku až po vstup do základnej školy. Základ−
ným cieľom predškolskej výchovy a vzdelávania je rozvíjať osobnosť
dieťaťa tak, aby každý jedinec bol schopný adekvátne nažívať v kon−
krétnom sociálnom prostredí. Okrem edukačnej funkcie plní tiež kul−
túrnu, preventívnu a kompenzačnú funkciu. Materská škola poskytu−
je deťom styk s vrstovníkmi, dáva každému dieťaťu možnosť porovnať
sa s ostatnými, ponúka bohaté príležitosti k sebarealizácií, čo v
dnešných málopočetných rodinách chýba. Kľúčovou metódou je hra,
ktorá je pre dieťa zábavou a učenie formou hry mu umožňuje učiť sa
prirodzeným, uvoľneným spôsobom.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materských školách je
dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno−cito−
vej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a
pre život v spoločnosti. Konkrétne ciele materskej školy sa zameria−
vajú na rozvíjanie detskej osobnosti, jeho možností, potrieb, záuj−
mov, zručností schopností a individuálnych dispozícií. Vzdelávanie v
materských školách je dvojúrovňové, prvou úrovňou je štátny vzde−
lávací program (ŠVP) pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, druhou
úrovňou je školský vzdelávací program, ktorý si vypracúva každá
materská škola v súlade so ŠVP, pričom vychádza z vlastného za−
merania MŠ, z konkrétnych materiálnych, priestorových, personál−
nych i ostatných podmienok danej MŠ.
Medzi výchovou a vzdelávaním existuje jednota a súlad, obidve
sa snažia o to isté, a to o čo najlepšie napredovanie človeka, jeho
rozvoj a zvýšenie kvalít konkrétnej osoby.
Mgr. Eva Bočáková

Správa zo šachového turnaja
Ako každoročne aj tento rok sa v sále KD vo Veľkých Bie−
rovciach dňa 01.09.2016 uskutočnil šachový turnaj. Zúčastnilo
sa ho 15 šachistov z blízkeho okolia. Prvé miesto patrilo Pavlo−
vi Ondriškovi, druhé miesto získal Igor Sajtlava a tretie miesto
obsadila Ľudmila Tomaniková. Za veľký úspech sa považuje aj
umiestnenie na 4. mieste, ktoré obsadil detský šachista – Atha−
nasios Karapetsas.
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Hasiči bilancovali

Spoločenská rubrika
Evidencia obyvateľstva v roku 2016
ŠTATISTIKA OBCE
počet obyvateľov k 30.11.2016
683
Muži
340
Ženy
343
Veková hranica:
Do 6 rokov
72
Od 6 rokov do 18 rokov
79
Od 18 rokov do 30 rokov
89
Od 30 rokov do 40 rokov
113
Od 40 rokov do 50 rokov
93
Od 50 rokov do 60 rokov
76
Nad 60 rokov
161
Spolu
683
Narodení
Zomrelí

číslo 1 − január 2017

Vážený spoluobčania,
v tomto článku budeme bilancovať
prácu DHZ Veľké Bierovce za rok 2016
a plány na budúci rok 2017.
Rok 2016 je štartovacím rokom pre
DHZ. Preškolený počet členov v počte
štyroch je základom pre požiarny zásah
avšak nedostatočný pre rozsiahle požiar−
ne udalosti ako sú hasenie plošných a
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NARODILI SA
Laura Dubinová, Daniel Cingálek, Filip Kubaloš, Va−
nesa Heráková, Amelia Linhartová
PRISŤAHOVALI SA
Veronika Cingálková st., Veronika Cingálková ml., Pe−
ter Bulko, Marta Bulková, Dominika Bulková, Ing. Ad−
riana Masárová, Igor Masár, Eva Leitmanová, Natália
Bulková, PharmDr. Henrich Zverbík, Lucia Zverbíková,
Karolína Zverbíková, Daniela Zverbíková, Simona Bed−
náriková, Martin Bednárik, Pavel Jakubík, Mária Jaku−
bíková, Peter Jakubík, Diana Jakubíková, Lucia Jaku−
bíková, Štefan Jakubík, MUDr. Anna Gyuttmentová, Ing.
Martin Ondruška, Hugo Ondruška, Katarína Boronová,
Mgr. Michal Soldán, Richard Hovanec
ODSŤAHOVALI SA
Roman Herák, Katarína Bačová, Ing. Juraj Ondruška,
Erika Ježíková, Katarína Ševčíková, Bc. Dušan Križan,
Mgr. Mária Bulková
OPUSTILI NÁS
Anna Marcinátová, Ľudovít Oravec, Katarína Mojžišo−
vá, Viera Meravá, Peter Mojžiš, Mária Tekulová, Ján
Groschmidt, Daniela Zaťková
Česť ich pamiatke!
NAŠI OSLÁVENCI V ROKU 2016
65 − roční − Augustína Vlková, Marta Hološová,
Mária Veselá, Marta Fabianová,
Ing. Ján Marcinát, Pavol Oravec,
Ing. Peter Baco, Mária Bacová,
Daniela Tekulová, Peter Oravec
70 − roční − Božena Bulková, Milan Fabian,
Anna Ježíková, Ján Bednár,
Oľga Gabrišová, Jozef Ondrášek
80 − roční − Štefan Haško, Anna Kadlecajová
85 − roční − Anna Bulková, Pavla Bulková,
Pavel Gajdošík
86 − roční − Anna Jarolínová, Katarína Gajdošíková
87 − roční − Emília Groschmidtová, Marta Nováková,
František Bulko
89 − roční − Katarína Bulková, Anna Zaťková,
Magdaléna Dohňanská
92 − roční − Katarína Zemánková, Katarína Mojžišová
93 − roční − Katarína Hodálová, Agnesa Jakubeková
94 − roční − Štefan Šulek
95 − ročná − Mária Ševčíková
97 − ročná − Anna Mocková

lesných porastov. Naša legislatíva a
predpisy ochrany zdravia pri požiari ne−
dovoľujú účasť na zásahoch nepreško−
leným členom. Z tohto dôvodu je naplá−
nované na rok 2017 preškolenie ďalších
štyroch členov základným kurzom a vy−
školenie dvoch veliteľov zásahu.
Po odsúhlasení rozpočtu bolo v tom−
to roku zakúpených sedem nových zá−
kladných hasičských pracovných kom−
pletov na zásah. Ostatnú výstroj na
zabezpečenie do hasičských zásahov
sme si zakúpili z individuálnych zdro−
jov členov DHZ.
Tento rok sme sa zúčastnili na let−
nom okresnom cvičení pred povodňa−
mi v Trenčíne, kde sa overovala súčin−
nosť hasičských zborov pred povodňo−
vým valom simulovaným do výšky hla−
diny 1 m nad hladinu rie−
čiska Váhu. Druhým letným
okresným cvičením bolo
vyhlásenie požiaru Pod
Omšenskou babou, kde
sme boli zadelený k Slo−
venskej pátracej službe PZ
MV SR. Na tomto cvičení
sme overili schopnosť
nášho DHZ v pátraní po
nezvestných osobách. Ne−
zvestných bolo 7 ľudí a náš
DHZ našiel z tohto počtu
4 ľudí, čím sme boli vyhlásený za naj−
lepší pátrací team a začali sme rozví−
jať nový smer pôsobenia nášho DHZ v
oblasti spolupráce s OPZ TN. Posled−
ným jesenným cvičením už bolo nadvia−
zanie spolupráce so Slovenskou pát−
racou službou PZ MV SR pri cvičení
Pod hrubou stranou, kde sa prevádza−
lo plošné nočné hľadanie 2 osôb, ľud−
ský činiteľ bol neúspešný a museli byť
nasadené psy na plošné vyhľadávanie.
Druhou celodennou úlohou bolo

pátranie po hľadaných osobách, ktoré
sa ukrývali niekde pod Javorinou. Do
zásahu boli nasadené teamy s man−
trailingovými psami.
Z povinností v oblasti protipožiar−
nych úloh obce pred požiarmi sme za−
čali vykonávať pravidelné previerky
dymovodov v budovách s ktorými bu−
deme pokračovať aj v roku 2017.
V tomto roku sme zabez−
pečovali požiarny dozor na
dvoch spoločenských akci−
ách v priestoroch rybníkov. V
lete country festival ”Fest
dobré rybníky“ a na jeseň
benefičný festival ”Punkáči
deťom“. Vzhľadom na to, že
výnos z tohto festivalu bol ur−
čený na pomoc deťom s on−
kologickým ochorením, aj
sme sa ako DHZ Veľké Bie−
rovce vzdali nášho honoráru
v prospech týchto nemocných detí, za
čo nám bol vzdaný hold zo strany or−
ganizátorov a punkového publika. Tým−
to gestom sa začala rozvíjať spoluprá−
ca s organizátormi v požiarnom dozo−
re na ďalších spoločenských akciách
na rok 2017. Na základe tejto spolu−
práce budeme zabezpečovať požiarny
dozor na motokrosových pretekoch a
polievanie krosovej dráhy v Trenčíne−
Nozdrkovce. Nový anglický majiteľ tej−
to dráhy ju chce prebudovať na moto−
krosovú dráhu pre európske súťaže.
Po celoročnej bilancii môžeme ten−
to štartovací rok 2016 hodnotiť ako veľ−
mi pozitívny z hľadiska pomoci pre ob−
čanov našej obce a aj veľmi propagu−
júci celú našu obec, ktorá sa dostáva
do povedomia občanov nielen na Slo−

vensku ale aj v celej EÚ. Výsledky
nášho DHZ v súťažiach hasičských
zborov na okresných cvičeniach, proti−
požiarneho zabezpečenia spoločen−
ských udalostí a pomoci pri zabezpe−
čení športových motokrosových prete−
kov.
Ako zástupca celého kolektívu DHZ
Veľké Bierovce prajem občanom prí−
jemné prežitie Vianočných sviatkov v
kruhu svojej rodiny, veselé prežitie Sil−
vestra 2016 a šťastný Nový rok 2017.
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PO SEZÓNE
Tak nejako by som mohol nazvať obdobie v ktorom sa my chova−
telia poštových holubov nachádzame. Nie je to síce dlhé obdobie –
možno ho porovnávať so zimou, keď príroda odpočíva o chovateľoch
poštových holubov sa to nedá povedať.
Napriek tomu, že
holuby odpočívajú vo
svojich holubníkoch,
je zimné obdobie, ob−
dobím výstav. Po ná−
ročnej pretekovej se−
zóne, ktorá trvá od za−
čiatku mája po koniec
októbra si zaslúžia
naše holuby odpoči−
nok. Treba vyradiť
slabších jedincov, kto−
rý nedosahujú poža−
dované výsledky. Do
pretekového tímu treba zaradiť nových nádejných pretekárov.
Treba sa venovať prevencii pred možnými chorobami, pravidelne
preliečovať a vakcinovať holubov. Kontrolovať ako preperujú dopriať
im dobrého krmiva. Pri občasných stretnutiach s chovateľmi prede−
batovať ktoré holuby dáme na oblastnú výstavu, aby nás dobre re−
prezentovali. Na výročnej schôdzi zhodnotíme pretekovú sezónu, ktorá
bola náročná. Vyznačovala sa veľkými stratami holubov. Najme pre−
teky mladých holubov sa prejavovali stratami, čo bolo výsledkom
vysokých teplôt a ich chorobnosti. Napriek tomu, že rozhodujúcim
strojcom úspechu je chovateľ, je len na ňom aby nepriaznivé vplyvy
eliminoval dobrou starostlivosťou.

Prežili sme ďalší rok
Pre nás seniorov je každý rok prežitý v zdraví, považovaný za
krásny. Keď sa k tomu pripoja aj relax, kultúra, kulinársky zážitok
či malý výlet tak potom bol pre nás ten rok nádherný. Pomaly
prichádzame na to, že po práci sa treba zrelaxovať a tak sme sa
boli trikrát kúpať v Malých Bieliciach. Treba aj troška poznávania a
kultúry, a tak sme v mesiaci jún navštívili zámok vo Svätom Anto−
ne a pozreli sme sa aj do historickej Banskej Štiavnice. V novem−
bri sa niektorý naši členovia zúčastnili koncertu Lucie Bílej. Do−
priali sme si aj trošku kulinárskych chutí a tak sme si v mesiaci júl
pochutili na grilovaných pstruhoch v reštaurácii U Chorváta na
Bierovskom rybníku a v novembri sme sa, pre veľký úspech z
minulého roka, zúčastnili husacích hodov v Slovenskom Grobe.
Ale aby sme si len neužívali a boli sme aj trocha užitoční tak sme
na cintoríne urobili generálne upratovanie Domu smútku a jeho
okolia. Chcela by som poďakovať všetkým členom Klubu senio−
rov, ktorý sa zúčastnili brigády na Dome smútku a tiež všetkým,

Majstrovstvo ZO Veľké Bierovce – staré holuby
1. Kurtiš Jozef
4. Dohňanský Vladimír
2. Hološ Ján
5. Hladký Rudolf
3. Bulko Ján
Majstrovstvo ZO Veľké Bierovce –mladé holuby
1. Hološ Ján
4. Bulko Ján
2. Dohňanský Vladimír
5. Michalec Dušan
3. Kurtiš Jozef
Nová preteková sezóna je vždy výzvou, teraz musíme zostaviť
nové chovné páry s vízou do budúcnosti a očakávať dobré výsledky
aj v nasledujúcich rokoch.
Hološ Ján

ktorý sa akokoľvek podielali na činnosti klubu. Veľká vďaka patrí
aj našej pani starostke za poskytnuté autobusy na výlet do Ban−
skej Štiavnice a na Husacinu. Ďalej chcem veľmi pekne poďako−
vať všetkým, ktorý nám darovali svoje 2% z dane a dúfam, že tak
urobia aj v budúcom roku.
Predseda klubu seniorov
vo Veľkých Bierovciach

VÍTANIE NOVÝCH OBČIANKOV OBCE
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FUTBAL V OBCI
Na konci roka 2016 je tu opäť príležitosť informovať Vás o
tom, čo robili „futbalisti“ počas celého roka, aké dosiahli špor−
tové úspechy, čo nové sa im podarilo a čo ich činnosť prináša
občanom našej obce.

Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce – Opatovce v súťažnom
ročníku 2016/2017, ktorý prebieha od augusta 2016 do júna 2017,
reprezentujú v dvoch kategóriách dospelí a starší žiaci. Dospelí hrajú
nepretržite už ôsmu sezónu najvyššiu súťaž − 6. ligu Oblastného fut−
balového zväzu Trenčín (zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto a Myja−
va) (ďalej len „ObFZ Trenčín“) a žiaci hrajú 5. ligu starších žiakov
U15 – Sk A ObFZ Trenčín ich oficiálne výsledky sa nachádzajú na
internetovej stránke Slovenského futbalového zväzu http://
www.obfztrencin.sk/tabulky−a−vysledky−na−futbalnetsk. Ďalej si môžete
všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty a videá
pozrieť na našej
internetovej
stránke http://fut−
balbierovceopa−
tovce.sk/ne−
ws.php, o ktorú
sa nepretržite
stará Timotej Bul−
ko.
Dospelí do−
siahli po jesennej
časti prebiehajú−
cej sezóny svoje
zatiaľ najlepšie
umiestnenie, keď
obsadili 5. miesto
so ziskom 26 bo−
dov a vysoko ak−
tívnym skóre 46:27, pričom nastrieľali po Brestovci druhý najvyšší
počet gólov, a zároveň inkasovali po Trenčianskom Jastrabí druhý
najmenší počet gólov v celej súťaži. O strieľanie gólov sa najviac
zaslúžili traja 10 góloví hráči: Juraj Barták, Lukáš Breznický a Tomáš
Sivák. Na kvalitnej defenzívnej činnosti a hernej disciplíne družstva
sa podieľali všetci hráči na čele s brankárom Rudolfom Ondrášikom.
Poďakovanie patrí hráčom a realizačnému tímu, ktorí vo svojom voľ−
nom čase úspešne reprezentujú našu obec.
Žiaci obsadili po jesennej časti pekné 5. miesto so ziskom 23
bodov s aktívnym skóre 52:25. Okrem výsledkov je pri žiakoch ďal−
ším významným ukazovateľom dobre odvedenej práce aj ich záujem
o futbalový rast a účasť na tréningoch. Počas celého kalendárneho
Bierovské zvesti. Vydáva Obecný úrad vo Veľkých Bierovciach. Zod−
povedná redaktorka: Ing. Silvia Masárová, e−mail: sil−
via.masarova@velkebierovce.sk. Registrácia: Okresný úrad Trenčín č.
97/02260 − PT1.

roka 2016 sa o našich žiakov a ich futbalovú gramotnosť počas dvoch
tréningov cez týždeň a jedného zápasu za víkend starali tréneri Mi−
lan Gabriš, Marek Ondrášek a Milan Fabian, za čo im patrí rešpekt a
poďakovanie. Dôležitou pozitívnou zmenou v žiackom družstve je
skutočnosť, že futbal vo Veľkých Bierovciach−Opatovciach už nehrajú
len chlapci, ale aj dievčatá.
Futbalisti aj tento rok opäť zorganizovali dve najväčšie spoločen−
ské akcie v obci. V júni sa im podarilo uskutočniť spoločensky najna−
vštevovanejšiu akciu v obci „Jánske ohne“ a v mesiaci október tra−
dičnú „Hodovú zábavu“. To by nebolo možné bez pomoci sponzo−
rov. Preto im chceme poďakovať: Obecný úrad Veľké Bierovce, Obecný
úrad Opatovce, Pavol FERO LIFE, Recobuild, Erson Recycling, MI−
RACH, Autoservis Štefan
Bozó, Goral, Kadernícky
salón − Andrea Fabiáno−
vá, Vojtech Ondrášek,
Elspol − Ján Bujný, Po−
traviny Peter Šulek,
Adam Dziacky, Bresman,
Timedata, AutoTrip Juraj
Mercek.
Jednou z noviniek,
ktorú je možné vidieť pri
návšteve futbalové ihris−
ka, je vybudovanie no−
vej záchytnej siete a
oprava pôvodnej siete za
obidvoma bránkami, kto−
rú realizovala a finanč−
ne zabezpečila firma
REGAL SISTEM.
Na zlepšenie pod−
mienok futbalu v obci vzniklo na konci roku 2015 občianske združe−
nie Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE
– OPATOVCE, ktoré je v súčasnosti zaregistrované v registri prijíma−
teľov príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu za zda−
ňovacie obdobie roku 2016. Znamená to, že v mesiacoch marec a
apríl 2017 budete môcť podporiť činnosť klubu prostredníctvom pou−
kázania 2% z daňového priznania pre fyzické osoby.
Čo teda prinášajú futbalisti našim občanom? Okrem športového a
kultúrneho vyžitia aj odreagovanie sa od bežných starostí. Je zážitok
sledovať našich aktívnych seniorov, ako sa dokážu radovať a záro−
veň smútiť, keď hrajú „bierovské pusinky“.
A čo prináša futbal našim „malým a veľkým futbalistom“? Tréner
José Mourinho, ktorý dvakrát vyhral Ligu majstrov, stal sa majstrom
Portugalska, Anglicka, Talianska a Španielska a v súčasnosti vedie
anglický klub Manches−
ter United, povedal: “Fut−
bal vás naučí veľmi veľa,
ste v kolektíve, komuni−
kujete, pracujete na rov−
nakých úlohách, riešite
problémy, krízy. Zlepšu−
jete sa, zdieľate radosť i
smútok, chápete silu
tímu, silu priateľstva. Učí−
te sa bojovať jeden za
druhého, a to sú hodno−
ty, ktoré môžete uplatniť
v každodennom živote. “
Želáme Vám príjemné
prežitie vianočných sviat−
kov a do nového roka
2017 veľa zdravia, šťas−
tia, radosti a spokojnosti.
Mgr. Roman Kadák

