IMELO – podľa legendy imelo bolo kedysi stromom, z ktorého dreva bol zhotovený kríž a práve na ňom skonal Ježiš. Strom od hanby zoschol, premenil sa na rastlinu a zahŕňa dobrom tých, čo pod
ňou prejdú. Lásku zasa dáva tým, čo sa pod imelom pobozkajú.
Imelo NOSÍ ŠŤASTIE tomu, kto je ním obdarovaný, nie tomu, kto
si ho sám kúpi.
MEDOVNÍČKY – medovníky, ktoré každý rok pečieme aspoň mesiac pre Vianocami, majú niekoľkotisícročnú tradíciu. Staroveké
národy považovali med za stravu bohov, a preto im pri obetných
slávnostiach obetovali MEDOVÉ PEČIVO. Neskôr medovníčky
slúžili ako ozdoba na vianočný stromček a ponúkali ich koledníkom. Samotné medovnikárstvo siaha do čias starého Ríma a na
Slovensku sa objavilo ako remeslo už v 14. storočí.
JABĹČKO – legenda hovorí, že z jadierok jablka odtrhnutého
zo Stromu poznania vyrástli stromy, ktoré odvtedy kvitnú iba na
ŠTEDRÝ DEŇ.
V priebehu hodiny stromy rodia sladké ovocie. Kto ten zázrak zbadá, dožije sa v zdraví sto rokov. Ak si odnesiete rozkvitnutú vetvičku, žiadne srdce vám neodolá. AK sa do jablka zahryznete, spoznáte všetky tajomstvá zeme, ale šťastní nebudete. My dnes jabĺčko rozkrojíme a čakáme, že nám prinesie zdravie a šťastie po celý
rok.
ROLNIČKY – pôvod majú v Afrike a Indii, kde si nimi tanečníci zdobili svoje členky. Na Slovensku ich kedysi používali pastieri
oviec, upevňovali sa tiež na konské postroje. Rolničky sú aj pomôckou pri výcviku dravcov, ale takisto hudobným nástrojom.
V Amerike nimi ZVONIA SOBY, ktoré ťahajú Santove sane s darčekmi.

Nikdy nie sme počas celého roka takí veselí a šťastní ako v tieto sväté a veľké sviatky Vianoc a v týchto vianočných dňoch.
Svoju radosť prejavujeme rôznym spôsobom i vo svojich domoch i na svojom mieste i v kostole. Toto zdobenie našich kostolov, toto zdobenie stromčekov, námestí
a ulíc ozdobami a blikacími žiarovkami ale
nielen našich ale aj všetkých tých po svete, ktorí veria v Krista – nie je nič iné ako výraz tej pravej radosti, ktoré pociťujú v tieto posvätné vianočné dni všetci, ktorí sa
bezvýhradne odovzdali Ježišovi Kristovi,
ktorí v neho celým srdcom a celou dušou
veria, milujú ho a v ktorých on skrze svoju
milosť žije. Iba On, lebo je Boh z Boha, je
dôvod pravej a neskalenej radosti, lebo on
sa aj narodil v Betleheme, aby nám priniesol pravú radosť.
Hoci sa narodil ako jednoduché, slabé a chudobné dieťa, predsa On, práve On, vyzval
všetkých ľudí k radosti spevom anjelov,
ktorí nad ožiareným Betlehemom spievali
príjemne znejúcu pieseň: Sláva Bohu na
výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle. A čo je radosť a veselosť, ak nie Pokoj
v duši, pokoj v rodine, pokoj vo svete?
A zasa cez anjelov odkaz jednoduchým
pastierom na betlehemských stráňach:
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť celému svetu, lebo dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

VENIEC - jeho okrúhly tvar – nemá začiatok ani koniec- symbolizuje VEČNOSŤ BOHA, ale aj ľudskú súdržnosť a vzájomnú lásku. Niekoľko druhov ihličia znamená trvalý život. Pichľavé listy
cezmíny pripomínajú tŕňovú korunu, borovica a tis predstavujú nesmrteľnosť. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Hovorí
sa, že sviečky treba nechať prirodzene dohorieť pre požehnanie a šťastie.
HVIEZDA – jedna z najkrajších vianočných dekorácií – rozkvitnutá „vianočná hviezda“ pochádza z Mexika. Jej názov znie v španielčine Noche Buena, čiže Svätá noc. V časoch Aztékov bola
SYMBOLOM nového ŽIVOTA pre mŕtvych bojovníkov. Vianočná
hviezda vraj očarila aj istého amerického veľvyslanca, ktorý ju odviezol do Ameriky, a odvtedy zdobí sviatočne prestreté stoly miliónov ľudí po celom svete.
KREHKÁ OZDOBA – neodmysliteľné ozdoby vianočného stromčeka – sklenené gule – majú už vyše storočnú tradíciu. V roku
1889 si ich výrobu patentoval Francúz Pierre Dupont. Najskôr vyrábal jednofarebné FÚKANE GULE z jemného skla a zakrátko rozšíril sortiment aj o farebné, s ornamentami, hviezdičkami, vločkami
či s kresbami kvetov.
STROMČEK – podľa legendy zo 6. storočia slávil v Burgundsku
írsky mních Vianoce pri posvätenej jedli na kopci s miestnymi
obyvateľmi. Pieseň z 13. stor. sa zmieňuje o domčeku s horiacimi
sviečkami. V 17. storočí sa stromček v Nemecku od remeselníkov
rozšíril medzi šľachtu a úradníctvo, v 18. storočí do evanjelických
kostolov, v 19. storočí ho začali ozdobovať mešťania a vydal sa do
iných krajín.

Tú radosť kvôli Ježišovi Kristovi, ktorý sa
narodil v Betleheme a ktorý sa rodí v dušiach tých, ktorí ho prijímajú, vyjadrujú aj
naše radostné opájajúce vianočné piesne.
Veď práve, ak chce úbohý, hriešny človek
vedieť, čo je pravá radosť, čo je pravé
šťastie, musí vedieť a všetko urobiť, aby sa
celkom oddal Ježišovi a aby Ježiš v ňom
žil, účinkoval a pôsobil. Bez ohľadu, čo nás
čaká v živote, bez ohľadu na naše materiálne postavenie a zdravotný stav, bez
ohľadu s akými ťažkosťami sa stretávame,
ak sme Ježišovi, ak je Ježiš v nás a my
v ňom, radosť nezanikne.
Švajčiarska spisovateľka Anna Hoffman
uvádza v jednej svojej poviedke skutočnú
príhodu o dievčati, ktorá sa narodila znetvorená: postava príliš drobná, vlasy prešedivelé, oči karpavé, nos vykrivený. Skrátka znetvorená. Jedného dňa jej v hneve jej
vlastná matka podotkne: „Nikdy sa na teba
nik ani nepozrie, a tobôž aby si ťa obľúbil“.
Tie slová ako nôž sa zabodli dievčaťu do
srdca. Plakala, rozmýšľala dokonca aj na
samovraždu, ale nakoniec sa zmierila. Rozmýšľajúc o slovách svojej matky došla k záveru: „Keď je niekto drzý a mrzutý, nemôžeš ho milovať, nech by to bola aj vlastná
matka. Ale ak je niekto ku každému milý
a láskavý, nájde sa niekto, kto ho bude ľúbiť, hoci by bol netvor ako som ja“. A rozhodla sa byť vždy láskavá ku každému.

A zakrátko sa všetkým stala milá. Jeden
cenný mládenec, pre ktorého bola vzácnejšia pekná duša ako vyparádená tvár, vzal
si ju za ženu. Bola mu vzácnou sprievodkyňou v živote a dobrou matkou jeho detí.
Keď zomrela, postavil jej náhrobok s nápisom: „Ty si bola anjel môjho života“.
A kto nás učí, aby sme boli ku každému
milí a láskaví, aby sme trpezlivo niesli svoje
kríže a ťažkosti, aby sme vždy a za každú
cenu išli cestou dobroty a spravodlivosti?
Kto nás učí a kto nás naučil, ak nie ten, ktorého narodeniny dnes oslavujeme, a tým je
Ježiš Kristus, naša Láska a my jeho láska.
Lebo z lásky k nám sa stal človekom a narodil sa ako malé dieťa.
Prajem vám šťastné a milosťami naplnené prežitie Vianoc a v Novom roku všetko
dobré.
Mgr. Viliam Chrastina

Keby sme robili prieskum na tému, aké
predstavy a myšlienky spájajú ľudia s Vianocami, vedeli by sme vopred vo veľkej
miere odhadnúť odpovede. Štedrý večer je
spojený so stromčekom, darčekmi, večerou, rodina pohromade, sviatočná pohoda
a sviatočná atmosféra, návšteva štedrovečerných služieb Božích, vianočné piesne
a koledy, betlehemy zobrazujúce narodenie dieťaťa Ježiša, štedrovečerné a vianočné zvyky, zasnežená krajina, ale aj
predvianočné prípravy a nákupy. V odpovediach by sa zrejme našli aj zmienky
o zvláštnom citovom rozpoložení, ktoré
človek cez tieto sviatky prežíva, zmienky
o tom, že osamelí ľudia si cez sviatky bolestnejšie uvedomujú svoju osamelosť...
Sme radi a vďační, že koncom decembra
môžeme prežívať niekoľko dní v celkom
osobitej atmosfére bez rozdielu vierovyznania. Vianoce sú sviatky Kristovho vstupu
do sveta, v ich symbolike je mnoho svetla.
Vianočné svetlá, s ktorými sa stretávame
na každom kroku, by sme mali chápať nie
iba ako sviatočnú dekoráciu, ale ako symbol Kristovho vstupu do sveta, narodením
Pána Ježiša v Betleheme. Symbol svetla
i hviezdy, ktorý vyjadruje, čo sa s Kristovým príchodom na svet vlastne stalo:
S jeho príchodom prichádza na svet svetlo. Vianočná zvesť nás upozorňuje, že nám

Ježiš toto svetlo môže a chce dať. Nanovo môžeme prijať istotu, že sme obklopení
Božou láskou, a táto istota nám dá silu vytrvať vo všetkom, čím prechádzame. Lebo
nie vždy sú to okamihy, ktoré nás napĺňajú
radosťou či pokojom.
Prežívame momenty, keď sa nás zmocňuje dojem, že sa nám zatmieva svetlo pred
očami. Keď do nášho života zasiahne smrť.
Pre mnohých je tmou, a to aj cez tieto sviatky, dlhá choroba, do ktorej sa dostali oni
alebo ich blízki. Choroba prináša so sebou
veľké množstvo problémov najrozličnejšieho druhu. Človek myslí na ohrozenie svojho života. Ak sa k nej pridruží bolesť, je to
ďalšia záťaž. Ďalej to môžu byť problémy
týkajúce sa medziosobných vzťahov. Nedoriešené situácie, nevyjasnené vzťahy.
Neraz sú s tým spojené vážne ekonomické problémy. Všetko to dokopy spôsobuje,
že človek má dojem, akoby bol ponorený
do tmy a stálych problémov a nepokojov,
z ktorých sa nedokáže dostať.
Keď nám odíde z tohto života niekto blízky, koho sme mali veľmi radi, sme naplnení
tmou smútku. Toto cítia v rodinách, v ktorých ostáva prázdne miesto pri vianočnom
stole. Je mnoho iných situácií tmy, v ktorých sa nachádzame, v ktorých sa nachádzajú naši blížni. Vianočná zvesť znamená
toto: do každej situácie tmy prináša Ježiš

svetlo. Ak má byť vianočná zvesť aj pre
nás účinná, mali by sme si cez tieto sviatky
klásť otázku: Aká je tá moja tma? V akej
tme už dlho chodím a nedokážem sa z nej
vyslobodiť? Musíme naliehavo zatúžiť po
svetle. Ak k tomuto svojmu poznaniu vlastnej tmy pridáme modlitbu: Pane Ježišu
Kriste, daruj mi svetlo, ktoré by rozohnalo
tmu môjho života, môžeme zažiť vianočný
div, že toto svetlo nám bude skutočne darované a že sa začne nová kapitola nášho
života.
Do všetkých rodín, v ktorých sa do vianočnej radosti mieša smútok, chce vstúpiť Pán
Ježiš so svojím svetlom. Vkladá nám do
sŕdc istotu, že tí, ktorí dnes už nemôžu sedieť s nami za vianočným stolom, majú tiež
svoje Vianoce, a to omnoho krajšie, ako sú
tieto naše. Aj v tomto ohľade platí: Každý
má toľko slnka, koľko si sám vezme. Každý má toľko Kristovho svetla, koľko je sám
ochotný prijať. Preto mi dovoľte popriať
Vám pokojné, svetlom ožiarené, láskyplné
sviatky naplnené blízkosťou rodiny a Božej
blízkosti viditeľnej vo všetkom, čo prežívate a nový rok 2018 naplnený zdravím, porozumením a radosťou zo života.

Úľava za komunálny odpad
pre rok 2018

nistratívy. Taktiež akejkoľvek úpravy na
hrobovom mieste a cintoríne musia túto
skutočnosť oznámiť na obecnom úrade.
Tiež je potrebné na cintoríne triediť odpad.

Družstvo Trenč. Turná
032/65 85 321
Družstvo Trenč. Stankovce 032/64 96 331

Do 31. 1. 2018 treba vyplniť (odovzdať) na
obecnom úrade tlačivo ohlásenie k poplatku za KO na rok 2018 (uplatnenie úľavy)
a fotokópiu preukazu ZŤP, potvrdenia o návšteve školy a podobne.
Priznanie k dani k nehnuteľnosti
pre rok 2018
Do 31. 1. 2018 treba podať na obecnom
úrade ako správcovi dane nové daňové priznanie ak sa Vám uskutočnili vlastnícke
pomery k nehnuteľnému majetku (predaj
pozemku, RD, kolaudácia RD, nadobudnutie pozemku, RD a podobne).
Priznanie k dani
za psa pre rok 2018
Ak pes dovŕšil 6 mesiacov, treba ho prihlásiť na obecnom úrade, v prípade straty,
úhynu psa tiež túto skutočnosť nahlásiť na
obecnom úrade do tridsiatich dní od udalosti.
Úmrtie a pohreb
V prípade úmrtia treba, aby sa pozostalí
dostavili na obecný úrad za účelom admi-

Osvetlenie, rozhlas
V prípade poruchy verejného osvetlenia
a rozhlasu treba túto skutočnosť ohlásiť na
obecnom úrade.
Odpady
Treba separovať a triediť odpad len do nádob na to určených – plasty, papier, sklo,
kov a iné, podľa priebežných usmernení
obce.
Dôležité telefónne čísla:
Obecný úrad
Starostka
Materská škola
Školská jedáleň
Polícia
Záchranná služba
Hasiči
ZŠ Lipského
ŠJ Lipského
MUDr. Petrášová
MUDr. Trebatická
MUDr. Mikušová

032/64 96 330
0911 362 680
032/64 96 242
0905 555 067
158
112, 155
150
032/64 963 26
032/64962 80
032/65 85 244
032/65 85 775
032/64 96 322

S úctou a modlitbou Vaša
Jarmila Petrulová, evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

Prevádzkovanie
pohrebných služieb
Obec Trenčianske Stankovce
Pondelok – Piatok: 6,00 h. – 22,00 h.
Sobota – Nedeľa – Sviatok: 6,00 h. – 22,00 h.
Pohrebné služby si môžete objednať telefonicky na čísle 0918181597
Pošta Trenčianske Stankovce
Pondelok – Utorok: 7,30 h. - 15,30 h.
Streda: 7,30 h. – 17,00 h.
Štvrtok – Piatok: 7,30 h. – 15.30 h.
Sobota – Nedeľa: zatvorené
Tel. č. 032/64 96 285
Stavebný úrad
Trenčianske Stankovce
Ing. Mária Pavlíková
Tel. č. 0918 597 301
e-mail: pavlikova@hotmail.sk
Farský úrad Veľké Bierovce
Správca farnosti : Mgr. Viliam Chrastina
Tel. č. 0903 569 916
e-mail: v.chrastina@gmail.com

Založili sme peknú tradíciu, noc v knižnici, s cieľom podporiť záujem detí o knihy, o čítanie, o zlepšenie ich vzťahu k literatúre a ku
knižkám. Teraz, keď sa náš život tak rýchlo a vo veľkej miere digitalizoval, potrebujeme dôraznejšie a rukolapnejšie deti viesť k čítaniu kníh. Tento rok sme museli zmeniť aj termín aj miesto konania
podujatia, nakoľko knižnica je dočasne a provizórne presťahovaná na chodbách budovy obecného úradu. Keďže stavebné práce
na úrade sú v plnom prúde a bezpečnosť je prvoradá, dobre nám
poslúžili i priestory KD. Nič to neubralo na atmosfére, programe
ani úrovni celej akcie, naopak, mohlo sa jej zúčastniť viac detí ako
minulý rok.
A čo sa tam teda dialo?
Všetko pripravil tradičný team Silvia, Janka, Peter, Adam a Amálka, prišli deti, usmiati rodičia poďakovali za voľný večer a mohli
sme začať. S čím? No predsa s vyškrabovaním záložiek do kníh
– to sú tie fotky, na ktorých sú farebné výtvory na čiernom podklade.
Potom Adam s deťmi hral hru. Nikto nevie, ako sa volá, ani pravidlá
sme presne nepochopili, ale bola to veľká zábava a hrať to chceli
všetci. Trochu unavené deti začali postupne po batôžkoch hľadať
niečo pod zub a to bol ten správny čas na večeru. Hot-dog, toasty,
zeleninka a čaj. Chvíľu to vypadalo, že niektorí účastníci nemajú
dno ☺ ale nakoniec sa nám predsa len podarilo u nich nastoliť
krátky pocit sýtosti.
Trochu unavení, ale nasýtení, to je ten správny okamih, keď nie sú
v pohybe a teda aj správny okamih na čítanie. Teta Amálka čítala
a čítala a deťom stále nebolo dosť. Aj tým malým, aj tým veľkým.
Po čítaní sme deťom pustili film v nádeji, že ich pokojná atmosféra
uspí. Omyl. A tak sme sa hrali na „hádaj čo robím“.... hm, to sú tie

V rovnaký deň, ako vítanie detí, teda tiež začiatkom októbra, starostka obce pozvala seniorov, jubilujúcich občanov našej obce, na
posedenie.
O program sa ako vždy, aj tento rok postarali naši škôlkari. Bolo to
vystúpenie ako každý rok, a predsa celkom iné. Deti boli vyobliekané v kostýmoch a nacvičený program bol pestrý a veselý. Oslávencom sa program veľmi páčil a naozaj veľmi ho pochvaľovali.
Starostka jednotlivo privítala všetkých zúčastnených, odovzdala
kvietok a darček a slávnostným prípitkom otvorila posedenie s občerstvením.
Pekne strávený spoločný čas ubehol pri spomínaní naozaj rýchlo. Je krásne počúvať spomienky na staré časy, ako sa žilo ťažko
i pekne, akosi inak ako teraz. Je obdivuhodné, akí sú naši seniori vitálni, aj keď majú nejeden zdravotný problém. Buďte dlho medzi nami, milí naši dedkovci.

fotky, kde sú Vaše deti na pódiu v čudných polohách alebo rovno
v letku. Niektorí sa rozhodli, že aj to je nuda a začali si vymieňať
názory pri vankúšovej vojne. Poznáte to? Je to veľmi chytľavá aktivita. Keď sa pobil každý s každým, a vankúše lietali na všetky
strany, postupne nastal mier, film, pukance, bitka o pukance a opäť
mier. A konečne aj prvé zvuky zívania. Niektorí si umyli zúbky, niektorí zaliezli do spacákov len tak, nenápadne, ale nakoniec sa po
dlhom chichúňaní podarilo zaspať všetkým. Malým aj veľkým.
Ráno už tej energie toľko nebolo. Hlavne u detí, ktoré sú zvyknuté
si cez víkend pospať. Ale čo sa dá robiť, niektorí sú naopak zvyknutí vstávať skoro. Prvý sa zobudil 5,30 hod. a tak postupne aj
ostatní povstávali. Na raňajky boli muffinky, hrozno a čaj. Zjedlo sa
(ako inak) všetko a došlo na ceny. Každý účastník noci v knižnici
dostal jednu novú knižku a všetci sa do nich hneď aj začítali. Toto
bol cieľ a takto je to dobre. Deti čítať chcú, ak ich k tomu privedieme.
Chvíľu sa ešte balilo, hľadali sa ponožky a potom už hurá naspäť
k rodičom.
Ďakujem kolegom a priateľom, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto akcie a pevne a úprimne verím, že o rok sa nám prihlásia mladí obyvatelia našej obce, alebo rodičia, ktorí nám pomôžu pri jej
organizovaní.
Verím, že aj s podporou finančného príspevku z FPU, o ktorý sme
požiadali a čiastočne nám bol priznaný, v čo najkratšom čase obnovíme priestory Obecnej knižnice a vrátime sa v r. 2018 k tejto
akcii už vo vynovených priestoroch,
s novými záujemcami o tento druh prezentácie čítania.
Tešíme sa na vás, milé deti!

Vážení spoluobčania, v tomto článku budeme bilancovať prácu DHZ Veľké Bierovce za rok 2017.
Rok 2017 je konsolidačným rokom pre
DHZ. Základného školenia pre požiarny
zásah sa v tomto roku zúčastnili ďalší štyria členovia. Za veliteľov zásahu boli preškolení dvaja členovia.
Dvaja členovia boli preškolení za vodičov
motorových vozidiel s právom prednosti
v jazde pod výstražnými zvukovými zariadeniami.
Členskú základňu sme rozšírili o jedného
nového člena a detské družstvo.
Po kategorizácii sme boli zaradení do kategórie C, kde sme získali tento rok dotáciu, ktorú sme nevyužili na nákup spojárskej techniky.
Tento rok sme boli zaregistrovaní ako organizačná jednotka občianskeho združenia s názvom Dobrovoľný hasičský zbor
Veľké Bierovce s prideleným IČO.
V tomto roku sme sa zúčastnili na VI. ročníku súťaže s historickými hasičskými striekačkami na FIRECO v Trenčíne, kde sme
sa umiestnili na 8. mieste.

Posledným jesenným cvičením bolo okresné protipožiarne cvičenie hasenia lesného
porastu Pod Ostrým vrchom, kde sme boli
posledná jednotka v hadicovom vedení určená na hasenie požiaru dvoma hadicami
a vodným delom.
Z povinností v oblasti protipožiarných úloh
obce pred požiarmi sme začali vykonávať
pravidelné previerky dymovodov v budovách, ktoré je plánované na päťročnicu do
roku 2020.
V tomto roku sme zabezpečovali požiarny
dozor na spoločenskej akcii Tankové dni
Laugaricio v Trenčianskych Stankovciach.
Po celoročnej bilancii môžeme tento konsolidačný rok 2017 hodnotiť ako veľmi pozitívny z hľadiska pomoci občanom našej
obce a propagujúci celú našu obec. Výsledkom práce nášho DHZ je umiestnenie
v súťažiach hasičských zborov, na okresných súťažiach a protipožiarne zabezpečenie spoločenských udalostí.
Ako zástupca celého kolektívu DHZ Veľké
Bierovce prajem občanom príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, veselé prežitie Silvestra 2017 a šťastný
Nový rok 2018.

Materská škola (ďalej len MŠ) je miesto, kde si môže každý škôlkar
nájsť nie jedného, ale mnohých kamarátov. Pri spoločných aktivitách si začínajú deti budovať vzájomnú dôveru a spolupatričnosť,
učia sa rešpektovať jedinečnosť druhých. My, pani učiteľky, sa
striedaním rozmanitých činností v MŠ snažíme zabezpečiť deťom
dobrú náladu a pohodu bez zbytočného stresu. Na začiatku školského roka sa nové deti oboznamujú s prostredím MŠ, jej blízkym okolím, zoznamujú sa s novými kamarátmi, deťmi, učiteľkami
i ostatným personálom v MŠ.
MŠ poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom z obce Veľké Bierovce, Opatovce a pokiaľ to dovoľujú kapacitné možnosti, aj deťom
z blízkeho okolia. Deti majú možnosť navštevovať rôzne krúžky:
anglický jazyk, pohybové hry a folklórny krúžok. Udržiavame ľudové tradície a regionálne zvyky, zapájame sa do osláv sviatkov
a spoločenských udalostí v našej obci. V tesnej blízkosti MŠ sú
polia, lúky, neďaleko tečie rieka Váh. Toto prostredie vytvára optimálne podmienky na poznávanie prírody, rozvíjanie pozitívneho

Už tradične začiatkom októbra vítame našich miniobčiankov v našej obci. Je to milá
slávnosť, kedy rodičia prinesú svoje detičky,
ku staručkej kolíske a zložia sľub rodičov,
zapíšu sa do pamätnej knihy. Naši škôlkari
si pripravia pre nich program, často sa stáva, že kým jeden súrodenec je na rukách
mamky, druhý vystupuje v programe. Dievčatá – školáčky vystúpili s básňami, malinkí občania boli predstavení starostke obce
spolu s rodičmi. A na záver sme spravili pár
pamätných fotografií.

vzťahu k prírode a jej ochrane. Pravidelná pohybová aktivita je
v dnešnej dobe digitálnych technológií nevyhnutným základom
zdravia a zdravého životného štýlu.
Predškolský vek je dôležité obdobie v živote každého dieťaťa.
V tomto období sa dieťa učí porozumieť sebe samému, snaží sa
chápať každodennú realitu, skúma svoje možnosti a schopnosti. Je
to obdobie vyžadujúce neustálu podporu zo strany pedagogických
pracovníkov, rodičov, ale aj všetkých ľudí z jeho okolia. V tomto
období sa odohrávajú zásadné zmeny vo vývoji dieťaťa, ktoré je
potrebné intenzívne rozvíjať. Deti sa veľmi rýchlo učia, prispôsobujú novým podmienkam, preto majú pedagógovia veľa možností
ako rozvíjať potrebné kvality v predškolskom veku dieťaťa pre jeho
ďalší rozvoj. Z toho vyplýva, že najväčšiu zodpovednosť pri výchove našich najmenších detí v MŠ majú skúsení, aktívni a pozitívne
naladení pedagógovia.
V druhom rade pôsobí na sociálne prostredie v MŠ rodina. Úlohou
(pokračovanie na 6. strane)

(pokračovanie zo 6. strany)
rodičov je teda chápať výchovu a vzdelávanie ako nevyhnutnú životnú potrebu dieťaťa. Každý z týchto faktorov má svoje špecifické
možnosti, ako pôsobiť na všeobecnú stránku dieťaťa a jej formovanie. Tieto vplyvy musia byť jednotné a nepôsobiť izolovane.
Predprimárne vzdelávanie si dáva za úlohu zmysluplne obohacovať denný program dieťaťa a poskytovať mu odbornú starostlivosť.
Vzniká tak potreba stavať na premyslenom, ľudsky i spoločensky
hodnotnom základe, pretože predprimárne vzdelávanie má dieťaťu uľahčovať jeho ďalšiu životnú aj vzdelávaciu cestu a zároveň,
čas strávený v MŠ, by mal byť pre dieťa radostnou a príjemnou
skúsenosťou.
Úlohou MŠ je rozvíjať osobnosť dieťaťa a podporovať jeho spokojnosť, pomáhať mu v chápaní okolitého sveta a motivovať ho
k ďalšiemu poznávaniu a učeniu, vrátane učenia ako žiť v spoločnosti. Onedlho bude MŠ oslavovať 40. Výročie vzniku od svojho
založenia, z čoho vyplýva záväzok, naďalej poskytovať deťom
kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre aktuálne potreby i potreby pre
ich budúcnosť.
Bc. Daša Veselková

Milé seniorky, milí seniori, vážení občania.
Nám seniorom sa spomalilo životné tempo, niektorým pribudli
zdravotné problémy, iným pocit osamelosti. Život je dar, žime ho
podľa svojich najlepších predstáv, žime ho pre seba, žime ho pre
iných a užívajme si každú sekundu nášho žitia. Prajem si, aby sme
sa stretávali a hovorili jeden s druhým a nie o druhom.
Dôchodok sa všetkým blíži, nie je o tom, len spať v chyži.
Klub dôchodcov - ten sa stará - od leta až do jara.
Chodíme na párty rybu aj na húsky do Slovenského Grobu.
V Bieliciach sa kúpeme, aj na výlet ideme.
Na brigáde pracujeme, kultúru si doprajeme.
Aj na Vás to všetkých čaká, staroba je, verte, taká.
Dôchodok je síce malý, ale srdce láskou žiari...
Prajem všetkým veľa sily, by ste v láske všetci žili,
vďaka, že ste nezabudli, že je dobre medzi ľuďmi.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti Klubu seniorov,
veľké ďakujem patrí aj pani starostke za autobus na výlet a na
husacinu a v neposlednej rade veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli
2 % z dane.
Na záver jeden recept: Rezne á la Tonka
Potrebujeme:
rezne (kuracie alebo bravčové), soľ, mlieko, plátky šunky, plesňový
syr (niva), strúhanku, vajíčka.
Rezne naklepeme, osolíme a na noc ich namočíme do mlieka. Na
druhý deň rezne vyberieme, každý obalíme v strúhanke. Na rezeň
položíme plátok šunky, kúsok nivy, rezeň preložíme a spojíme špáradlom. Potom rezeň namočíme vo vajíčku, z oboch strán opečieme na oleji a vložíme na pekáč. Opečené mäso v pekáči podlejeme výpekom a podľa potreby aj vývarom.
Prikryjeme alobalom a pečieme v rúre cca 30min.
Predseda Klubu seniorov Veľké Bierovce

Vážení spoluobčania, na úvod môjho príspevku mi dovoľte, aby
som vás pozdravil a ospravedlnil sa za neskorú reakciu na dodanie
článku do Zvestí v roku 2016.
V stručnosti sa vrátim k vyhodnoteniu najúspešnejších chovateľov
našej organizácie za sezónu 2016.
Najúspešnejší v kategórii holuby bol Peter Bulko, ktorý získal víťazné ceny na Myjave a v Novom Meste nad Váhom a čestné ceny
v Trenč. Stankovciach a v Chocholnej. Za ním nasledovali Marián
Kulich – čestné ceny v Novom Meste a v Stankovciach, Martin
Nagy – čestné ceny v Stankovciach a v Chocholnej a Kulich Silvester – čestná cena v Novom Meste nad Váhom.
V kategórii králikov boli najúspešnejší – Vladislav Zaťko – čestné ceny v Stankovciach a v Chocholnej, Kulich Silvester – čestná
cena v Stankovciach a výborné bodovanie v Novom Meste nad
Váhom.
V kategórii exoty najúspešnejší bol Kulich Silvester – čestná cena
v Novom Meste a druhé miesto na oblastnej výstave exotov v Tr.
Turnej.
V kategórii hydiny boli najúspešnejší Peter Nagy – čestné ceny
v Novom Meste nad Váhom, v Chocholnej a víťazná v Tr. Stankovciach na oblastnej výstave. A tiež veľmi dobré bodové hodnotenie
na celoštátnej výstave v Nitre. Úspešní boli aj Vladislav Zaťko –
čestná cena v Chocholnej a Stankovciach a Juraj Gabriš – čestná
cena v Novom Meste nad Váhom a v Tr. Stankovciach a veľmi
dobré bodové ohodnotenie v Nitre. Na celoštátnej výstave tiež vystavili hydinu Kubaloš František s veľmi dobrým bodovým hodnotením a Kubaloš Rastislav taktiež s veľmi dobrým bodovým hodnotením.
Všetkým by som sa chcel poďakovať za kvalitnú prípravu zvierat
a vzornú reprezentáciu organizácie i obce.
Čo sa týka činnosti v roku 2017 naši chovatelia vôbec nezaháľali.
Okrem toho, že boli aktívni v odchove zvierat a výstavníckej činnosti, boli nápomocní aj v rámci obce. V časných jarných mesiacoch sa zúčastnili brigády v obecnom parku, kde po dohode s pani
starostkou a záhradkárskym dozorom vykonali výchovný rez živého plotu na obnovu mladých výhonkov týchto rastlín. V letných
mesiacoch pri príležitosti MDD v záhrade kultúrneho domu usporiadali ukážkovú výstavu svojich zvierat, čím prilákali mnoho malých i veľkých pozorovateľov a tak prispeli k rozšíreniu vzťahu človeka so zvieraťom.
V nasledujúcom období tiež vykonali kosbu trávy v pridelenom areáli bývalej ZŠ, kde tento priestor udržujú už tretiu sezónu.
Výstavnícka činnosť v roku 2017 sa nedá inak hodnotiť ako plejáda úspechov. Prvá v rámci výstav v našej oblasti bola Novomestská, na ktorej nás reprezentovali Bulko Peter, Nagy Peter, Kulich
Silvester a Kubaloš Rastislav. Najúspešnejší boli Kulich Silvesterčestná cena – diplom na králikovi burgundskom, Kubaloš Rasťočestná cena – diplom zdrobnená wyandotka striebornosfarbená
vlnitá. Nagy Peter – čestná cena - pohár zdrobnená wyandotka
žltá kolumbia čierna. Kubaloš Rasťo získal čestnú cenu – pohár
na hempširke zlatohnedej. Bulko Peter vyhral hlavnú cenu výstavy – Memoriál Kolomana Slimáka - získal pohár na Slovenskom
hrvoliakovi čiernom.
V Chocholnej – Velčiciach sa tentokrát konala výstava oblastná,
kde si svoje majstrovstvo porovnali chovatelia z oblastí Trenčín
a Nové Mesto nad Váhom. Na tejto výstave sme opäť uspeli na výbornú. Bulko Peter získal čestnú cenu na Slovenskom hrvoliakovi
čiernom, Nagy Peter na Moravskom pštrosovi červenom a čestnú cenu na žltej Kolumbii čiernej. Zaťko Vladislav získal čestnú cenu
na zdrobnenej bielefeldke. Kubaloš František získal čestnú cenu
na zdrobnenej wyandotke striebornosfarbenej vlnitej a na kohúta
tohto plemena víťaznú cenu v sekcii zdrobnená hydina. Kubaloš
Ľubomír vystavoval hempširky zlatohnedé, na sliepke získal čestnú cenu a na kohúta z tohto plemena víťaza výstavy hrabavá hydina.

V tomto termíne sa konala oblastná výstava exotov v Mníchovej
Lehote, kde na výbornú obstál Kulich Silvester tretím miestom na
Neofeme tyrkysovej.
Koncom októbra sa ešte konala výstava v Tr. Stankovciach, kde sa
v rámci Trenčianskeho regiónu bojovalo i o tituly Majster a Šampión Laugaricio. Čestné ceny získali Bulko Peter na Slovenskom
hrvoliakovi žltom, Nagy Peter na Moravskom pštrosovi červenom,
Zaťko Vladislav čestná cena zdrobnenej bielefeldke a králikovi zajačom, Zaťko Ján - mladý chovateľ - čestná cena – zdrobnený rex
čierny, Kulich Silvester čestná cena na králikovi burgundskom.
Najväčšiu radosť spravili Bulko Peter na Slovenskom hrvoliakovi
čiernom, ktorý získal pohár Majster Laugaricio a Nagy Peter Majster Laugaricio na zdrobnenej wyandotke.
Kulich Silvester ešte vystavil aj na výstave v českých Kunoviciach,
kde získal čestnú cenu na králikovi burgundskom.
Najvrcholnejšie podujatie sezóny nás však čakalo 25. – 26. 11.
2017 na výstavisku v Nitre, kde sa konala jubilejná 20 celoštátna výstava spojená s druhou vyšehradskou výstavou zvierat, kde
mohli chovatelia porovnávať svoje zvieratá z krajín Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. Bojovalo sa o tituly Majster V4 (SR), Šampión V4 (SR) a čestné ceny. Všetci naši chovatelia, ktorí vystavili,
dopadli veľmi dobre. Bulko Peter - veľmi dobré bodové hodnotenie
– Slovenký hrvoliak žltý, veľmi dobré hodnotenie Slovenký hrvoliak
čierny, kde získal čestnú cenu klubu na holuba tohto plemena. Vladislav Zaťko získal na králikovi zajačom veľmi dobré bodové hodnotenie. Nagy Peter na zdrobnenej wyandotke žltá Kolumbia čierna čestná cena, Kubaloš František na zdrobnenej wyandotke striebornosfarbenej vlnitej titul Majster na kolekcii a Šampión na kohúta
tohto plemena. Kubaloš Rastislav získal na hempširkách zlatohnedých titul Majster na kolekcii, Šampión na kohúta tohto plemena
a čestnú cenu na sliepke tohto plemena. Gabriš Juraj získal na
hempširkach veľmi dobré bodové hodnotenie.
Všetkým úspešným chovateľom srdečne blahoželáme a prajem im
v mene výboru veľa zdravia a elánu do nového obdobia. Občanom
príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie, lásku a pohodu vo svojom okolí.
S pozdravom tajomník ZO SZCH,
Kubaloš Rastislav

Vážení čitatelia Bierovských zvestí, vážení chovatelia, skončila
nám najkrajšia časť roka, preteková sezóna poštových holubov.
Začína čas pre bilancovanie a hodnotenie našej činnosti.
Naša každoročná činnosť začína preliečovaním a zakladaním
chovných párov holubov. Z tejto činnosti ťažíme po celý rok, a to
najmä v letovej sezóne. V budúcom roku z odchovu mláďat, ktoré dospeli a sú schopné lietať v ďalšom roku pretekovej činnosti.
Tohtoročná sezóna patrila k tým ťažším, nakoľko boli počas letovej
sezóny mimoriadne horúčavy v letných mesiacoch. Napriek tomu
sa v našej ZOCHPH Veľké Bierovce podarilo dosiahnuť vynikajúce
výsledky.
Úspešný rok mal chovateľ Jozef Kurtiš, ktorý dosahoval počas celej sezóny výborné výsledky a vyhral majstrovstvo základnej organizácie. Druhý v základnej organizácii skončil chovateľ Ján Hološ
a na treťom mieste sa umiestnil Ján Bulko. Štvrté miesto získal Ján
Tinka a piaty v poradí bol Vladimír Dohňanský.
V Majstrovstve mladých holubov sa na prvom mieste umiestnil Ján
Hološ. Druhé miesto obsadil Jozef Kurtiš za ním na treťom mieste

skončil Jozef Bulko. Štvrtú priečku získal Ján Bulko a piate miesto
patrí Dušanovi Michalecovi.
V pretekoch Maratón derby klub Slovensko, ktorý sa zapodieva
pretekmi cez noc z tisíc kilometrových vzdialeností, nás úspešne
reprezentovali viacerí chovatelia. Ján Hološ vybojoval celkové deviate miesto. Na štrnástom mieste skončil Ján Bulko. Jaroslav Cingálek skončil na tridsiatom prvom mieste.
Dňa 18. novembra sme v našej obci zorganizovali výstavu Maratón derby klubu Slovensko. Na tejto výstave sa zúčastnili viacerí
chovatelia poštových holubov z celého Slovenska. Odhadom prišlo približne 150 návštevníkov. Na tejto výstave bol ocenený holub
nášho chovateľa Jána Bulka, ktorý v preteku Alpen získal vynikajúce tretie miesto.
Je koniec sezóny, známe sú aj pretekové výsledky, a preto sa patrí
poďakovať všetkým funkcionárom, ktorí zabezpečili pretekovú sezónu. Zároveň si zaprajme k Vianociam a do nového roku zdravie,
šťastie a veľa úspechov.
Ján Hološ

Dňa 1. 9. 2017 sa konal v našom KD vo veľkej sále šachový turnaj.
Nebol to obyčajný turnaj, ale turnaj výročný. Presne 50 rokov činnosti šachového klubu sme oslávili na tomto turnaji. Veľké ďakujem patrí p. V. Zaťkovi, ktorý sa celé tie roky venuje nielen šachu,
ale aj našim deťom, ktoré učí hre, ale aj disciplíne, trpezlivosti, logike a všetkému, čím má byť vybavený nielen šachista, ale každý
mladý človek.

zdávania cien a aj mnoho záberov z oceňovania účastníkov. Bol
to turnaj plný súbojov, úsmevov, radosti z víťazstiev, ale aj slzičky
z prehry.

Turnaja sa zúčastnili malí i veľkí. V galérii nájdete fotky najstaršieho s najmladším účastníkom, momentky z hry, zábery z odov-

Ďakujem všetkým, ktorí vecným darmi podporili turnaj, seniorkám,
ktoré zabezpečili plynulý prísun občerstvenia a tiež brigádnikom,
ktorí pripravili podmienky na turnaj tak dobre, že od mnohých
účastníkov sme počuli nejednu pochvalu.
Už teraz sa mnohí účastníci tešia na ďalší ročník, ktorý je naplánovaný na 1. 9. 2018 a začneme ním ďalšiu päťdesiatročnú etapu.

EVIDENCIA OBYVATEĽOV V ROKU
2017
počet obyvateľov k 30. 11. 2017
Muži
Ženy
Veková hranica:
Do 6 rokov
Od 6 rokov do 18 rokov
Od 18 rokov do 30 rokov
Od 30 rokov do 40 rokov
Od 40 rokov do 50 rokov
Od 50 rokov do 60 rokov
Nad 60 rokov
Spolu
Narodení
Zomrelí
Sobáš
Priemerný vek

697
350
347
63
83
89
104
103
79
176
697
8
9
6
40,63

NARODILI SA
Matej Králik, Stanislav Frňka, Alexandra
Masárová, Lenka Zemková Kristína Kulichová, Lenka Šimáková, Karin Horňáková, Oliver Bednárik
PRISŤAHOVALI SA
Kvetoslava Bartáková, Pavol Barták, Pavel Ondruška, Anna Ondrušková, Ing. Michal Ondruška, Boris Horňák, Peter Hošala, Katarína Marcinátová, Sára Marcinátová, Danka Škúciová, Daniela Škúciová, Božena Kiss-Tothová, Katarína Mošková, Vanessa Mošková, Jozef Rehák,
Tatiana Janišová, Pavel Jakubík, Alena
Jakubíková, Peter Čechvala, Martin Blaško, Anna Blašková, Amelia Blašková, Mgr.
Richard Ujhelyi, Erik Ujhelyi, Marek Ujhelyi, Bc. Tatiana Ujhelyi, Patrik Lencz, Ivana Šuleková, Martin Šulek, Šimon Šulek,
Milan Oravec, Mária Oravcová, Michaela
Oravcová.

Koniec roka 2017 sa nezadržateľne priblížil
a pre všetky dobré, stabilizované a fungujúce športové kluby prichádza čas obzrieť
sa, čo priniesol rok 2017 pre náš futbalový
klub Veľké Bierovce - Opatovce.
Hodnotenie začíname najväčším úspechom
družstva dospelých, ktorí skončili v júni
na konci súťažného ročníka 2016/2017
na skvelom 2. mieste so ziskom 57 bodov
s vysoko aktívnym skóre 87:47, pričom
nastrieľali po postupujúcej Veľkej Hradnej druhý najvyšší počet gólov. Najlepším
strelcom sa stal Juraj Barták s 24 gólmi,
ktorý následne oznámil, že si od futbalu
odpočinie a plánuje ukončiť svoju športovú
kariéru. Obrane na čele s brankárom Rudolfom Ondrášikom alias „Nepriestrelný“ sa
podarilo inkasovať najmenej gólov zo všetkých zúčastnených mužstiev. Vo všetkých
30 stretnutiach ako jediný nastúpil Tomáš
Ondrášek a odohral obdivuhodných 2 622
minút. V 29 stretnutiach odohral plný počet 90 minút a len v jednom stretnutí nena-

ODSŤAHOVALI SA
Katarína Zaťková, Nela Zaťková, Timotej
Zaťko, Alexandra Bulková Ing. Lucia Bulková, Matúš Bulko, Šimon Bulko, Ján Bulko, Andrea Bulková, Dominika Bulková,
Bianka Bulková, Róbert Oravec, Mikuláš
Bača, Andrea Bačová, Katarína Bulková,
Tatiana Janišová, Petronela Oravcová,
Viktória Oravcová, Jakub Oravec.
OPUSTILI NÁS
Marta Nováková, Anna Jarolínová, Katarína Hodálová, Helena Bulková, Milan Zemánek, Mária Ševčíková, Katarína Gajdošíková, Branislav Kuma, Daniel Cingálek
Česť ich pamiatke
JUBILANTI ROKU 2017:
50 rokov
František Ondrášek, Stanislav Minárik, Katarína Mináriková, Ľubomír Kubaloš, Peter Čechvala, Ing. Eduard Trembecki, Pavol Mikláš, Anna Janíková, Lena Bulková,
Zuzana Gajdošíková, Jarmila Bulková,
Adam Dziacky.

70 rokov
Eva Zaťková, Peter Zaťko, Eva Janíková,
Ján Zicháček, Oľga Tekulová, Anna Jašová
75 rokov
František Kubaloš, Ján Chromý, Peter
Nagy, Jozef Zhanač, Mária Zhanačová,
Emília Zemánková.
80 rokov
Ján Králik, Helena Horňáková.
85 rokov
Anna Rakovanová, Anna Chorvátová, Agnesa Bulková, Ľudmila Stehlíková.
86 rokov
Anna Bulková, Pavla Bulková, Pavel Gajdošík.
88 rokov
Emília Groschmidtová, František Bulko.
90 rokov
Anna Zaťková, Magdaléna Dohňanská.

60 rokov
Drahomíra Sýkorová, Zdeno Rakovan,
Jana Mojžišová, Jaroslav Kuzma, Jozefína Kuzmová, Pavol Kulich, Marta Bulková, Milan Sivák, Magdaléna Cingálková.

93 rokov
Katarína Zemánková.

65 rokov
Marta Čerepanová, Peter Oravec, Augustín Jankovec, Ján Jašo, Anna Jašová,
Edita Zaťková, Marian Prekop, Ing. Anna
Ondrušková, Ing. Antónia Bartoňová,
František Hološ, Katarína Vanková, Anna
Ježíková, Daniela Oravcová, Peter Plesnivý, Pavol Bulko, Vladimír Dohňanský,
Daniela Mazáňová.

95 rokov
Štefan Šulek.

stúpil pre zranenie od začiatku, ale len na
12 minút ako striedajúci hráč.
Prebiehajúcu sezónu ukončili dospelí po
jesennej časti na 5. mieste so ziskom 24
bodov a ako sme si už za posledné obdobia zvykli aj s aktívnym skóre 38:19. Najlepším strelcom sa stal Lukáš Breznický
s 12 gólmi. Opäť sme potvrdili dominanciu
v defenzívnej činnosti, keď sme dostali najmenej gólov zo všetkých družstiev. Dospelí odohrali v jesennej časti z plánovaných
15 zápasov o jeden zápas menej, keď sa
zápas v Brestovci neodohral z dôvodu nespôsobilého terénu, zápas sa odohrá až
v jarnej časti. Udiala sa však jedna veľmi
nepríjemná situácia, keď v zápase s Myjavou „B“ sa na súperovom ihrisku veľmi vážne zranil brankár Rudolf Ondrášik. Po tejto
nešťastnej udalosti si všetci futbaloví priaznivci položili otázku, kto bude ďalej chytať.
Tu sa opäť potvrdilo známe “nikdy nehovor
nikdy“ a po necelých troch mesiacoch sa
Juraj Barták vrátil do mužstva v hodovom

94 rokov
Agnesa Jakubeková.

98 rokov
Anna Mocková.

zápase Opatoviec proti Kočovciam, ale nevrátil sa ako strelec, ale ako brankár, kde
vydržal až do dnes.
Starší žiaci skončili súťažný ročník
2016/2017 na 2. mieste so ziskom 61 bodov a vysoko aktívnym skóre 124:39. Najlepším strelcom sa stal s 25 gólmi Jakub
Marcinát pred Patrikom Fabianom s 22 gólmi a Adamom Ondráškom so 17 gólmi.
V prebiehajúcej sezóne ukončili jesennú
časť na 2.mieste so ziskom 25 bodov so
stratou 2 bodov na vedúcu Opatovú nad
Váhom. Najlepšími strelcami sa s 11 gólmi
stali Adam Mondek a Peter Marchot pred
Šimonom Bujným s 10 gólmi. Do družstva
žiakov sa trénerom Milanovi Gabrišovi,
Marekovi Ondráškovi a Milanovi Fabianovi
podarilo zapracovať aj nových osem – deväť ročných chlapcov: Ramona Konárika,
Davida Mejchera a Rastislava Kubaloša.
Touto cestou si dovoľujeme pozvať medzi
nás aj ďalších chlapcov a dievčatá so zá(pokračovanie na 10. strane)

(pokračovanie z 9. strany)
ujmom o trávenie svojho voľného času vo
futbalovom kolektíve.
Všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty a videá si môžete pozrieť na našej internetovej stránke
http://futbalbierovceopatoce.sk/news.php,
o ktorú sa nepretržite stará Timotej Bulko.
Opäť sme okrem futbalu dokázali úspešne
zorganizovať aj jednu z najväčších spoločenských akcií na okolí „Jánske ohne
2017“, čím sme potvrdili, že hráme nielen
futbal, ale vieme aj zorganizovať spoločensko – kultúrne podujatie. To by nebolo možné bez pomoci sponzorov, preto im
chceme poďakovať: Obecný úrad Veľké
Bierovce, Obecný úrad Opatovce, FERO
s. r. o, Recobuild, Erson Recycling, MIRACH, Autoservis Štefan Bozó, Goral, Kadernícky salón - Andrea Fabiánová, Kadernícky salón Christie, Bar Seven Juraj
Gabriš, Ing. Milan Bulko, Drahoš Meravý,
Vojtech Ondrášek, Elspol - Ján Bujný, Potraviny Peter Šulek, Adam Dziacky, Bresman, Timedata, AutoTrip Juraj Mercek,
REGAL SISTEM.
Poďakovanie patrí aj všetkým Vám, ktorí
ste nás podporovali nielen na ihrisku, ale
ste nám darovali aj 2 % z daňového pri-

znania pre fyzické osoby. Zároveň Vás
opätovne chceme požiadať o poukázanie
2 % zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017. Znamená to, že
v mesiacoch marec a apríl 2018 budete
môcť podporiť činnosť klubu aj touto formou. Poďakovať chceme aj stavebnej spoločnosti FERO s. r. o. za zakúpenie nových
dresov v bielo-modrej kombinácii aj s tréningovými tričkami.
Okrem pozitívnych informácií o výsledkoch
je potrebné zmieniť sa aj o jave, ktorý v poslednom období začína byť pravidlom na
našich futbalových zápasoch. Niektorí
z takzvaných tiež fanúšikov prichádzajú
na futbal s cieľom už od prvej minúty kričať, zosmiešňovať a vulgárne sa vyjadrovať nedôstojným až urážlivým spôsobom
na adresu našich hráčov, ktorí si to určite
nezaslúžia. Už od decembra sa začínajú
pripravovať na jarnú časť sezóny a počas
zimných mesiacov, keď si veľa fanúšikov
na futbal ani nespomenie, a keď počasie
a podmienky na futbal nie sú celkom vhodné, trénujú na snehu a v mraze preto, aby
si zlepšili svoje futbalové schopnosti a čo
najlepšie sa pripravili na ďalšie súťažné
zápasy. Trénujú nielen pre vlastné pobavenie, ale aj pre to, aby fanúšikom ponúkli
hru, na ktorú sa dobre pozerá. Môžeme

si byť istí, že na každý zápas nastupujú
s cieľom podať čo najlepší výkon, ale ako
to v živote chodí, nie vždy sa všetko podarí. Vytvorme teda atmosféru a prostredie, ktoré im bude nápomocné pri ich výkonoch.Uvedomme si jeden zo základných
princípov futbalu, ktorý hovorí, že hráči,
fanúšikovia, tréneri a funkcionári sú spojené nádoby a jedna bez druhej nemôžu
existovať. Veľmi presne to pomenoval Dani Alves, brazílsky reprezentant v súčasnosti hráč Paris Saint - Germain, ktorý trikrát
vyhral Ligu majstrov v drese FC Barcelona
a stal sa majstrom Španielska a Talianska:
„Ako malý chlapec som začal hrať futbal
pre zábavu a tiež pre víťazstvá. A vôbec
nič sa na tom nezmenilo. Bola by chyba,
keby sa futbal nehral pre radosť tých, čo
ho hrajú, a tých, čo sa naň pozerajú. Ak by
sme tento pôvodný motív futbalu vzali, bolo
by to veľmi zlé.“
Želáme Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a do nového roka 2018 máme
jedno prianie, aby sme dokázali spomaliť
pracovné a životné tempo a na futbal chodili pre radosť, odreagovanie, oddýchnutie
a načerpanie pozitívnej energie.
Mgr. Roman Kadák
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